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ПРАДМОВА
Вывучэнне жыцця і подзвіга пакутнікаў за веру з’яўляецца
адной з галоўных задач царкоўнагістарычных даследаванняў.
Невыпадкова айцы Царквы падкрэслівалі, што з’ява мучаніцтва
адкрывае многім пакаленням ідэал сапраўднага духоўнага жыцця, а кроў мучаніка ёсць насенне Царквы, якое няспынна пашыраецца дзякуючы іх малітвам. Менавіта таму ў Беларускай
Праваслаўнай Царкве надаюць значную ўвагу даследаванням
лёсаў праваслаўных падзвіжнікаў беларускай зямлі. У апошнія
гады найбольш актуальным з’яўляецца раскрыццё новых старонак гісторыі Царквы, звязаных з жыццём навамучанікаў і
спаведнікаў, якія сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій у ХХ
стагоддзі. Дзеля гэтага, у лістападзе 2006 г. рашэннем Сінода
БПЦ была створана Камісія па кананізацыі, у межах якой вядзецца актыўная дзейнасць па збору і захаванню інфармацыі
аб рэпрэсаваных царкоўнаслужыцелях.1 Прадстаўнікі Камісіі
актыўна супрацоўнічаюць з прафесійнымі гісторыкамі,
навуковымі ўстановамі, архіўнымі службамі дзеля максімальна
аб’ектыўнага раскрыцця праблемы. У выніку гэтай працы свет
пабачылі шэраг мартыралогаў і сінодзікаў навамучанікаў ХХ
стагоддзя, звязаных сваім лёсам з Беларуссю.
На працягу некалькі гадоў у Гродзенскай епархіі БПЦ
ажыццяўляўся збор матэрыялаў і дакументаў аб свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелях, рэпрэсаваных у ХХ стагоддзі. Вынікам
гэтай працы з’яўляецца дадзеная кніга, пад вокладкай якой
змешчаны жыццяпісы 91 прадстаўніка белага і чорнага духавенства, міран. Усе асобы з гэтага спісу звязаны з тэрыторыяй
сучаснай Гродзенскай епархіі – месцам свайго нараджэння альбо пастырскага служэння.
Біяграфіі свяшчэнна- і царкоўнаслужыцеляў, надрукаваныя ў Сінодзіку2, можна ўмоўна падзяліць на чатыры груКрещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути. Минск. 2013. С. 44.
2
Сінодзік - спіс (або кніга) з пералікам імёнаў памерлых для памінання падчас набажэнства або ў прыватнай малітве.
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пы. У першую групу ўваходзяць праваслаўныя святары, якія
праследаваліся польскімі ўладамі ў Заходняй Беларусі ў 1921
– 1939 гг. Асноўнымі формамі пакарання для гэтай групы духавенства былі адмовы ўладаў ў выдачы польскага грамадзянства, адмовы ў служэнні на прыходах, заключэнне пад варту,
дэпартацыі. Да другой групы належаць свяшчэннаслужыцелі,
забітыя мясцовымі дэзарганізаванымі элементамі ў верасні
1939 г., пасля ўсталявання савецкай ўлады ў Заходняй Беларусі.
Трэцюю групу прадстаўляюць асобы, якія падчас Другой
сусветнай вайны былі забіты на акупіраванай тэрыторыі
нямецка-фашысцкімі акупантамі альбо іншымі ваеннымі
фарміраваннямі (напрыклад, Украінскай паўстанцкай арміяй,
Арміяй Краёвай і інш.). У чацвёртую, найбольш вялікую, групу
уваходзяць архіерэі, святары, манахі і міране, якія сталі ахвярамі
палітычных рэпрэсій у Савецкім Саюзе у 1920 – 1950-х гг. У гэтую ж групу можна ўключыць і духавенства, забітае ў пачатку
хаоса грамадзянскай вайны ў Расіі.
У канцы кнігі змешчаны дадатак, дзе друкуюцца рознабаковыя дакументы аб жыцці і дзейнасці спаведнікаў Гродзенскай
епархіі. Сярод гэтых матэрыялаў – успаміны мясцовых жыхароў
ці сваякоў аб служэнні і пакутніцкім лёсе святароў ў той ці іншай мясцовасці, дакументы з прыхадскіх і дзяржаўных архіваў,
газетныя карэспандэнцыі і інш. Некаторыя з дакументаў
упершыню ўводзяцца ў навуковы ўжытак. Таксама ў кнізе
прадстаўлена даволі значная колькасць фотаздымкаў з Інтэрнэта, прыватных збораў, архіваў і часопісаў.
Хачу выказаць шчырую ўдзячнасць усім, хто аказваў дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага выдання. Асаблівая падзяка гродзенскаму благачыннаму – протаіерэю Аляксандру
Велісейчыку, які з’яўляўся ініцыятарам выдання Сінодзіка
і шчыра падзяліўся матэрыяламі свайго прыватнага архіва.
Таксама словы глыбокай падзякі хочацца выказаць настаяцелю прыхода Успення Прасвятой Багародзіцы в. Капцёўка
іерэю Антонію Семілету, настаяцелю прыхода ў гонар
Раства Прасвятой Багародзіцы в. Ракавічы іерэю Аляксандру
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Грэцкаму, гісторыкам з Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Янкі Купалы С. Сілавай і В. Чарапіцы за прадастаўленую
магчымасць карыстацца іх прыватнымі зборамі і прыхадскімі
архівамі; гісторыкам і краязнаўцам А. Арлукевічу, С. Амелька,
М. Быхаўцаву, Л. Лаўрэшу за дапамогу ў падборы матэрыялаў
і фотаздымкаў. Без Вашай шчырай падтрымкі гэтая кніга не пабачыла б свету.
Выданне Сінодзіка не ставіць кропку ў справе пошуку
інфармацыі аб духавенстве Гродзенскай епархіі, беспадстаўна
рэпрэсаваным ў ХХ стагоддзі. Спадзяемся, што гэтая кніга дапаможа краязнаўцам, прафесійным гісторыкам, прыхадскім
святарам не толькі раскрыць малавядомыя старонкі гісторыі
той ці іншай мясцовасці, але і стварыць магчымасць для пошуку
і адкрыцця новых імёнаў, якія да сённяшняга часу знаходзяцца
ў забыцці. Прапануем чытачам дасылаць свае водгукі, прапановы ці любую інфармацыю пра рэпрэсаваных свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцеляў з Гродзеншчыны на электроную пошту
аўтара: litvin_horny@tut.by. Толькі разам мы зможам аднавіць
памяць аб навамучаніках нашай зямлі і перадаць вопыт іх
пакутніцкага подзвігу наступным пакаленням.
Аляксандр Горны
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СЛОВА ДА ЧЫТАЧА
Для нас памяць пра подзвіг навамучанікаў і вызнаўцаў – гэта
вялікая каштоўнасць. Услаўленне людзей, якія засталіся верныя Хрысту, можа аказаць вялікі ўплыў на нашых сучаснікаў.
Сёння мы слабыя і не паказваем вернасці Богу. А яны ў страшных акалічнасцях жыцця праявілі вернасць Хрысту і Царкве.
Яны не валодалі талентамі старажытных святых: Дзімітрыя
Салунскага, Кірыла Тураўскага, Еўфрасінні Полацкай.
Навамучанікі былі звычайнымі людзьмі, якія сталі на адзін
узровень са старажытнымі святымі. Таму так важна захаваць
памяць пра іх, якая, на жаль, часта замоўчваецца, аддаецца забыццю, як і тэма ганенняў на Царкву. І гэта вельмі страшна.
Урок, які атрымаў наш народ у ХХ стагоддзі, уражвае! Браты
забівалі братоў, дзеці бацькоў, бо страцілі любоў адзін да аднаго і перасталі бачыць адзін у адным вобраз Божы. У наш час,
калі адбываецца падмена духоўных каштоўнасцей, дзеецца тое
ж самае – нашы суайчыннікі не бачаць адно ў адным вобраза
Божага. Пакуль мы не ўсвядомім, што павінны захаваць памяць
аб НАВАМУЧАНІКАХ, не навучымся бачыць у блізкіх вобраз
Хрыста, ні пра якія поспехі ў нас гаворкі быць не можа. Я кажу
нават не пра поспехі ў духоўным жыцці, а проста аб жыцці
паўсядзённым або аб годным месцы нас сярод другіх народаў.
Мітрапаліт Валакаламскі Іларыён (Алфееў) у адным са
сваіх слоў сказаў: «Перш за ўсё нам трэба навучыцца называць
рэчы сваімі імёнамі. Калі людзі спрабуюць прымірыць тых, што
некалі варагавалі, людзей, якія стаялі па розныя бакі барыкад,
шляхам скажэння гісторыі, адмаўлення гістарычных фактаў –
гэта шлях у нікуды. Калі былі рэпрэсіі і нявінныя ахвяры, мы
павінны пра гэта казаць. Гаворка ідзе пра мільёны загубленых
жыццяў, кожная з якіх мае абсалютную каштоўнасць». І вось
гэтая праца – з'яўляецца спробай не толькі малітоўна памянуць
памяць верных Хрысту, але і паказаць усім нам надзейныя
духоўныя арыенціры.
Арцемій,
архіепіскап Гродзенскі і Ваўкавыскі
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Жыццяпісы
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СПІС СКАРАЧЭННЯЎ І АБРЭВІЯТУР
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Дзяржаўны
гістарычны архіў Літвы)
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Цэнтральны
дзяржаўны архіў Літвы)
LYA – Lietuvоs ypatingasis archyvas (Літоўскі асобы архіў)
АДПУ – Аб’яднанае дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне
БНР – Беларуская народная рэспубліка
БПЦ – Беларуская Праваслаўная Царква
ВМП – Вышэйшая мера пакарання
ДАГВ – Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці
МДБ – Міністэрства дзяржаўнай бяспекі
МУС – Міністэрства ўнутраных спраў
НКУС – Народны камісарыят унутраных спраў
ПАПЦ – Польская Аўтакефальная Праваслаўная Царква
ППЛ – Папраўча-працоўны лагер
РПЦ – Руская Праваслаўная Царква
РПЦЗ – Руская Праваслаўнай Зарубежная Царква
УПА – Украінская паўстанцкая армія
вобл. – вобласць
губ. – губерня
г.п. – гарадскі пасёлак
мяст. – мястэчка
р-н – раён
8

Свяшчэннамучанік святар Мікалай Гаварын
(23.12.1870 – 24.04.1938)
Нарадзіўся ў г. Якабштат Курляндскай губ. (цяпер г. Екабпілс,
Латвія) у сям’і святара. У 1893 г. скончыў Рыжскую духоўную
семінарыю і адзін курс духоўнай акадэміі. Рукапаложаны ў
іерэя. Служыў у Каплаўскай царкве Рыжскай епархіі. 19 верасня 1902 г. прызначаны назіральнікам царкоўна-прыходскіх
школ Гродзенскага павета. 14 снежня 1903 г. перамешчаны
на месца святара Гродзенскага кафедральнага Сафійскага
сабора. Быў выдатным прапаведнікам, шэраг яго казанняў і
павучанняў надрукаваны ў «Гродзенскіх епархіяльных ведамасцях» (гл. дадатак). У 1915 г. разам з прычтам сабора
эвакуіраваўся ў Расію. Да 1930 г. служыў у маскоўскім храме
свяціцеля Мікалая на Шчапах. У 1930 – 1935 гг. служыў у царкве Раства Хрыстова пас. Нямчынаўка Маскоўскай вобл. Пасля
закрыцця храма, з 1935 па 1937 г. быў святаром Мікалаеўскай
царквы в. Рамашкава Маскоўскай вобл. Арыштаваны 29
жніўня 1937 г. Асуджаны па абвінавачванню ў «антысавецкай
агітацыі і ўдзеле ў контррэвалюцыйнай тэрарыстычнай групе царкоўнікаў» на 10 гадоў ППЛ. Прысуд адбываў ва УхтаПячорскім лагеры Комі АССР. Памёр у зняволенні ў 1938 г.
Кананізаваны Архіерэйскім Саборам РПЦ у 2004 г.
Крыніцы:
†
†
†
†

Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель. Тверь. 2006. С. 139 – 144.
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1902. № 40. С. 346.
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1903. № 50. С. 481.
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
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Свяшчэннамучанік святар Кіпрыян Клімуц
(1897 – 09.09.1942)
Нарадзіўся ў в. Ольхава Гродзенскага павета (цяпер
Ваўкавыскі р-н Гродзенскай вобл.) у беднай сялянскай сям’і.
Вучыўся ў Варшаўскай духоўнай семінарыі. Пасля пачатку
Першай сусветнай вайны разам з сям’ёй эвакуіраваўся ў Расію.
Скончыў Саратаўскую духоўную семінарыю. У 1917 г. прайшоў
курс паскоранага навучання ў Аляксандраўскім пяхотным
вучылішчы г. Масквы. Некалькі месяцаў праслужыў у расійскай
арміі. У 1919 – 1921 г. пражываў у г. Бугульма (Татарстан),
працаваў справаводам, памочнікам кіраўніка чыгуначнай
міліцыі па канцылярскай частцы. У чэрвені 1921 г. вярнуўся ў
Заходнюю Беларусь. У гэтым жа годзе епіскапам Гродзенскім
Уладзімірам рукапаложаны ў сан іерэя. З 1921 па 1929 г. служыў
на прыходах Гродзенскай епархіі, у тым ліку у в. Рось (цяпер
Ваўкавыскі р-н), в. Самуйлавічы (цяпер Мастоўскі р-н
Гродзенскай вобл.). У 1930 – 1939 гг. настаяцель царквы ў в.
Ятра Навагрудскага павета (цяпер Навагрудскі р-н Гродзенскай
вобл.). У 1934 г. арганізаваў на прыходзе Праваслаўнае народнае брацтва, актыўна займаўся выхаваўчай дзейнасцю сярод
мясцовай моладзі ў хрысціянскім духу. 10 кастрычніка 1939
г. арыштаваны органамі НКУС па абвінавачванню ў «антысавецкай агітацыі». Асуджаны 4 верасня 1940 г. да 8 гадоў ППЛ.
Пакаранне адбываў у Каргапольскім лагеры Архангельскай
вобл. Памёр у зняволенні. У 1989 г. рэабілітаваны пракуратурай Гродзенскай вобл. Кананізаваны Сінодам БПЦ 4 чэрвеня
2011 г.
Крыніцы:
†

Иерей Божий // Поколение. 2011. № 1. С. 33 – 34.
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Свяшчэннамучанік святар Георгій Сцепанюк
(1880 – 1918)
Нарадзіўся ў в. Ахонава, цяпер Дзятлаўскі р-н Гродзенскай
вобл. (паводле іншых звестак у в.
Палічна Брэсцкага павета). З 1900
г. працаваў настаўнікам у вясковых
школах, у тым ліку у Бацкелевіцкай
(?) царкоўна-прыхадской школе. 10
жніўня 1905 г. часова дапушчаны да
выканання абавязкаў псаломшчыка
Гродзенскай Свята-Марфінскай
царквы, аднак 26 жніўня таго ж года
згодна ўласнаму прашэнню пакінуў
гэтую пасаду. Рукапаложаны ў сан
іерэя пасля заканчэння маскоўскіх Святар Георгій Сцепанюк з сям'ёй
пастырскіх курсаў. У 1911 г. накіраваны ў Туркестанскую епархію, прызначаны настаяцелем
царквы ў в. Глінаўка Лепсінскага павета Сямірэчанскай вобл.
З 1913 г. служыў у в. Андрэеўка таго ж павета. У 1918 г. расстраляны чырвонагвардзейцамі. Паводле іншай версіі – забіты
пры сутыкненні хрэснага хода з бальшавіцкай дэманстрацыяй.
Кананізаваны Архіерэйскім Саборам РПЦ 20 жніўня 2000 г.
Крыніцы:
†
†
†

†

Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь. Тверь. 2008. С. 504 – 506.
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1905. № 32. С. 866.
Рапорт Его Преосвященству Преосвященнейшему Артемию Епископу Гродненскому и Волковысскому настоятеля храма Покрова
Пресвятой Богородицы д. Первомайская священника Александра
Лебедича // Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя
Аляксандра Велісейчыка.
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
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Прападобнамучанік архімандрыт Серафім
(Раман Шахмуць; 15.07.1901 – 1946)
Нарадзіўся ў в. Падлессе (цяпер
Ляхавіцкі р-н Брэсцкай вобл.) у мнагадзетнай сялянскай сям’і. Скончыў у
1915 г. Ляхавіцкае народнае вучылішча.
З 1916 г. паслушнік Мінскага СвятаДухава мужчынскага манастыра. У
1921 – 1922 гг. псаломшчык царквы
ў в. Вяляцічы Пінскага павета (цяпер Пінскі р-н Брэсцкай вобл.). 1
красавіка 1923 г. у Жыровіцкім СвятаУспенскім манастыры пастрыжаны ў
манаства з імем Серафім. Быў рэгентам хора ў манастыры. У 1926 г. рукаАрхімандрыт Серафім
(Шахмуць)
паложаны ў іерадыякана, у 1935 г. – у
іераманаха. У 1935 – 1937 гг. служыў у в. Курашава Бельскага
павета (цяпер Гайнаўскі павет, Польшча). Займаўся актыўнай
місіянерскай дзейнасцю. З 1938 г. удзельнічаў у хрэсных хадах
з Жыровіцкай цудатворнай іконай Божай маці. У канцы 1939 г.
архіепіскапам Панцеляіманам узведзены ў сан ігумена, пазней –
у сан архімандрыта. У 1941 – 1943 гг. разам з іерэем Грыгорыем
Кударэнка наведваў гарады і вёскі Усходняй Беларусі з місіяй
аднаўлення царкоўнага жыцця. Служыў у храмах г. Мінска,
на прыходах Віцебшчыны, Магілёўшчыны, Гомельшчыны (у
тым ліку ў Оршы, Быхаве, Жлобіне, Бабруйску і г.д.). З чэрвеня 1944 г. пражываў у Гродна, наведваў гродзенскія лазарэты,
дзе прычашчаў параненых. Служыў у царкве Гродзенскага
Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Арыштаваны 6
верасня 1944 г. у Гродна па абвінавачванню ў «супрацоўніцтве
з нямецкімі акупантамі». Прыгавораны Асобай нарадай пры
НКУС СССР 7 ліпеня 1945 г. да 5 гадоў ППЛ. Загінуў у канцлагеры. 20 жніўня 2000 г. кананізаваны Архіерэйскім Саборам
РПЦ.
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Крыніцы:
†
†

Жития священномучеников Минской епархии. Автор-составитель священник Фёдор Кривонос. Минск. 2002. С. 155 – 161.
Преподобномученик Серафим (Шахмуть) (1901-1945) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minds.by/monastery/
gide/saints/serafim_shahmut.html

Акуліч,
Іаан
(09.03.1911
–
29.05.1986) – протаіерэй. Нарадзіўся
ў сялянскай сям’і. У 1933 г. скончыў
Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю.
Працаваў настаўнікам у школах
Нясвіжскага, Клецкага, Стаўбцоўскага
р-наў. У 1944 г. арыштаваны і асуджаны да 5 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1949
г. У 1950 – 1952 гг. служыў псаломшчыкам у царкве Св. Мікалая в. Дубна
Мастоўскага р-на. Мітрапалітам
Мінскім і Беларускім Антоніем рукапаложаны ў сан іерэя ў 1976 г. і прызнаПротаіерэй Іаан
чаны настаяцелем царквы ў в. Забор’е
Акуліч.
Фота з часопіса
Глыбоцкага р-на, пасля пераведзены
«Журнал
Московской
ў Петра-Паўлаўскі храм в. Празарокі
Патриархии»
таго ж р-на. Пісаў карціны рэлігійнага
зместу і абразы, якія ахвяраваў у розныя храмы Беларусі. Памёр
у 1986 г. Пахаваны на гарадскіх могілках у Мінску.
Крыніцы:
†
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007.
С. 35 – 36.
Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1986. № 12. С. 40.
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Аляксій (Грамадскі Аляксандр
Якубавіч; 01.11.1882 – 07.05.1943) –
мітрапаліт. Нарадзіўся ў в. Дакудаў
(цяпер Бельскі павет Люблінскага
ваяв., Польшча) у сям’і псаломшчыка.
Скончыў Холмскае духоўнае вучылішча (1898), Холмскую духоўную
семінарыю (1904), Кіеўскую духоўную акадэмію са ступенню
кандыдата багаслоўя (1908). 30
ліпеня 1908 г. рукапаложаны ў сан
іерэя і прызначаны на месца другога
святара сабора г. Холма (цяпер
Мітрапаліт Аляксій
(Грамадскі)
Хелм, Польшча). З 1911 г. працаваў
законавучыцелем Холмскай мужчынскай гімназіі. У 1917 – 1918
гг. назіральнік царкоўных школ Кішынёўскай епархіі ў Бесарабіі.
З 1918 г. выкладаў у Крамянецкай духоўнай семінарыі, у 1921
– 1923 гг. – рэктар семінарыі. 11 лютага 1922 г. пастрыжаны ў
манаства з імем Аляксій, затым узведзены ў сан архімандрыта.
Падтрымаў абвяшчэнне аўтакефаліі Польскай Праваслаўнай
Царквы. 3 верасня 1922 рукапаложаны ў епіскапа Луцкага,
вікарыя Валынскай епархіі. 12 кастрычніка 1922 г. прызначаны
часовым кіраўніком Гродзенскай епархіі. У 1923 – 1934 гг.
епіскап Гродзенскі і Навагрудскі (з 1928 г. – архіепіскап
Гродзенскі і Навагрудскі). Член Сінода ПАПЦ, старшыня
савета пры мітрапаліце ПАПЦ. З 1934 па 1939 гг. займаў
Валынскую і Крамянецкую кафедру. У 1940 г. прыняты ў
юрысдыкцыю Маскоўскага Патрыярхата, пакінуты кіраўніком
Валынскай епархіі. 22 чэрвеня 1941 г. быў арыштаваны органамі
НКУС, але пазбегнуў пакарання. Падчас 2-й сусветнай вайны
знаходзіўся на акупіраванай тэрыторыі Украіны. У ліпені 1941
г. на саборы епіскапаў у Пачаеўскай Лаўры ўзведзены ў сан
мітрапаліта і прызначаны кіраўніком аўтаномнай Украінскай
праваслаўнай царквы, якая знаходзілася ў канфрантацыі з
украінскімі аўтакефалістамі. Забіты жаўнерамі УПА каля
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чыгуначнай станцыі Смыга на Валыні. Паводле ўспамінаў
камандзіра УПА М. Скарупскага, быў забіты выпадкова, бо
знаходзіўся ў нямецкім аўтамабіле. Па іншай версіі, забойства
мітрапаліта Аляксія было спланавана нямецкімі спецслужбамі.
Крыніцы:
†
†
†

Кудин, А. Митрополит Алексий (Громадский): дис. … канд. богословия. Жировичи. 2008. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.orthos.org/grodno/publ/gromadskij.zip
Лабынцев, Ю.А. Алексий (Громадский) // Православная энциклопедия. Т.1. Москва. 2000. С. 664 – 665.
Гордієнко, В. Убивство митрополита Олексія Громадського //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2007. № 91-93. С. 82 – 84.

Алена(Канавалава Вольга Аляксееўна; 10.07.1867– 8.09.1937)
– ігумення. Нарадзілася ў в.
Чаркізава Маскоўскай губерні.
У 1885 г. скончыла СанктПецярбургскую
Марыінінскую
гімназію і была залічана на вышэйшыя педагагічныя курсы пры
гімназіі. Праз тры гады атрымала дыплом настаўніка. У 1889 г.
паступіла ў Леснінскі манастыр
каля Варшавы. 5 студзеня 1899 г.
пастрыжана ў манаства, атрымала
Ігумення Алена
імя Алена. Па загаду Гродзенскай
(Канавалава)
духоўнай кансісторыі 5 кастрычніка 1900 г. прызначана настаяцельніцай Краснастоцкага СвятаБагародзіцкага манастыра3. Актыўна займалася асветніцкай і
дабрачыннай дзейнасцю, арганізоўвала пры манастыры школы,
прытулкі, лякарню. З пачаткам Першай сусветнай вайны разам
з манастыром эвакуіравалася ў Маскву. У 1918 – 1921 гг. прыжывала ў Кацярынінскай пустыні пад Масквой. Разам з часткай
У верасні 1901 г. у Краснасток быў перанесены
Багародзіцкі жаночы манастыр. – Заўв. уклад.
3

Гродзенскі Раства-
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манашак вярнулася ў Гродна ў 1921 г., дзе імкнулася аднавіць
праваслаўную жаночую абіцель. У 1923 г. зноў пераехала ў
Кацярынінскую пустынь. Арыштавана ў 1931 г. за «антысавецкую агітацыю» і выслана ў Казахстан. Вярнулася са зняволення
ў 1934 г. Жыла ў г. Малаяраславец, дзе і памерла ў 1937 г.
Крыніцы:
†

Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь. Москва. 2007. С. 19 – 32.

Аляхновіч, Вольга (19.03.1890 – 05.09.1943) – матушка.
Нарадзілася ў г. Рыпін Плоцкай губ. (цяпер у Польшчы) у сям’і
вайскоўца. Скончыла гімназію ў Вільні. У 1913 г. выйшла замуж
за Іаана Аляхновіча. Займалася хатняй гаспадаркай. 5 верасня
1943 г. разам з мужам была па-зверску забіта фарміраваннямі
Арміі Краёвай у в. Ракавічы Шчучынскага р-на.

Крыніцы:
†

†

Вольга і Іаан Аляхновічы.
Фота з архіва сям'і Аляхновічаў

Ведамасьць аб царкве Раждества Прэсьвятой Багародзіцы вёскі
Раковіч Ражанкоўскае воласьці Шчучынскага павету і благачынія
Наваградзко-Барановіцкае Епархіі за 1942 г. // Архіў прыхода храма Раства Прасвятой Багародзіцы в. Ракавічы.
Асабісты архіў настаяцеля Ракавіцкай царквы іерэя Аляксандра
Грэцкага
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Аляхновіч, Іаан (15.01.1886 – 05.09.1943) – святар. Нарадзіўся ў мяст. Докшыцы Мінскай губ. (цяпер Віцебская вобл.).
З 1904 г. працаваў па паштова-тэлеграфнай спецыяльнасці.
Падчас Першай сусветнай вайны быў начальнікам палявога тэлеграфнага аддзялення № 179 пры штабе 3-яй расійскай арміі. У
1919 г. епіскапам Ковенскім Елеўферыем прызначаны псаломшчыкам Віленскага кафедральнага сабора з выкананнем службы
іпадыякана. У 1921 г. скончыў багаслоўскія класы Віленскай
духоўнай семінарыі, рукапаложаны ў сан іерэя. Служыў настаяцелем Жыжмянскай Пакроўскай царквы Лідскага павета (цяпер у в. Вялікія Князікоўцы Іўеўскага р-на Гродзенскай
вобл.). У 1924 г. перамешчаны на прыход у в. Дакудава таго ж
павета. У 1930 – 1934 гг. служыў у в. Сарокі (цяпер Глыбоцкі
р-н Віцебскай вобл.), працаваў законавучыцелем Глыбоцкай
польскай гімназіі. Са студзеня 1934 г. служыў у царкве мяст.
Івянец Валожынскага павета (цяпер Валожынскі р-н Мінскай
вобл.). 26 верасня 1934 г. прызначаны настаяцелем СвятаМікалаеўскай царквы в. Турэйск (цяпер Шчучынскі р-н
Гродзенскай вобл.). Таксама служыў у царкве Нараджэння
Божай Маці в. Ракавічы (той жа р-н). 5 верасня 1943 г. разам з матушкай Вольгай быў па-зверску забіты фарміраваннямі
Арміі Краёвай у в. Ракавічы. Пахаваны ў Шчучыне.
Крыніцы:
†

Ведамасьць аб царкве Раждества Прэсьвятой Багародзіцы вёскі
Раковіч Ражанкоўскае воласьці Шчучынскага павету і благачынія
Наваградзко-Барановіцкае Епархіі за 1942 г. // Архіў прыхода храма Раства Прасвятой Багародзіцы в. Ракавічы.
† Асабісты архіў настаяцеля Ракавіцкай царквы іерэя Аляксандра
Грэцкага

Антоній (Марцэнка, Аляксандр Францавіч; 12.03.1887 –
1954) – архіепіскап. Нарадзіўся ў г. Адэса. Скончыў Адэскую
духоўную семінарыю (1910), Санкт-Пецярбургскую духоўную
акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя (1914). У 1912 г. у
Калузе пастрыжаны ў манаства з імем Антоній. У тым жа годзе
рукапаложаны ў іерадыякана, у 1913 г. – у іераманаха. З 1914 г.
служыў у рускай Урмійскай місіі ў Іране. У 1915 – 1919 гг. вы17

кладчык Стаўрапольскай духоўнай семінарыі, благачынны
манастыроў Стаўрапольскай епархіі. З сакавіка па май 1919 г.
настаяцель Пінскага Брацкага Багаяўленскага манастыра ў сане
архімандрыта. У маі 1919 г. прызначаны палкавым святаром і
благачынным кавалерыйскага корпуса ў Белай арміі. Эміграваў
у Сербію ў 1920 г. У 1922 г. пераехаў у Польшчу, прызначаны настаяцелем Варшаўскага Аляксандра-Неўскага сабора. 25
лютага 1923 г. рукапаложаны ў епіскапа Люблінскага, вікарыя
Варшаўска-Холмскай епархіі. Станоўча ставіўся да абвяшчэння аўтакефаліі Польскай Праваслаўнай Царквы. З 1924 г. рэктар
Віленскай духоўнай семінарыі, з 1926 г. – Валынскай духоўнай
семінарыі. Неўзабаве вызвалены з апошняй пасады па прычыне супраціўлення паланізацыі праваслаўных духоўных школ
у Польшчы. У 1928 – 1930 гг. жыў у Мялецкім манастыры на
Валыні. У сакавіку 1930 г. рукапаложаны ў епіскапа КаменьКашырскага, вікарыя Пінска-Палескай епархіі. У 1934 – 1937 гг.
займаў Гродзенскую кафедру. У 1937 – 1940 гг. зноў епіскап
Камень-Кашырскі. У чэрвені 1940 г. праз пакаянне прыняты ў РПЦ, затым прызначаны вікарыем Валынскай епархіі. У
сакавіку 1941 г. узведзены ў сан архіепіскапа. У 1941 – 1944
гг. архіепіскап Херсонскі і Адэскі. З 1944 г. жыў у Румыніі,
пасля – у Чэхаславакіі, дзе служыў у Петра-Паўлаўскім храме г. Карлавы Вары. Са студзеня 1946 г. архіепіскап Арлоўскі
і Бранскі, з ліпеня таго ж года – архіепіскап Тульскі і Бялёўскі.
Арыштаваны 3 снежня 1951 г. Паводле адной з версій загінуў у
зняволенні у 1952 г., паводле іншай – памёр у 1954 г.
Крыніцы:
†
†

Кривонос, свящ. Феодор, Буевский, А.С. Антоний (Марценко) //
Православная энциклопедия. Т. ІІ. Москва. 2000. С. 631.
Данілюк, Барыс. Азіраючыся расой выетымі вачыма. Мінск. 2012.
С. 176.

Бабоўскі, Сцяпан (1874 – 1938) – святар. Нарадзіўся ў
г. Гродна. На 1937 г. пражываў у Харкаўскай вобласці, в. Гіеўка.
Прыгавораны да ВМП і 16 студзеня 1938 г. расстраляны.
Крыніцы:
† http://lists.memo.ru
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Бабоўскі, Яўгеній (17.08.1890 – 27.12.1972) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў г. Гродна. Скончыў Санкт-Пецярбургскую
духоўную семінарыю. У 1918 – 1919 г. з’яўляўся псаломшчыкам Увядзенскага сабора Петраграда. 28 жніўня 1920 г. рукапаложаны ў сан іерэя мітрапалітам Петраградскім і Гдоўскім
Веніямінам. У лістападзе 1924 г. арыштаваны, высланы ў
Нованікалаеўск Краснаярскага края, дзе знаходзіўся да 1925 г.
У 1925 – 1928 гг. служыў у Мікола-Багаяўленскім саборы
Ленінграда. У 1929 – 1943 гг. знаходзіўся ў лагерах і ссылках.
З 1943 г. служыў ва Успенскім храме г. Енісейск Краснаярскага
края. У 1953 г. вярнуўся ў Ленінград, быў прызначаны настаяцелем Казанскай царквы ў г. Тосна Ленінградскай вобл. З 1970 г.
– за штатам. Пахаваны ў г. Тосна.
Крыніцы:
†

Санкт-петербургский мартиролог духовенства и мирян [Электронный ресурс] – http://www.petergen.com/bovkalo/mar/rusb.
html

Балабушэвіч, Яўстафій (1886 – пасля 1955) – святар.
Нарадзіўся ў в. Сухопаль Пружанскага пав. Гродзенскай губ.
у сям’і святара. Атрымаў адукацыю ў Жыровіцкім духоўным
вучылішчы і Віленскай духоўнай семінарыі. У 1909 г. быў
прызначаны псаломшчыкам у царкву в. Сялец Гродзенскай
губ. (цяпер Бярозаўскі р-н Брэсцкай вобл.). З пачаткам Першай
сусветнай вайны займаўся эвакуацыяй царкоўных маёмасцей.
Рукапаложаны ў сан іерэя ў 1915 г. З 1920 г. служыў на прыходах Гродзенскай епархіі. У 1944 г. быў вывезены ў Германію,
вярнуўся на радзіму. У 1945 г. стаў настаяцелем царквы
Раства-Багародзіцкага манастыра ў г. Гродна. Арыштаваны
ў снежні 1945 г., асуджаны за «антысавецкую агітацыю» на 5
гадоў ППЛ. Верагодна, у пачатку 1950-х гг. вызвалены. На 1955 г.
з’яўляўся настаяцелем Целяханскай царквы Івацэвіцкага р-на і
благачынным Целяханскай акругі. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
† Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 268.
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†
†

Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1909. № 48. С. 453.
Летопись церковной жизни // Журнал Московской Патриархии.
1955. № 9. С. 8.

Бароўскі, Віталій (? – 1943) – святар. Сын Міхаіла
Бароўскага. У 1940-я гг. служыў у в. Лаша Гродзенскага р-на.
Аказваў дапамогу партызанам. Па даносу адной з жыхарак вёскі
ў лістападзе 1943 г. быў арыштаваны гестапа. Пасля допытаў
святар і яго жонка Яўгенія Іванаўна Бароўская былі расстраляны каля г. Сакулка (цяпер Польшча). Гітлераўцы таксама забілі
дзвюх дачок святара. Пасля вайны астанкі забітых былі перанесены ў Беласток і пахаваны на праваслаўных могілках.
Крыніцы:
†

Пальчевский, Георгий. Как погибла семья священника // Гродненские епархиальные ведомости. 2000. № 9. С. 17.

Бароўскі, Міхаіл (22.03.1881 – 1939) – протаіерэй. Працаваў
настаўнікам у царкоўна-прыхадской школе в. Клепачы (цяпер
Бераставіцкі р-н Гродзенскай вобл.). У 1913 – 1915 гг. настаяцель царквы Успення Прасвятой Багародзіцы в. Капцёўка
(цяпер Гродзенскі р-н). У пачатку 1920-х гг. прызначаны на
прыход у в. Лаша Гродзенскага павета. У 1924 г. польская
паліцыя паведамляла адносна святара наступнае: «…варожа
настроены да Польскай дзяржавы. Мае моцныя ўплывы на
праваслаўнае насельніцтва, як беларус сярод сваіх прыхаджан
ажыццяўляе беларускую агітацыю, імкнецца замяніць у Лашы
польскую школу на беларускую». Быў жанаты, меў двух дзяцей.
У верасні 1939 г. падчас уваходу Чырвонай арміі ў Заходнюю
Беларусь мясцовыя актывісты схапілі святара разам з псаломшчыкам Івановым і па-зверску забілі. Быў пахаваны ў в. Лаша
каля царквы.
Крыніцы:
†
†
†

ДАГВ. Ф. 17. Воп. 1. Спр. 41. Арк. 114 адв. – 115.
Резолюциями Его Высокопреосвященства // Гродненские епархиальные ведомости. 1913. № 8-9. С. 88.
Рапорт Его Преосвященству, Преосвященнейшему Артемию,
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епископу Гродненскому и Волковысскому иерея Игоря Полещука
от 06.01.2010 г. (гл. дадатак).

Баталін, Уладзімір (1871 – ?) – протаіерэй. Нарадзіўся ў
мяст. Селья Віленскай губ. у сям’і святара. На пачатку ХХ ст.
служыў у в. Рымкі Дзісненскага павета Віленскай губ. У 1911
– 1915 гг. настаяцель Свята-Троіцкай царквы в. Дэмбрава
Лідскага павета (цяпер Шчучынскі р-н). У 1930-я гг. служыў
у царкве Св. Міхаіла г. Слуцк. Арыштаваны 14 сакавіка 1933 г.
Асуджаны 9 чэрвеня 1933 г. як «член контррэвалюцыйнай
арганізацыі» на 3 гады ссылкі. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†
†
†

Картатэка Сталіна [Электронны рэсурс] – http://www.svaboda.org/
content/article/24812279.html
Памятная книжка Виленской губернии на 1909 г. Вильна. 1909.
С. 139.
Памятная книжка Виленской губернии на 1911 г. Вильна. 1911.
С. 155.
Памятная книжка Виленской губернии на 1915 г. Вильна. 1915.
С. 187.

Бейцук, Зінаіда (1899 – ?) – манахіня. Нарадзілася ў в.
Мазанава Гродзенскага павета (цяпер Мастоўскі р-н) у сялянскай сям’і. У 1915 г. эвакуіравалася ў Тулу. Была паслушніцай
Тульскага Успенскага манастыра. Пасля пражывала ў г. Казельск.
Арыштавана ў жніўні 1930 г., абвінавачвалася ў «контррэвалюцыйнай дзейнасці і антысавецкай агітацыі». Прыгаворана да
3 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы. У 1989 г. рэабілітавана
пракуратурай Калужскай вобл.
Крыніцы:
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru

Белаказевіч, Нейміл (1875 – ?) – святар. Нарадзіўся
ў в. Відаўка Лідскага павета (цяпер Шчучынскі р-н).
Арыштаваны ў лютым 1930 г. ва Уладзімірскай вобл. Асуджаны
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на 3 гады ссылкі. Паўторна арыштаваны 1 мая 1945 г., асуджаны да 8 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 101 – 102.

Белайц, Сергій (12.06.1903 – 02.04.1985) – мітрафорны
протаіерэй.Нарадзіўся ў г. Лібава (цяпер г. Ліепая, Латвія)
у сям’і ваеннаслужачага з Беларусі. У 1915 г. разам з сям’ёй
эвакуіраваўся ў Петраград. У 1922 г.
скончыў Петраградскае гарадское
вучылішча. У тым жа годзе пераехаў
у Заходнюю Беларусь, пражываў
з бацькамі ў в. Мілеўцы (цяпер
Шчучынскі р-н Гродзенскай вобл.).
Скончыў экстэрнам Брэсцкую рускую гімназію (1929). З’яўляўся
аўтарам шэрагу духоўна-этычных
апавяданняў, надрукаваных у выданнях«Беларуская культура»,«Беларускі
дзень», «Грамадзянін», «Воскресное
чтение». У 1932 г. скончыў курсы
псаломшчыкаў пры Гродзенскай
Протаіерэй Сергій
духоўнай
кансісторыі. З 1933 па 1942 г.
Белайц. Фота з кнігі
В.М. Чарапіцы «Не по- служыў псаломшчыкам у храмах в.
терять связующую нить» Сталовічы (цяпер Баранавіцкі р-н
Брэсцкай вобл.), в. Міжэвічы (цяпер Слонімскі р-н Гродзенскай
вобл.), в. Перавалка (цяпер Слонімскі р-н), в. Шчорсы (цяпер
Навагрудскі р-н Гродзенскай вобл.), у тым ліку ў царкве в. Ятвеск (цяпер Свіслацкі р-н Гродзенскай вобл.). Рукапаложаны
ў сан іерэя ў 1942 г. і прызначаны настаяцелем царквы ў в. Явар
Дзятлаўскага р-на Гродзенскай вобл. З 1952 г. служыў у храме
в. Азярніца Слонімскага р-на. У 1958 – 1960 г. накіраваў на адрас
асоб, якія публічна парвалі з рэлігіяй, шэраг ананімных лістоў,
дзе асуджаў дадзеныя ўчынкі. У лістах адкрыта крытыкаваў
прапаганду атэізму і антырэлігійныя выступленні людзей, зусім
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нядаўна звязаных з царквой. Арыштаваны 6 лютага 1961 г.
органамі дзяржбяспекі па абвінавачванню ў «антысавецкай
агітацыі». У канцы лістапада 1961 г. вызвалены, крымінальная
справа спынена «з-за адсутнасці складу злачынства». З 1969 г.
служыў у Раства-Багародзіцкай царкве в. Голдава Лідскага
р-на Гродзенскай вобл. У 1984 г. выйшаў за штат. Пахаваны на
могілках у в. Голдава.
Крыніцы:
†

Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1985. № 9. С. 25.
† Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С.
100 – 101.
† Черепица, В.Н. Не потерять связующую нить: История Гродненщины ХIХ–ХХ столетий в событиях и лицах. Гродно. 2003. С.
130 – 151.

Белін, Мадэст (1871 – 19.11.1937) – святар. Нарадзіўся ў
Санкт-Пецярбургу. У 1902 г. скончыў Казанскую духоўную
акадэмію, атрымаў ступень кандыдата багаслоўя. 24 красавіка
1902 г. прызначаны ключарам Гродзенскага кафедральнага
Сафійскага сабора. У канцы 1903 г. узнагароджаны скуфіей.
З’яўляўся кіраўніком Гродзенскіх псаломніцкіх курсаў. 13
студзеня 1905 г. згодна з прашэннем перамешчаны на пасаду настаяцеля саборнай царквы г. Царыцына (Валгаград). У
1930-х гг. служыў у царкве Міхаіла Архангела в. Чорны Ручэй
Наўгародскай вобласці. Арыштаваны ў лістападзе 1932 г., па
прыгавору Асобай Нарады пры Калегіі АДПУ высланы на 5
гадоў за межы Ленінградскай вобласці. Паўторна арыштаваны
ў 1937 г., асуджаны Асобай тройкай пры УНКУС Ленінградскай
вобласці да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 19
лістапада 1937 г. у Ленінградзе.
Крыніцы:
†
†

Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1902. № 21. С. 201.
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епар-
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†
†

хиальные ведомости. 1905. № 7. С. 179.
http://lists.memo.ru
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru

Бітэль, Пётр (19.06.1912 – 18.10.1991) – святар, пісьменнік,
педагог. Нарадзіўся ў мяст. Радунь Лідскага павета Віленскай губ.
(цяпер Воранаўскі р-н Гродзенскай вобл.). Скончыў Барунскую
і Віленскую настаўніцкія семінарыі. У 1931 – 1939 гг. працаваў
настаўнікам у розных школах
Нясвіжчыны, Стаўбцоўшчыны і
Гродзеншчыны. У верасні 1939 г.
мабілізаваны ў польскае войска,
накіраваны на фронт. Трапіў
у палон да Чырвонай арміі, у
лістападзе 1939 г. быў вызвалены
і вярнуўся ў Заходнюю Беларусь.
Працаваў дырэктарам СШ №2
г. Валожына. Падчас нямецкай
акупацыі выкладаў у валожынскай
гандлёвай школе, падтрымліваў
сувязь з партызанамі. У чэрвені
1944 г. вывезены разам з сям’ёй
у Германію, па дарозе падчас
Іерэй Пётр Бітэль
чыгуначнай аварыі ўцёк. З 1946
г. працаваў настаўнікам у в. Забрэззе Валожынскага р-на. У
1947 г. звольнены са школы па несправядлівым абвінавачванні.
У жніўні таго ж года пасля заканчэння падрыхтоўчых курсаў пры
Жыровіцкім манастыры архіепіскапам Мінскім і Беларускім
Піцірымам рукапаложаны ў сан іерэя. Служыў у в. Міжэвічы
Слонімскага р-на, г. Докшыцы Віцебскай вобл.. Арыштаваны
24 лістапада 1950 г. Асуджаны ў снежні 1951 г. на 10 гадоў ППЛ.
Адбываў пакаранне ў Кемераўскай вобл., Омску, Джэзказгане.
У лагерах пераклаў на беларускую мову творы А. Міцкевіча.
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5 ліпеня 1956 г. вызвалены са зняццем судзімасці. У верасні
1956 – кастрычніку 1957 г. настаяцель Крыжаўздзвіжанскай
царквы в. Галавачы Гродзенскага р-на. Пасля служыў у
г. Петрыкаў Гомельскай вобл. У 1963 г. з-за ціску ўладаў вымушаны адмовіцца ад сана. Да 1974 г. працаваў настаўнікам
у мяст. Вішнева Валожынскага р-на, займаўся літаратурнай
і краязнаўчай працай. Цалкам рэабілітаваны ў 1978 г. Член
Саюза беларускіх пісьменікаў з 1986 г.
Крыніцы:
†
†

Пятро Бітэль. Праз церні і завалы… // Шляхам гадоў: гісторыкалітаратурны зборнік. Мінск. 1994. С. 141 – 162.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.2. Мінск. 1994. С. 45.

Валікоўскі, Фёдар (1876 – 1950-я гг.) – протаіерэй.
Нарадзіўся у в. Цяляцін Люблінскай губ. (цяпер Польшча) у
сям’і псаломшчыка. У 1898 г. скончыў Холмскую духоўную
семінарыю. На пачатку ХХ ст. служыў памочнікам настаяцеля царквы ў г. Сасновіцах Петракоўскай губ., законавучыцелем
Бендзінскага камерцыйнага вучылішча. У 1912 – 1935 гг. настаяцель праваслаўнага сабора ў г. Лодзь. З 1935 г. служыў у
Гродзенскім кафедральным Свята-Пакроўскім саборы.
З’яўляўся намеснікам старшыні гродзенскага «Таварыства
праваслаўных палякаў», скарбнікам Навукова-выдавецкага
інстытута пры таварыстве. Арыштаваны 19 снежня 1944 г. у
сябе на кватэры ў архіерэйскім доме. Асуджаны за «антысавецкую і пасобніцкую дзейнасць» на 5 гадоў ППЛ. Вызвалены
ў 1949 г., пераехаў у Жыровіцы, дзе выкладаў у духоўнай
семінарыі. Памёр у 1950-х гг.
Крыніцы:
† Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 189 – 190, 256.
† Памятная книжка Петроковской губернии на 1903 год. Петроков.
1903. С. 235, 287.

Варсанофій (Грыневіч Канс-танцін Дыямідавіч; 16.05.1875
– 13.03.1958) – архіепіскап. Нарадзіўся ў в. Катынь Смаленскай
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губ. (цяпер Расія) у сялянскай сям’і.
Скончыў Мсціслаўскае духоўнае
вучылішча, Магілёўскую духоўную семінарыю (1898), Казанскую
духоўную акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя (1902).
Працаваў настаўнікам у ГорыГорацкім земляробчым вучылішчы,
Нікіцкім вучылішчы садоўніцтва
каля Ялты, Смаленскай мужчынскай гімназіі. З 1911 г. скарбнік
Краснінскага
павятовага
казначэйства, з 1914 г. – падатковы інспектар Бельскага павета
Смаленскай губ. У 1917 – 1920 гг.
загадчык школы ў Горацкім павеце.
У 1920 г. рукапаложаны ў сан іерэя.
Служыў у в. Шарыбы, в. Гарадзец
Архіепіскап Варсанофій
Горацкага павета. З 1922 г. служыў
(Грыневіч). Фота з часопіса
у Магілёўскай Петрапаўлаўскай
«Журнал Московской
Патриархии»
царкве, быў благачынным храмаў
Магілёва. Арыштаваны 20 чэрвеня 1927 г. па абвінавачванню
ў «распаўсюджанні ілжывых чутак пра вайну з Польшчай».
Асуджаны на 5 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў у Салавецкім
лагеры. Вызвалены ў 1932 г. У 1932 – 1945 г. служыў у храмах
Маскоўскай вобл. 14 снежня 1945 г. пастрыжаны ў манаства з
імем Варсанофій. 30 снежня 1945 г. рукапаложаны ў епіскапа
Гродзенскага і Баранавіцкага (з 1947 г. – епіскап Гродзенскі
і Лідскі). Арганізаваў у Гродна пастырска-багаслоўскія курсы.
У лістападзе 1949 г. пераведзены ў Сяміпалацінскую епархію. У
1950 – 1953 г. епіскап Чкалаўскі і Бузулукскі. З чэрвеня 1954 г.
займаў Калінінскую і Кашынскую кафедру. У 1956 г. узведзены
ў сан архіепіскапа. Пахаваны на Мікола-Маліцкіх могілках г.
Цвер.
Крыніцы:
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†
†

Дорош, Н.И., Колесник, А.Е. Варсонофий (Гриневич) // Православная энциклопедия. Т. VI. Москва. 2003. С. 679 – 680.
Тарановский, прот. Л. Высокопреосвященнейший Варсонофий,
архиепископ Калининский и Кашинский (некролог) // Журнал
Московской Патриархии. 1958. № 4. С. 7 – 10.

Васільеў, Сергій (1870 – 1937) – протаіерэй. Нарадзіўся ў
г. Гродна. З 1905 г. служыў на розных прыходах Міншчыны.
Арыштаваны ў жніўні 1937 г. Асуджаны 25 жніўня 1937 г. разам
з іншымі праваслаўнымі і каталіцкімі святарамі, прыхаджанамі
да ВМП. Расстраляны ў Мінску. Рэабілітаваны ў 1989 г. пракуратурай БССР.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 167.

Выбарнаў, Фёдар (1892 – 1956) – святар. Нарадзіўся ў
в. Матвееўка Спаскага павета Казанскай губ. у сям’і псаломшчыка. У 1916 г. прызваны ў расійскую армію. Скончыў
Казанскую школу прапаршчыкаў (1917). У 1918 г. мабілізаваны
ў армію адмірала Калчака, пасля перайшоў на бок Чырвонай
арміі. Прымаў ўдзел у польска-савецкай вайне 1919 – 1920 гг.
У жніўні 1920 г. трапіў у палон да палякаў. Знаходзіўся ў шэрагу лагераў для ваеннапалоных. Вызвалены ў 1922 г., пераехаў
жыць у г. Гродна. З 1926 па 1927 г. рэгент царкоўнага хора
ў Гродзенскім кафедральным Свята-Пакроўскім саборы. У 1927 г. рукапаложаны ў сан іерэя. Служыў у храмах
г. Слоніма (1927 – 1931), в. Парэчча, цяпер Гродзенскі р-н
(1931 – 1932), в. Кузьмінічы, цяпер Ваўкавыскі р-н (1932 –
1937), мяст. Вострава, цяпер Польшча (1937 – 1940). З верасня
1940 г. святар-рэгент Гродзенскага кафедральнага сабора.
У ліпені – кастрычніку 1941 г. служыў у Благавешчанскай
царкве в. Жытомля Гродзенскага р-на. З-за хадайніцтва перад нямецкімі ўладамі аб вызваленні некалькі арыштаваных
жыхароў в. Жытомля ў канцы кастрычніка 1941 г. быў арыштаваны гестапа, прасядзеў у Гродзенскай турме больш за два
тыдні. У 1942 – 1944 гг. член гродзенскага «Рускага камітэта». 17
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лістапада 1944 г. арыштаваны органамі НКУС. Абвінавачваўся
ў «пасобніцкай акупантам дзейнасці», «былой службе ў арміі
белых». 22 сакавіка 1945 г. Ваенным трыбуналам войск НКУС
Гродзенскай вобл. прыгавораны да 10 гадоў ППЛ з паражэннем
у правах на 5 гадоў. Вызвалены ў 1954 г. Са зняволення вярнуўся
інвалідам. Рэабілітаваны Гродзенскім абласным судом у 1992 г.
Крыніцы:
†
†

Черепица В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 185 – 186, 256 – 257.
Выпіскі з асабістай справы Фёдара Выбарнава, якая захоўваецца
ў Архіве УКДБ па Гродзенскай вобласці (з уласнага архіва С.В.
Сілавай).

Габрыянік, Аляксій (1895 – 1950) – святар. Нарадзіўся ў
в. Манчыцы Ваўкавыскага павета (цяпер Свіслацкі р-н
Гродзенскай вобл.). У 1915 – 1917 гг. служыў у расійскай арміі.
З 1917 па 1920 г. працаваў настаўнікам у Пермскай губ. Скончыў
завочнаеаддзяленнеМаскоўскайдухоўнай
акадэміі (1920), сацыяльна-гістарычныя
курсы Акадэміі народнай адукацыі (1922).
Вучыўся на медыцынскім факультэце
Маскоўскага ўніверсітэта. У 1922 – 1924
гг. працаваў касірам у г. Сергіеў Пасад
Маскоўскай вобл. Рукапаложаны ў сан
іерэя ў 1925 г. У 1925 – 1928 г. служыў у
храмах в. Міхайлаўскае Маскоўскай вобл.,
Масквы, Сергіева Пасада. Арыштаваны ў
маі 1928 г. Разам з іншымі прадстаўнікамі
інтэлігенцыі і духавенства Сергіева
Іерэй Аляксій
Габрыянік
Пасада абвінавачваўся ў арганізацыі «замаху» на партыйнага дзеяча Кастамарава. Асуджаны Асобай
нарадай пры Калегіі АДПУ да 3 гадоў ссылкі ў Сярэднюю
Азію. Пасля вяртання са зняволення пражываў у г. Паўлаўск
Варонежскай вобл. Зноў арыштаваны ў 1933 г. па абвінавачванню
ў прыналежнасці да «манархічнай арганізацыі». Асуджаны
на 3 гады ППЛ. Пакаранне адбываў у Цемнікаўскіх лагерах
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Мардоўскай АССР. Вызвалены ў 1935 г. Да 1941 г. працаваў рабочым, лабарантам у эпідэміялагічнай лабараторыі, фельчарам,
санітарным лекарам. У 1942 – 1946 гг. перайшоў на нелегальнае
становішча, вандраваў па вёсках Уладзімірскай вобл., выконваючы рэлігійныя трэбы па дамах. Належаў да катакомбнай групы «непоминающих»4. Арыштаваны трэці раз у сакавіку 1946 г.
па даносу адной са сваіх духоўных дачок. Асуджаны на 4 гады
ППЛ. Па сканчэнні тэрміна зняволення высланы на вольнае пасяленне ў Сібір. Па дарозе ў ссылку захварэў на сухоты і памёр
у 1950 г.
Крыніцы:
†
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
Голубцов, Сергий. Сплоченные верой, надеждой, любовью и родом [Электронный ресурс]. – http://krotov.info/history/20/1940/
golubzov_6.htm

Гагалушка, Аляксандр (13.03.1909 – 1996) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Ласіца (цяпер Пастаўскі р-н Віцебскай вобл.) у
сям’і святара. Скончыў 5 класаў Віленскай духоўнай семінарыі
(1927), мастацкія курсы імя Ф. Смуглевіча ў Вільні (1934). У
1928 – 1930 гг. служыў псаломшчыкам у царкве в. Мыта (цяпер Лідскі р-н Гродзенскай вобл.), у 1930 – 1933 гг. – у царкве
в. Пераброддзе Друйскага благачыння (цяпер Міёрскі р-н
Віцебскай вобл.), у 1934 – 1938 гг. – у Лідскай Георгіеўскай
царкве, у 1938 – 1939 гг. – у Стара-Свержанскай царкве
Стаўбцоўскага благачыння. Збіты і арыштаваны мясцовымі
актывістамі ў ноч з 17 па 18 верасня 1939 г., заключаны ў
Стаўбцоўскую турму. У 1940 г. асуджаны па абвінавачванню
у “контррэвалюцыйнай дзейнасці” да 8 гадоў ППЛ. У 1946 г.
вярнуўся з ссылкі ў Беларусь, быў прызначаны псаломшчыкам
Раства-Багародзіцкай царквы ў в. Ракавічы Шчучынскага
4
«Непоминающие» – неафіцыйная назва групы духавенства і міран Рускай
Праваслаўнай Царквы, якая адмовілася памінаць падчас багаслужэння імя
мітрапаліта Сергія (Старагародскага) па прычыне яго кампраміснай пазіцыі
адносна савецкай улады. – Заўв. уклад.
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р-на. Пасля заканчэння багаслоўска-пастырскіх курсаў у Гродна
ў кастрычніку 1946 г. рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны
настаяцелем царквы ў в. Радзівонішкі Лідскага р-на. У 1950 –
1958 гг. настаяцель Ракавіцкай царквы Шчучынскага р-на.
У 1958 г. па стану здароўя выйшаў за штат. З 20 красавіка 1992
г. па распараджэнню Архіепіскапа Гродзенскага і Ваўкавыскага
Валянціна выконваў абавязкі настаяцеля Ракавіцкай царквы.
Рэабілітаваны ў верасні 1955 г.
Крыніцы:
†

Клировая ведомость о приходе Раковичской РождествоБогородицкой церкви Гродненско-Волковысской епархии Щучинского благочиния за 1996 г. // Архіў прыхода Нараджэння
Прасвятой Багародзіцы в. Ракавічы Шчучынскага р-на.

Гапонік, Міхаіл (03.11.1899 – 26.09.1984) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Лабна Гродзенскага павета (цяпер в. ЛабнаАгароднікі Гродзенскага р-на) у сям’і валаснога пісара. У
1915 г. скончыў Варшаўскае духоўнае вучылішча. Вучыўся на
багаслоўскі курсах пры Калужскай духоўнай семінарыі. У 1921
г. прызначаны псаломшчыкам Свята-Пакроўскай царквы в.
Алекшыцы Гродзенскага павета (цяпер Бераставіцкі р-н).
Праз год пераведзены ў в. Масаляны (цяпер Бераставіцкі
р-н). З 1924 г. псаломшчык храмаў у в. Явар (цяпер Дзятлаўскі
р-н), в. Ячна (цяпер у Польшчы). Рукапаложаны ў дыякана
ў 1926 г., служыў у Міхайлаўскай царкве мяст. Скідзель
Гродзенскага павета. У 1928 г. архіепіскапам Гродзенскім
Аляксіем рукапаложаны ў іерэя. З 1937 г. служыў у царкве в.
Кузьмічы Ваўкавыскага павета (цяпер Ваўкавыскі р-н),
з 1947 – у в. Гудзевічы Мастоўскага р-на. У 1956 – 1959 гг.
настаяцель храма ў Алекшыцах. Арыштаваны 15 ліпеня
1959 г. за ананімны ліст да М. Хрушчова, у якім выказваў незадаволенасць антыцаркоўнай палітыкай уладаў. Асуджаны
на 2 гады ППЛ. Пакаранне адбываў у Дубраўным канцлагеры
Мардоўскай АССР. Датэрмінова вызвалены ў 1960 г. Пасля вызвалення служыў псаломшчыкам у Гудзевіцкай царкве.
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Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С.
203 – 204.
† Черепица В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 246 – 254.

Гаськевіч, Нікандр (? – 1939) – святар. Служыў у в. Шчара
Слонімскага павета (цяпер Мастоўскі р-н Гродзенскай
вобл.). У верасні 1939 г. забіты мясцовымі актывістамі пасля
ўступлення савецкіх войскаў у Заходнюю Беларусь.
Крыніцы:
†

Летопись Софийского собора в гор. Гродне // Копія з уласнага
архіва А.С. Горнага

Голад, Лука (17.10.1891 – 06.11.1947) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Здажарка Уладаўскага павета Седлецкай губ.
у сялянскай сям’і. У 1913 г. скончыў Холмскую духоўную
семінарыю. У 1914 г. архіепіскапам Холмскім і Люблінскім
Еўлогіем рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны на пасаду законавучыцеля царкоўна-настаўніцкай школы Краснастоцкага
жаночага манастыра. Пасля пачатку 1-й сусветнай вайны разам з
манастыром эвакуіраваўся ў Расію. Пражываў у Маскве, пасля –
у Кацярынінскай пустыні. У чэрвені 1921 г. вярнуўся ў Заходнюю
Беларусь. Па запрашэнню епіскапа Беластоцкага Уладзіміра
7 кастрычніка 1921 г. пачаў служыць у царкве Гродзенскага
Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Са студзеня
1922 г. таксама служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім саборы. Уключаны ў склад Гродзенскай кансісторыі. Выступаў
супраць абвяшчэння аўтакефаліі Польскай Праваслаўнай
Царквы. У 1923 г. пасля прызначэння на гродзенскую кафедру
аўтакефальнага епіскапа Аляксія быў пераведзены з Гродна ў
царкву в. Бялавічы Ваўкавыскага павета (цяпер Мастоўскі
р-н Гродзенскай вобл.). У лістападзе 1923 г. прызначаны другім
святаром царквы мяст. Быцень Слонімскага павета (цяпер
Івацэвіцкі р-н Брэсцкай вобл.). Накіраваў на адрас варшаўскага
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мітрапаліта Дыянісія і гродзенскага епіскапа Аляксія два лісты,
дзе асуджаў некананічныя дзеянні
царкоўных іерархаў па абвяшчэнні
аўтакефаліі. У 1925 г. арыштаваны польскімі ўладамі, правёў каля 5
месяцаў у слонімскай турме. Пасля
вызвалення быў пазбаўлены права
служыць у цэрквах, займаўся хатняй гаспадаркай у Быцені. У 1927 г.
пераехаў у Вільна, служыў у т. зв.
«патрыяршай Кацярынінскай абшчыПротаіерэй Лука Голад не» – адзіным прыходзе ў Польшчы,
разам з сям'ёй.
які падпарадкоўваўся Маскоўскаму
Патрыярхату. Быў сябрам Праваслаўнага беларускага дэмакратычнага аб’яднання, рэдактарам часопіса «Праваслаўная
Беларусь». У 1928 – 1932 гг. знаходзіўся на лячэнні ў Францыі. У
1932 г. вярнуўся ў Вільню, працягваў служыць на Кацярынінскім
прыходзе. У 1936 г. польскімі ўладамі па абвінавачванню ў
«антыдзяржаўнай дзейнасці» быў высланы ў цэнтральную
Польшчу на 3 гады. Вярнуўся ў Вільню ў жніўні 1939 г. 6 снежня таго ж года мітрапалітам Літоўскім Елеўферыем прызначаны настаяцелем Віленскай Свята-Мікалаеўскай царквы. Падчас
2-й сусветнай вайны знаходзіўся на акупіраванай тэрыторыі
Літвы. Дапамагаў савецкім ваеннапалонным, хаваў у сваёй
кватэры жонак камандзіраў Чырвонай арміі, арганізоўваў для
дзяцей навагоднія ёлкі. У кастрычніку 1944 г. арыштаваны
органамі НКУС па даносу архімандрыта Філіпа (Марозава).
Абвінавачваўся ў «антысавецкай дзейнасці і сувязях з гестапа». 3 студзеня 1945 г. вызвалены з-пад следства па прычыне
адсутнасці доказаў віны. Памёр ад сухотаў у 1947 г. Пахаваны
на Ефрасіньеўскіх могілках у Вільні.
Крыніцы:
†
†

LVIA. Ф. 605. Воп.12. Спр. 1774. Арк. 6 адв. – 7 адв.
LYA. F. K-1. A. 58.B. P-4012.
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†

Горны, Аляксандр. Протаіерэй Лука Голад// Гродненские епархиальные ведомости.2013.№ 1.С. 9.

Голасаў, Уладзімір (25.07.1913 – 20.10.1973) – мітрафорны
протаіерэй. Нарадзіўся ў мяст. Каўнатава Ковенскай губ. (цяпер вёска ў Літве) у сям’і святара Сергія Голасава. У 1931 г.
скончыў Віленскую духоўную семінарыю,
у 1935 г. – праваслаўны багаслоўскі факультэт Варшаўскага ўніверсітэта са ступенню магістра багаслоўя за працу па
гісторыі богаслужбовага аблачэння. 17 мая
1934 г. у Варшаўскім кафедральным саборы рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны
памочнікам настаяцеля Успенскага храма ў в. Ятвеск Шчучынскага павета (цяпер Шчучынскі р-н Гродзенскай вобл.)
з даручэннем выконваць абавязкі законаМітрафорны
вучыцеля ў школах прыхода. 8 жніўня таго
протаіерэй
ж года пераведзены на пасаду другога пса- Уладзімір Голасаў.
ломшчыка ў царкву в. Турэц Мірскага бла- Фота з часопіса
«Журнал
гачыння (цяпер Карэліцкі р-н Гродзенскай
Московской
вобл.). З 1935 г. служыў другім святаром у
Патриархии»
царкве мяст. Радашковічы. У 1936 – 1939 гг.
служыў у г. Навагрудак. З 1939 г. настаяцель царквы ў в. Язна
(цяпер Міёрскі р-н Віцебскай вобл.). Падчас 2-й сусветнай вайны арганізаваў у вёсцы збор сродкаў, якія былі перададзены на
будаўніцтва танка для Чырвонай арміі. Арыштаваны органамі
НКУС у 1945 г. і асуджаны да 10 гадоў ППЛ. Пакаранне
адбываў у Магадане. З 1951 г. жыў на вольным пасяленні. У
1956 г. рэабілітаваны і адноўлены ў правах. З 1957 па 1965 г.
служыў на розных сібірскіх прыходах, з’яўляўся благачынным Алтайскага краю і Новасібірскай вобл. У красавіку 1965
г. прызначаны настаяцелем Мікалаеўскай царквы ў г. Душанбэ.
У 1973 г. у сувязі з хваробай пераехаў у Мінск. Пахаваны на
Паўночных могілках у Мінску.
Крыніцы:
33

†
†
†
†

LVIA. Ф. 605. Воп. 13. Спр. 44.
Шаплыко, иерей Фома. Радошковичи православные. Белосток.
2008. С. 24 – 25.
Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1974. № 10. С. 33, 39.
Горны, Аляксандр. Жыццёвыя дарогі айца Уладзіміра Голасава //
Царкоўнае слова. 2013. № 34. С. 13.

Грайко, Лука (1887 – 1937) – рэгент царкоўнага хору.
Нарадзіўся ў в. Плюскалаўцы Гродзенскага павета (цяпер Бераставіцкі р-н). У 1930-х гг. з’яўляўся рэгентам
Андрэеўскага сабора г. Ленінград. Арыштаваны 16 жніўня 1937
г. Асобай тройкай УНКУС па Ленінградскай вобл. прыгавораны да ВМП. Расстраляны 6 верасня 1937 г.
Крыніцы:
†

Черепица В.Н., Бойко И.В. Чтобы помнили... Уроженцы Гродненщины – жертвы политических репрессий в СССР (1937 – 1938).
Гродно. 2010. С. 69.

Грыгорый (Барышкевіч Георгій Іванавіч; 18.04.1889 –
26.10.1957) – архіепіскап. Нарадзіўся ў в. Межырынск Валынскай губ. у сям’і святара. Скончыў Валынскую духоўную
семінарыю (1910), Казанскую духоўную акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя (1914). Служыў псаломшчыкам
Свята-Паўлаўскай царквы г. Жытомір, памочнікам інспектара
Валынскай духоўнай семінарыі. У лютым 1916 г. рукапаложаны ў сан іерэя. У 1916 – 1918 гг. законавучыцель і інспектар
Крамянецкага жаночага духоўнага вучылішча. Арыштоўваўся
бальшавікамі падчас польска-савецкай вайны 1919 – 1920
гг. З 1920 г. настаяцель царквы ў мяст. Барысавічы на Валыні.
У 1920 – 1922 гг. епархіяльны місіянер Валынскай епархіі
Польскай Праваслаўнай Царквы. З 1922 г. служыў у в. Цярноўкі
той жа епархіі. У 1927 г. прызначаны настаяцелем УладзімірВалынскага сабора, у 1932 г. – настаяцелем Крамянецкага
сабора. У 1939 – 1943 гг. настаяцель Гродзенскага СвятаПакроўскага кафедральнага сабора. 18 верасня 1943 г. пастрыжаны ў манаства і ўзведзены ў сан архімандрыта. Прымаў
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удзел у Архіерэйскім саборы РПЦЗ
у Вене 21 – 26 кастрычніка 1943
г. Падчас сабору рукапаложаны ў
епіскапа Гомельскага і Мазырскага.
На пачатку чэрвеня 1944 г. разам з
епіскапатам БАПЦ перавезены ў
Германію. 1 красавіка 1946 г. прыняты ў клір Германскай епархіі
РПЦЗ. У 1946 – 1950 гг. служыў на
розных прыходах у лагерах для перамешчаных асобаў у Германіі. З
1950 г. пражываў у Канадзе, займаў
Манрэальскую і Усходнеканадскую
кафедру РПЦЗ. У 1952 г. узведАрхіепіскап Грыгорый
зены ў сан архіепіскапа. З 1954 г.
(Барышкевіч)
архіепіскап Чыкагскі і Кліўлендскі
(з 1957 г. – Чыкагскі і Дэтройцкі). Пахаваны на могілках СвятаТроіцкага манастыра ў Джорданвіле (ЗША).
Крыніцы:
†

†

Нивьер, А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной
Европе. 1920-1995: биографический справочник. Москва-Париж.
2007. С. 163 – 164.
Верл, Михаил. Добрый пастырь. К 40-й годовщине блаженной
кончины архиепископа Чикагского Григория (Боришкевича) //
Православная Русь (Джорданвилль). 1997. № 24. С. 6 – 10.

Гудкоў, Фёдар (10.01.1888 – 06.08.1982) – святар. Нарадзіўся
ў в. Другое Шэйкіна Гарадоцкага павета Віцебскай губ. у сялянскай сям’і. Быў паслушнікам Невельскага мужчынскага манастыра. Скончыў фельчарскія курсы. У 1918 г. экстэрнам здаў
экзамен на псаломшчыка. У 1923 г. абнаўленчым епіскапам
Гаўрыілам (Свідзерскім) рукапаложаны ў дыякана, у наступным годзе атрымаў сан іерэя. Служыў у царкве в. Веляшковічы
Лёзненскага р-на Віцебскай вобл. Арыштаваны ў 1929 г., асуджаны да ВМП. Прысуд быў заменены на 10 гадоў ППЛ. Вызвалены
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ў 1939 г., неўзабаве паўторна арыштаваны. У лістападзе 1945 г.
арыштаваны ў трэці раз па абвінавачванню ва ўдзеле ў «контррэвалюцыйнай групе». Асуджаны на 5 гадоў ППЛ. Вызвалены
ў 1950 г. У снежні 1956 г. мітрапалітам Мінскім і Беларускім
Піцірымам паўторна рукапаложаны ў іерэя. З 1957 г. служыў
на розных прыходах Лідскага, Шумілінскага, Пружанскага
р-наў. У студзені – красавіку 1959 г. настаяцель царквы Св.
Аляксандра Неўскага ў мяст. Індура Гродзенскага р-на.
У 1960 – 1961 гг. служыў у царкве в. Міжэрычы Зэльвенскага
р-на. У 1961 г. выйшаў за штат. Памёр у в. Рэвуты.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 240
– 243.

Давыдовіч, Іаан (1852 – 1924) – протаіерэй. Нарадзіўся
ў мяст. Астрына Лідскага павета (цяпер Шчучынскі р-н
Гродзенскай вобл.). На пачатку ХХ ст. быў настаяцелем
Гельванскай царквы Віленскага павета. Пасля служыў у розных
храмах Петраграда. Арыштаваны 12 верасня 1919 г., але праз
месяц вызвалены. Да 1923 г. служыў у Іаанаўскім манастыры.
Памёр у Ленінградзе.
Крыніцы:
†
†

Санкт-петербургский мартиролог духовенства и мирян [Электронный ресурс] – http://www.petergen.com/bovkalo/mar/rusd.
html
Памятная книжка Виленской губернии на 1903 г. Вильна. 1902. С.
232.

Дзьяканаў, Міхаіл (1873 – ?) – святар. Нарадзіўся ў
г. Гродна. У 1898 г. скончыў Літоўскую духоўную семінарыю,
служыў псаломшчыкам у Гродзенскай Свята-Уладзімірскай
царкве. 8 верасня 1899 г. архіепіскапам Літоўскім Ювеналіем
рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны настаяцелем царквы ў
в. Накрышкі (цяпер Дзятлаўскі р-н). У 1907 – 1909 гг. служыў
у Мотальскім храме Кобрынскага павета. З 1909 г. другі святар
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Сухапольскай царквы Пружанскага павета. Магчыма, падчас
Першай сусветнай вайны эвакуіраваўся ў Расію і адмовіўся ад
сана. У 1930-я гг. жыў у Казані, працаваў інспектарам асабовага
страхавання. Арыштаваны 2 чэрвеня 1932 г. як «былы святар»
за «арганізаваную контррэвалюцыйную дзейнасць». Справа
спынена з-за недастатковасці доказаў. Другі раз арыштаваны 21 красавіка 1933 г., вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. У 1937 г. – сакратар аддзела кадраў трэста Кінафікацыі пры
СНК Татарскай АССР. Трэці раз арыштаваны 22 жніўня 1937 г.,
прыгавораны Асобай нарадай НКУС СССР да 10 гадоў ППЛ.
Далейшы лёс невядомы. Рэабілітаваны ў 1989 г.
Крыніцы:
†

Рой, священник Георгий. Очерк из истории Накрышской церкви в биографиях ее настоятелей. Часть 2. [Электронный ресурс].
–
http://dzyatlava.by/blog/svyashchennik-georgii/ocherk-iz-istoriinakryshskoi-tserkvi-v-biografiyakh-ee-nastoyatelei-cha-0
† Книга памяти Республики Татарстан [Электронный ресурс]. –
http://www.memo.ru/memory/kazan/kaza34.htm
† Гродненские епархиальные ведомости. 1909. № 39. С. 367.

Дзяруга, Мікалай (1890 (?) –
1942) – святар. У 1918 г. служыў
псаломшчыкам у царкве в. Манькавічы (цяпер Пастаўскі р-н
Віцебскай вобл.). Рукапаложаны
ў дыякана. У 1924 – 1927 гг.
служыў у Пакроўскай царкве в.
Асінагарадок (цяпер Пастаўскі
р-н). З 1935 г. служыў у царкве
мяст. Орля (цяпер Шчучынскі
р-н Гродзенскай вобл.). У
1940 г. мітрапалітам Мінскім
Панцеляіманам рукапаложаны ў
сан іерэя. Падчас Другой сусветнай
вайны застаўся на акупіраванай
тэрыторыі Беларусі, арганізаваў

Іерэй Мікалай Дзяруга (вылучаны на фота). Фота з прыватнага
архіва С. Сілавай.
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у в. Задвор’е Мастоўскага р-на малебны дом. Паводле
ўспамінаў вяскоўцаў, у канцы 1942 г. склікаў сход, пасля якога
немцы расстралялі частку жыхароў в. Задвор’е. Па прычыне гэтага быў забіты партызанамі.
Крыніцы:
†
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 278 – 279.
Рапорт Его Преосвященству Преосвященнейшему Артемию епископу Гродненскому и Волковысскому настоятеля храма Преображения Господня д. Деречин иерея Дмитрия Белоцкого (гл.
дадатак)

Дымскі, Міхаіл (1853 – пасля 1922) – протаіерэй. У 1876
г. скончыў Санкт-Пецярбургскую духоўную семінарыю.
Рукапаложаны ў сан святара ў 1887 г. У 1890 – 1891 г. служыў
у Георгіеўскай царкве пры Гродзенскім ваенным лазарэце. У 1891 г. пераведзены ў пецярбургскую царкву апп. Пятра
і Паўла пры Імператарскім вучылішчы глуханямых. Быў узнагароджаны ордэнамі Св. Ганны і Св. Станіслава ІІІ ступені.
Арыштаваны ў маі 1922 г. за «супраціўленне канфіскацыі
царкоўных каштоўнасцей». Паводле рашэння Петраградскага
рэўтрыбунала апраўданы ў ліпені 1922 г. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
Санкт-петербургский мартиролог духовенства и мирян [Электронный ресурс] – http://www.petergen.com/bovkalo/mar/rusd.
html
Силова, С.В. Православные священники в русской армии в конце
XIX - начале ХХ вв. (на примере Гродненской губернии) // Боевое
братство славян на защите мира: сборник научных статей. Гродно. 2012. С. 97.

Емельянюк, Уладзімір (30.05.1894 – 05.10.1973) –
мітрафорны протаіерэй. Нарадзіўся ў в. Трасцяніца Бельскага
павета Гродзенскай губ. у сялянскай сям’і. У 1913 г. скончыў
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настаўніцкую семінарыю ў г. Сольце
Радамскай губ. У тым жа годзе атрымаў
прызначэнне на пасаду настаўніка
Скаржыскага чыгуначнага вучылішча.
З 1915 г. знаходзіўся ў эвакуацыі ў
Маскве. Скончыў Маскоўскую духоўную
семінарыю. У жніўні 1918 г. епіскапам
Беластоцкім Уладзімірам рукапаложаны ў сан іерэя, прызначаны настаяцелем
Навасёлкаўскай царквы Кобрынскага
павета, праз тры гады пераведзены на
прыход у в. Бяроза таго ж павета. У 1935
– 1938 гг. з’яўляўся настаяцелем царквы ў
в. Субаты Драгічынскага павета, у 1938
– 1943 гг. – царквы ў в. Ставок Пінскага
павета. У 1943 г. перамешчаны на пасаду
другога святара ў Заблудаўскую царкву
Мітрафорны
на Беласточчыне. Выконваў абавязкі бе- протаіерэй Уладзімір
Емельянюк
ластоцкага благачыннага. Арыштаваны
ў 1945 г., асуджаны 28 лютага 1946 г. Ваенным трыбуналам
МДБ па арт. 72-б. Пакаранне адбываў у г. Бадайба Іркуцкай
вобл. Вызвалены ў жніўні 1952 г. па поўным адбыцці тэрміну.
10 верасня 1952 г. прызначаны настаяцелем Свята-Троіцкай
царквы ў в. Лапеніца Поразаўскага р-на (цяпер Ваўкавыскі
р-н Гродзенскай вобл.). У 1960 г. перамешчаны настаяцелем
царквы ў в. Поразава Свіслацкага р-на. Узнагароджаны
мітрай у 1963 г. Памёр у 1973 г.
Крыніцы:
†

Послужной список. Митрофорный протоиерей Владимир Михайлович Емельянюк. Составлен 10 августа 1964 г. (копія) //
Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя Аляксандра Велісейчыка.

Жалезняковіч, Віталій (01.10.1900 – 04.10.1972) – мітрафорны протаіерэй. Нарадзіўся ў в. Ту-льгавічы Рэчыцкага
павета Мінскай губ. у сям’і святара. Скончыў Слуц-кае
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духоўнае вучылішча (1914), Таўрычаскую духоўную семінарыю
(1918), Літоўскую духоўную семінарыю (1922). Рукапаложаны ў
іерэя ў 1922 г. У 1922 – 1938 гг. настаяцель царквы ў в. Ярэмічы (цяпер
Карэліцкі р-н Гродзенскай вобл.).
Актыўна выступаў супраць уціску
Праваслаўнай царквы ў Польшчы,
паланізацыі праваслаўнага богаслужэння, публікаваў у польскай прэсе палемічныя артыкулы ў абарону
Мітрафорны протаіерэй Праваслаўя. У 1938 г. пазбаўлены
прыхода па загаду польскіх уладаў.
Віталій Жалезняковіч.
Фота з часопіса «Журнал У 1939 – 1947 гг. настаяцель царкМосковской Патриархии» вы Нараджэння Божай Маці в.
Гудзевічы (цяпер Мастоўскі р-н Гродзенскай вобл.). З 1947
г. служыў у Мікалаеўскай царкве г. Ваўкавыск Гродзенскай
вобл., быў благачынным Ваўкавыскай і Поразаўскай акругі.
Арыштаваны 26 красавіка 1951 г. Абвінавачваўся ў «клевяце на
савецкую рэчаіснасць, захоўванні літаратуры антысавецкага
зместу». Асуджаны на 25 гадоў ППЛ з канфіскацыяй маёмасці
і паражэннем у правах на 5 гадоў. Вызвалены датэрмінова ў
лістападзе 1954 г. 15 снежня 1954 г. прызначаны настаяцелем
храма ў г. Апочка Пскоўскай вобл. Узнагароджаны ордэнам Св.
Уладзіміра ІІІ ступені. Пахаваны на могілках г. Апочка.
Крыніцы:
†
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Черепица В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 211 – 231.
Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1974. № 10. С. 31 – 32.
Белакоз, Алесь. На службе царкве і Беларусі // Наша слова. 1998.
№ 46. С. 6.
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Зайц, Кірыл (15.07.1869 –
28.10.1948) – протапрасвітар. Нарадзіўся ў мяст. Яўнамая Рыжскага
павета (цяпер тэрыторыя Латвіі).
Па нацыянальнасці – латыш, сапраўднае імя – Карл Закіс. Скончыў
Рыжскую духоўную семінарыю і
Вышэйшыя місіянерскія курсы ў
Пецярбургу. Рукапаложаны ў сан
іерэя ў 1895 г. Служыў на розных
прыходах у Латгаліі, ажыццяўляў
актыўную місіянерскую і асветніцкую
працу. З 1911 г. выконваў абавязкі
супрацьсектанскага місіянера ў
Протапрасвітар
Дзвінску Віцебскай губ. (цяпер г.
Кірыл Зайц
Даўгаўпілс, Латвія). Як прадстаўнік
духавенства ад Полацкай епархіі ўдзельнічаў ва Усерасійскім
Паместным саборы 1917 – 1918 гг. У 1918 – 1922 гг. настаяцель кафедральнага сабора ў г. Гродна5. У 1922 г. вярнуўся
ў Латвію, служыў у кафедральным Рыжскім саборы, у 1929 –
1933 гг. – настаяцель Рыжскага сабора. Выкладаў у Рыжскай
духоўнай семінарыі курс секталогіі, з’яўляўся рэдактарам шэрагу місіянерскіх выданняў. У сувязі з выяўленнем у храмавай
касе вялікай нястачы ў 1933 г. асуджаны ўмоўна на 8 месяцаў турмы, апраўданы апеляцыйным судом. У 1936 – 1940 гг. адхілены
ад царкоўнай службы, займаўся гаспадаркай на ўласным хутары. У 1940 г. мітрапаліт Сергій (Васкрасенскі) зняў забарону на
служэнне. З лістапада 1941 г. кіраўнік Пскоўскай праваслаўнай
місіі. На працягу трох гадоў кіраваў аднаўленнем царкоўнага
жыцця на паўночным захадзе Расіі. У 1943 г. узведзены ў сан
Сведчанні аб тым, што а. Кірыл Зайц быў настаяцелем Гродзенскага кафедральнага сабора з 1918 г. , пададзеныя ў кнізе А. Голікава і С. Фаміна,
з’яўляюцца даволі спрэчнымі. Магчыма, ён выконваў абавязкі настаяцеля Гродзенскага Свята-Пакроўскага сабора ў 1919 (1920) – 1922 гг., бо
былы кафедральны Сафійскі сабор ў гэты час быў ужо перададзены рымакатолікам. Настаяцелем Сафійскага сабора ў 1918 – 1919 гг. з’яўляўся прот.
Іаан Карчынскі. – Заўв. уклад.
5
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протапрасвітара. Арыштаваны 18 жніўня 1944 г. у г. Шаўляй
(Літва). Асуджаны ў студзені 1945 г. Ваеным трыбуналам
войск НКУС Ленінградскай ваеннай акругі па справе кіраўніцтва Пскоўскай духоўнай місіі на 20 гадоў ППЛ і 5 гадоў
пазбаўлення правоў з канфіскацыяй маёмасці. Памёр у
Карагандзінскім лагеры. Пасмертна рэабілітаваны ў 1956 г.
Крыніцы:
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Голиков, свящ. Андрей, Фомин, Сергей. Кровью убеленные: мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалтики (1940
- 1955). Москва. 1999. С. 133 – 135.
† Зайц Кирилл Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://drevo-info.ru/articles/12385.html

Іаакім
(Лявіцкі
Іван
Акімавіч; 30.03.1853 – 1918 ці
1921) – архіепіскап. Нарадзіўся
ў в. Пятрушкі Канеўскага павета
Кіеўскай губ. у сям’і псаломшчыка. Скончыў Кіева-Сафійскае
духоўнае вучылішча, Кіеўскую
духоўную семінарыю, Кіеўскую
духоўную акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя
(1879). Са жніўня 1879 г. выкладчык Рыжскай духоўнай
семінарыі. 24 чэрвеня 1880 г.
епіскапам Рыжскім і Мітаўскім
Філарэтам рукапаложаны ў сан
іерэя. Служыў у Рыжскім каАрхіепіскап Іаакім
федральным саборы, з’яўляўся
(Лявіцкі). Фрагмент
законавучыцелем Рыжскага юніконы Сабора
керскага вучылішча, інспектарам
навамучанікаў РПЦЗ. З
прыватнага архіва
Рыжскай духоўнай семінарыі,
Н. Дораш.
членам Гісторыка-статыстычнай
камісіі па апісанні цэркваў Рыжскай епархіі. 28 чэрвеня 1893 г.
пастрыжаны ў манаства з імем Іаакім. У 1893 – 1895 гг. рэктар
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Рыжскай семінарыі. У 1896 г. рукапаложаны ў епіскапа Балцкага,
вікарыя Камянец-Падольскай епархіі. 24 мая 1897 г. прызначаны
епіскапам Брэсцкім, вікарыем Літоўскай епархіі. З 23 студзеня
1900 г. кіруючы архіерэй заснаванай Гродзенскай епархіі (з
тытулам епіскап Гродзенскі і Брэсцкі). Пры Іаакіме ў епархіі
быў заснаваны Краснастоцкі жаночы манастыр, пабудаваны
сабор у г. Брэст, пачалі выходзіць «Гродзенскія епархіяльныя
ведамасці», адчынены епархіяльны свячны завод і эмерытальная каса для духавенства, арганізаваны псаломніцкія і
педагагічныя курсы для настаўнікаў царкоўных школ. Прымаў
меры па адкрыццю ў Гродна духоўнай семінарыі. 26 лістапада
1903 г. прызначаны епіскапам Арэнбургскім і Уральскім (з 1908
г. – епіскап Арэнбургскі і Тургайскі). У 1910 – 1917 гг. епіскап
(з 1916 г. архіепіскап) Ніжагародскі і Арзамаскі. У красавіку
1917 г. у сувязі с нязгодай адносна дзейнасці Часовага ўрада
па рэарганізацыі Сінода быў адхілены ад кіраўніцтва епархіяй,
пэўны час знаходзіўся пад хатнім арыштам. Прымаў удзел
ва Усерасійскім Памесным саборы 1917 – 1918 гг. У 1918 г.
пераехаў у Крым. Па адной з версій у гэтым жа годзе павешаны
бальшавікамі на Царскай браме Севастопальскага кафедральнага сабора. Па іншай версіі забіты грабежнікамі ў 1921 г. недалёка ад Севастопаля.
Крыніцы:
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Никитин, Д. Иоаким (Левитский) // Православная энциклопедия.
Т. XXIII. Москва. 2010. С. 153 – 154.
† Преосвященный Иоаким // Гродненские епархиальные ведомости. 1904. № 1-2. С. 16 – 21.
† Польский, М. Новые мученики Российские. Минск. 2004. С. 93
– 98.

Ігнатовіч, Міхаіл (4.08.1906 – 11.09.1982) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Іванава, цяпер Мінскай вобласці ў сялянскай
сям’і. У 1927 г. скончыў Нясвіжскую рускую гімназію, у 1931 г.
– багаслоўскі факультэт Варшаўскага ўніверсітэта. 5 чэрвеня 1931 г. рукапаложаны ў сан іерэя архіепіскапам Сіманам
у Варшаўскім кафедральным саборы. З 1932 г. настаяцель
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Георгіеўскай царквы в. Астроўкі Нясвіжскага р-на. У 1944 –
1945 гг. знаходзіўся пад следствам у турме НКУС г. Баранавічы.
У 1951 г. узнагароджаны санам протаіерэя. У 1960 г. прызначаны
настаяцелем Свята-Прэабражэнскай царквы г.п. Астрына
Шчучынскага р-на. За паўвекавое служэнне Праваслаўнай
царкве да дня Святой Пасхі 1981 г. Свяцейшым Патрыярхам
Піменам быў удастоены права служэння Бажэственнай літургіі
пры адчынененай Царскай браме да «Ойча наш». Памёр у 1982
г. пасля цяжкай хваробы. Пахаваны ў г.п. Астрына на мясцовых
могілках.
Крыніцы:
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Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 349 – 350.
Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1983. № 4. С. 31.

Ігнацій (Кударэнка Рыгор Лаўрэнцевіч; 1895 – 1984) –
архімандрыт. Нарадзіўся ў с. Козыраўка Херсонскай губ. у
сялянскай сям’і. У 1916 г. скончыў Елізаветаградскае камерцыйнае вучылішча. Затым служыў прапаршчыкам у расійскай
арміі на Паўднёва-Заходнім фронце. У 1919 г. мабілізаваны ў
армію Дзянікіна. У студзені 1920 г. трапіў у палон да палякаў,
быў заключаны ў канцлагер «Домбія» каля Кракава. Уцёк з лагера ў маі 1920 г. Да 1927 г. працаваў чорнарабочым у розных
мясцовасцях. У 1927 – 1930 гг. быў вартаўніком Слонімскага
сабора. З 1930 г. паслушнік Жыровіцкага Успенскага манастыра. У красавіку 1941 г. рукапаложаны ў сан іерэя. У жніўні
таго ж года па блаславенню мітрапаліта Панцеляімана разам з
архімандрытам Серафімам (Шахмуцем) заняўся аднаўленнем
царкоўнапрыходскага жыцця ва Усходняй Беларусі. Здзяйсняў
набажэнствы ў цэрквах Міншчыны (Мінск, Слуцк, Капыль),
Віцебшчыны (Віцебск, Орша), Магілёўшчыны (Магілёў,
Бабруйск, Быхаў), Гомельшчыны (Жлобін, Гомель), збіраў ад
веруючых прашэнні на імя мітрапаліта аб адкрыцці храмаў. У
1943 – 1944 гг. служыў у мінскай Свята-Духавай царкве. У чэрвені
1944 г. пераехаў у Гродна, служыў у царкве Гродзенскага
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Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Арыштаваны
6 верасня 1944 г. разам з архімандрытам Серафімам па
абвінавачванню ў «супрацоўніцтве з немцамі». Асуджаны ў
1945 г. Асобай нарадай пры НКУС на 5 гадоў ППЛ. Вызвалены
ў 1949 г., вярнуўся ў Беларусь. Пражываў у Жыровіцкім манастыры. У 1954 г. пастрыжаны ў манаства. З 1976 г. благачынны
манастыра. Узведзены ў сан архімандрыта ў 1980 г. Памёр у
Жыровіцах. Рэабілітаваны пракуратурай Беларусі ў 1992 г.
Крыніцы:
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Жировицкий Свято-Успенский монастырь. Москва. 2006. С. 55
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† Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 351 – 352.

Іосіф (Строк Іван Мацвеевіч; 31.12.1904 – ?) – архімандрыт.
Нарадзіўся ў в. Вялікія Шылавічы (цяпер Слонімскі р-н
Гродзенскай вобл.). У 1915 г. скончыў падрыхтоўчы клас
духоўнага вучылішча ў Жыровіцах, у 1927 г. – Віленскую
духоўную семінарыю. 23 кастрычніка 1927 г. архіепіскапам
Гродзенскім Аляксіем рукапаложаны ў сан іерэя. У студзенілютым 1928 г. служыў у Пакроўскім храме в. Мількаўшчына
(цяпер Гродзенскі р-н), у лютым-чэрвені 1928 г. – у ПетраПаўлаўскай царкве в. Воўпа (цяпер Ваўкавыскі р-н). У
1928 – 1935 гг. настаяцель царквы Св. Ганны в. Міжэрычы
(цяпер Зэльвенскі р-н). З 1935 г. служыў у Баранавіцкім
благачынні. У 1941 – 1944 гг. настаяцель праваслаўнага сабора ў
г. Барысаў, барысаўскі благачынны. Аказваў дапамогу дзецямсіротам і савецкім ваеннапалонным. Арыштаваны ў канцы
1944 г. Асуджаны ў 1945 г. за «здраду радзіме і антысавецкую
агітацыю» на 5 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў у Архангельскай
вобл. Вызвалены ў 1949 г. З 1951 г. служыў на прыходах
Смаленшчыны. У канцы 1954 г. пасля адмовы супрацоўнічаць
з органамі дзяржбяспекі атрымаў забарону на пастырскае служэнне. З 1956 г. рэгент царкоўнага хору ў в. Ляды Смалявіцкага
р-на Мінскай вобл. У 1959 г. пераехаў у Польшчу ў Яблачынскі
Свята-Ануфрыеўскі манастыр. У 1962 г. прыняў манаства з
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Духавенства і царкоўны хор Прачысценскага сабора г. Вільня. У
трэцім радзе першы зправа - Іван Строк (архімандрыт Іосіф). 1926 г.
Фота з калекцыі Беларускай бібліятэкі імя Ф. Скарына ў Лондане

імём Іосіф. Па запрашэнні архіепіскапа Аўстрыйскага Сцяпана
(Сеўба) у 1964 г. пераехаў у Зальцбург, узноўлены ў святарскім
сане. З 1966 г. ігумен Яблачынскага манастыра. У 1968 г. пераехаў у ЗША, перайшоў пад юрысдыкцыю Канстанцінопальскага
патрыярхата. Служыў на беларускім праваслаўным прыходзе
Св. Юрыя ў Чыкага. У 1969 г. узведзены ў сан архімандртыта.
Крыніцы:
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Беларуская думка (Саўт-Рывер). 1969-1970. № 12-13. С. 33 – 35.
Garbiński J., Turonek J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku.
Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa. 2003. S. 406 – 407.
Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 359 – 361.

Кавалеўскі, Інакенцій (1873 (?) – пасля 1946 г.)– протаіерэй.
Магчыма, у 1894 г. скончыў Валынскую духоўную семінарыю.
Служыў у царкве в. Яглевічы Слонімскага павета (цяпер у
Івацэвіцкім р-не). У сакавіку 1903 г. паводле прашэння пераведзены на пасаду першага святара Хораўскай царквы Пружанскага
46

павета. 17 лютага 1905 г. прызначаны настаяцелем храма ў
імя св. мц. Параскевы в. Свянціца Ваўкавыскага павета
(цяпер Свіслацкі р-н). З 1915 г. знаходзіўся ў эвакуацыі ў Расіі.
У 1921 г. вярнуўся ў в. Свянціца. Падвяргаўся ўціску з боку
польскіх уладаў, знаходзіўся пад паліцэйскім наглядам. 2 снежня
1922 г. атрымаў прадпісанне ў 2-месячны тэрмін пакінуць разам з сям’ёю межы Польшчы. 1 чэрвеня 1925 г. прызначаны настаяцелем прыхода ў в. Харашэвічы Ваўкавыскага павета.
У 1946 г. згадваецца як настаяцель царквы ў в. Самуйлавічы
Мастоўскага р-на. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†
†
†
†

Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1903. № 11. С. 109.
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1905. № 9. С. 245.
LCVA. Ф. 365. Воп. 2. Спр. 15. Арк. 23 – 24 аб. (гл. дадатак)
Быховцев, Н. Волковыск межвоенный. Т. II. Гродно. 2012. С. 134.
Черепица В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 268.

Калядзюк, Георгій (1894 – 1964) – святар. Нарадзіўся ў
в. Лаўрышава Навагрудскага павета Мінскай губ. З сакавіка
1924 г. служыў дыяканам у Гродзенскім Барыса-Глебскім
мужчынскім манастыры. Рукапаложаны ў сан іерэя. У 1942
– 1944 гг. служыў у мінскіх храмах. Арыштаваны 19 снежня
1944 г., асуджаны Асобай нарадай пры МДБ за «антысавецкую агітацыю» і «супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі» на
8 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1952 г. З 1959 г. настаяцель царквы
ў в. Глінная Пінскага р-на Брэсцкай вобл. Рэабілітаваны пракуратурай БССР у 1989 г.
Крыніцы:
†
†

ДАГВ. Ф. 17. Воп. 1. Спр. 40. Арк. 17.
Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 376 – 377.

Камінскі, Сімяон (21.04.1877 – 22.09.1939) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Гнойна Седлецкай губ. (цяпер у Польшчы) у
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сялянскай сям’і. Скончыў настаўніцкую семінарыю ў Холме,
працаваў настаўнікам у мяст. Канстанцінаў Бельскага павета
Седлецкай губ. У 1909 г. скончыў Холмскую духоўную семінарыю. Рукапаложаны ў сан іерэя. Служыў у Леснінскім манастыры. У 1913 – 1915 гг. настаяцель царквы ў в. Шостка Холмская
губ. У чэрвені 1915 г. эвакуіраваўся ўглыб Расіі. Служыў настаяцелем сабора ў станіцы Старачаркаская Вобласці войска
Данскога. У 1922 г. вярнуўся ў Польшчу, прызначаны настаяцелем прыхода ў роднай в. Гнойна. У 1933 – 1938 гг. служыў
у в. Славацічы (цяпер Зэльвенскі р-н Гродзенскай вобл.).
У 1938 г. пераведзены на прыход у г. Свіслач (цяпер раёны
цэнтр Гродзенскай вобл.). У жніўні – верасні 1939 г. пражываў
у сына на прыходзе ў в. Гарбачы (цяпер Бераставіцкі р-н
Гродзенскай вобл.). 22 верасня 1939 г. забіты мясцовымі
камуністамі і чырвонаармейцамі.
Крыніцы:
†

Успаміны Таццяны Пратасевіч, дачкі протаіерэя С. Камінскага //
Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя Аляксандра Велісейчыка. (гл. дадатак.)

Карчынскі, Іаан (07.07.1864 – 02.07.1935) – мітрафорны
протаіерэй. Нарадзіўся ў в. Тальнае Уманскага павета Кіеўскай
губерні ў сям'і сельскага святара. Скончыў Кіеўскую духоўную
семінарыю (1885), 3 курсы юрыдычнага факультэта Маскоўскага
ўніверсітэта. У 1887 г. рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны акруговым місіянерам і цэнзарам духоўных казанняў
Уманскага павета. З 1892 г. уманскі павятовы назіральнік
царкоўна-прыходскіх школ. У 1898 г. камандзіраваны ў
Чарнігаўскую губ. для азнаямлення з мерапрыемствамі
земства па школьнай адукацыі. 18 красавіка 1900 г. прызначаны інспектарам царкоўна-прыходскіх школ у новаўтвораную Гродзенскую епархію. З 1904 г. старшыня Гродзенскага епархіяльнага вучылішчнага савета, член Гродзенскай духоўнай кансісторыі. У 1905 – 1907 гадах ключар
Гродзенскага кафедральнага Сафійскага сабора, у 1907 –
1920 гг. – яго настаяцель. Прымаў актыўны ўдзел у грамадскім
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жыцці Гродна, з’яўляўся аўтарам
шэрагу кніг па гісторыі адукацыі ў
Гродзенскай губ, гісторыі Праваслаўя
на Гродзеншчыне, агіяграфіі і
педагогіцы. Чатыры разы ў складзе
дэпутацыі Гродзенскага Сафійскага
брацтва быў на прыёмах у імператара
Мікалая ІІ. У жніўні 1915 г. разам з
клірам епархіі эвакуіраваўся ў Расію.
Пражываў у Маскве. Прымаў удзел ва
Усерасійскім Памесным саборы 1917
– 1918 гг. У ліпені 1918 г. вярнуўся ў
Мітрафорны
Гродна. Удзельнічаў у з’ездзе беларупротаіерэй Іаан
скага насельніцтва Гро-дзенскай губ. 1
Карчынскі. Фота з
– 2 снежня 1918 г. Падтрымліваў цесныя «Часопіса Міністэрства
беларускіх спраў».
кантакты з прадстаўнікамі беларускага
1919 г
нацыянальнага руху, быў сябрам шэрагу беларускіх арганізацый. 4 красавіка 1919 г. ад насельніцтва
Гродзеншчыны ўключаны ў склад Дзяржаўнай рады (Тарыбы)
Літвы. 16 ліпеня таго ж года арыштаваны польскімі ўладамі.
Знаходзіўся ў заключэнні ў Варшаўскай турме, канцлагеры
«Домбія» каля Кракава, Кракаўскім камедульскім манастыры. Вызвалены ў канцы верасня 1919 г., але праз дзень пасля
вяртання ў Гродна зноў арыштаваны. На працягу 3 месяцаў
знаходзіўся ў Беластоцкім канцэнтрацыйным лагеры. Пасля
вызвалення некаторы час пражываў у сваім маёнтку каля
Друскенік (цяпер г. Друскінінкай, Літва) пад наглядам паліцыі.
Восенню 1920 г. пераехаў у Літву. У 1920 – 1921 гг. служыў
капеланам Асобнага беларускага батальёна Літоўскай арміі. З
1921 па 1923 гг. працаваў чыноўнікам па спецыяльных даручэннях пры Міністэрстве беларускіх спраў Літвы. У 1921 – 1929 гг.
настаяцель царквы ў мяст. Мерач (цяпер в. Мяркіне, Літва). У
1923 г. прызначаны старшынёй Літоўскага епархіяльнага савета. З 1926 г. капелан праваслаўных салдат Літоўскай арміі.
Узнагароджаны ардэнамі Св. Ганны І і ІІ ступені, Св. Уладзіміра
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ІІІ і IV ступені, Гедыміна IV ступені, Вітаўта III ступені, медалем у гонар 10-годдзя незалежнасці Літвы. Памёр у г. Алітус
падчас лячэння ў вайсковым санаторыі.
Крыніцы:
†
†
†
†

Горны, Аляксандр. Святар, гісторык, патрыёт: старонкі жыцця і
творчасці протаіерэя Іаана Карчынскага // Гродненские епархиальные ведомости. 2012. № 2. С. 14 - 17; № 3. С. 17 - 19.
Митрофорный протоиерей Иоанн Владимирович Корчинский.
Некролог // Голос Литовской Православной Епархии. 1935. №6.
С. 93 – 96.
LCVA. Ф.930. Воп. 2К. Спр. 429. Арк. 121 – 124.
LCVA. Ф.930. Воп. 8. Спр. 12. Арк. 24 – 24 адв.

Кірык, Павел (23.05.1912 – 20.02.1979) – мітрафорны
протаіерэй. Нарадзіўся ў в. Ахонава (цяпер у Дзятлаўскім р-не
Гродзенскай вобл.). У 1933 г. скончыў Віленскую духоўную
семінарыю, у 1937 г. – праваслаўны багаслоўскі факультэт
Варшаўскага ўніверсітэта. 29 жніўня 1937 г. у Гродзенскім
кафедральным саборы рукапаложаны епіскапам Савай у сан
іерэя. З 1937 па май 1939 гг. настаяцель царквы ў в. Ажуны
Пастаўскага павета. У маі – кастрычніку 1939 г. законавучыцель школы ў г. Дзісна. У канцы 1939 г. выехаў у Вільню, быў
дэпартаваны літоўскімі ўладамі на акупіраваную немцамі тэрыторыю Польшчы. Да кастрычніка 1941 г. служыў у в. Гіравое
былога Кракаўскага ваяводства. Пасля разам з сям’ёй вярнуўся
ў Беларусь. Некаторы час пражываў у в. Ятвеск (цяпер
Шчучынскі р-н Гродзенскай вобл.) у святара Іаана Кушнера.
З лютага 1942 г. па 1944 г. працаваў сакратаром кансісторыі
Навагрудскага епархіяльнага ўпраўлення, дырэктарам і выкладчыкам багаслоўска-пастырскіх курсаў у Навагрудку, служыў
другім святаром у Навагрудскай Барысаглебскай царкве. У 1944
– 1947 гг. навагрудскі благачынны. З 1947 па 1951 гг. служыў у
Клецку, Валожыне, Паставах. Арыштаваны 27 красавіка 1951 г.
Абвінавачваўся ў прыналежнасці да антысавецкай арганізацыі і
правядзенні антысавецкай агітацыі. Пастановай Асобай нарады
пры МДБ СССР асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў
у Бура-Паломскім лагеры МУС. У жніўні 1956 г. вызвалены са
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зняццем судзімасці. У 1956 – 1968 гг. служыў на розных прыходах у Петрыкаве, Бабруйску, Жодзіне, Шклове, Баранавічах і
інш. 3 22 мая 1968 г. клірык Свята-Духава кафедральнага сабора ў Мінску. У 1970 г. скончыў Маскоўскую духоўную акадэмію
са ступенню кандыдата багаслоўя. Пахаваны на могілках у в.
Любча Навагрудскага р-на.
Крыніцы:
†

Горидовец, В.В. Известные люди Гродненщины: жизнеописание митрофорного протоиерея Павла Кирика // Хрысціянства
ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых
артыкулаў. Ч. 2. Гродна. 2009. С. 68 – 72.

Корзун, Анатолій (18.01.1916 – 11.03.1981) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў сям’і святара. У 1937 г. скончыў Віленскую
духоўную семінарыю, у тым жа годзе быў рукапаложаны ў
дыякана, затым епіскапам Гродзенскім і Навагрудскім Савай –
у сан іерэя. У 1941 г. быў настаяцелем Мікалаеўскай царквы в. Дубна Мастоўскага р-на. У 1948 – 1949 гг. служыў у
Ільінскім храме в. Малыя Сцяпанішкі Мастоўскага р-на, затым працаваў на прыходах Пскоўшчыны. Арыштаваны ў 1952 г.
і асуджаны ваенным трыбуналам БВА Гродзенскай вобласці на
25 гадоў ППЛ. У 1956 г. тэрмін зняволення быў зніжаны да 12
гадоў. Умоўна-датэрмінова вызвалены ў 1960 г. У 1961 – 1965 гг.
працаваў па рабочых спецыяльнасцях. З 1966 г. служыў на розных прыходах Архангельскай і Калужскай епархій. За стараннае служэнне Царкве Свяцейшым Патрыярхам Піменам у 1978
г. узнагароджаны ордэнам святога князя Уладзіміра ІІІ ступені.
У 1980 г. па хваробе выйшаў за штат. Пахаваны ў Мінску.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.1. Мінск. 2007. С. 426
– 428.
† Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1982. № 5. С. 29.
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Коўш, Аляксандр (02.08.1884 – 1943 (?)) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Верцялішкі (па іншай версіі – у в. Рыдзялі)
Гродзенскага павета (цяпер Гродзенскі р-н). Скончыў
Свіслацкую настаўніцкую семінарыю (1904). Працаваў
настаўнікам у мяст. Дамачава Брэсцкага павета. Затым
пераехаў у г. Люблін, пасля заканчэння бухгалтарскіх курсаў
працаваў у аддзяленні Рускага дзяржаўнага банка на пасадзе канцылярскага чыноўніка. У 1915 г. разам
з банкам эвакуіраваўся ў Расію. У
1921 г. вярнуўся ў Беларусь. У гэтым жа годзе епіскапам Беластоцкім
Уладзімірам рукапаложаны ў сан
іерэя. З 1921 па 1925 гг. настаяцель Мікалаеўскага храма ў в.
Дзятлавічы Ваўкавыскага павета
(цяпер Ваўкавыскі р-н Гродзенскай
вобл.). У 1925 г. пераехаў у Вільню,
служыў у царкве Святога Міхаіла
Архангела на Сніпішках. Таксама
працаваў бухгалтарам у Беларускім
Протаіерэй
кааператыўным
банку.
Прымаў
Аляксандр Коўш.
актыўны ўдзел у беларускім нацыянальным руху, выступаў за беларусізацыю Праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі. Цесна супрацоўнічаў з Беларускай
сялянска-работніцкай грамадой. У студзені 1927 г. арыштаваны
польскімі ўладамі разам з іншымі дзеячамі Грамады. У сакавіку
таго ж года вызвалены пад заклад да прыгавора суда. У лютым
1928 г. апраўданы са зняццем усіх абвінавачванняў. У 1928 –
1929 гг. рэдактар праваслаўнага часопіса «Беларуская зарніца».
Выкладаў Закон Божы ў Віленскай беларускай гімназіі, служыў
у Пятніцкай царкве г. Вільня. Быў сябрам Таварыства беларускай школы, Беларускага настаўніцкага саюза. У 1932 г. з-за
канфлікту з віленскім епархіяльным кіраўніцтвам пераведзены
настаяцелем царквы ў в. Ласіца (цяпер Пастаўскі р-н Віцебскай
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вобл.). З 1937 г. служыў у царкве в. Кастыкі (цяпер Вілейскі
р-н Мінскай вобл.). У 1939 г. вярнуўся ў Вільню, некаторы
час служыў у Мікалаеўскай царкве. У 1940 – 1941 гг. працаваў
галоўным бухгалтарам Літоўскага дзяржаўнага банка. У 1941 г.
пераехаў у Мінск, працаваў у выдавецкім аддзеле Мінскай
епархіі. Служыў у в. Плешчаніцы Лагойскага р-на. Дапамагаў
выратаванню яўрэяў, таемна хрысціў і вянчаў яўрэйскую моладзь. У 1943 г. арыштаваны гестапа і расстраляны. Па іншай
версіі, забіты літоўскімі паліцэйскімі ў 1941 г. у в. Ласіца.
Крыніцы:
†

Горны, Аляксандр. Протаіерэй Аляксандр Коўш: вяртанне з забыцця // Гродненские епархиальные ведомости. 2011. № 11. С. 13
– 17.
† Кулажанка, Лідзія. Жыццё і пакутніцкая канчына протаіерэя
Аляксандра Каўша // Роля асобы ў жыцці і дзейнасці хрысціянскіх
цэркваў Беларусі ў ХХ стагоддзі. Мінск. 2000. С. 32 – 36.
† Войцік, Г., Луцкевіч, Л. Аляксандр Коўш. Вільня. 1999.

Краснікаў, Васіль (25.03.1899
– 1971) – протаіерэй. Нарадзіўся
ў в. Люшнева Слонімскага павета. Скончыў Віленскае духоўнае
вучылішча, у 1917 г. – тры класа
Літоўскай духоўнай семінарыі.
У 1920 г. здаў экстернам экзамены пры семінарыі за 5 і 6
багаслоўскія класы. У тым жа
годзе быў рукапаложаны ў сан
іерэя
епіскапам
Ковенскім
Елеўферыем. Падчас Другой
сусветнай вайны служыў на прыходзе ў в. Іжа (цяпер у Вілейскім
р-не Мінскай вобл.), дапамагаў
бежанцам
са
Смаленскай,
Пскоўскай і Курскай абласцей.
Арыштаваны ў 1946 г. і асуджа-

Протаіерэй Васіль
Краснікаў. Фота з архіва
Успенскай царквы в.
Капцёўка.
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ны Ваенным трыбуналам МУС Маладзечанскай вобласці па
арт. 63а і 76 да 10 гадоў пазбаўлення волі з паражэннем у правах
на 5 гадоў. Адбываў прысуд у Мардоўскай АССР. Датэрмінова
вызвалены 2 лютага 1955 г. У сакавіку 1955 г. быў прызначаны настаяцелем храма Успення Прасвятой Багародзіцы в.
Капцёўка Гродзенскага р-на. Здзейсніў капітальны рамонт
храма. Пахаваны каля царквы ў в. Капцёўка.
Крыніцы:
†

Семилет, иерей Антоний. Протоиерей Василий Красников (1899
- 1971) // Гродненские епархиальные ведомости. 2012. № 8. С. 10
– 11.
† Архіў прыхода храма Успення Прасвятой Багародзіцы в. Капцёўка
Гродзенскага раёна (гл. дадатак)

Кушнер, Іаан (22.06.1908 – 05.07.1943) – протаіерэй. Нарадзіўся ў в. Лапунова Дзісненскага павета., цяпер Шаркаўшчынскі
р-н Віцебскай вобл. Да 1919 г. жыў з бацькамі ў Петраградзе. У
1925 г. пасля заканчэння народнай школы, паступіў у Віленскую
духоўную семінарыю, дзе вучыўся да 1930 г. У гэтым жа годзе архіепіскапам Віленскім і Лідскім Феадосіем рукапаложаны ў сан іерэя ў віленскім Свята-Духавым манастары. У 1930
– 1935 гг. вучыўся на праваслаўным багаслоўскім факультэце
Варшаўскага ўніверсітэта, атрымаў ступень магістра багаслоўя.
Падчас вучобы цікавіўся беларускім фальклорам, удзельнічаў
у гуртках беларускай самадзейнасці. Пэўны час служыў
другім псаломшчыкам у царкве в. Турэц (цяпер Карэліцкі
р-н Гродзенскай вобл.) У 1934 – 1941 гг. настаяцель царквы
Прасвятой Багародзіцы в. Ятвеск (цяпер Шчучынскі р-н
Гродзенскай вобл.). З 1941 г. пражываў у Мінску, з’яўляўся
настаяцелем царквы на вайсковых могілках. Прымаў актыўны
ўдзел у беларускім грамадскім і царкоўным жыцці. Быў сябрам часовай Мітрапалітальнай управы, удзельнічаў у
Беларускім царкоўным саборы 30.08. – 02.09.1942 г. Ратаваў
ад пераследаванняў яўрэйскіх дзяцей з мінскага гета. 5 ліпеня
1943 г. па дарозе з Мінска ў Ракаў падарваўся на міне. Пахаваны
на вайсковых могілках у Мінску.
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Выкладчыкі і выпускнікі Віленскай духоўнай семінарыі.
1930 г. У другім радзе першы зправа - Іаан Кушнер.
Фота з часопіса «Царкоўны сьветач»

Крыніцы:
†
†

Лапіцкі, М. Прат. Іван Кушнер // Царкоўны Сьветач. 1964. №4-5.
С. 20 – 21.
Garbiński J., Turonek J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku.
Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa. 2003. S. 209 – 210.

Лапіцкая, Марыя (1888 – ?) – прыхаджанка.Нарадзілася ў
в. Пузевічы Гродзенскага павета (цяпер в. Партызанская
Гродзенскага р-на). У 1930-я гг. актыўная прыхаджанка МіколаБагаяўленскага сабора, працавала ў саборы прыбіральшчыцай.
Арыштавана 25 лістапада 1932 г. у Ленінградзе па т. зв.
«царкоўнай справе». Асуджана на 5 гадоў ППЛ. Далейшы лёс
невядомы.
Крыніцы:
†

Санкт-петербургский мартиролог духовенства и мирян [Электронный ресурс] – http://www.petergen.com/bovkalo/mar/rusl.html

Лукашэвіч, Віталій (1877 – ?) – мітрафорны протаіерэй.
Нарадзіўся ў г. Навагрудак. У 1900 г. скончыў Віленскую
духоўную семінарыю, быў прызначаны псаломшчыкам у
Засвірскую царкву Літоўскай епархіі. 12 красавіка 1901 г.
атрымаў месца святара пры Наваельнянскай царкве Слонімскага
павета (цяпер Дзятлаўскі р-н). У 1903 г. быў перамешчаны на
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прыход у мяст. Індура Гродзенскага павета. З 1907 г. служыў
у царкве Раства Прасвятой Багародзіцы в. Гудзевічы таго
ж павета. З’яўляўся благачынным Вялікабераставіцкага
благачыння. Пасля пачатку Першай сусветнай вайны разам
з сям’ёй эвакуіраваўся ў Маскву. Скончыў тры курсы юрыдычнага факультэта Маскоўскага ўніверсітэта. Да 1934 г. быў
настаяцелем маскоўскай царквы Ільі Абыдзеннага. У 1934
– 1937 г. жыў у г. Сергіеў Пасад. Арыштаваны ў снежні 1937
г. па абвінавачванню «ва ўдзеле ў манархічнай арганізацыі
царкоўнікаў». Праходзіў па справе былога намесніка ТроіцаСергіевай Лаўры архімандрыта Краніда. Прыгавораны да 10
гадоў ППЛ. Магчыма, памёр у зняволенні.
А. Свянціцкі успамінаў пра сустрэчу са святаром у
Абыдзенскім храме зімой 1933 г.: «Цудоўнае ўражанне зрабіў
настаяцель храма і яго адзіны тады святар мітрафорны
протаіерэй айцец Віталій Лукашэвіч, стройны, вельмі прыгожы сівы святар. Калі ён служыў, то здавалася, што ўвесь ён
свяціўся добрай усмешкай. Яго выдатны гучны музычны тэнар напаўняў ўвесь храм... Голас а. Віталія ўсё жыццё гучыць у
маім сэрцы».
Крыніцы:
†
†
†
†
†
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы
гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1901. № 16. С. 121.
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1903. № 29-30. С. 306.
Перемещения и назначения // Гродненские епархиальные ведомости. 1907. № 5. С. 24.
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на
1914 год. Гродно. 1913.
Свенцицкий, Анатолий. Они были последними?[Электрон-ный
ресурс] - http://krotov.info/history/20/1930/svenzizky.htm

Лявіцкі, Хрысанф (1875 – 1937) – святар. Нарадзіўся ў
в. Косна (?) Гродзенскай губ. На пачатку ХХ ст. служыў у
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Попінскай царкве Кобрынскага павета. У 1907 – 1915 гг. настаяцель Аляксандра-Неўскай царквы ў мяст. Індура
Гродзенскага павета (цяпер Гродзенскі р-н). Выконваў
абавязкі памочніка індурскага благачыннага. У 1930-я гг.
пражываў у в. Івашкава Ленінградскай вобл. Арыштаваны ў
верасні 1937 г. 22 кастрычніка 1937 г. Асобай тройкай УНКУС
па Ленінградскай вобласці асуджаны да ВМП. Расстраляны ў
Ленінградзе.
Крыніцы:
†
†
†

Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1907. № 11. С. 108.
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на
1915 год. Гродно. 1915. С. 84.
Черепица В.Н., Бойко И.В. Чтобы помнили... Уроженцы Гродненщины – жертвыполитических репрессий в СССР (1937 – 1938).
Гродно. 2010. С. 136.

Лянько, Павел (23.12.1917 – 1993) – протаіерэй. Нарадзіўся
ў в. Дубна (цяпер Валожынскі р-н Мінскай вобл.) у сям’і святара. У 1937 г. скончыў Віленскую духоўную семінарыю, быў
прызначаны псаломшчыкам у в. Суцькава Ашмянскага павета (цяпер Смаргонскі р-н). У 1943 г.
пасля заканчэння пастырскіх курсаў
пры Навагрудскім епархіяльным
упраўленні епіскапам Навагрудскім
Афанасіем быў рукапаложаны ў сан
іерэя. З’яўляўся настаяцелем царквы ў в. Дабромысль Івацэвіцкага
р-на Брэсцкай вобл. У 1950 г. арыштаваны, асуджаны па арт. 72-б. («антысавецкая агітацыя»). Пакаранне
адбываў да 1956 г. Пасля вызвалення служыў настаяцелем цэркваў
ў в. Голдава Лідскага р-на, у г.п.
Дзятлава. У 1968 – 1986 гг. настаяцель Свята-Уладзімірскай царкПротаіерэй Павел Лянько
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вы г. Гродна, адначасова з 1976 г. па сумяшчальніцтву служыў
у Свята-Успенскай царкве в. Капцёўка Гродзенскага р-на. З
1986 г. з’яўляўся другім святаром Свята-Пакроўскага сабора г. Гродна. У 1993 г. па стану здароўя выйшаў за штат.
Крыніцы:
†

Послужной список. Священник Павел Кириллович Ленько. Составлен 4 августа 1974 г. (копія) // Асабісты архіў гродзенскага
благачыннага протаіерэя Аляксандра Велісейчыка.

Ляшчынскі, Іаакім (1885 – 1948) – протаіерэй. Нарадзіўся
ў г. Дзвінск (цяпер г. Даўгаўпілс, Латвія) у сям’і чыгуначніка.
Скончыў Дзвінскае рэальнае вучылішча (1898), Віцебскую
духоўную семінарыю (1904). У 1904 – 1908 гг. працаваў
настаўнікам народных школ у вёсках Эстоніі. Рукапаложаны
ў сан іерэя ў 1908 г. Служыў на прыходах у Латвіі, Віцебскай
губерні. У 1915 – 1917 гг. святар 237-га пяхотнага палка 60-ай
пяхотнай дывізіі. З 1917 па 1918 г. служыў у Лазоўскай царкве
каля г. Тарту, Эстонія. У 1919 – 1920 гг. святар 53-га пяхотнага Валынскага палка белай арміі генерала Юдзеніча. З 1923 г.
служыў у цэрквах Бельскага павета Беластоцкага ваяводства. У
1928 – 1930 гг. настаяцель царквы мяст. Быцень Слонімскага павета. У 1930 – 1937 гг. благачынны храмаў Гарадзішчанскага павета (цяпер Баранавіцкі р-н Брэсцкай вобл.). З 1938 г. настаяцель
Пакроўскай царквы в. Алекшыцы (цяпер Бераставіцкі р-н
Гродзенскай вобл.). Падчас 2-ой сусветнай вайны хадайнічаў
перад нямецкімі ўладамі аб вызваленні нявінных грамадзян з
турмаў. З гэтай мэтай уступіў у беластоцкі «Беларускі камітэт».
Арыштаваны органамі НКУС 13 снежня 1944 г. 5 мая 1945 г.
Ваенным трыбуналам войск НКУС па Гродзенскай вобл. асуджаны на 25 гадоў ППЛ. У жніўні 1945 г. тэрмін зняволення
зніжаны да 15 гадоў. Памёр 31 мая 1948 г. у лагеры г. Марыінска
Кемераўскай вобл.
Крыніцы:
†
†

Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 2. Гродно. 2005. С. 237 – 242.
Выпіскі з асабістай справы Іаакіма Ляшчынскага, якая захоўва-
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ецца ў Архіве УКДБ па Гродзенскай вобласці (з уласнага архіва
С.В. Сілавай).

Мандзік, Ілья (1894 – 1933) – абнаўленчы святар.Нарадзіўся
ў в. Самуйлавічы Ваўкавыскага павета Гродзенскай губ.
(цяпер Мастоўскі р-н Гродзенскай вобл.). Уваходзіў у клір
Беларускай аўтаномнай праваслаўнай царквы (абнаўленчай).
У 1920-я гг. служыў у Мікалаеўскай царкве в. Станькава (цяпер Дзяржынскі р-н Мінскай вобл.). Арыштаваны ў 1932 г. па
абвінавачванню ў «антысавецкай агітацыі». Асуджаны Асобай
нарадай пры АДПУ ў 1933 г. да ВМП з канфіскацыяй маёмасці.
Расстраляны. Сям’я выслана на Поўнач. Рэабілітаваны пракуратурай БССР у 1989 г.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 64
– 65.
† Кривонос, свящ. Феодор. Синодик за веру и Церковь Христову
пострадавших в Минской епархии (1918-1951гг.). Киевец. 1996.
С. 88.

Мілер, Юліян (18.06.1891 – ?) – протаіерэй. Нарадзіўся ў
г. Жытомір у сям’і вайскоўца. Скончыў Жытомірскую духоўную
семінарыю (1908). У 1908 – 1913 гг. служыў псаломшчыкам у
Жытомірскім саборы. З 1913 па 1915 гг. знаходзіўся ў ссылцы ў Сібіры за «спачуванне народнаму руху». У 1915 – 1918
гг. служыў добраахвотнікам-санітарам у 408-м Кузнецкім пяхотным палку 8-й арміі на Заходнім фронце. Узнагароджаны
Георгіеўскім крыжам. У снежні 1918 г. рукапаложаны ў іерэя.
Служыў настаяцелем храма ў в. Мацыёва Ковельскага павета (Валынь). У 1920 – 1922 гг. знаходзіўся ў польскім канцэнтрацыйным лагеры «Домбія» каля Кракава. З 1922 г. служыў
у праваслаўнай царкве г. Данцыг (цяпер Гданьск, Польшча). У
1925 г. перайшоў у каталіцкі ўсходні абрад, служыў у в. Таракані
Кобрынскага павета. У 1932 г. вярнуўся ў Праваслаўе. З 1939 г.
настаяцель Гродзенскай Свята-Уладзімірскай царквы.
Падчас 2-ой сусветнай вайны неаднаразова арыштоўваўся ге59

стапа. Быў членам «Беларускага камітэта», «Украінскага нацыянальнага аб’яднання» ў Гродна. У 1943 – 1944 гг. служыў
у в. Лаша Гродзенскага р-на. Арыштаваны 13 снежня 1944 г.
Прыгавораны Ваенным трыбуналам НКУС Гродзенскай вобл.
у чэрвені 1945 г. за «антысавецкую агітацыю» да 10 гадоў ППЛ
з паражэннем у правах на 5 гадоў. Вызвалены ў 1954 г., вярнуўся
ў Гродна. З 1955 г. служыў у храмах г. Стаўбцы Мінскай вобл, в.
Мілавіды Баранавіцкага р-на Брэсцкай вобл., в. Дзявяткавічы
Слонімскага р-на Гродзенскай вобл. У 1957 г. па прычыне
паўторнага шлюбу пазбаўлены сану. Далейшы лёс невядомы.
Рэабілітаваны Гродзенскім абласным судом у 1992 г.
Крыніцы:
†
†
†

Выпіскі з асабістай справы Юліяна Мілера, якая захоўваецца
ў Архіве УКДБ па Гродзенскай вобласці (з уласнага архіва С.В.
Сілавай).
Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 257 – 258.
Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 94 – 95.

Місяюк, Анатолій (1917 – 1993) – святар. Нарадзіўся ў в.
Старая Рудня Гараднянскага павета Чарнігаўскай губ. (цяпер
Украіна) у сям’і псаломшчыка. У 1938 г. скончыў гімназію ў
г. Драгічын Бельскага павета. Вучыўся на медыцынскім факультэце Віленскага ўніверсітэта. Працаваў настаўнікам. З чэрвеня 1941 г. служыў псаломшчыкам у царкве Праабражэння
Гасподня мяст. Дзярэчын Зэльвенскага р-на. У верасні 1942
г., пасля здачы экзаменаў пры Гродзенскай кансісторыі, рукапаложаны ў сан іерэя. У 1943 – 1945 г. настаяцель царквы
Нараджэння Божай Маці в. Масаляны Бераставіцкага
р-на. Падчас вайны аказваў дапамогу партызанам, хаваў ад вывазу ў Германію ў сваім доме маладых людзей. Арыштаваны 30
лістапада 1945 г. па абвінавачванню ў «выказванні антысавецкіх
поглядаў». Асуджаны ў 1946 г. на 7 гадоў ППЛ з паражэннем у правах да 3 гадоў. У пачатку 1990-х гг. пражываў у Рызе
(Латвія).
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Крыніцы:
†
†

Выпіскі з асабістай справы Анатолія Місяюка, якая захоўваецца
ў Архіве УКДБ па Гродзенскай вобласці (з уласнага архіва С.В.
Сілавай).
Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 258 – 259.

Міхаіл (Ермакоў Васіль Фёдаравіч; 31.07.1862 – 20.03.1929)
– мітрапаліт. Нарадзіўся ў Санкт-Пецярбургу ў сям’і ваеннаслужачага. Скончыў Кіеўскае рэальнае вучылішча (1881),
Кіеўскую духоўную семінарыю (1883), Кіеўскую духоўную
акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя (1887). 19 чэрвеня
1887 г. пастрыжаны ў манаства з імем Міхаіл, пазней – рукапаложаны ў іерадыякана і іераманаха. У 1887 – 1888 гг. выкладчык Свяшчэннага Пісання Кіеўскай духоўнай семінарыі. Са
снежня 1888 па 1890 г. інспектр Арлоўскай духоўнай семінарыі.
У 1890 г. прызначаны в.а. інспектара (з 1891 г. інспектар) СанктПецярбургскай духоўнай акадэміі. Узведзены ў сан архімандрыта ў 1891 г. У студзені – кастрычніку 1893 г. рэктар Магілёўскай
духоўнай семінарыі, з кастрычніка 1893 па 1898 г. – рэктар
Валынскай духоўнай семінарыі. 31 студзеня 1899 г. рукапаложаны ў епіскапа Ноўгарад-Северскага, вікарыя Чарнігаўскай
епархіі. У 1899 – 1903 гг. епіскап Ковенскі, вікарый Літоўскай
епархіі, у 1903 – 1905 гг. – епіскап Омскі і Семіпалацінскі.
9 снежня 1905 г. пераведзены на пасаду епіскапа Гродзенскага і Брэсцкага (з 1912 г. – архіепіскап Гродзенскі і Брэсцкі).
У 1915 г. разам з клірам Гродзенскай епархіі эвакуіраваўся ў
Расію, пражываў у Маскве. Удзельнік Усерасійскага Пеместнага
сабора 1917 – 1918 гг. У маі 1921 г. прызначаны патрыярхам
Ціханам Экзархам на Украіне з узвядзеннем у сан мітрапаліта.
Актыўна выступаў супраць пашырэння абнаўленцтва на
Украіне. Арыштаваны 5 лютага 1923 г. Асуджаны Камісіяй
НКУС УССР на 2 гады ссылкі ў Сярэднюю Азію. Вызвалены ў
1925 г., пераехаў у Маскву. Паўторна арыштаваны ў 1926 г., паводле прысуду высланы на Паўночны Каўказ. У верасні 1927 г.
вярнуўся з ссылкі, быў членам Часовага Патрыяршага Сінода.
Памёр у Кіеўскім Свята-Міхайлаўскім манастыры.
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Крыніцы:
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
† Преосвященный Михаил, Епископ Гродненский и Брестский //
Гродненские епархиальные ведомости. 1905. № 51-52. С. 1343
– 1345.
† Черепица, В.Н. Архиепископ Гродненский Михаил Ермаков
(1862 – 1929): новые штрихи к биографии // Гродна і гродзенцы:
дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада). Гродна. 2008.
С. 395 – 406.

Нікадзіма (Даўгаполава Кацярына Карпаўна; 1852 – ?)
– ігумення. Нарадзілася ў мяст. Юрбург Ковенскай губ.
Пастрыжана ў манаства ў 1878 г. У 1878 – 1888 гг. манахіня
Полацкага манастыра, у 1888 – 1899 гг. – Гродзенскага РастваБагародзіцкага жаночага манастыра. З 1899 па 1915 гг. служыла ў Ковенскім манастыры. У 1918 г. рукапаложана ў сан ігуменні.
Да 1932 г. жыла ў манаскай абшчыне в. Вырыца Ленінградскай
вобл. Арыштавана 17 лютага 1932 г. па абвінавачванню ў тым,
што ладзіла «паломніцтва на магілы «благаслаўлёнага» Матвея
і «маўчальніка» Пацярмуфія (Аляксандра-Неўская Лаўра)».
Вызвалена ў сакавіку 1932 г., але пазбаўлена на 3 гады права
пражывання ў Маскоўскай і Ленінградскай абл. Пражывала ў
Ніжнім Ноўгарадзе. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
Санкт-петербургский мартиролог духовенства и мирян [Электронный ресурс] – http://www.petergen.com/bovkalo/mar/rusd.html

Панцеляіман (Кунаховіч Фёдар; 1867 – ?) – ігумен.
Нарадзіўся ў в. Аўгустова Бельскага павета (цяпер Польшча).
У 1909 – 1914 гг. іераманах Гродзенскага Барысаглебскага
мужчынскага манастыра. На пачатку Першай сусветнай
вайны разам з манастыром эвакуіраваўся ў Расію. Служыў у
Маскоўскім Новаспаскім манастыры да яго закрыцця ў 1920-я
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гг. Да 1935 г. жыў у Кацярынінскай пустыні. Арыштаваны 16
кастрычніка 1935 г. па абвінавачваню ў «сувязях са сваякамі ў
Польшчы і антысавецкай агітацыі». Прыгавораны Асобай нарадай НКУС СССР у 1936 г. да 3 гадоў ссылкі ў Паўночны край.
Вызвалены ў 1939 г. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru

Панцеляіман (Ражноўскі Павел Сцяпанавіч; 21.10.1867 –
30.12.1950) – мітрапаліт. Нарадзіўся ў г. Кастрама (па іншай
версіі – у Віцебскай губ.) у сям’і шталмейсцера Двара. Скончыў
Наўгародскае рэальнае вучылішча і Мікалаеўскае інжынернае
ваеннае вучылішча ў Санкт-Пецярбургу. Служыў афіцэрам сапёрнага батальёна ў г. Вільна. Пасля
выхаду ў запас быў прадвадзіцелям
дваранства ў Сімбірскай губерніі. У
1895 г. паступіў вольнаслухачом на
місіянерскія курсы пры Казанскай
духоўнай акадэміі. У 1897 г. пастрыжаны ў манаства з імем Панцеляіман,
рукапаложаны ў іерадыякана, затым
– у іераманаха. З 1898 г. настаяцель
Міраносіцкай пустыні ў Казанскай
епархіі. У 1900 г. узведзены ў сан
ігумена. У 1904 – 1905 гг. настаяцель
Загарэцкага манастыра Валынскай
епархіі у сане архімандрыта. З Мітрапаліт Панцеляіман
1905 г. настаяцель Віцебскага Свята(Ражноўскі)
Троіцкага Маркава манастыра і благачынны манастыроў Полацкай епархіі. У 1913 г. рукапаложаны
ў епіскапа Дзвінскага, вікарыя Полацкай епархіі. Прымаў удзел
ва Усерасійскім Паместным саборы 1917 – 1918 гг. У канцы
1920 г. прызначаны патрыярхам Ціханам епіскапам Пінскім
і Навагрудскім. Актыўна выступаў супраць некананічнага
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абвяшчэння аўтакефаліі Праваслаўнай царквы ў Польшчы.
На архіерэйскім саборы ў Варшаве выказаў пратэст адносна аўтакефаліі і адмовіўся падпісаць «Часовыя правілы» аб
узаемаадносінах царквы з польскай дзяржавай. Па гэтай прычыне ў 1922 г. быў высланы ўладамі ў Мялецкі манастыр (Валынь),
дзе фактычна знаходзіўся пад хатнім арыштам. У 1925 г. патрыярхам Ціханам узведзены ў сан архіепіскапа. У 1928 г. пераведзены ў Дзерманскі манастыр, у 1930 г. – у Жыровіцкі манастыр.
У кастрычніку 1939 г. прыняў кіраўніцтва Гродзенскай
епархіяй, прызначаны Патрыяршым Экзархам Заходняй
Беларусі і Заходняй Украіны. У 1940 – 1941 гг. архіепіскап
Гродзенскі і Віленскі. У 1941 г. абраны мітрапалітам Мінскім
і Беларускім. Адмовіўся прызнаць аўтакефалію Беларускай
Праваслаўнай Царквы і ў 1942 г. высланы немцамі ў манастыр у
в. Ляды (цяпер Смалявіцкі р-н Мінскай вобл.). У 1943 – 1944 г.
прымаў удзел у Саборах Беларускай Праваслаўнай Царквы. У
ліпені 1944 г. вывезены ў Германію. У 1946 г. разам з іншымі
беларускімі епіскапамі далучыўся да Расійскай Праваслаўнай
Зарубежнай Царквы. Служыў на беларускіх прыходах ў лагерах для перамешчаных асобаў у Баварыі. Памёр у лагеры
Фельдмохінг каля Мюнхена.
Крыніцы:
†
†
†

Дорош, Н. Православный Гродно. Гродно. 2000. С. 182 – 187.
Garbiński J., Turonek J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku.
Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa. 2003. S. 363 – 364.
Попов, Александр. Митрополит Пантелеимон // Часовой. 1951.
№ 306. С. 22. (гл. дадатак)

Паўловіч, Сяргей (25.09.1875 – 16.09.1940) – царкоўны дзеяч, педагог, публіцыст. Нарадзіўся ў в. Асаўцы Кобрынскага
павета (цяпер Драгічынскі р-н Брэсцкай вобл.) у сям’і святара.
Скончыў Віленскую духоўную семінарыю, Кіеўскую духоўную
акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя. З 1909 па 1912
г. выкладаў Закон Божы ў настаўніцкай семінарыі і жаночай
гімназіі г. Рагачова. У 1913 – 1915 гг. інспектар народных школ
Ваўкавыскага павета, уваходзіў у склад павятовага аддзя64

лення Гродзенскага епархіяльнага вучылішчнага савета. З
1915 г. у эвакуацыі ў Расіі. У 1921
г. вярнуўся ў Заходнюю Беларусь.
Працаваў выкладчыкам Закона
Божага ў Віленскай беларускай
гімназіі, у 1927 – 1928 гг. – дырэктар гімназіі. Быў адным з кіраўнікоў
Таварыства беларускай школы.
У 1930 і 1933 гг. арыштоўваўся
польскімі ўладамі, арышты адбываў
у віленскай турме на Лукішках.
Аўтар шэрагу беларускіх школьСяргей Паўловіч
ных падручнікаў, у тым ліку
«Свяшчэнная гісторыя Старога Завету», «Свяшчэнная гісторыя
Новага Завету», «Першая навука Закона Божага». У 1933 г.
выдаў «Праваслаўны малітваслоў» на царкоўнаславянскай і
беларускай мовах. З 1937 г. выдаваў дзіцячы царкоўны часопіс
«Снапок» (дадатак да праваслаўнай газеты «Слово»). Памёр у
Вільні, пахаваны на Ефрасіньеўскіх могілках.
Крыніцы:
†

Шырокава, Марына. Сяргей Паўловіч як асветнік і перакладчык
(да 125-годдзя з дня нараджэння) // Праваслаўе. 2000. № 9. С. 68
– 77.
† Вабішчэвіч, А.М. Паўловіч Сяргей Канстанцінавіч // Рэлігія і
царква на Беларусі. Мінск. 2001. С. 243.

Пятроўскі, Фёдар (1884 – 1938) – святар. Нарадзіўся ў
в. Дубна Гродзенскага павета (цяпер Мастоўскі р-н) у сялянскай сям’і. У 1930-я гг. пражываў у в. Дубрава Вярэйскага
р-на Маскоўскай вобл., ажыццяўляў тайныя набажэнствы.
Арыштаваны ў студзені 1938 г. Тройкай пры УНКУС па
Маскоўскай вобл. па абвінавачванню ў «конттрэвалюцыйнай
агітацыі» прыгавораны да ВМП. Расстраляны 17 лютага 1938 г.
на «Бутаўскім палігоне» ў Маскве. Рэабілітаваны ў 1989 г.
Крыніцы:
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†

Черепица В.Н., Бойко И.В. Чтобы помнили... Уроженцы Гродненщины – жертвыполитических репрессий в СССР (1937 – 1938).
Гродно. 2010. С. 180.

Раўтовіч, Іосіф (1880 – ?) – святар. Нарадзіўся ў в.
Дабраволя Ваўкавыскага павета (цяпер Свіслацкі р-н
Гродзенскай вобл.) у сялянскай сям’і. У 1920-я гг. настаяцель храма в. Загусціна Клімавіцкага р-на (цяпер у Расіі).
Арыштаваны ў студзені 1930 г. 24 лютага 1930 г. асуджаны калегіяй АДПУ на 5 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.
Рэабілітаваны пракуратурай Гродзенскай вобл. у 1989 г.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С.
207.

Рубан, Філіп (1893 – 1954) – протадыякан. Нарадзіўся ў в.
Поплава Навагрудскага павета. З 1913 г. служыў псаломшчыкам у в. Язвінкі Пінскага павета (цяпер Лунінецкі р-н Брэсцкай
вобл.). У 1915 г. мабілізаваны ў расійскую армію, пасля сканчэння ваеннай школы накіраваны ўнтэр-афіцэрам у 208-ы Ларыйскі
полк. У 1924 г. вытрымаў экзамен на званне дыякана, служыў
спачатку ў Пружанах, пасля – у Пінску. У 1934 – 1944 гг. протадыякан Гродзенскага кафедральнага Свята-Пакроўскага
сабора. Арыштаваны ў снежні 1944 г. Асуджаны за «антысавецкую і пасобніцкую дзейнасць» на 10 гадоў ППЛ з канфіскацыяй
маёмасці. Памёр неўзабаве пасля вяртання са зняволення.
Рэабілітаваны Гродзенскім абласным судом у 1992 г.
Крыніцы:
†

Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 191, 257.

Рыльцэвіч (Ральцэвіч ?), Аляксій (1879 – ?) – святар. Нарадзіўся ў г. Гродна. Магчыма, у пачатку ХХ ст.
служыў у Клешчальскай царкве Бельскага павета, КаменьШляхецкай царкве Кобрынскага павета, Лунненскай царкве
Гродзенскага павета. У 1930-я гг. пражываў у Варонежскай
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вобл. Арыштаваны 8 чэрвеня 1930 г., асуджаны да 5 гадоў
пазбаўлення волі. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†
†
†

http://lists.memo.ru
Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1905. № 47-48. С. 1267.
Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1907. № 18. С. 181.
Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1913. № 29-30. С. 292.

Савіцкі, Леў (18.06.1841 – 03.02.1926) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Спорава Гродзенскай губ. (цяпер Бярозаўскі р-н
Брэсцкай вобл.) у сям’і святара. У 1863 г. скончыў Літоўскую
духоўную семінарыю. У тым жа годзе рукапаложаны ў сан іерэя
і прызначаны настаяцелем Свята-Раства-Багародзіцкай
царквы ў в. Малое Мажэйкава. Зрабіў капітальны рамонт
храма, вывучаў яго гісторыю. У 1913 г. узнагароджаны ордэнам Св. Уладзіміра IV ступені. З 1915 па 1917 гг. знаходзіўся
ў эвакуацыі ў Расіі. У 1917 – 1920 гг. быў настаяцелем царквы
в. Празарокі (цяпер Глыбоцкі р-н Віцебскай вобл.). У 1920 г.
вярнуўся ў Малое Мажэйкава. Актыўна змагаўся супраць скасавання праваслаўнага прыхода ў вёсцы і канфіскацыі СвятаРаства-Багародзіцкага храма. Падвяргаўся ўціску з боку
польскіх уладаў. 4 красавіка 1925 г. у хаце святара быў праведзены вобыск. Памёр 3 лютага 1926 г. Пахаваны недалёка ад вёскі,
бо ўлады забаранілі вернікам хаваць святара каля царквы.
Крыніцы:
†
†
†

LVIA. Ф. 605. Воп. 13. Спр. 298.
Сялянская ніва. 1926. № 11. С. 4.
Горны, Аляксандр. Страсці вакол Мураванкі. Эпізод з гісторыі
Маламажэйкаўскай Свята-Раства-Багародзіцкай царквы // Поколение. 2013. № 2. С. 45 – 47.

Сагайдакоўскі, Ананій (? – 1971) – мітрафорны протаіерэй.
Скончыў Валынскую духоўную семінарыю (1901), Казанскую
духоўную акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя (1915).
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У 1923 – 1929 гг. служыў у Крыжаўзвіжанскай царкве г. Луцк
(цяпер Украіна). Прымаў актыўны ўдзел ва ўкраінізацыі
царкоўнага жыцця на Валыні,
выступаў супраць рэвіндыкацыі
праваслаўных храмаў польскімі
ўладамі. 20 лютага – 1 сакавіка
1929 г. разам з прыхаджанамі
абараняў храм у в. Жабча Луцкага
павета ад захопу з боку католікаў
усходняга абраду і польскіх
уладаў. Па дадзенай справе ў
лістападзе 1930 г. асуджаны
на 6 месяцаў турэмнага зняволення ўмоўна. У 1934 – 1938 гг.
настаяцель Гродзенскага кафедральнага Свята-Пакроўскага
сабора. З’яўляўся ініцыятарам
шэрагу дэманстратыўных пастоў
у Гродна ў знак пратэста супраць палітыкі ўладаў адносна
Мітрафорны протаіерэй
праваслаўных.
Актыўна выступаў
Ананій Сагайдакоўскі. Фота з
кнігі В.М. Чарапіцы «Очерки супраць паланізацыі багаслужэння, знаходзіўся пад наглядам
истории Православной
Церкви на Гродненщине».
польскай паліцыі. У снежні 1938
г. царкоўным кіраўніцтвам пераведзены на Валынь. З 1944 г. жыў у эміграцыі, служыў на прыходах у лагерах бежанцаў у Аўстрыі. Памёр у кастрычніку 1971
г. у ЗША.
Крыніцы:
†

†
†

Кравчук А. Метричні книги Хрестовоздвиженської церкви у фондах
Державного
архіву
Волинської
області
[Электронны
рэсурс].
–
http://istvolyn.info/index.
php?option=com_content&task=view&id=2866
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Okres IІ. Sprawozdanie stenograficzne z 58 posiedzenia z dnia 15 marca 1929 r. S. 66 – 68.
Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на
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†

Гродненщине. Ч. 2. Гродно. 2005. С. 225 – 226.
Протоиерей Анания Сагайдаковский[Электронны рэсурс]. – http://
zarubezhje.narod.ru/rs/S_488.htm

Сапега, Мікалай (30.07.1909 – 18.10.1980) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў г. Гродна ў сям’і паштовага служачага. Скончыў
польскую гімназію. З 1923 па 1927 г. вучыўся ў слясарнамеханічнай школе г. Гродна. У 1927
– 1929 гг. служыў псаломшчыкам
у Гродзенскім кафедральным
Свята-Пакроўскім саборы. У
1928 г. архіепіскапам Гродзенскім і
Навагрудскім Алексіем рукапаложаны ў дыякана. У 1929 – 1932 гг. псаломшчык царквы Покрыва Прасвятой Багародзіцы в. Белавічы (цяпер Мастоўскі р-н Гродзенскай
вобл.), у 1932 – 1936 гг. – царквы Праабражэння Гасподняга
в. Коматава (цяпер Гродзенскі
Протаіерэй Мікалай Сапега
р-н). У 1938 г. скончыў пастырскабагаслоўскія курсы пры Яблачынскім мужчынскім манастыры
(Польшча). У гэтым жа годзе рукакпаложаны ў сан іерэя. Служыў
настаяцелем прыходаў у мяст. Ракітна Сарнінскага павета, в.
Бярозава Столінскага павета. У 1939 – 1940 гг. пражываў у г.
Гродна. З 1940 па 1942 г. служыў у царкве Нараджэння Божай
Маці в. Чарлёна (цяпер Мастоўскі р-н). У 1942 – 1949 гг. настаяцель Успенскай царквы в. Капцёўка (цяпер Гродзенскі
р-н). Быў слухачом гродзенскіх пастырска-багаслоўскіх курсаў.
Арыштаваны 4 кастрычніка 1949 г. 23 снежня 1949 г. асуджаны на 25 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1956 г. Пасля вызвалення служыў у храмах Алма-Ацінскай і Чалябінскай епархій. У
1967 г. вярнуўся ў Беларусь, прызначаны настаяцелем храма
Раства Прасвятой Багародзіцы в. Ракавічы Шчучынскага
р-на. Пасля служыў у в. Верцялішкі і Коматава Гродзенскага
р-на. Выйшаў за штат у 1978 г. Пахаваны на могілках у в.
Верцялішкі.
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Крыніцы:
†
†
†

Семко, В.В. Протоиерей Николай Сапега // Гродненские епархиальные ведомости. 2010. № 7. С. 14 – 16.
Вечная память почившим // Журнал Московской Патриархии.
1981. № 9. С. 40.
Выпіскі з асабістай справы Мікалая Сапегі, якая захоўваецца
ў Архіве УКДБ па Гродзенскай вобласці (з уласнага архіва С.В.
Сілавай).

Серапіён (Шэвалееўскі Уладзімір Макаравіч; 03.07.1873 –
15.09.1937) – епіскап. Нарадзіўся ў в. Параўка Тамбоўскай губ.
Скончыў Казанскую духоўную акадэмію са ступенню кандыдата багаслоўя (1898). У 1902 г. рукапаложаны ў сан іерэя. У
1902 – 1905 гг. служыў у царкве г. Кароча Курскай губ. З 1905
г. памочнік назіральніка Белгарадскага духоўнага вучылішча.
У 1907 – 1912 гг. назіральнік царкоўна-прыходскіх школ
Гродзенскай епархіі, член Гродзенскага епархіяльнага
вучылішчнага савета. У снежні 1912 г. загадам Сінода пераведзены на пасаду цвярскога епархіяльнага назіральніка
царкоўных школ. У 1913 – 1917 гг. займаў аналагічную пасаду у
Полацкай епархіі. Прымаў удзел ва Усерасійскім Памесным саборы 1917 – 1918 гг. Выкладаў у Віцебскай духоўнай семінарыі.
З 1919 г. служыў у Тамбоўскай епархіі. У 1920-я гг. неаднаразова арыштоўваўся савецкімі ўладамі. 21 жніўня 1928 г. рукапаложаны ў епіскапа Маршанскага, вікарыя Тамбоўскай епархіі.
У 1933 – 1934 гг. епіскап Арзамаскі, вікарый Горкаўскай епархіі.
Арыштаваны ў сакавіку 1934 г. па абвінавачванню ў арганізацыі
«контррэвалюцыйнай групы царкоўнікаў». Асуджаны на 5 гадоў
ссылкі ў Паўночны край. Ссылку адбываў у г. Усць-Сысольск
(цяпер г. Сыктыўкар). У 1937 г., падчас знаходжання ў ссылцы,
арыштаваны паўторна. Асуджаны 13 верасня 1937 г. тройкай
пры УНКУС Комі АССР да ВМП. Расстраляны. Рэабілітаваны
пракуратурай Комі АССР у 1989 г.
Крыніцы:
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
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†

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
Гродненские епархиальные ведомости. 1913. № 1-2. С. 7.

Сергій (Ларын Сяргей Іванавіч; 11.03.1908 – 12.09.1967)
– архіепіскап. Нарадзіўся ў Санкт-Пецярбургу ў сям’і рабочага. У 1923 – 1925 гг. служыў псаломшчыкам у петраградскіх
абнаўленчых храмах. Рукапаложаны ў дыякана ў 1926 г. У 1930 г.
скончыў Ленінградскі абнаўленчы багаслоўскі інстытут. У тым
жа годзе рукапаложаны ў сан іерэя (абнаўленчага). Пастрыжаны
ў манаства ў 1933 г. пасля разводу з жонкай, прыняты ў лік
браціі Ціхвінскага абнаўленчага манастыра у сане іераманаха.
Арыштаваны органамі АДПУ ў снежні 1933 г., асуджаны на 3
гады ППЛ умоўна. У 1934 – 1935 гг. настаяцель Петрапаўлаўскай
абнаўленчай царквы г. Волхаўстрой Ленінградскай вобл.,
Панцеляймонаўскай царквы г. Ленінграда. У 1935 г. паўторна
арыштаваны (паводле некаторых крыніц – за дачу хабару),
асуджаны на 3 гады ППЛ. Датэрмінова вызвалены ў 1937 г. У
1938 г. рукапаложаны ў сан архімандрыта. З 1937 г. служыў у
маскоўскіх абнаўленчых храмах.У 1941 – 1943 гг. абнаўленчы
епіскап Звянігарадскі, вікарый Маскоўскай епархіі. З мая па
снежань 1943 г. займаў Ташкенцкую абнаўленчую кафедру. 27
снежня 1943 г. праз чын пакаяння прыняты ў РПЦ. У 1944 г. рукапаложаны ў епіскапа Кіраваградскага, вікарыя Адэскай епархіі.
Узнагароджаны медалём «За абарону Масквы». З 1947 па 1949 г.
займаў Растоўскую кафедру, з 1949 па 1950 г. – Жытомірскую. У
1950 – 1951 гг. епіскап Гродзенскі і Брэсцкі. З 1952 па 1961 г.
займаў па чарзе Тульскую, Астраханскую, Омскую кафедры. У
красавіку 1961 г. рукапаложаны ў архіепіскапа. У 1962 – 1964 гг.
архіепіскап Берлінскі і Сярэднееўрапейскі, экзарх Сярэдняй
Еўропы. У 1965 г. часовы кіраўнік Валагодскай епархіі. Памёр
у 1967 г., пахаваны ў пасёлку Клязьма Маскоўскай вобл.
Крыніцы:
†

Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru
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Сечка, Віктар (03.01.1898 – 29.04.1976) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Хорашава Навагрудскага павета Мінскай губ.
у сялянскай сям’і. У 1915 г. скончыў Навагрудскае гарадское
вучылішча і настаўніцкія курсы. У 1924 – 1940 гг. працаваў
настаўнікам у розных школах Навагрудчыны. З 1942 па 1944
г. вучыўся на пастырска-багаслоўскіх курсах у Навагрудку. У
канцы 1944 г. пераехаў у Тулу для праходжання дзяржправеркі.
Арыштаваны органамі МДБ і асуджаны ў 1946 г. на 20 гадоў
ППЛ па абвінавачваню ў «здрадзе радзіме». Пакаранне
адбываў у Варкуцінскім лагеры Комі АССР. У 1956 г. вызвалены са зняццем судзімасці. 11 сакавіка 1956 г. мітрапалітам
Мінскім і Беларускім Піцірымам рукапаложаны ў сан іерэя. У
1956 – 1962 гг. настаяцель царквы Св. Мікалая в. Турэйск
Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. У 1962 г. пераведзены
ў царкву в. Лебяда Лідскага р-на. З 1969 г. служыў на прыходах Мсціслаўскага, Бабруйскага, Магілеўскага р-наў, а таксама
ў храмах Смаленскай епархіі. Пахаваны на могілках в. Лебяда
Лідскага р-на.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 282
– 284.

Тамчук, Мікіта (14.09.1888 – 11.06.1955) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Стары Корнін Бельскага павета (цяпер
Польшча) у сялянскай сям’і. Скончыў народнае вучылішча,
Драгічынскую царкоўна-настаўніцкую школу. У 1903 – 1906 гг.
працаваў настаўнікам царкоўна-прыходскіх школ у Люблінскай
губерні і на Беласточчыне. 23 лістапада 1906 г. здаў экзамен
на званне псаломшчыка, быў накіраваны ў царкву в. Пяскі
Ваўкавыскага павета (цяпер Мастоўскі р-н). У 1909 г. пераведзены ў Крыжаўздзвіжанскую царкву в. Вярстак Брэсцкага
павета (цяпер Польшча). У 1915 г. епіскапам Беластоцкім
Уладзімірам рукапаложаны ў дыякана. Падчас знаходжання
ў эвакуацыі ў Расіі служыў у Мікола-Берлюкоўскім манастыры, Кацярынінскай пустыні. У 1921 г. вярнуўся ў Заходнюю
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Беларусь, рукапаложаны епіскапам Бельскім Сергіем у сан
іерэя. З 1921 па 1931 гг. служыў на розных прыходах Бельскага
павета (з перарывам у 1926 – 1928 гг., калі служыў у мяст.
Скідзель Гродзенскага павета). З 1931 г. настаяцель царквы Гродзенскага Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Арыштаваны 26 верасня 1944 г. Асуджаны 12 сакавіка
1945 г. Ваенным трыбуналам войск НКУС да 20 гадоў ППЛ. У
маі 1945 г. прыгавор быў зніжаны да 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў
пазбаўлення правоў. Пакаранне адбываў у Марыінску, а затым
у Тайшэце. Вызвалены ў верасні 1954 г. Памёр неўзабаве пасля
вяртання ў Гродна.
Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 334
– 335.
† Выпіскі з асабістай справы Мікіты Тамчука, якая захоўваецца
ў Архіве УКДБ па Гродзенскай вобласці (з уласнага архіва С.В.
Сілавай).
† Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 257.

Трашуцін, Карнілій (24.09.1882 – ?) – святар. Нарадзіўся ў
в. Глушкава Магілёўскай губ. (цяпер Смаленская вобл. Расія) у сялянскай сям’і. Скончыў Мілаславіцкую царкоўна-настаўніцкую
школу (1898), Маладзечанскую настаўніцкую семінарыю (1903).
Некаторы час працаваў школьным настаўнікам. У 1911 г., пасля
заканчэння пастырскіх курсаў у Маскве, рукапаложаны ў сан
іерэя. У 1911 – 1916 гг. служыў у царкве с. Броды Іркуцкай губ.
У 1917 г. пераведзены настаяцелем царквы ў в. Гародзькі (цяпер
Валожынскі р-н Мінскай губ.). У 1918 г. літоўскім епархіяльным
кіраўніцтвам камандзіраваны ў Лідскі павет для правядзення богаслужэнняў у апусцелых храмах. Служыў у тым ліку і
ў Раства-Багародзіцкай царкве в. Малое Мажэйкава (цяпер Шчучынскі р-н Гродзенскай вобл.). У 1919 – 1924 гг. настаяцель Мікалаеўскай царквы в. Турэйск Лідскага павета
(цяпер Шчучынскі р-н). Па прычыне грубых адносін да прыхаджан і збірання вялікіх сум за трэбы ў 1924 г. пераведзены
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на прыход у в. Хаценчыцы Вілейскага павета. У 1925 – 1928
гг. служыў у мяст. Ілля таго ж павета. У 1929 г. з-за адсутнасці
польскага грамадзянства быў пазбаўлены права несці абавязкі
настаяцеля ці адміністратара царквы. Служыў псаломшчыкам у мяст. Мядзел (цяпер у Мінскай вобл.), в. Даўбені (цяпер
Валожынскі р-н Мінскай вобл.). У 1934 г. паводле прадпісання
Навагрудскага ваяводы пакінуў пасаду псаломшчыка царквы
у мяст. Турэц (цяпер Карэліцкі р-н Гродзенскай вобл.). З 1934
па 1939 г. працаваў на хатняй гаспадарцы. Са снежня 1939
г. служыў настаяцелем царквы ў в. Шчорсы Навагрудскага
р-на. У 1940 – 1946 гг. настаяцель Мікалаеўскай царквы в.
Нягневічы таго ж р-на. З 1946 па 1947 г. служыў другім святаром Праабражэнскай царквы мяст. Дзярэчын Зэльвенскага
р-на. У красавіку 1949 г. прызначаны настаяцелем царквы
ў мяст. Івянец Валожынскага р-на. Арыштаваны ў 1951 г. па
абвінавачванню ў «антысавецкай агітацыі». Асуджаны Асобай
нарадай пры МДБ на 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў.
Прысуд адбываў у Чалябінскім канцлагеры. Вызвалены ў 1955
г. Вярнуўся ў Івянец. Паводле ўласнага жадання быў пераведзены ў Курскую епархію, дзе пражывала дачка. Далейшы лёс
невядомы. Рэабілітаваны Вярхоўным судом Беларусі ў 1993 г.
Крыніцы:
†
†

LVIA. Ф. 605. Воп. 13. Спр.340.
Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007.
С. 342 – 344.

Уладзімір (Ціханіцкі Вячаслаў Міхайлавіч; 22.03.1873 –
18.12.1959) – мітрапаліт. Нарадзіўся ў с. Быстрыца Арлоўскага
павета Вяцкай губ. у сям’і святара. Скончыў Вяцкую духоўную
семінарыю (1893), Казанскую духоўную акадэмію са ступенню
кандыдата багаслоўя (1898). У 1897 г. пастрыжаны ў манаства з
імем Уладзімір, затым рукапаложаны ў іерадыякана і іераманаха.
У 1898 г. накіраваны ў Кіргізскую місію Омскай епархіі, з 1901 г.
кіраўнік місіі з узвядзеннем у сан архімандрыта. 11 ліпеня 1906
г. пастановай Сінода прызначаны настаяцелем Супральскага
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С вя т а - Бл а г а ве ш ч а н с ка г а
манастыра
Гродзенскай
епархіі. У 1907 г. рукапаложаны ў епіскапа Беластоцкага,
вікарыя Гродзенскай епархіі. З пачаткам Першай сусветнай вайны разам з клірам
епархіі эвакуіраваўся ў Расію.
Пражываў у Маскоўскім
Чудавым манастыры. Прымаў
удзел ва Усерасійскім Памесным саборы 1917 – 1918 гг.
У верасні 1918 г. вярнуўся
у Гродна. З-за адсутнасці
архіепіскапа Гродзенскага і
Брэсцкага Міхаіла уступіў у
кіраванне Гродзенскай, а Мітрапаліт Уладзімір (Ціханіцкі)
таксама Холмскай епархіямі.
Аднаўляў царкоўнае жыццё на Гродзеншчыне, арганізаваў
Гродзенскае епархіяльнае ўпраўленне. Прымаў актыўны ўдзел
у гродзенскім грамадска-палітычным жыцці, быў адным з
арганізатараў губернскага беларускага з’езда 1-2 снежня 1918
г., членам Гродзенскай губернскай беларускай управы. Меў
трывалыя кантакты з дзеячамі беларускага нацыянальнага руху,
у тым ліку з урадам БНР В. Ластоўскага. Паслядоўна выступаў
супраць канфіскацыі католікамі праваслаўных храмаў. Паводле
звестак дыпламатычнай місіі БНР у Берліне, арыштаваны летам 1919 г. польскімі ўладамі ў Гродна. У 1922 г. адмовіўся
прызнаць аўтакефалію Польскай Праваслаўнай Царквы і
падпісаць «Часовыя правілы» аб узаемаадносінах з польскай
дзяржавай. 12 кастрычніка 1922 г. адхілены ад кіраўніцтва
Гродзенскай епархіяй. У студзені 1923 г. быў вывезены з
Гродна і заключаны ў Дзерманскі Свята-Троіцкі манастыр на
Валыні. У лістападзе 1923 г. патрыярхам Ціханам узведзены ў
сан архіепіскапа. А. Карташаў так апісваў умовы знаходжання
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архіепіскапа Уладзіміра ў манастыры: «Кожны дзень, у 5 гадзін
раніцы, архіепіскап павінен быў з’яўляцца асабіста да дзяжурнага паліцэйскага вартаўніка, каб усталяваць факт наяўнасці
арыштанта». 14 кастрычніка 1924 г. высланы за межы
Польшчы – у Чэхаславакію. У 1925 г. мітрапалітам Еўлогіем
прызначаны вікарыем цэркваў поўдня Францыі і настаяцелем
праваслаўнага сабора ў Ніцы. У 1931 г. перайшоў пад юрысдыкцыю Канстанцінопальскага Патрыярхата. З 1947 г. мітрапалітэкзарх Заходнееўрапейскага экзархата Канстанцінопальскага
Патрыярхата. Памёр у Парыжы, пахаваны на рускіх могілках
Сент-Жэнэўеў-де-Буа.
Крыніцы:
†
†
†
†
†

Barysevich, Uladzimir. Metropolita Wlodzimierz (Tichonicki). Życie
i działalność. Praca magisterska. Warszawa. 2008.
Карташев, А. Жизненный путь Митрополита-Экзарха Владимира // Православная мысль (Париж). 1947. Выпуск 5. С. 9 – 18.
Косик, В.И. Владимир (Тихоницкий) // Православная энциклопедия. Т.8. Москва. 2004. С. 665 – 667.
Действия Правительства // Гродненские епархиальные ведомости. 1906. № 31-32. С. 835.
Архівы БНР. У 2-х кнігах. Т. 1. 1998. С. 397.

Усціновіч, Мікалай (27.09.1916 – 25.03.1979) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Мсцера (цяпер Уладзімірская вобл.), калі
сям’я знаходзілася ў бежанстве. У 1921 г. вярнуўся ў Беларусь.
Скончыў Лідскую дзяржаўную гімназію імя К. Хадкевіча, 2
курсы праваслаўнага багаслоўскага факультэта Варшаўскага
ўніверсітэта. З 1939 г. працаваў у Лідскім аддзяленні
працоўнай міліцыі, Лідскай беларускай школе, інтэрнаце,
дзіцячай тэхнічнай станцыі. У жніўні 1941 г. у Жыровіцкім
манастыры рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны настаяцелем царквы ў в. Ганчары (цяпер Лідскі р-н Гродзенскай вобл.).
15 жніўня 1943 г. арыштаваны нямецкай чыгуначнай аховай,
сядзеў у Лідскай гарадской турме. Вызвалены 1 верасня 1943
г. Аказваў дапамогу партызанам. Арыштаваны органамі МДБ
12 жніўня 1950 г. Асуджаны ў лістападзе 1950 г. на 25 гадоў
ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў з канфіскацыяй маёмасці. У
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1955 г. тэрмін зняволення зменшаны да 7 гадоў. Вызвалены ў 1956 г.
У сакавіку – ліпені 1956 г. служыў у
царкве в. Гудзевічы Мастоўскага
р-на. З ліпеня 1956 г. настаяцель
Міхайлаўскага храма в. Ізабелін
Ваўкавыскагар-на.Таксамаслужыў
у царкве в. Харашэвічы таго ж
раёна. У 1959 – 1970 гг. настаяцель
Параскева-Пятніцкай
царквы
в. Сідзельнікі Ваўкавыскага р-на.
З 1976 г. служыў у царкве в. Дубна
Мастоўскага р-на. Пахаваны на
могілках у Лідзе.
Крыніцы:

Протаіерэй Мікалай
Усціновіч. Фота з архіва
сям'і Усціновічаў

†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 366
– 368.
† Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 2. Гродно. 2005. С. 242 – 246.
† Мікалай Канстанцінавіч Усціновіч // Лідскі летапісец. 2013. № 3.
С. 17 – 21.

Хадунай, Мікалай (23.11.1909 – 18.03.1982) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Верцялішкі Гродзенскага павета (цяпер
Гродзенскі р-н) у сям’і псаломшчыка. У 1930-я гг. служыў псаломшчыкам у мяст. Свіслач (цяпер райцэнтр Гродзенскай
вобл.). У 1934 г. рукапаложаны ў дыякана, у 1939 г. – у сан іерэя.
У 1940 – 1946 гг. настаяцель Успенскай царквы в. Дабраволя
Свіслацкага р-на. Пасля пераведзены ў в. Поразава таго ж раёна. З 1948 г. служыў у в. Адрыжын Іванаўскага р-на Брэсцкай
вобл. Арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў ППЛ. У 1956 вызвалены датэрмінова са зняццем судзімасці. Пасля вызвалення
служыў у храме ў гонар Покрыва Прасвятой Багародзіцы
в. Палонка Свіслацкага р-на. З 1959 па 1968 гг. настаяцель
храмаў у в. Перавалока, в. Азярніца Слонімскага р-на. З сакавіка
1978 г. знаходзіўся за штатам.
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Крыніцы:
†

Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 380
– 381.

Харкевіч, Павел (1870 – ?) – святар. У 1904 – 1909 гг. служыў
псаломшчыкам у в. Верцялішкі Гродзенскага павета (цяпер Гродзенскі р-н). 11 лютага 1909 г. пераведзены на пасаду псаломшчыка Беластоцкага сабора з узвядзеннем у сан
дыякана. З 1910 г. псаломшчык царквы ў в. Крынкі Брэсцкага
павета (цяпер Камянецкі р-н). У 1930-х гг. настаяцель царквы
Праабражэння Гасподня в. Быстрыца Капыльскага р-на Мінскай вобл. Арыштаваны 14 сакавіка 1933 г. па абвінавачванню ў
прыналежнасці да «контррэвалюцыйнай арганізацыі». Асуджаны
на 3 гады ссылкі ў Казахстан. Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†
†
†

Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1904. № 52. С. 1516 – 1517.
Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1909. № 7. С. 75 – 76.
Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1910. № 20-21. С. 159.
Кривонос, свящ. Феодор. Синодик за веру и Церковь Христову
пострадавших в Минской епархии (1918-1951гг.). Киевец. 1996.
С. 48 – 49.

Харлап, Васіль (1896 – пасля 1938) – святар. Нарадзіўся ў
мяст. Койданава Мінскага павета (цяпер г. Дзяржынск Мінскага
р-на). Скончыў гімназію у г. Холм (цяпер у Польшчы), пастырскія
курсы. З 1918 г. настаяцель Пакроўскай царквы в. Орля
(цяпер Шчучынскі р-н Гродзенскай вобл.). У 1924 г. арыштаваны польскай паліцыяй. Абвінавачваўся ў стварэнні беларускай дыверсійнай арганізацыі, мэтай якой была падрыхтоўка
паўстання супраць Польшчы. На 1934 г. згадваецца як другі святар царквы Ушэсця Гасподняга ў в. Ярэмічы (цяпер Карэліцкі
р-н Гродзенскай вобл.). З 1936 г. настаяцель царквы ў в. Іказнь
Браслаўскага павета. Далейшы лёс невядомы.
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Крыніцы:
†
†
†
†

ДАГВ. Ф. 200. Воп. 2. Спр. 21.
Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 2. Гродно. 2005. С. 220 – 222.
LVIA. Ф. 605. Воп. 13. Спр.340. Арк. 178.
Хрысціянская думка. 1938. № 9. С. 8.

Хоміч, Уладзімір (1879 – 1944 (?)) – протаіерэй. Нарадзіўся
ў сям’і народнага настаўніка. 21 мая 1901 г. у Гродзенскім
Сафійскім саборы быў рукапаложаны ў сан іерэя. Служыў у
Астроўскай царкве Сакольскага благачыння (цяпер у межах
Польшчы). З’яўляўся членам Сакольскага благачынага савета,
павятовым назіральнікам царкоўна-прыходскіх школ. 25 студзеня 1911 г. рэзалюцыяй епіскапа Ніжагародскага і Арзамаскага
Іаакіма быў прызначаны на месца святара Ніжагародскай
могілкавай царквы. Верагодна, у пачатку 1920-х гг. вярнуўся на
Гродзеншчыну, царкоўным кіраўніцтвам прызначаны настаяцелем царквы ў Малой Бераставіцы. Трапіў пад падазрэнне
польскіх уладаў. У 1924 г. паліцыя паведамляла адносна святара наступнае: «…з’яўляўся ворагам польскасці, утрымліваў
кантакты з асобамі, якія ставяць сабе за мэту барацьбу з
дзяржаўным ладам Польшчы. Быў у сяброўскіх адносінах з
былым паслом Баранавым6, якога падчас выбараў у сейм і сенат неаднаразова наведваў у агітацыйных мэтах. Хоміч далей працягвае антыдзяржаўную агітацыю, але з’яўляецца
асцярожным і дзейнічае вельмі канспірацыйна». У 1925 г.
быў прызначаны настаяцелем Свята-Мікалаеўскай царквы г. Ваўкавыск. З’яўляўся ваўкавыскім благачынным. У
1931 – 1937 гг. выкладаў Закон Божы ў жаноцкай настаўніцкай
семінарыі. У 1940 г. пасля увядзення савецкімі ўладамі ў
Заходняй Беларусі падаткаабкладання на храмы і маёмасць
святароў разам з сям’ёй быў выгнаны са свайго дому з-за няБаран (Баранаў), Сяргей (1892 - ?) – беларускі грамадска-палітычны дзеяч,
педагог. Сябра Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У 1922 г.
абраны паслом польскага сейма ад беларускай нацыянальнай меншасці.
Арыштаваны польскімі ўладамі ў 1923 г. Пасля вызвалення ў 1927 г. пераехаў
у СССР. У 1933 арыштаваны па справе «Беларускага нацыянальнага цэнтра», асуджаны да 10 гадоў зняволення. Далейшы лёс невядомы.
6
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выплаты падатку. Быў арыштаваны органамі НКУС у 1944 г. па
абвінавачваню ў супрацоўніцтве з нямецкімі акупантамі. Памёр
па дарозе ў ссылку.
Крыніцы:
† Хроника // Гродненские епархиальные ведомости. 1901. № 22.
С. 170
† Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1902. № 21. С. 201.
† Гродненские епархиальные ведомости. 1911. № 6. С. 87.
† ДАГВ. Ф. 17. Воп. 1. Спр. 40. Арк. 118.
† Наша праўда. 1927. № 14. С. 3 – 4.
† Са збораў вучняў і настаўніцы гісторыі сярэдняй школы № 3
г. Ваўкавыска па гісторыі праваслаўнай царквы горада
(захоўваецца ва ўласным архіве М. Быхаўцава)

Цынцэвіч, Аляксандр (1872 – 06.04.1938) – святар. Нарадзіўся ў в. Бершты Гродзенскага павета (цяпер Шчучынскі
р-н). Працаваў настаўнікам у Трасцянецкай царкоўнапрыходской школе. 8 чэрвеня 1901 г. рукапаложаны ў дыякана
ў лагернай царкве 26-й пяхотнай дывізіі г. Гродна. Служыў у
Катранскай царкве Пружанскага павета. У 1907 г. перамешчаны на пасаду святара царквы ў г. Новы Двор Сакольскага павета
(цяпер у Польшчы). У 1930-х гг. служыў у Пензенскай вобл., в.
Ніжні Ломаў. Арыштаваны ў 1937 г. Асуджаны 2 лютага 1938 г.
па арт. 58 КК РСФСР да ВМП. Расстраляны ў красавіку 1938 г.
Крыніцы:
†
†
†

Хроника // Гродненские епархиальные ведомости. 1901. № 28. С.
221.
Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1907. № 17. С. 172.
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru

Шмыга, Антон (1887 – 1938) – святар. Нарадзіўся ў в.
Дабраволя Ваўкавыскага павета (цяпер Свіслацкі р-н). У
1930-я г. служыў у саборы г. Новы Пецяргоф Ленінградскай вобл.
Арыштаваны 26 снежня 1937 г. Камісіяй НКУС і Пракуратуры
80

СССР асуджаны да ВМП. Расстраляны 22 студзеня 1938 г. у
Ленінградзе.
Крыніцы:
†

Черепица В.Н., Бойко И.В. Чтобы помнили... Уроженцы Гродненщины – жертвы политических репрессий в СССР (1937 – 1938).
Гродно. 2010. С. 256.

Штэпенка, Вячаслаў (1879 – ?) – святар. Скончыў
Стаўрапольскую духоўную семінарыю, у 1902 г. – Казанскую
духоўную акадэмію. Кандыдат багаслоўя. Да 1908 г. служыў у
Свята-Духаўскай царкве станіцы Шкурынскай Стаўрапольскай
епархіі. У 1908 – 1911 гг. законавучыцель Аляксееўскай жаночай
царкоўна-настаўніцкай школы пры Краснастоцкім жаночым
манастыры. У жніўні 1911 пераведзены на пасаду законавучыцеля Гродзенскай мужчынскай гімназіі, у якой працаваў
да 1915 г. У пачатку 1930-х гг. з’яўляўся настаяцелем царквы св.
Варвары ў г. Стаўрапаль. Арыштаваны ў снежні 1934 г., асуджаны на 5 гадоў ссылкі. Пакаранне адбываў у Краснаярскім краі.
Далейшы лёс невядомы.
Крыніцы:
†
†
†

Гродненские епархиальные ведомости. 1908. № 11. С. 81.
Резолюциями Его Преосвященства // Гродненские епархиальные
ведомости. 1911. № 34-35. С. 302.
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. База данных
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pstbi.ru

Якабсон, Давыд (1868 (?) – 1939) – протаіерэй. У 1901 г.
скончыў Рыжскую духоўную семінарыю. Служыў псаломшчыкам у царкве в. Скрудаліна Рыжскай епархіі. 26 снежня 1902
г. у Крыжовай царкве гродзенскага архіерэйскага дома рукапаложаны ў сан іерэя і прызначаны святаром Сасінскай царквы
Брэсцкага павета. 16 верасня 1903 г. пераведзены на пасаду
настаяцеля царквы ў в. Самагруд Сакольскага павета (цяпер у
Польшчы). У 1915 г. настаяцель Праабражэнскай царквы
в. Коматава Гродзенскага павета (цяпер Гродзенскі р-н).
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Магчыма, падчас Першай сусветнай вайны эвакуіраваўся ў
Расію. Паводле летапісу Гродзенскага Сафійскага сабора, у маі
1919 г. прымаў удзел у хрэсным ходзе ў Гродна. У 1920-х гг.
быў настаяцелем Пакроўскай царквы7 ў мяст. Скідзель (цяпер Гродзенскі р-н), абараняў храм ад канфіскацыі польскімі
ўладамі. Пасля служыў у царкве Св. Тройцы мяст. Зэльва.
17 верасня 1939 г. быў арыштаваны мясцовымі актывістамі ў
Зэльве. Больш за тыдзень яго ўтрымлівалі ў каменным падвале
без ежы, здзекаваліся і катавалі. 29 верасня 1939 г. расстраляны без суда. Пахаваны разам з іншымі расстралянымі каля в.
Варонічы Зэльвенскага р-на.
Крыніцы:
†
†
†
†
†
†

Епархиальные распоряжения и извещения // Гродненские епархиальные ведомости. 1902. № 48. С. 414.
Хроника // Гродненские епархиальные ведомости. 1902. № 52. С.
450.
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на
1915 год. Гродно. 1915. С. 84.
Летопись Софийского собора в гор. Гродне // Копія з уласнага
архіва А.С. Горнага
ДАГВ. Ф.17. Воп.1. Спр. 40. Арк. 117, 133.
Рапорт Его Преосвященству Преосвященнейшему Артемию епископу Гродненскому и Волковысскому настоятеля прихода храма
Святой Живоначальной Троицы г.п. Зельва протоиерея Георгия Суботковского // Асабісты архіў гродзенскага благачыннага
протаіерэя Аляксандра Велісейчыка.

Ясіевіч Афанасій (03.07.1890 – 03.05.1977) – протаіерэй.
Нарадзіўся ў в. Свіцязь Валынскай губ. (цяпер на Украіне) у
сям’і псаломшчыка. Скончыў Клеванскае духоўнае вучылішча,
у 1907 г. – Жытомірскую духоўную семінарыю. Да 1912 г.
працаваў настаўнікам царкоўна-прыходскіх школ Ровенскага
павета. У 1921 г. епіскапам Крэменецкім Дыянісіям прызначаны псаломшчыкам у в. Вішнева на Валыні. У 1930 г. перамешчаны на пасаду псаломшчыка ў в. Ціхаволя Бельскага павета,
а ў 1934 г. – у храм імя св. мц. Параскевы в. Сядзельнікі
Ваўкавыскага павета (цяпер Ваўкавыскі р-н). 25 чэрве7

На дадзены момант царквы не існуе – Заўв. уклад.
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ня 1945 г. рукапаложаны ў сан іерэя
архіепіскапам Мінскім і Беларускім
Васіліем, прызначаны настаяцелем
Навадворскай царквы Свіслацкага
р-на. У 1946 г. пераведзены памочнікам
настаяцеля царквы ў в. Сядзельнікі,
праз чатыры гады стаў настаяцелем
гэтага храма. Арыштаваны ў 1951 г.
за «паклёп на савецкую рэчаіснасць»,
асуджаны 18 студзеня 1952 г. Ваенным
Трыбуналам МДБ на 5 гадоў ППЛ.
Пакаранне адбываў у Іркуцкай вобласці.
Вызвалены 24 сакавіка 1956 г. са зняццем
Протаіерэй
судзімасці і паражэння ў правах. У тым
Афанасій Ясіевіч
жа годзе мітрапалітам Мінскім і Беларускім Піцірымам прызначаны настаяцелем Мікалаеўскай царквы в. Дзятлавічы
Ваўкавыскага р-на. У 1957 – 1961 гг. настаяцель царквы ў
в. Калантаі Ваўкавыскага р-на, у 1961 – 1976 гг. – ПетраПаўлаўскай царквы в. Воўпа таго ж раёна. З 1976 г. за штатам. Памёр у в. Воўпа.
Крыніцы:
†

Послужной список. Священник Афанасий Автономович Яссиевич. Составлен 10 августа 1956 г. (копія) // Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя Аляксандра Велісейчыка.
† Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і
царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Т.2. Мінск. 2007. С. 463
– 464.
† Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине. Ч. 1. Гродно. 2000. С. 259.

Ясінскі, Барыс (1908 – ?) – протаіерэй. Нарадзіўся ў в.
Астроўкі (цяпер Нясвіжскі р-н Мінскай вобл.). Скончыў 2
курсы праваслаўнага багаслоўскага факультэта Варшаўскага
ўніверсітэта. Рукапаложаны ў сан іерэя. Падчас Другой сусветнай вайны знаходзіўся на акупіраванай тэрыторыі Беларусі,
дапамагаў сіротам і савецкім ваеннапалонным. Са снежня 1941
па чэрвень 1942 г. старшыня валаснога камітэта Беларускай
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Протаіерэй Барыс
Ясінскі. Фота з кнігі В.М.
Чарапіцы «Очерки истории Православной Церкви
на Гродненщине».
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народнай самапомачы ў в. Сіняўка
Клецкага р-на. Пасля служыў настаяцелем Свята-Міхайлаўскай
царквы в. Ізабелін Ваўкавыскага
р-на. У 1944 г. пераехаў у Ваўкавыск,
затым у Варшаву. У студзені 1945
г. затрыманы часткамі Чырвонай
арміі каля Варшавы. Асуджаны 11
снежня 1947 г. Ваенным трыбуналам войск МУС Баранавіцкай вобл.
на 10 гадоў. Пасля тэрмін зняволення зніжаны да 7 гадоў. У 1990-я гг.
пражываў у г. Мінск. Рэабілітаваны
ў 1993 г.
Крыніцы:
† Черепица, В.Н. Очерки истории
Православной Церкви на Гродненщине.
Ч. 1. Гродно. 2000. С. 259.
† Черепица, В.Н. Очерки истории
Православной Церкви на Гродненщине.
Ч. 2. Гродно. 2005. С. 247 – 256.
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Мітрафорны протаіерэй Іаан Карчынскі (сядзіць другі злева) сярод беларускіх і літоўскіх дзеячоў.
Гродна. 1919 г.

Епіскап Беластоцкі, кіраўнік Гродзенскай епархіі Уладзімір (Ціханіцкі) разам з афіцэрамі
1-га беларускага пяхотнага палка Літоўскай арміі. Гродна. 1919 г.
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Протаіерэй Леў Савіцкі, настаяцель Маламажэйкаўскай царквы (сядзіць у другім радзе сёмы зправа).
Фота з часопіса «Вестник Виленского Свято-Духова братства». 1907 г.

Ліст Навагрудскага ваяводы да віленскага архіепіскапа Феадосія аб
«шкоднай для дзяржавы» дзейнасці настаяцеля Маламажэйкаўскай
царквы протаіерэя Льва Савіцкага. 1925 г. Дзяржаўны гістарычны
архіў Літвы
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Выкладчыкі і слухачы Гродзенскіх пастырска-багаслоўскіх курсаў. У цэнтры сядзіць – епіскап
Гродзенскі і Баранавіцкі Варсанофій (Грыневіч). У трэцім раду другі зправа – протаіерэй Мікалай
Сапега. Гродна. 1946 г.

Магіла протаіерэя Лукі Голада на Ефрасіньеўскіх могілках у Вільні. Сучасны выгляд.
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Магіла іерэя Мікалая Дзяругі каля Прэабражэнскай царквы
в. Дзярэчын. Сучасны выгляд.

91

Фрагмент кліравай ведамасці Ракавіцкай царквы, напісаны іерэем
Іаанам Аляхновічам па-беларуску. 1942 г.
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1.
Павучанне, прамоўленае іерэям Мікалаем
Гаварыным у Гродзенскім Сафійскім саборы 14
красавіка 1906 г.
ПОУЧЕНИЕ
в день святых Виленских мучеников
14 апреля 1906 г.
Празднуя ныне память свв. Виленских мучеников, положивших за Христа свои души, неизлишне, братия, оглянуться
подумать и нам о себе, посмотреть, что мы сделали для Христа,
на что готовы мы за Христа? И прежде всего, - что представляет нам святая церковь в нашем обществе. Благодарение Богу, в
ней таким чистым светом сияет Христова истина, которую она
как прияла, так и чтит свято, ненарушимо. Православие наше
всему миру известно; его даже ставят нам в упрек, что мы так
уже рабски, без умствования и сомнений держимся завещанного нам учения. Но сама жизнь церкви, т.е. верования, нравы,
деяния, подвиги верующих – соответствуют ли чистоте ее учения, святости живущей в ней благодати?
Жизнь церкви можно узнать по глубине и ясности убеждений в вере, которая одушевляет христиан, составляющих церковь. Но где они – эти святые убеждения? В нашем простом
люде еще хранится простая, иногда теплая вера, но сколько
вместе с тем тут же и суеверий, темных предрассудков, - как
часто тут за доброй минутой… следует сряду же преступное
дело. Выше поднимаемся… встречаем привязанность к церкви,
обрядности, добрые дела… Но во всем этом как много одной
наружности, внешнего христианства, но нет духа истинного благочестия! А наше образованное общество считает себя
столько развитым, что для него будто бы не нужна наша христианская проповедь; для него чуждо богослужение: его не
интересуют никакие религиозные вопросы… И посмотрите,
какое тут безразличие, изменчивость, легкомысленность поня94

тий о вере. Первая иноземная книжка, которую пришлют к нам
со своей рекомендацией, делается нашим исповеданием веры;
модный чуждый христианину проповедник, который вооружен
всей искусственностью, собирает себе дань хвалы и удивления.
Где же тут после этого глубина и ясность христианских убеждений в вере?
Жизнь церкви познается еще по чистоте душевных чувств,
по святости нравственных характеров, по возвышенности подвигов христианских. Евангельская история, древняя Христова
Церковь, наше доброе старое время представляют обильные
примеры такой нравственной жизни. На одно из таких добрых
деяний указывает, между прочим, следующее евангельское сказание. Накануне входа Своего в Иерусалим Господь был позван
на вечерю и здесь-то произошла трогательная сцена.
Сестра недавно воскресшего Лазаря тихо вошла в комнату
где возлежал Господь, облила дорогим, благоуханным миром
пречистые ноги Его и благоговейно отирала своими волосами.
Ни одного слова тут не было произнесено; но дело-то, дело какое высокое, чистое, обнаруживающее возвышенную душу!
Чего тут не видишь? И глубокую благодарность, и нежную любовь, и стыдливую дань своей признательности. И похвалив ее
Господь и сказал, что везде, где будет проповедано евангелие,
во всем мире скажется и это дело в память ее. И будет читать эту
историю, и, может быть, не одна благочестивая жена прольет
слезу, ощутит любящее чувство, сделает доброе дело. Верим,
что и между нами не оскудели такие возвышенные души, но
они одному Богу ведомы. Нашему же взору представляются
иные примеры – примеры честолюбия худо скрытого, тщеславия, выставляемого на показ, самолюбия, чувствительного
к малейшей обиде, чувственности, уж вовсе не прикрываемой,
малодушия, бросающего жизнь из-за пустой неудачи. Слышим
мы о подвигах, но только иного рода, а именно: как обидеть
своего ближнего, как растратить свое состояние, как ввести соблазн в семейное счастье, как совратить с пути чистую душу…
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Наконец, жизнь церкви познается по стремлению к распространению истины, добра между своими ближними. Душа, глубоко убежденная, может ли не поделиться своим внутренним
богатством? свет и тепло в душе истинного христианина могут
ли не светить и не согревать? И истинные христиане могут ли
быть холодными зрителями, если в обществе оскудевает вера,
ослабевает благочестие, возносятся неправда, лесть, лукавство? Кто же из нас может сказать, что он глубоко, неподдельно скорбит об упадке нравов общественных, что он восстает
против потока усиливающейся слабости и распущенности, что
он поднимает свой голос против глумящихся над святыней и
отеческими обычаями? И мы, как ап. Петр пред служанкой, робеем сказать правду, выставить свое знамя, твердо исполнить
свой долг.
Вот что представляет наше общество пред нашими простыми глазами.
Господи! чем же оно является пред Твоими всевидящими
очами? Ты, входя в Иерусалим, плакал о нем: не плачешь ли
Ты и теперь там, во славе Божеской, взирая на нашу современную жизнь, на наше общество, на душу каждого из нас? Бедная
душа наша! с чем явишься ты к Господу Твоему?! В самом деле,
есть ли в нас искренне и постоянное чувство греховности и виновности пред Богом: болит ли она, душа наша, тяготится ли
недугами своими, тоскует ли об утраченной правоте и, по крайней мере, молит ли о прощении? Не повторяются ли на тебе,
бедная душа наша те же достойные осуждения страсти, какие
обнаружили окружавшие враги Христовы: и ты, подобно им, не
завидуешь ли доброму имени твоего ближнего; не сведаешься
ли печалью и зложелательством, когда добрый и честный человек уважается в обществе? Не несешь ли ты с собой и сюда
в храм Божий мирской неприязни, страсти к осуждению? И
Божие слово, святыня храма не действуют на тебя?
Сколько раз давала ты обеты на доброе дело, как часто,
по-видимому, умилялась ты от теплой молитвы, и затем, при
первом случае, забывала все и с той же ревностью угождала
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миру и страстям его. Были тебе знамения посещения Божия: то
радость Бог посылал тебе, то скорбь неведомо откуда ложилась
на тебя, то кругом тебя явные были дела Божие, но ты не вняла
этому голосу Божию, - не уразумела дня своего!
Господи Боже наш! Молитвами св. мучеников Антония,
Иоанна и Евстафия укрепи, сохрани веру нашу, соблюди св.
церковь нашу, спаси, помилуй души наша Аминь.
Священник Николай Гаварин
Гродненские епархиальные ведомости. 1906. № 16.
С. 445 – 448.

2.
Пратэст Літоўскай тарыбы з нагоды арышту
палякамі протаіерэя Іаана Карчынскага
ПРОТЕСТ
ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
по поводу ареста поляками Члена Государственного
Совета Священника Иоанна Корчинского
Литовский Государственный СОВЕТ
(тариба)
25 июля 1919 года № 1993
г. Ковно
Президиум Литовского Государственного Совета 24 июля
1919 г. получил из Министерства Белорусских Дел, за № 786,
сообщение, в котором указывается, что 16 июля 1919 г. в Гродне
польская оккупационная власть арестовала, а 21 июля – увезла в Варшаву члена Литовского Государственного Совета,
Представителя Гродненской области, православного священника Иоанна Корчинского.
Президиум Литовского Государственного Совета выражает
решительный протест против такого поведения польской ок97

купационной власти на территории Литовского Государства,
которым нарушается признанное всем цивилизованным миром
право неприкосновенности членов парламента.
Председатель Государственного Совета
Ст. Шиллингас
Секретарь Государственного Совета
Вит. Петрулис
Заведующая Канцелярией Государственного Совета
Б. Григайтис
Езовитов К. Белорусы и поляки: Документы и факты из
истории оккупации Белоруссии поляками в 1918 и 1919 гг. –
Ковно: Изд. им. Ф.Скорины, 1919. – С. 82 – 83.

3.
Звесткі пра протаіерэя Іаана Карчынскага з
літоўскіх ваенных дакументаў
Біяграфічныя звесткі ваеннага праваслаўнага
капелана Мітрафорнага протаіерея Іаана
Уладзіміравіча Карчынскага.
1. Ваенны праваслаўны капелан Мітрафорны протаіерэй
Іаан Уладзіміравіч Карчынскі нарадзіўся 25 чэрвеня 1864 года.
2. Мае ўсе неабходныя праваслаўныя духоўныя ўзнагароды,
у тым ліку і вышэйшую – Мітру.
3. Грамадзянін Літвы. Мае пашпарт № 460086, выдадзены Каўнаскім гарадскім міліцэйскім упраўленнем ад 26
кастрычніка 1920 г. пад № 17627.
4. Праслухаў поўны курс Кіеўскай Духоўнай семінарыі,
скончыў 3 курсы юрыдычнага факультэта Маскоўскага
універсітэта.
5. 11 кастрычніка 1888 года быў прызначаны прыхадскім
настаяцелем. У снежні 1899 г. прызначаны ў Гродзенскі
Кафедральны Сабор, дзе служыў настаяцелем да 23 верасня
1920 г., калі з-за праследаванняў палякаў вымушаны быў перае-
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хаць з Друскенік у Вільню, а 7 кастрычніка 1920 г. за некалькі
дзён да захопу Вільні Желігоўскім з’ехаў у Каўнас.
У кастрычніку 1921 г. стаў настаяцелем праваслаўнага
прыхода ў Мяркіне. Такім чынам, протаіерэй Іаан Карчынскі
бесперапынна амаль 40 гадоў з’яўляўся настаяцелем розных
прыходаў.
6. З 1 красавіка 1919 г. па 15 мая 1920 г. з’яўляўся членам
Дзяржаўнай Тарыбы.
7. З 31 ліпеня 1920 г. па 30 лістапада 1920 г. загадам № 4693
Міністэрства ўнутраных спраў быў прызначаны Гродзенскім
павятовым начальнікам.
8. З 1 лістапада 1920 г. па 1 верасня 1921 г. з’яўляўся капеланам Асобнага беларускага батальёна.
9. З 1 кастрычніка 1921 г. па 1 красавіка 1923 г. з’яўляўся
чыноўнікам па спецыяльным справам Беларускага мінстэрства.
Загадам ад 4 мая 1923 г. № 248 міністара замежных і беларускіх
спраў Галванаўскасам вызвалены ад паўнамоцтваў.
10. 1 сакавіка 1923 г. на Літоўскім Праваслаўным
епархіяльным з’ездзе быў абраны членам і старшынёй
епархіяльнага праваслаўнага савета. Міністр ўнутраных спраў
загадам №1 ад 22 студзеня 1924 пацвярдзіў яго кандыдатуру на
старшыню епархіяльнага савета з 1 студзеня 1924 г.
11. Загадам міністра краёвай абароны № 18 ст. 4 ад 4 лютага 1926 г. быў прызначаны ваенным праваслаўным капеланам.
12. 15 мая 1928 г. Яго Экселенцыя Прэзідэнт Рэспублікі
на свята 10-годдзя незалежнасці Літвы ўзнагародзіў ваеннага
праваслаўнага капелана Іаана Карчынскага юбілейным медалем № 20910.
13. 23 верасня 1920 г. разам з ваеннымі часткамі адышоў
ад Гродзенскага павета /з горада Друскенікі/, апынуўся пад абстрэлам палякаў, і ў той жа дзень у 6 км ад Друскенік, на дарозе,
быў атакаваны польскімі гусарамі.
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14. Асуджаным ніколі не быў, толькі ў чэрвені 1919 г. у сваёй кватэры ў Гродна быў арыштаваны палякамі і пасаджаны ў
Варшаўскую ваенную турму, потым апынуўся у лагеры зняволення «Домбія» каля Кракава, адкуль з-за хваробы быў сасланы
ў Камедульскі манастыр у 7 км ад Кракава. Пасля вызвалення з
Кракава вярнуўся ў Гродна, дзе на наступны дзень у 5 ½ гадзін
зноў быў арыштаваны палякамі і сасланы ў лагер у Беластоку,
дзе знаходзіўся 3 месяцы. Пасля было дазволена пасяліцца ў
Друскеніках, у сваім маёнтку, пад строгім наглядам паліцыі.
Ноччу 18 ліпеня 1920 г. палякі адышлі з Друскенік. Світанак
новага дня прынёс протаіерэю Карчынскаму вызваленне, таму
што у горад прыбыў з ваеннымі часткамі літоўскі камендант.
Пасля арышту палякамі протаіерэя Іаана Карчынскага,
Дзяржаўная Тарыба сваёй пастановай ад 25 ліпеня 1919 г.
абвясціла пратэст у сувязі з парушэннем недатыкальнасці члена парламента.
Літоўскі праваслаўны Епархіяльны савет гэтым пацвярджае,
што копія адпавядае арыгіналу
№763 Каўнас, 5 лістапада 1928 г. Старшыня Савета, член
Савета А. Сакалоў. Сакратар Нядвецкі
Пераклад з літоўскай мовы Марыны Горнай
LCVA. Фонд 930. Вопіс 8. Справа 12. Аркуш 24 – 24 адв.
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4.
Прашэнне прыхаджан в. Свянціца ў абарону
святара Інакенція Кавалеўскага
Господину Депутату Сейма
Владимиру Семеновичу Калиновскому
Представителей Свентицкого
православного прихода
Прошение
2-го декабря с/г Староство Волковыское вручило нашему
духовному отцу Священнику Иннокентию Ковалевскому предписание в 2-месячный срок оставить пределы Польши со всею
его семьею. Свое постановление Староство ясно мотивирует
в выданном о. Ковалевскому удостоверении. В этом документе говориться следующее: Inocenty Kowalewski przynależy do
państwa Rosyiskie gonar od owości Białoruskiej… przekroczył
granice polska-rosyjska w dniu 11/IX 1921 r. и как таковой заносится на особый лист №2 к нему применяется унизительный
для его сана вид полицейского надзора (еженедельно он обязуется мельдоваться8 на п. постарунке) В удостоверении умалчивается о духовном сане о. Ковалевского.
Всем нам хорошо известно, и это может подтвердить кроме нас приход Полонковский, Мстибовский и Волковыский,
что о. Ковалевский местный уроженец, равно местный уроженец его отец и дед, что документально доказано и самим
о. Ковалевским. В делах Староства лежит несколько таких
документов, но Староство упорно называет о. Ковалевского
«przynależnym do państwa Rosyjskiego». O. Kowalewski доказывает, и мы подтверждаем, что он во всю свою 50-тилетнюю
жизнь не переступал границ современной Польши, исключая
«мельдоваться» – маецца на ўвазе «рэгістравацца». Ад польск. «meldować”
– рапартаваць, дакладаваць, паведамляць.
8
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время последней мировой войны, когда он вынужден был эвакуироваться в глубь России, откуда возвратился при первой
возможности, пройдя в г. Москве установленную смешанной комиссией польскую визу, а Староство утверждает, что
przynależny do państwa Rosyjskiego przekroczył granicepolskarosyjska 11/IX 21 r., а о его сыне, Андрее Ковалевском, добавляет, что он перешел границу «wprowadzając wbląd władze
graniczne», но так как о. Kowalewski «переходил» границу всей
семьей одновременно с сыном, то надо полагать, что Староство
Волковыское готово охарактеризовать таким же именем и возвращение на родину нашего уважаемого духовного отца. Да, в
глазах Староства Волковыского семья о. Ковалевского во главе
с ним – это шайка каких-то темных личностей без роду без племени, от которой «Властям» только одно беспокойство. Что с
ними церемониться. Не пора ли «русского попа» разжаловать в
рядовые «непомнящие родства» бродяги и выбросить в сорную
кучу. Так Староство Волковыское и делает. Оно уже лишило
о. Ковалевского присвоенного ему, как священнику, почетного
имени, называет его мирским именем и прежде чем выслать,
гоняет его по полицейским постерункам мельдоваться ….
Мы поверенные от прихожан Свентицкого прихода в числе 7 человек подавали прошение в Староство, прося об отмене
столь несправедливого постановления, предлагая принять о.
Ковалевского и его семью в наше сельское общество. Таким
своим предложением мы предполагали отнять у Староства
возможность опираться в своем пристрастном решении на то
обстоятельство, что о. Ковалевский, как особа духовного сословия не числиться в ksągach stany, или правильнее, числится w ksągach stany duchownego, т.е. в консисторских книгах, и
следовательно, не может быть вписан в книгах магистрата или
гмины.
Нас вызвали в Староство; в течении 6 часов пересылали
из комнаты в комнату, а напоследок, допросили по одиночке
и объявили, что мы можем подать podanie о причислении о.
Ковалевского do naszego stany, но по какой то особо мудреной
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форме, которую в старостве никто не мог ни выполнить ни объяснить.
Итак, мы возвратились ни с чем. Нас поводили за нос и завели в какой то бюрократический тупик.
Просим обратить внимание кого следует на опасную игру
затеянную Волковыским Староством. И когда же? В тот момент
когда центр с премьер-министром во главе напрягает все усилия, чтобы ослабить партийные раздоры, чтобы утишить разбушевавшееся море страстей и недовольства народных масс. Что
делает власть на местах? Возмущает многие тысячи граждан,
врываясь в народную душу, попирая ее святая-святых, оскорбляя наше религиозное чувство, не умея и не желая скрыть
своего нерасположения и пристрастия к нашему wyznaniu, обращаясь с представителями прихода, как с безсловесным стадом. У народа есть самолюбие. Он не простит травли своих.
Этот поход против духовенства православного нужно остановить во что бы то ни стало, ибо… ряды этого последнего и так
недостаточны.
Мы почтительнейше просим защитить нашего духовного
отца от великой обиды, напасти и несправедливости, просим,
если нужно, расследовать, гласного суда. Этого мало, мы не
сомневаемся, что при Вашем, Высокоуважаемый Депутат, благосклонном содействии такие животрепещущие вопросы, как
затронутые нами в настоящем прошении, – будут в Сейме принципиально рассмотрены и разрешены в недалеком будущем.
Осип Качеровский
Подписи неразборчивы
LCVA.Фонд 365. Вопіс. 2. Справа. 15. Аркушы 23 – 24 аб.

103

5.
Карэспандэнцыя ў рыжскай газеце «Сегодня»
аб высылцы з Гродна епіскапа Уладзіміра
(Ціханіцкага)
Высылка епископа Владимира
Гродненский корреспондент газеты «За Свободу» сообщает подробности высылки управляющего гродненской епархией
епископа Владимира, отстраненного от управления епархией
синодом православной митрополии в Польше за нежелание
признавать высшую церковную власть в Польше в лице митрополита варшавского.
31 декабря представители власти вручили епископу
Владимиру предписание министра исповеданий о выезде епископа из гор. Гродно в Волынскую губ.в один из православных
монастырей. В тот момент, когда представители власти находились у епископа в помещении, многолюдная толпа прихожан
заполнила двор епископа, и хотела воспрепятствовать отъезду
епископа из Гродно. Когда представители власти уже сели в
экипаж, прихожане уцепились за колеса, прося задержать епископа, хотя бы на время праздников православного Рождества.
Власти успокаивали прихожан, заявив, что «сегодня епископ
еще не выезжает». Толпа не успокоилась, и епископ Владимир
сам вышел и уговорил прихожан успокоиться.
Просьба еп. Владимира оставить его в Гродно хотя-бы на
праздниках православного Рождества Христова не была уважена.
Сегодня (Рига). 1923. 9 января (№ 5). С. 4
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6.
Карэспандэнцыя ў віленскай газеце «Сялянская
праўда» аб дэпартацыі епіскапа Уладзіміра
(Ціханіцкага) за межы Польшчы
Раптоўнае выдаленьне з Польшчы быўшага
Гродзенскага архіерэя Уладзімера
16.Х.24 г. была атрымана сэнатарм Багдановічам ў Варшаве
тэлеграма гэткага зместу: Ўладзімер вывезены з Дэрманя 14.Х.
самаходам у невядомым напрамку» (Дэрмань – места на Валыні,
дзе ў манастыры быў засаджаны пад вартай архіерэй Уладзімер
з прошлага году).
Запытаны тэлефонічна з Белар. Пас. Клюбу мітрапаліт
Дзяніс адказаў, што яму аб гэтым нічога не вядома. (З прычыны хваробы мітр. Дзяніса – «рак» точыць яму вантробы – адказ ад яго імя даваў яго сэкрэтар).
Як выясьнілася праз паўгадзіны пасьля гэтай тэлефонічнай
размовы, сэнатар Касьпяровіч бачыўся ў Варшаве 15.Х. з
архіерэем Уладзімерам, які паведаў яму страшныя рэчы.
Арх. Уладзімер быў 14.Х. вечарам – бяз жаднага папярэджаньня – ўзяты з свайго пакоіку, як стаяў, і ўсаджаны ў
аўтамабіль бяз цёплай вопраткі, бяз жадных рэчаў, патрэбных
для падарожы.
Павезены быў Уладзімер сьпярша ў Дубно, пасьля ў Луцк
і ўрэшці ў Ківерцы, – усё сьпяшаючыся застаць там цягнік на
Варшаву. Вазілі старога чалавека, хворага, лёгка апранутага
амаль ня ўсю ноч, – а ноч была халодная.
Прывезенаму, урэшці, у Варшаву арх. Ўладзімеру было
прачытана прыказаньне ў Мініст. Рэлігій у прысутнасьці
Пекарскага і Стралкоўскага, што ён, архіерэй, як шкодны для
Польскай Дзяржавы, выдаляецца з Польшчы па пастанове вышэйшай царкоўнай улады.
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Адразу-ж была прыгатоўлена фатаграфічная картка для
загранічнага пашпарту і 15.Х. арх. Уладзімер быў вывезены да
Чэхаславацкай граніцы.
Што Польскі Ўрад выдаляе непажаданых яму праваслаўных
архіерэяў – гэта не навіна; досыць успомніць тут Элеўфэрыя
Віленскага, Сергія Бельскага, Пантелеймона ПінскаНаваградскага… Але як гэта мірыцца з духоўным сумленьнем
мітрапаліта Дзяніса, што нібы ён нічога ня ведае аб выдаленьні
з Польшчы арх. Уладзімера ў той час, як сам-жа зрабіў быў пастанову аб выдаленьні Ўладзімера?
N.
Сялянская праўда. 1924. № 9. С. 3.

7.
Артыкул В. Багдановіча аб умовах утрымання
архіепіскапа Панцеляімана (Ражноўскага) у
Мялецкім манастыры
Архіерейская турма
Недалёка ад г. Ковеля ў 10 вярстах ад ст. Несухаіжэ
знаходзіцца праваслаўны Мелецкі манастыр. Калісь гэта, трэба
думаць, была досыць прыгожая і багатая “обітель”, бо і дагэтуль
яшчэ асталіся нямалыя манастырскія будынкі, дзьве царквы,
даволі вялікі каля іх сад. Цяпер усё выглядае дужа невесела.
Самая мястэчка, каля якога месьціцца манастыр, спалена да тла
нейкай бандай у часы рэвалюцыі і межусобнай вайны. Манастыр
хоць і ўцалеў, але дайшоў да значнага разарэньня. У адным
з уцалеўшых будынкаў памешчаецца польская паўшэхная
школа, у галоўным знаходзяцца кельлі для некалькіх манахаў
і паслушнікаў, па вопратцы часта падобных да самых бедных
жабракоў.
У аднэй з гэтых кельляў амаль што ўжо ня шэсьць гадоў сядзіць архіепіскап Пінскі і Навагрудскі Панцелейман. Засаджа106

ны ён туды па просьбе пакойнага мітрапаліта Георгія за тое, што
ў студні месяцы 1922 г. адмовіўся падпісаць створаны паміж м.
Георгіем і Ўрадам concordat (дагавор). Не згадзіўся ён на гэта за
тое, што палажэньне праваслаўнай царквы ў гэтым канкардаце
акрэсьлівалася зусім ня адпаведна канстытуцыі, што ўжо ў
гэтым канкардаце некананічна правадзілася аўтокефалія, што
гэта зроблена было паміма сабору і паміма волі праваслаўнага
народу, які пасьля некалькі разоў пратэставаў на розных
царкоўных з’ездах і сабраньнях проціў так званых “tym czasowych przepisоw”, прадстаўляючых сабой той самы канкардат,
уведзены адміністратыўным парадкам. Пасьля гэтага арх.
Панцелейману не пазволілі навэт з’езьдзіць дамоў, а па просьбе
м. Георгія, пад арэштам адвязьлі проста ў Мелецкі манастыр.
За гэтыя шэсьць гадоў мне некалькі гадоў здарылася
пабываць ў гэтым манастыры і бачыць тую абстаноўку, у
якой жыве ўладыка Пантелейман. Не магу забыць першага
ўражаньня! Проста з халоднага калідора дзьверы вядуць у
маленечкі пакойчык, даўжыні шагоў шэсьць, шырыні – тры.
Гэта і ёсьць “кватэра” уладыкі. Падвойных вакон няма, на
сьценах сьляды ад дажджа, які прасачываецца скрозь сьтены.
Ложка, зьбітае з простых нячышчаных дошак, такі-ж стол,
зьбітая з палак, ці жэрдзяў канапка, прадзюраўленае крэсла, вось і ўся абстаноўка! З вакна дзьме сьцюдзёны асеньні вецер.
Уладыка цяжка мучыўся з зубамі, а паехаць у Ковель палячыцца
нямеў права, бо яму трэба было што два дні зьяўляцца і
мэльдавацца ў паліцэйскім пастарунку, і ня меў ён права без
дазволу ўлады выежджаць з монастыра, а дазволу не давалі.
Манастырская “братія”, пачынаючы з настаяцеля манастыра,
рада была ў кожным выпадку чым небудзь дасадзіць “апальнаму”
архіерэю.
Ежа ў манастыры такая, ад якой напэўна зрабілі-б у знак
пратэсту галадоўку ў любой турме ў Польшчы. Для “высокага
госьця”, аднак пасьля хлопатаў у настаяцеля паслушнік у
нязвычайна брудных лахмоцьцях прынес такі самы брудны
самавар. Звычайна ўладыка (якому ўжо пад 70 гадоў) сам
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павінен з чайнічкам рана бегаць па калідору, каб выпрасіць на
кухні кіпятку і выпіць яго з сахарынай.
Гэта ўсё я відзеў гады чатыры таму назад. З тых часоў
палажэньне ўладыкі троху палепшала. Прыяцелі уладыкі
хлапаталі за яго ў міністэрстве вызнань і ў мітрапаліта,
дзякуючы чаму сынод “расшчэдрыўся” і асыгнаваў уладыке
пэнсыю ўперад 50 зл., а пасьля нават сто злотых у месяц, але-ж
фактычна жыцьцё уладыкі палепшылася мала, бо свае грошы
ён у значнай часьці аддае бедным, у пакойчыку хоць і ўставілі
падвойныя вокны, як і ўперад сьцюдзёна, бо печкі ў ім няма
і “абаграваецца” ён шчытком з суседняй кельлі, якую топяць
сырымі дравамі, вырубленымі ў манастырскім садзе (Зямля
манастырская аддадзена пад асаднікаў). Гады два таму назад
адна полька-каталічка, выпадкова быўшая ў Мельцах, якой
друзья ўладыкі даручылі завезьці яму пасылку, была ў яго
кельлі. Яна бяз сьлёз не магла расказываць аб тым, што відзела,
бо не магла сабе нават і прадставіць, каб праваслаўнага ўладыку
маглі трымаць ні за што ні пра што, толькі за яго рэлігійныя
пераконаньні ў гэтакіх варунках.
Але-ж гэта полька-каталічка! А вось паслухайце, што хапіла
“совесьці” напісаць аб уладыке Пантелеймоне ў афіцыальнаправаслаўным органе, выданым з благаславеньня мітрапаліта:
“Не духоўная власьць (а хто-ж?) устроила ему пребывание
в Мелецком монастыре, да и не томится он в заточении, ибо
пользуется архиерейским почетом и получает, при всем готовом, достаточное количество пенязей» («Воскресное чтение»
№ 2, 1927 г.).
Калі правініўся «свой» «аўтокефальны» уладыка Антоні
дык знайшлося і добрае памешканьне ў некалькі пакояў у добрым манастыры і 500 зл. пэнсыі.
Бог з імі! Сьмешна і папракаць тых, хто ўсё роўна ня ўчуе,
бо як сказаў прарок Ісаія: «бачучы ня бачаць і чуючы ня чуюць». Не да іх трэба зварачывацца, а да тых праваслаўных, каторыя так скора забылі аб сваем уладыке, - ці забылі, ці можа
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няведаюць аб тым, у якіх абставінах ён жыве, ці паверылі таму,
што піша «Воскресное чтение».
На двары ўжо зіма. Уладыцы ўжо пад 70 гадоў. Якія пэрспэктывы могуць прадстаўляцца яму ў тым манастыры, гдзе ў
прошлым годзе, немаль што ня з голаду і ад недасмотру памёр сасланы туды на пакуту адзін старычок сьвяшчэннік, які па
некалькі гадзін павінен быў крычаць, пакуль хто не пачуе і не
прынясе яму крышку сцюдзёнай вады!
У такіх варунках жыве ідэйны, нязлобны, нікаму нічога дрэннага не зрабіўшы чалавек, - архіепіскап Пінскі і Наваградскі
Панцелеймон…
В. Багдановіч
Праваслаўная Беларусь. 1927. № 4.С. 7 – 9.

8.
Некралог аб мітрапаліце Панцеляімане
(Ражноўскім) у расійскім эмігранцкім часопісе
«Часовой»
† Митрополит Пантелеимон
30.12.1950 г. в Мюнхене тихо почил Митрополит Белорусской Церкви Пантелеимон.
Родился Павел Рожновский, будущий митрополит, от отца
католика, поляка и матери русской, православной, в Костроме в
1867 г. Поручиком инжен. войск вышел в запас и вступил на миссионерские курсы при Казанской Духовной Академии и принял
монашество. В 1913 г. архимандрит Пантелеимон был хиротонисован в епископы и занял пост викарного епископа Двинской
епархии в Полоцке. В смутном 1917 г. Еп. Пантелеимон оказался на юге России, а затем в Вильно в новой польской республике. В 1920 г. вступил в управление Пинско-Новогрудской
епархией, а в 1922 г. возведен в сан Архиепископа. С 1922 г. и
по последний день своей жизни он смиренно переносил беспрерывные испытания и бедствия. Самым чувствительным
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для него лишением было семнадцатилетнее заточение в монастырях в Польше. В 1922 г. митрополит Георгий, исполняя
желание польского правительства, повел несколько миллионов
православных в Польше к автокефалии, т.е. к полному разрыву с Патриархом Тихоном и русской Церковью Матерью.
Архиепископ Пантелеимон твердо восстал против этого и немедленно был лишен епархии и сослан вМелецкий монастырь
(на Полесье). До 1939 года включительно он пребывал в заточении еще в Дерманском и в Жировицком монастырях.
Плененный архиепископ неустанно издавал небольшие
популярные брошюры, в которых твердо разъяснял нерушимые правила и догматы православной Церкви. В 1941 году, по
просьбе верующих белоруссов, Митрополит Пантелеимон возглавил Церковь на огромном пространстве, где не было ни одного епископа, и взял на себя труд организации церковной жизни
в Белоруссии. Однако немцам не нравился митрополит, который воспротивился и здесь губительной автокефалии Церкви
(белорусской). Устраненный и отрезанный от мира, святитель
одно время вынужден был, в качестве арестованного, ежедневно расписываться в Гестапо. Затем последовали болезни, голодание и бездеятельность.
Но дух престарелого и больного архипастыря никто и ничто не могли сломить. Это знали и оценили верные белоруссы,
и с окончанием войны Митирополит Пантелеимон возглавил
белорусские приходы в лагерях ДП, присоединившись со всем
белорусским епископатом к Синоду Русской Православной
Церкви заграницей.
Жалкую и тяжелую долю так называемых Ди-Пи полностью разделил в лагерях ИРО Митрополит-старец, оставшись
до конца жизни в этом звании. Однако, все его духовное внимание было на исповедании Церкви Христовой. Его мысль, несмотря на 83 года, была до последних часов ясной, простой и
деятельной. Престарелый святитель ежедневно, до последнего
дня жизни, присутствовал на богослужениях, горячо молясь за
страждущую Церковь русскую, а за пять дней до смерти со110

вершил архиерейским служением свою последнюю литургию
в лагере Фельдмохинге, где у него было и осталось так много
почитателей и друзей.
Александр Попов
Часовой. 1951. № 306. С. 22.

9.
Успаміны Таццяны Пратасевіч (Камінскай) аб
протаіерэі Сімяоне Камінскім
Протоиерей Симеон Иванович Каминский родился в 1877г. в
селе Гнойно, Бяльского уезда. Родители его крестьяне, занимались земледелием. В 1899 г. или 1900 г. он окончил учительскую
семинарию кажется в г. Холме и работал как учитель в сельской
школе. В 1903 г. он женился на учительнице – воспитаннице
Лесненского Монастыря – Елене Аполинарьевне Буханович. Ее
родители мещане Аполинарий и Мария проживали в местечке Кодне, 7 ноября 1903 г. родился у супругов Каминских сын
Константин. До 1905 г. они оба работали в начальной школе
в местечке Константинов, тоже Бяльского (Подляшского) уезда. На моего отца сильно повлияла революция в России в 1905
г. и он решил поступить в Холмскую Духовную Семинарию,
которую окончил в 1909 г. и был рукоположен во священники.
Первое место его священнства было в Лесненском Монастыре.
Во время его служения в монастыре он повенчал Отца Максима
(Св. Максима Горлицкого). Родители часто вспоминали имена
двух игумений Лесненского Монастыря Дорофеи и Нины, а
также епископа Евлогия, который отца рукополагал.
В 1913-14 г. отец был настоятелем прихода в селе Шостке,
околе Радзыня, Седлецкой Губернии. В 1915 г. родилась я – дочь
Татьяна.
В июне месяце 1915 г. мои родители вместе с Лесненским
Монастырем и многими прихожанами вынуждены были выехать в глубь России, так как приближался фронт – была война.
Они вместе с монахинями доехали до Ростова-на-Дону – где
растались. Отец получил приход в Александровской станице.
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Но в коротком промежутке времени был переведён настоятелем старинного собора в старочеркаской станице. Было 6 кандидатов на это место, но Епископ выбрал отца.
Я очень мало помню из первого периода нашей жизни в
Старочеркаске. В станице Старочеркаской было 5 церквей и
женский монастырь. Помню было летом большое движение в
доме – это был 1918 г. приезжал кажется генерал Деникин, а может быть Краснов, этого наверно не знаю, служили молебен на
площади перед собором. Мой отец проповедовал и так поднял
народ,что казачки снимали свои золотые украшения и бросали
на тарелку для белой армии.
Казаки прихожане очень любили моего отца, даже приняли
его и брата в казачество и наделили десятинами – землей. Долго
длилась гражданская война на Дону. Наша станица переходила
11 раз от «белых» к «красным». Спасаясь от пуль мы и жители
убегали из домов и прятались в галереи, которая окружала внутри собор.
В конце концов большевики победили. Начался самый тяжелый период в нашей жизни в России. В 1919-20 году начался
голод. Люди умерали на улицах и некому было их хоронить.
Хуже всего было зимой, моя мама ходила по хуторам и меняла
все, что было у нас из одежды и других вещей на продукты, а
папа с братом сидели на реке у проруби и старались поймать
рыбу. Знаю, что коммунисты часто звали отца на собрания, митинги после которых он приходил еле живой.
Наконец в 1921 г. «приказом народной власти» потребовали
отдать все ценности собора: «для народа на хлеб»! Собор был
очень богатый, ему было 300 лет, если я не ошибаюсь. Казаки
после своих походов, возвращаясь, много жертвовали золота и
дорогих камней. Екатерина II тоже жертвовала (это было в летописи), как и другие ценности, которые были тщательно описаны вместе с церковной утварью.
Все это они забрали, но не нашли только Плащеницы вышетой жемчугом. Мой отец вместе со сторожем спрятали ее
в нише собора, думал, что хоть эта святыня останется. Отец
сказал грабителям, что он ничего не знает, но они не поверили,
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арестовали его и увезли в Новочеркаск. Сказали ему, если найдут и не будет пыли, то отец «враг народа», известно, что это
означало! Нашли сторожа, который подтвердил, что он спрятал вместе с бывшим настоятелем и мой отец об этом не знал.
Слава Богу совершилось чудо и Св. Плащеница была покрыта
толстым слоем пыли, хотя лежала в нише короткое время. Отца
выпустили.
Помню весной в это голодное время, когда разливался Дон
шириной в 8 верст, в реке было много всякой рыбы. Отец и брат
выплывали лодкой с сетями и привозили очень много. Люди
уже ждали на берегу и они раздавали голодным все, что поймали.
В1921 г. уже родители старались уехать на родину и в 1922
г. нам удалось не без препятствий, счастливо доехать до Ровна.
Там был карантин целый месяц. Мы затем поехали в Гнойно к
родственникам, которые раньше вернулись в Польшу из беженства. В очень тяжёлых условиях мы прожили там зиму.
Мой отец сразу поехал в Митрополию в Варшаву и с разрешения духовной власти начал стараться об открытии прихода у
местных властей.
Приход был открыт в селе Гнойно в 1923 г. Был возвращён
церковный дом, земля и усадьба.
Дом пустой, а у нас ничего небыло. В это время приехал друг
отца из Америки. В своё время перед войной отец помог ему
уехать (отдолжил деньги на дорогу). Он дал нам деньги (вернул
долг) и мы купили корову, так началось наше хозяйство.
Приход надо было организовать.
В это время помню были какие-то неприятности в связи с
церковью в селе Бубель – 2 километра от Гнойна. Эта церковь
оставалась закрытой кажется до войны 1939 г.
К Гнойненскому приходу принадлежало 8 деревень и кажется местечка Константинов и Янов, но там было мало православных. Деревни это Гнойно, Бубель, Луковиска, Гранна,
Новый Павлов, Старый Павлов, Борсуки и Серпелицы – все с
православным населением.
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В 1924 г. отец уже ездил по школам и преподавал Закон
Божий. Брат уехал в Кременец в Духовную Семинарию,я ходила в местную школу. В 1925 г. я поступила в Брестскую Русскую
Гимназию, а брат переехал в Виленскую Духовную Семинарию.
Это были частные учебные заведения и родителям было тяжело
оплачивать нам содержание и школы.
Началась в это время уже нагонка со стороны католиков на
православных. Во время моего пребывания в польской, сельской школе приезжал епископ Пжездзецкий, как известно
враг Православия. В селе был только учитель и кузнец католического вероисповедания. Дети были очень удивлены этому
визиту, что-то он меня спрашивал, но я не помню уже, что епископа интересовало. Был случай, когда мой отец столкнулся с
е. Пжездзецким, эта встреча очень его взволновала. Отец рассказал нам как нахально епископ обещал «многих благ», чтобы
только завести унию на Подляшьи! Конечно, власть в Варшаве
– митрополит Дионисий был об этом поведомлен.
Отец был назначен благочинным Бяльского округа. Он
имел много неприятностей со стороны гражданской власти –
старосты и воеводы. До конца не удалось ему отобрать лесного
участка, принадлежащего к Гнойненскому приходу. Была земля
и луга.
В приходе не было псаломщика. Брат и мама управляли хором.Отец мой был известным проповедником и часто проповедовал на храмовых праздниках в окружных приходах. Помню
его проповеди в Токарском приходе, где в лесу находится чудотворное место. На третий день Троицы собиралось там много народа. Люди плакали слушая проповеди моего отца. После
окончания долго подходили с благодарностью под благословение.
Воспоминание о проповедях отца, как говорил отец игумен Паисий, находится в Истории Яблочинского СвятоОнуфриевского Монастыря. В борьбе за святое Православие
мой отец в 30-х годах был лишён гражданства. Родители решили переехать из Подляшья в Гродненскую Епархию.

114

Епископ Алексий назначил отца в 1933 году настоятелем
в Новом Березове, около Гайновки. Приход освободился, т.к.
отец Грамотович пожелал переехать на приход в Езеранах. Ему
однако там не понравилось и он решил вернуться! («Не буду
заниматься сплетнями, как это все произошло»). Мои бедные
родители после 8 месяцев пребывания на новом месте, собрав
своё скудное добро должны были переехать в Словатычи около
Зельвы.
Я оставила дом в 10 летнем возрасте и в течении 8 лет приезжала только на каникулы. Брат окончил семинарию и переехал
в Варшаву на богословский факльтет. Родителям было тяжело
оплачивать наше образование. В 1932 г. мой брат женился и с
женой жили вместе с родителями. Я после окончания гимназии
в 1933 г. вышла замуж и уехала в Лодзь. Приезжала я вместе с
мужем на праздники в Словатычи. Не знаю многого из этого периода жизни моих родителей. Брат после защиты магистерской
работы был рукоположён. Его жена и двое детей до 1936-37
года жили с родителями.
Кажется в 1938 г. был силой отобран храм в Берестовице.
Об этом трагическом событии писали даже местные польские
газеты.
В 1938 г. мой отец был переведён на приход в Свислочь. В
том же году летом был праздник в Левшове, где настоятелем
был мой брат. Летом в Левшове (теперь Горбачи) был храмовой праздник, я приехала и встретила там епископа Савву – он
был тогда правящим в Гродненской Епархии. О встрече с этого
периода жизни моих родителей и семьи брата остались самые
лучшие воспоминания. Владыка Савва был очень доступным,
культурным и добрым архипастырем.
Очень тяжелые воспоминания связаны с трагическим 1939
г. Я приехала в Левшово около 15 августа – была очень нервная атмосфера, приближалась война. Мой отец был у брата –
приход Левшово только 8 километров от Свислочи. В Левшове
была уже коммунистическая ячейка. Мой брат на проповедях
громил коммунизм. Доброжелательные прихожане предупри-
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дили брата, что его собираются убить. Эта весть страшно подействовала на всю семью.
Мне удалось вернуться в Лодзь 30 августа. Брат наговаривал отца, чтобы запреч лошадей и ехать на запад, т.к. было уже
известно, что готовится инвазия советской армии.
За последних несколько лет у отца развилась болезнь – астма – ему было тяжело дышать, а также у него были желудочные
недомогания. Все переживания, тяжести и невзгоды ослабили
его организм – он уже не имел сил для дальнейшей борьбы и
категорически отказался уехать.
20 сентября брат уехал – убежал в Свислочь, а оттуда позже
перебрался в Вильно. Мой бедный отец остался на его приходе. В этот трагический день, когда его зверски убили – день
22 сентября, в доме была прислуга и жена брата. Отец, по рассказам жены брата, пошёл в церковь – помолился и в тяжелом
состоянии был в доме, когда явилось два солдата с местным
коммунистом с требованием отдать лошадей. Завёлся какой-то
разговор – солдаты схватили отца и затащили в сарай, где его
застрелили!..
Хоронили моего бедного папочку 4 женщины и сторож, который збил какой-то гроб,моя мама, Вера – жена брата, прислуга и одна прихожанка.
Много священников потерпело в это трагическое время.
Никто не решался оставаться на своих приходах на сколько я
знаю.
Вот всё, что я могла вкратце припомнить и написать о моем
бедном, любимом, замученном психически в борьбе за Правду
и Святую Православную Веру Отце Симеоне!
Вечная Тебе Память
мой любимый Папочка!
Дочь Татьяна.
Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя
Аляксандра Велісейчыка
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10.
Рапарт іерэя Ігара Палешчука аб пакутніцкай
смерці святара Міхаіла Бароўскага
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Артемию,
епископу Гродненскому и Волковысскому
иерея Игоря Полещука
Рапорт
Довожу до сведения Вашего Преосвященства, что согласно Вашего распоряжения № 245-119 от 24.11.09 г. мною была
проведена работа по исследованию личности прот. Михаила
Боровского. В течение 3-х дней я работал в Государственном
архиве Гродненской области, однако никаких биографических
сведений, фотографий, и других документов хотя бы косвенно
затрагивающих личность о. Михаила не обнаружено.
По воспоминаниям жителя д. Лаша Грецкого Леонида
Иосифовича, 12 сентября 1939 года9 активистами, встречающими советскую власть был организован концерт в клубе. Все жители деревни собрались в клуб а в это время 2 жителя Рудавиц
и 1 из Ковалич приехали на телеге к церковному дому, схватили
батюшку вместе с диаком и вывезли 800 метров в сторону развалин панской усадьбы. Там выстрелили, но не смертельно, затем добили лопатами. Таким образом прот. Михаил Боровский
и диак Иванов приняли мученическую кончину. Место убиения
прилагается к рапорту. Матушка отца Михаила на следующий
день перенесла тела и погребла непосредственно на территории прилегающей к храму. Место погребения о. Михаила прилагается, а место погребения диака найти не представляется
возможным.

6.01.10 г.
иерей Полещук И.
Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя
Аляксандра Велісейчыка
Дадзеная дата выклікае сумніў, бо савецкія войскі перайшлі польскую
мяжу толькі 17 верасня 1939 г. – Заўв. уклад.
9
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11.
Рапарт іерэя Дзмітрыя Бялоцкага аб абставінах
забойства святара Мікалая Дзяругі
Его Преосвященству
Преосвященнейшему Артемию
епископу Гродненскому и Волковысскому
настоятеля храма Преображения
Господня д. Деречин
иерея Дмитрия Белоцкого
Рапорт.
Ваше Преосвященство, относительно событий убиения
священника Николая Деруги в 1942 году, который погребен на
территории храма Преображения Господня д. Деречин, стало
известно.
По свидетельству жителя д. Щара Мостовского района
Михаила Федоровича Черток (1930 г. р.), священник Николай
Деруга никогда не служил в Свято-Троицкой церкви в д. Щара.
Последнего священника10, который служил в этом храме, 29
сентября 1939 года большевики арестовали вместе с дьяком,
паном Далидой, под конвоем вывели за деревню и расстреляли
где-то между деревнями Воля и Крупицы, там же они и похоронены. Сама церковь была разграблена и закрыта.
В первые дни войны, в результате наступлений немецкой
армии, Щарская церковь была до тла сожжена. Лишившись
храма, люди стали собираться в деревне Задворье, где священником Николаем Деругой на месте бывшей сельской школы
был устроен молебный дом.
Жители деревень Задворье и Песчанка Мисевич Михаил
Игнатьевич (1925 г.р.) и Дубицкий Геннадий Петрович (1937 г.
р.) рассказывали о событиях, происходящих в конце 1942 года.
Священник Николай Деруга оповестил всех жителей собрать10

Магчыма, маецца на ўвазе іерэй Нікандр Гаскевіч.
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ся возле молебного дома якобы для проведения какого-то собрания. Пообещав, что ничего плохого не случится, священник
попросил придти не только тех людей которые жили в деревне,
но и тех, которые прятались в лесу. Когда все были в сборе, немецкие каратели поделили явившихся на две группы. В одну из
групп попадали люди, в семьях которых возможно могли быть
партизаны. Именно эту часть собравшихся повели к реке, протекающей между деревнями Задворье и Песчанка и там же расстреляли. Местные жители вспоминают, что трупов была целая
гора и лежали они под открытым небом двое суток. Только потом из д. Алексичи привезли несколько человек, чтобы они захоронили тела убиенных.
Сейчас сложно судить или гадать какова же была роль священника в этом событии, преднамеренно ли он совершил это
действие или сам был обманут немцами. Однако, односельчане
всю вину за содеянное возложили на священника, говоря, что
это из-за него погибло столько людей.
Возможно, предвидя жестокую расправу, священник собрал
вещи и хотел покинуть деревню, но не доезжая д. Говчево был
расстрелян партизанами.
Возможно те люди, которые приезжали из Алексич хоронить
тела расстрелянных, привезли тело священника в д. Деречин,
где он и был похоронен на территории церкви. К сожалению,
не осталось живых свидетелей тех событий, а из сторожил деревни никто не помнит, кто и когда совершал захоронение священника.
С моих слов записано верно:
Черток Михаил Федорович (подпись)
Мисевич Михаил Игнатьевич (подпись)
Дубицкий Геннадий Петрович (подпись)
Асабісты архіў гродзенскага благачыннага протаіерэя
Аляксандра Велісейчыка
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12.
Успаміны ўнучкі іерэя Іаана Аляхновіча аб
абставінах пакутніцкай смерці святара і яго
жонкі
Собственно это только мои воспоминания детства, когда мне
папа мой и моя тетя (крестная мама) рассказывали про моих
погибших дедушку и бабушку – дедушку Иоанна и бабушку
Олю. В принципе я была названа в честь погибшей бабушки,
потому что мы свято чтим память своих дедушки и бабушки,
хоть никогда их, к сожалению, не видели. Почему к сожалению? Потому что было такое страшное 5 сентября. Эту дату я
помню с тех самых времен, когда увидела сначала фотографию
памятника, где было написано «5 сентября, погибшие Ольга,
урожденная Николаева и священник отец Иоанн». Мне эта надпись очень запечатлелась в памяти. А потом, по мере взросления, я стала узнавать уже подробности, узнавала от своего отца,
их сына, и от дочери Анны Ивановны, моей крестной мамы. И
вот они рассказывали такую жуткую историю.
Время было смутное, дедушка мой был очень принципиальный и всегда служил Богу и людям. Бабушка рассказывала, что в
их доме всегда находили приют все страждующиеся и нуждающиеся. Дедушка Ваня никогда никому не отказывал, а бабушка
Оля была очень хлебосольной, и хотя времена были очень тяжелые, она всегда всем помогала. Но время было, я повторюсь,
очень смутное. И в то время люди, которые являлись членами
Армии Краевой, которые насаждали насильственно польский
язык и т.д., в течение ни одного месяца, ни одного года все время требовали, чтобы дедушка Ваня служил на польском языке.
Он категорически отказывался, но ему угрожали много раз, его
притесняли изо всех сил, грозили его дочерям, но, я повторюсь,
он твердо стоял на своем и не на какие уступки не шел. И вот
случилась эта страшная дата, опять-таки я рассказываю о ней
со слов своей тети и своего папы. Была ночь, и в очередной раз
к ним постучали. Вошли люди, начали что-то требовать. Одним
словом, его не просто увели на этот жуткий расстрел. Перед
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этим, по словам моей тети, жену отца Иоанна изнасиловали у
него на глазах, привязав, мне почему-то это очень запомнилось,
к железной кровати. Когда она начала говорить им, что Бог вас
покарает, они убили ее выстрелом в рот. А дедушку Иоанна вывели на опушку леса, где-то между Баличами и Раковичами, и,
по словам людей, которые рассказывали об этом тете Ани, его
расстреляли.
Детей не было с ними, они были одни дома, Бог его знает,
может и дочерей постигла бы такая же участь. Старшая сестра
жила в Острино, а младшая, тетя Аня, поехала к ней помогать
с детьми. Когда им сообщили, они приехали в Раковичи, в церковь, и там стояло два гроба. Тетя Аня сразу потеряла сознание,
от горя и всего пережитого. И потом она по крупицам собирала все эти сведения, узнавала, кто и как убили. Называла даже
фамилию. Этот человек, естественно, был не один. Она его
встретила, когда ездила к своей родственнице в Польшу. Она
мне говорила: «Я встретила убийцу своих родителей». Очень
жалко, что тетя Аня не дожила до этого времени, рассказ был
бы более подробный.
Еще тетя Аня говорила о том, что прежде чем застрелить
отца Иоанна, его подвергли диким издевательствам. Вы можете
представить – мужчина, который рвался защитить свою жену от
таких страшных посягательств, он же не мог быть безучастным,
тем более они были очень дружны между собой, это были действительно настоящие муж и жена, которые жили ради детей.
Асабісты архіў настаяцеля Ракавіцкай царквы іерэя
Аляксандра Грэцкага
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13.
Вытрымкі са следчай справы протаіерэя Лукі
Голада
Постановление на арест
11 сентября 1944 г.
Старший оперуполномоченный 2 отдела НКГБ ЛССР нашел:
Голод по отношению к советской власти настроен враждебно и занимается антисоветской деятельностью. До 1939 г.
был связан с белоэмиграцией и польской разведкой, которой
выдавал коммунистов. После установления Советской власти
в Литве в 1939 г. Голод, используя положение священника, в
своих проповедях среди верующих проводил антисоветскую
агитацию. В период оккупации немцами г. Вильнюс имел связь
с гестапо и активно помогал оккупационным властям в борьбе
с Советской властью.
Постановил:
Голода Луку Филимоновича, проживающего в г. Вильнюс
по ул. Большой дом № 32 кв. 3 подвергнуть аресту и обыску.

Протокол допроса арестованного Голод Л.Ф. 2
ноября 1944 г.
Вопрос: Вы арестованы за преступную деятельность по
отношению к существующему строю в СССР. Расскажите об
этом следствию?
Ответ: Для советского государства я ничего плохого не сделал, и говорить мне об этом нечего.
Вопрос: Следствие располагает достаточными материалами о Вашем преступлении перед Советским государством, поэтому предлагаю давать откровенные показания по существу
данного вопроса.
Ответ: По существу данного вопроса я положительных показаний дать не могу, так как я никогда против Советской вла122

сти ничего не делал, я занимался совершенно отвлеченными от
политики вопросами. Для меня советская власть ничего плохого не сделала и я для нее также.

Протокол допроса арестованного Голод Л.Ф. 14
декабря 1944 г.
Вопрос: На допросе 25 ноября 1944 г. Вы показали о том, что
вы были с 1928 по 1932 г. во Франции. Назовите своих знакомых из числа русских эмигрантов, проживающих во Франции?
Ответ: Первые два года моего пребывания во Франции я
жил с 1928 по 1930 год в м. Ромба (Лотарингия). Занимался я там
сельским хозяйством и служил в православной церкви. Русских
эмигрантов в этой местности почти что не было. С 1930 по 1932
год я жил в Лионе, где также имел свое сельское хозяйство и
служил в православной церкви. Здесь из числа русских эмигрантов я имел знакомых неких Склярова, имя и отчества его
не помню, и Лептинского. Скляров служил старостой в одной
со мной церкви, а Лептинский учился в семинарии. Других лиц
из числа русских эмигрантов я не помню.
Вопрос: Что у вас было общего с указанными лицами?
Ответ: Как с Скляровым, а также и с Лептинским у меня
ничего общего не было. Первого я знал как старосту церкви, а
второго – как студента французского университета и посетителя православной церкви.
Вопрос: С какими лицами Вы имели переписку, проживавшими в Польше?
Ответ: Находясь во Франции я имел письменную связь с
польским сенатором Богдановичем (белорус) и Гомолицкой –
дочь священника. Эти лица проживали в городе Вильно.
Вопрос: Воспроизведите содержание Ваших писем, которые Вы писали Богданович и Гомолицкой?
Ответ: Содержание моей переписки сБогданович имели
содержание чисто служебно-церковного характера, так как
Богданович предлагал мне возвратиться в Вильно для службы в
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патриаршей общине, а письма к Гомолицкой были содержания
личного характера.
Вопрос: В своих письмах к упомянутым лицам, что вы писали о существующем в то время, то есть в СССР политическом
строе и каково, по Вашему мнению, должно было быть отношение к нему со стороны русского духовенства?
Ответ: В разрезе этого вопроса я ничего в своих письмах не
писал, так как я всегда считал и считаю, что церковь не должна
вмешиваться в государственные дела.
Вопрос: По этому вопросу Вы даете ложные показания.
Зачитываю Вам содержание Ваших писем, адресованных Вами
из Франции в город Вильно Гомолицкой от 7 марта 1931 г. и от
16 декабря 1931 года. Вы подтверждаете содержание зачитанных Вам Ваших писем?
Ответ: Да, такие письма, зачитанные мне, я писал и содержание, изложенное мне, я подтверждаю, но я считаю, что в этих
письмах нет ничего антигосударственного, направленного против существующего в СССР политического строя.

Протокол допроса арестованного Голод Л.Ф. 21
декабря 1944 г.
Вопрос: Кого вы знали из числа польских разведывательных органов?
Ответ: Сотрудников польской разведки я никого не знал
Вопрос: В период немецкой оккупации Литвы чем вы занимались?
Ответ: С 1939 по 1942 год апреля месяца я был настоятелем
Виленской Николаевской церкви. С апреля 1942 по февраль
1943 года был настоятелем Виленской Знаменской церкви, а
впоследствии был настоятелем Виленской Николаевской церкви до моего ареста.
Вопрос: В бытность Вашу настоятеля указанных церквей
Вам приходилось говорить проповеди?
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Ответ: Как в Николаевской так и в Знаменской церквях я
проповеди говорил.
Вопрос: Что вы говорили в своих проповедях по отношению Советской власти и в частности о коммунистах?
Ответ: В своих проповедях против Советской власти и коммунистов я ничего не говорил. Мои проповеди были содержания только церковного характера.
Постановление об освобождении обвиняемого Голод Л.Ф.
3 января 1945 г.
В процессе следствия конкретных фактов антисоветской и
шпионской деятельности не добыто, установлено, что Голод
укрывал у себя на квартире советских граждан Маймусову,
Лобанову. Оказывал большую материальную помощь военнопленным бойцам, командирам, советским гражданам, находящимся в немецких спецлагерях.
LYA. ФондK-1. Вопіс 58.Справа. P-4012. Арк. 1, 15,19, 21,
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14.
Заява святара Мікалая Сапегі да ўпаўнаважанага
па справах РПЦ па Гродзенскай вобл.
Уполномоченному по Делам Русской Православной Церкви
при Облисполкоме Гражд. Ив. Т. Макаренко в г. Гродно.
От б. Настоятеля Коптёвской Св. Успенской Церкви,
Гродненского р-она и области
Священника Сапеги Н.К.
Заявление
В июле месяце 1949 г. под моим руководством, как
Настоятелем церкви произведен был ремонт Коптевской Св.
Успенской церкви, а равно и строений церковных. В виду того,
что церковная касса была не в состоянии полностью разсчитаться с рабочими за работу, я вынужден был оплатить недоим125

ку из своих собственных средств в сумме 1100 руб (одна тысяча
сто руб) с тем, что из церковной кассы я получу эти деньги постепенно в силу поступления фонда.
В настоящее время нахожусь я в лагерном заключении и семья моя осталась без средств к жизни. Я убедительнейше прошу Вас оказать свое содействие силою своего авторитета, дабы
вышеозначенная сумма была бы возвращена моей семье, по доверенности моей, на имя жены моей Веры Иосифовны Сапега,
проживающей в дер. Коптёвка.
Церковный староста А.В. Сидорович, а так же рев-ком о таковой задолжености церкви мне, им хорошо известно.
Священник Н. Сапега
26 октября 1950 г.
Архіў прыхода храма Успення Прасвятой Багародзіцы в.
Капцёўка Гродзенскага раёна

15.
Урывак з ліста протаіерэя Васіля Краснікава,
настаяцеля храма ў в. Капцёўка.
[…] 29 апреля 1946 года Военным Трибуналом Войск МВД
Молодечненской области в г. Вилейке я был осужден по стст.
БССР 63а и 76 к лишению свободы на 10 л. с поражением в
правах на 5 лет и отбывал наказание в местах заключения и
по определению Верховного Суда Мордовской АССР от 24 декабря 1954 года в порядке стст. 457 и 462 УПК РСФСР из под
стражи освобожден 2 февраля с.г..
Разыскав свою семью, вместе с нею я переехал на постоянное
место жительства в с. Коптевку Гродненской обл. и р-на, где и
состою священником, настоятелем Коптевской церкви, по назначению, полученному от Митрополита Минского и Белорусского
с согласия Уполномоченного по делам Православной церкви по
Гродненской области.
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По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 17/IX с.г.
большинство судимых вместе со мной не только получили свободу, но с них снята также и судимость.
Проверяя свои провинности перед Родиной, я никак не могу
себя считать более виновным чем те, кто сознательно был действительно изменником и вредителем во время немецкой оккупации, теперь же они чисты, я же, благодаря приписанной
мне ст. 76 и далее имею замаренный паспорт и только за то, что
коллективно помогал беженцам из Сов.Союза, которые целыми семьями прибывали к нам, ища жилища, хлеба и одежды и
в январе 1942 года; таких семейств (стариков, женщин и детей)
из Смоленской, Псковской и Курской обл. оказалось более 200
семейств, которых и нужно было должным образом разместить
в моем приходе (с. Иже, Вилейского р-на, Молодечненской
обл.). Везде с этой целью завязывались Комитеты Белорусской
Народной Самопомощи («Б.Н.С.»).
На первых порах я насколько было возможным помогал несчастным, лишенным пожарами войны всего имущества, но
ясно, что всем помочь не мог. В начале февраля я получил предписание от епархиального начальства из Минска и местного
Вилейского Благочинного вступить в Комитет, который и был
организован на общем собрании сельских старост и местной
интеллигенции, - причем руководство Комитетом волосного
Б.Н.С. было поручено мне, как самому доверенному лицу. Мог
ли я отказаться от дела благотворения: помощи бедным, т.к. я
считал и теперь считаю, что дело священника состоит не только в том, чтобы совершать Богослужение, но своим примером
служить в деле христианского милосердия. Я думал, что кроме
пользы для народа я ничего плохого не сделал: разместил людей сообразуясь с их состоянием, собирал обувь и одежду, при
чем последней […].
Архіў прыхода храма Успення Прасвятой Багародзіцы в.
Капцёўка Гродзенскага раёна
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16.
Урывак з успамінаў Пятра Бітэля «Праз церні і
завалы…»
Пасля заканчэння курса і рукапалажэння ў сан іерэя
(свяшчэнніка) я атрымаў накіраванне на пасаду настаяцеля
царквы ў вёсцы Міжэвічы Слонімскага раёна. Здарылася гэта
30 верасня 1947 года. Царква там невялічкая, драўляная, але
ўтульная і старанна дагледжаная. Парафіяне прынялі мяне і маю
сям'ю вельмі сардэчна, і хоць гэта быў цяжкі пасляваенны час,
акружылі новага свяшчэнніка і яго сям'ю шчырай клапатлівай
апекай. Хутка справілі наваселле мы ў новай хаце. Жыццё наладжвалася, я пачаў звыкацца са сваім новым становішчам і
новымі абавязкамі, якія стараўся выконваць добрасумленна,
паводле ўставу.
У студзені 1949 года пастановай мітрапаліта я быў пераведзены ў Докшыцы Віцебскай вобласці. Гэта было павышэнне – і
адмаўляцца ад яго было нельга.
На новай парафіі ўсё аказалася большага маштабу – і царква,
і кватэра, і абсяг дзейнасці. Але сюды я прыехаў ужо нядрэнна
падрыхтаваным, і праца была мне цалкам па сіле. Толькі тут я
аказаўся на вачах мясцовага начальства, якое амаль з першых
дзён пачало рабіць мне адразу дробныя непрыемнасці, а пасля
канфіскавала царкоўны дом і выжыла мяне з нанятай кватэры.
Прыйшлося перабрацца ў цесную хаціну на ўскрайку горада.
Але і тут давялося пажыць не доўга. 24 лістапада 1950 года
ўваліліся ў нашу хатку няпрошаныя госці, ператрэслі ўсе нашы
шмуткі і паперкі і, хоць нічога крамольнага не знайшлі, вывелі
мяне з хаты, загадалі ўзяць рукі назад, не азірацца і ісці, куды
загадаюць.
Укінулі мяне ў цесны падвал раённай турмы, дзе пратрымалі
больш за суткі, а пасля ўначы, звязаўшы рукі сухім калючым
скуратом-супонню, завезлі ў грузавіку на станцыю Парафіянава,
а адтуль цягніком у Полацк. Там трымалі мяне ў так званым
«боксе» (шафа з акенцам пад столлю) трое сутак, пасля чаго,
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зноў жа ўначы, усклаўшы на рукі жалезку, завезлі цягніком у
Мінск. 3 вакзала ў турму везлі ў закрытым фургоне («чорным
воране»). У турме абмацалі з ног да галавы (каторы ўжо раз!), а
пасля турэмны «цэрбер» з сяржанцкімі пагонамі забраў у мяне
папругу і вялікім нажом, лязо якога было не менш за паўметра,
абрэзаў усе гузікі. Расхрыстаны, трымаючы ў жмені штаны, я
апынуўся ў адзіночнай камеры.
У першую ж ноч пачаліся допыты. Ад следчага я даведаўся,
што я шпіён, дыверсант, нацыяналіст, што скалочваў групу, мэтай якой было адарваць БССР ад Савецкага Саюза, што ў час
акупацыі супрацоўнічаў з немцамі і добраахвотна разам з імі
ўцякаў у Германію, што схаваўся ад адказнасці за ўсе праступкі
пад святарскую расу і гэтак далей...
Праз месяц са змрочнай адзіночкі перавялі мяне ў круглую
турму, так званую «амерыканку», якая знаходзіцца ў дварэ будынку Міністэрства ўнутраных спраў і КДБ. Тут у камерах сядзела па 2—4 чалавекі, між якімі, як я пасля даведаўся, часта
знаходзіўся такі, што па-сяброўску выпытваў або выслухоўваў
аднакамернікаў і, каб заваяваць спагаду ў свайго следчага або
проста завербаваны, даносіў пачутае, куды яму загадалі. 3
такімі стукачамі прыйшлося пазней сустрэцца не раз і на перасылках, і ў лагерах.
Следства вялося выключна ўначы (ад адбою да пад’ёму), а
ўдзень нельга было – пад пільным вокам наглядчыка – зажмурыць вачэй. I толькі калі зняволены, ушчэнт знясілены бяссоннем, валіўся з ног, тады давалі яму адну ноч адпачынку, а пасля
зноў выбівалі рознымі спосабамі патрэбныя ім паказанні. А допыты ж вяліся заўсёды ў павышаным тоне з пагрозамі, з бессаромнай лаянкай і частым рукапрыкладствам.
У такіх умовах давялося мне прабыць у мінскай следчай турме больш года, і толькі ў снежні 1951 года аб'явілі (без суда), што
рашэннем «особого совешання» я пакараны дзесяцігадовым
зняволеннем у «исправительно-трудовых лагерях строгого режима». На наступны пасля гэтага дзень мяне перавялі ў гарадскую турму на вуліцы Валадарскага.
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Адгэтуль, пасля тыднёвай адсідкі ў агульнай перапоўненай
камеры, мяне разам з вялікай групай такіх, як і я, зняволеных
(вядома, уначы) загналі на вакзале ў так званы «сталыпінскі»
вагон, які звонку адрозні- ваецца ад звычайнага пасажырскага хіба толькі кратамі на вокнах, але з'яўляецца турмой на
колах. Груба ашукаецца той, хто спадзяецца больш-менш палюдску падарожнічаць у такім вагоне. Язда ў «сталыпіне» –
гэта кашмар, якога не прымяняюць, напэўна, і чэрці ў пекле. У
купэ на 8 сядзячых месц канваіры набіваюць да 30-ці чалавек.
Прыходзіцца стаяць так сціснутым, што нельга паварушыць ні
рукой, ні нагой, духата адурманьвае, абяссільвае, людзі трацяць
прытомнасць, і некаму ім аказаць дапамогу. Ні крыкі, ні стогны
запёртых у гэты катух спачування не выклікаюць.
Так мы даехалі да Масквы, дзе зноў жа ўначы выгналі нас з
вагонаў і, набіўшы, як селядцоў, у фургон з надпісам: «Хлеб»,
павезлі па горадзе. Так трапіў я ў велічэзную турму, якая, паводле чуткі, знаходзілася (і існуе дагэтуль) у цэнтры горада на
Краснай Прэсні. Заштурхнулі мяне ў вялікую камеру, у якой на
двухпавярховых нарах, пад нарамі і побач на падлозе сядзела
і ляжала не менш за сотню чалавек. У ноздры і глотку ўдарыў
кісла-едкі смурод, які спыніў мяне пры самых дзвярах. Памалу
вочы прыгледзеліся да паўзмроку.
Шукаючы вачыма месца прыпынку, я пачуў паблізу голас
з-пад нар з выразным літоўскім акцэнтам: «Ідзі, друг, сюда, тут
ішчо адно места есць, а там фсё занята». Я паслухаў добрай рады
і апынуўся на падлозе пад нарамі каля сцяны побач з пажылым
сівым чалавекам. Як пасля аказалася, гэта быў ксёндз з нейкай
парафіі з-пад Панявежыса. Прозвішча яго я не запомніў.
Неўзабаве я здагадаўся, чаму месца перад тым, як мне яго
запрапанавалі, пуставала: побач стаяла велічная бочка-параша.
А ксёндз, між тым, казаў: «Нічаво, можна прывыкнуць.
Тут хоць ляжаш на падлозе, а там далей і стаць няма дзе».
Прыйшлося змірыцца і прывыкаць... А назаўтра зрання блатныя вырвалі ў мяне з-пад галавы клуначак – усё маё на той час
багацце, – распатрашылі яго і зніклі на верхніх нарах.
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У гэтай сталічнай «образцовой» турме, дзе прыйшлося прабыць не менш двух тыдняў, асабліва даліся ў знакі клапы, якіх
можна было згортваць жменяй... Раздушаныя брудзілі адзежу
і выдзялялі едкі смурод. Скаргі начальству на гэту пошасць не
давалі выніку.
Праз дзень нашу вялікую камеру выганялі на прагулку.
Прагулачная пляцоўка, абведзеная высокім мурам, знаходзіцца
на плоскім даху турмы, куды вядуць доўгія крутыя сходкі.
Зняволеных, якія змушаны маршыраваць уздоўж сцен, ніхто не
бачыць, і самі яны аглядаюць толькі мураваныя засценкі ды высокае неба.
3 Масквы, пасля цяжкога падарожжа ў халодным «цялятніку»,
я апынуўся разам з тысячамі іншых таварышаў па нядолі ў
Кіраве. Была сярэдзіна зімы, і мы вельмі пакутавалі ў неапальваемых бараках перасылкі ад невымоўнай сцюжы. Тут аднойчы зганялі нас у лазню пад ледзь-ледзь цёплы душ, надзяліўшы
кожнага кавалачкам велічынёй са сціральную гумку чорнага
смярдзючага мыла.
3 Кірава вялікім спецыяльна абсталяваным эшалонам з таварных неабаграваемых вагонаў перавезлі нас у Кемераўскую
вобласць у мясцовасць Ольжэрас за высокую агароджу з калючага дроту з высокімі драўлянымі вышкамі для ахоўнікаў.
У гэтай зоне было больш дзесятка вялікіх аднапавярховых і
некалькі двухпавярховых баракаў з закратаванымі вокнамі.
У той жа дзень падзялілі нас на брыгады, замяніўшы наша
адзенне на лагерныя бушлаты, целагрэйкі і ватнікі – усё паношанае, зацяганае і часцяком дзіравае з недахопам гузікаў. На
ногі далі старыя падшытыя стаптаныя вайлакі. Пасля гэтага
аб'явілі кожнаму з нас асабісты нумар. Раздалі белыя латкі і
загадалі панашываць іх на целагрэйцы і бушлаце на грудзях насупраць сэрца і на плячах, на ватняй шапцы над ілбом, а таксама на штанах на левай калашыне вышэй калена. Тут жа выбілі
кожнаму чорнай фарбай адпаведныя літары і лічбы. Я атрымаў
нумар И-447.
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У бараках былі двухпавярховыя нары, складзеныя з тонкіх
сасновых жэрдак, якія ляжалі няроўна і калолі бакі ляжачага
нягладка абсечанымі сукамі.
На наступны дзень пасля міскі рэдкай баланды пагналі нас на
працу. Паставілі пяцёркамі, пералічылі, аблятаючы ўсю калону
некалькі разоў, загадалі ўзяцца пад рукі і пасля адчытання нязменнай формулы «шаг вправо, шаг влево считается побег, конвой стреляет без предупреждения», акружыўшы аўтаматчыкамі
і сабакамі, пагналі па глыбокім снезе. Праз кіламетры 2 – 3 мы
дабрылі да велічэзных шліхтаў бярвення, накрытага трохметровым слоем снегу. Заданне было – зняць снежнае покрыва,
а пасля качаць бярвенне ламамі і грузіць на пад'ехаўшыя лесавозы. Бярвенне было грубае і доўгае, работа незнаёмая, дык не
абышлося і без траўмаў, адмаражэнняў і мазалёў...
Вечарам накармілі той самай баландай з дабаўленнем
лыжкі рэдкай поснай ячнай кашы. Спаць ляглі не распранаючыся (па прычыне холаду і каб не застацца без вопраткі ці абутку), адзежа сохла на нас, напаўняючы барак кіслым смуродам.
На наступны дзень паўтарылася тое самае, і так працягвалася
да самае вясны. У брыгадзе было 38 чалавек, але брыгадзір і
шасцёра прыбліжаных да яго зладзюг, так званых «законнікаў»,
не працавалі. Мы, рэшта брыгады, павінны былі выконваць
нормы і за сябе, і за іх. А калі здаралася, што норму асілілі з
надбаўкай, дык па дадатковай лыжцы кашы даставалася і тым
бяздзельнікам.
Вясной пагналі нас выцягваць бярвенне, прыгнанае па рацэ
да тартака. Складвалі яго ў вялікія шліхты або качалі да тартачнага транспарцёра. Апроч таго, пілавалі ўручную шпалы для
чыгункі і вузкакалейкі, грузілі піламатэрыялы на аўтамашыны
і г. д.
Ад непасільнай працы я стаў занепадаць, дык мае таварышы прыклалі старанні, каб перавесці мяне ў іншую брыгаду.
Памагла пасылка з дому...
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Такім чынам я трапіў у брыгаду тынкоўшчыкаў і маляроў, у
якой амаль выключна працавалі немцы Паволжа. Брыгадзірам
быў таксама немец, чалавек спакойны і ўраўнаважаны. Тут я
сустрэў зусім нечакана двух сваіх «землякоў». Адзін з іх быў
Шаль, паляк. колішні галоўны інжынер шклозавода «Нёман»,
а другі семнаццацігадовы хлопец з Дзятлава Лёня Мазура, з
якімі я зразу пасябраваў.
У гэтай брыгадзе працаваць было лягчэй (пераважна пад дахам), не было тут блатных і менш часу даводзілася быць пад нядрэмным вокам руплівых наглядчыкаў. Будавалі мы так званы
шахткамбінат для новаадкрытага радовішча каменнага вугалю.
Я стаў падсобнікам тынкоўшчыкаў.
У гэтым Камышлагу давялося прабыць каля трох гадоў. У
красавіку 1954 года нас перакінулі ў Омск на будаўніцтва нафтаперагоннага завода. Лагер тут быў яшчэ большы і ўмовы
існавання адпаведна цяжэйшыя. Нам давялося пачынаць амаль
з нуля – і будаваць баракі пад уласнае жыллё, і капаць катлаваны пад падмуркі запраектаванага завода. Работы не спыняліся і
ў самыя лютыя маразы.
Ад лагера да аб'екта працы быў выгараджаны доўгі калідор
з высокіх слупоў, абцягнутых калючым дротам. Па гэтым
калідоры ганялі на работу калоны зняволеных, а за дратамі адначасова беглі аўтаматчыкі і сабакаводы з грознымі аўчаркамі
на павадках. Зона будоўлі была абнесена моцнай агароджай з
вышкамі.
У пачатку 1955 года значную частку омскіх лагернікаў
перавезлі ў Джэзказган на медныя руднікі. У гэты транспарт
трапіў і я. Тым часам, пасля смерці Сталіна, лагерны рэжым
памалу мякчэў, і лагернае начальства, клапоцячыся аб нашым перавыхаванні, рашыла паказваць нам патрыятычныя
кінафільмы. Аднойчы, калі на пачатку кінасеанса пачалі круціць
кіначасопіс і паказалі Омскі нафтаперапрацоўчы завод, а каментатар сказаў, што аб'ект быў збудаваны ў вельмі кароткі тэрмін
сіламі ленінскага камсамола, у зале падняўся небывалы вэрхал.
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Зняволеныя пачалі тупаць нагамі, свістаць і крычаць: «Ложь!
Пропаганда! Обман! Мы строили, а не комсомольцы!..»
Уміг было ўключана святло, у залу ўварваліся наглядчыкі
і ўсіх разагналі. На гэтым культпрасветная дзейнасць нашых
апекуноў закончылася.
У Джэзказгане прыйшлося папрацаваць і ў глыбінях шахты,
і (пасля цяжкога прыступу, выкліканага запаленнем нырак) на
паверхні.
У чэрвені 1956 года прыбыла ў наш лагер камісія Вярхоўнага
Савета СССР, якая пачала пераглядаць справы зняволеных. Быў
выкліканы і я, і 5 ліпеня1956года атрымаў даведку, у якой значылася, што «освобожден со снятием судимости».
А праз увесь час майго зняволення сям'я мая гаравала і
мусіла зносіць здзекі і абразы. Жонку на працу не прымалі,
некалькі разоў выклікалі яе адпаведныя ўлады і змушалі
аформіць са мной развод і перайсці на сваё дзявочае прозвішча.
Старэйшая дачка ўладкавалася на працу ў калгас рахункаводам,
але праз некаторы час была звольнена без ніякай матывіроўкі.
Малодшая дачка выдатна здала экзамен у настаўніцкі інстытут,
але правучылася там толькі адзін месяц, пасля чаго была выключана. Жылі яны пры маіх старэнькіх бацьках у маленькай
цеснай хаціне ў вёсцы Люташ Валожынскага раёна. Жонка зарабляла трохі шытвом, вязаннем, і сям'ёй працавалі на калгасных сотках.
У гэты час насцігла іх яшчэ адна бяда. Наш сын пайшоў
першы раз у школу, але, правучыўшыся некалькі тыдняў,
вельмі моцна абварыўся кіпнем. Лячыць прыйшлося дома,
выздараўленне цягнулася доўга – не хапала лекаў і сродкаў на
іх. А ў старэйшай дачкі абвастрылася хвароба каленнага сустава, дайшло да таго, што ўжо зусім не магла хадзіць...
Вярнуўшыся дадому, я павінен быў як найхутчэй знайсці
працу, але пра маю даўнейшую прафесію (настаўніка) нельга
было нават марыць – на перашкодзе стаяла сапсутая біяграфія.
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Пасля двухмесячных бясплённых пошукаў і надзей, я зноў
падаўся да мітрапаліта, які з уласнай ініцыятывы пад час майго
зняволення падтрымоўваў матэрыяльна маю сям'ю. 29 верасня
ён даў мне накіраванне ў вёску Галавачы Скідзельскага раёна,
зазначыўшы, што накіроўвае мяне туды часова. I 3 кастрычніка
1957 года я быў пераведзены ў Петрыкаў.
Пятро Бітэль. Праз церні і завалы… // Шляхам гадоў:
гісторыка-літаратурны зборнік. Мінск. 1994. С. 153 – 159.

17.
Адкрыты ліст протаіерэя Сергія Белайца да
святара Дарманскага з нагоды яго артыкула
«Чаму я парваў з рэлігіяй»
Открытое письмо бывшему священнику
Дарманскому по поводу его статьи «Почему я порвал
с религией» 1958 г.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ. Не знаю, с чего начать, как к
Вам обратиться… Недавно я услышал разговоры, что вот выступал по радио молодой священник из Ленинграда: он был неверующим, а служил священником, говорит, что все – обман, и
т.п. … С тоской и возмущением верующие передавали мне это.
Когда я попросил припомнить фамилию бывшего священника
и узнал, что это – Вы, Дарманский, я очень удивился. Ведь я
Вас помню, вы были на II и III курсах академии, когда я занимался там же в семинарии. Вы производили тогда на меня, да
и на всех хорошее впечатление. Что с ним случилось, кто его
обидел, что было истинной причиной этой страшной душевной
катастрофы ? – думал я. Это было загадочно. И вот я достал
наконец Вашу статью, читаю – и снова не могу взять в толк
ничего. Ну, что из того, например, что в неканонической книге
«Эсфирь» ни разу не упоминается слово «Бог» ? – БОГ – с теми,
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кто проявляет смирение, самоотвержение, верность: это и видно в книге «Эсфирь»… Считают, что это – отрывок из персидской летописи? Тем лучше, значит, это – подлинная история.
Не нравятся Вам «Песнь Песней» и «Экклезиаст» – и пусть
Ваши недоумения искренни и серьезны. Но любые недостатки
Ветхого Завета – какое они могут иметь значение для Нашей
веры в Христа Спасителя? Мы смотрим на Ветхий Завет ретроспективно, ОБРАТНО из христианства – и многое в нем
отвергаем, например, кровавые жертвы. Апостол Павел пишет, что Бог чрез Христа «ДАЛ НАМ СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ
СЛУЖИТЕЛЯМИ НОВОГО ЗАВЕТА, НЕ БУКВЫ, НО ДУХА,
ПОТОМУ ЧТО БУКВА УБИВАЕТ, А ДУХ ЖИВОТВОРИТ» (2
Кор. III, 6).
Далее Вы приводите пример разноречия Евангелий в сказаниях о Рождестве Христовом. Но и это, и многие, многие разноречия Евангелий – драгоценное свидетельство их подлинности
и святости Церкви, принявшей Евангелия в том виде, как они
были записаны, без всякой подгонки… Апостол Павел пишет:
«Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, ОБНИЩАЛ ради нас, дабы мы обогатились Его
нищетою «(2 Кор. VIII, 9). Христос ОБНИЩАЛ ради нас, чтобы не ослепить, не подавить нас Своей сверхъестественной
славой, не СВОБОДНО ПРИВЛЕЧЬ нас к Своей божественной
ЖИЗНИ.
Он обнищал непритворно, Он – ЧЕЛОВЕК нас ради, – и
слово Его, и слово о Нем находятся в обычных исторических
условиях передачи человеческого слова. Евангелия – не протоколы и стенограммы, а воспоминания и сказания. Разноречия
Евангелий могут быть для нас источником не уныния, а благоговейного подъема духа: ведь это и есть спасительная, благословенная НИЩЕТА Иисуса Христа! Неужели я именно поэтому
перестану ЛЮБИТЬ Его, неужели посмеюсь над бедной одеждой моего Спасителя?
И святыми отцами Вы недовольны: почему у них разногласия между собою. Не могу поверить – неужели Вы серьезно
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думаете, что все они должны были твердить одно и тоже? Ведь
Вы знаете, что и у апостолов были разногласия. Полное единодушие, сказал кто-то, царит только на кладбище.
Вас возмущает, что Библия называет небо шатром, и что в
видениях Апокалипсиса звезды падают на землю… Но с таким
же успехом Вы можете порицать любого современного нам писателя: «Солнце восходит»: «Луна сияет»; и т.п. – все это, по
Вашему, противоречит науке?
«БРАТИЯ! НЕ БУДЬТЕ ДЕТИ УМОМ: НА ЗЛОЕ БУДЬТЕ
МЛАДЕНЦЫ, А ПО УМУ БУДЬТЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИ»
(1 Кор. 14, 20). Когда читаешь Ваши рассуждения о науке и религии, то приходится колебаться между заключениями либо
о Вашей, извините, необразованности, либо Вашей, извените,
неискренности. С начало ХХ века не один раз проводились
АНКЕТЫ среди выдающихся УЧЕНЫХ всего мира по вопросу об их отношении к религии. Оказывалось каждый раз, что
подавляющее большинство ученых – ВЕРУЮЩИЕ люди. Это
же можно установить, если взять УЧЕБНИКИ естествознания
и справиться о личных убеждениях ученых, сделавших крупные вклады в науку: большинство из них – ВЕРУЮЩИЕ люди.
Некто наглядно изображал дело
так: если бы вырвать, говорил он, из учебников астрономии,
математики, физики, химии и т.д. страницы, которые вписали
туда своими открытиями ВЕРУЮЩИЕ ученые – у нас остались
бы едва ли не только обложки… Мне особенно запомнилось,
что отец современной астрономии КОПЕРНИК был, оказывается, СВЯЩЕННИК – отец Николай Коперник. Он принял священство уже в пожилом возрасте и служил ревностно. Он не
потерял веры от того, что Библия называет небо шатром… А
вот ИСААК НЬЮТОН, по слову Лагранжа – «величайшийиз
гениев и самый счастливый, ибо система мира одна, и открывать ее можно было только однажды», этот Великий из великих Ньютон имел такую живую ВЕРУ в Бога, что благоговейно
снимал шляпу всякий раз, когда ему случалось в разговоре про-
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износить имя Божие. Он пробовал толковать Апокалипсис и не
смущался, что в видениях его звезды падают на землю…
Великий КЕПЛЕР заканчивает ученый труд по астрономии благодарственной МОЛИТВОЙ. В связи с этим именем
известно, что в 1603 году появилась новая звезда, необычайно
яркая это был спаренный блеск Юпитера и Сатурна, ставших
почти в одну линию. И вот Кеплер сделал обратные вычисления и нашел, что такое же сочетание этих планет БЫЛО около
времени РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, – вероятно, это и была
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА Евангелия: «ибо мы видели
Звезду Его на востоке, и пришли поклониться Ему» (Мф. II, 2)…
Отец микробиологии ЛУИ ПАСТЕР писал: «Чем больше я
изучаю природу, тем с большим удивлением останавливаюсь
перед делами Творца. Я МОЛЮСЬ во время работы в лаборатории». « Я много изучал, и потому ВЕРУЮ, КАК ПРОСТОЙ
КРЕСТЬЯНИН»… Ленинградцы помнят, что наш русский физиолог Павлов ходатайствовал, чтобы не закрывали храм, в котором он молился. Ваш земляк знаменитый окулист ФИЛАТОВ
был верующим человеком… Это – ничтожная, ничтожная часть
того, что известно. Таковы живые свидетельства истинных
представителей науки.
Верующий ученый понимает, что Божество неприступно
для научного познания. Нельзя «открыть» Бога в природе, ибо
Бог, выражаясь весьма условно, ВЫШЕ природы. Да и сама
природа бесконечно таинственна. Великий Ньютон говорил,
что самому себе он представляется мальчиком на берегу неведомого ОКЕАНА ИСТИНЫ. Безграничность познания есть
вечная граница непознаваемого, и чем больше расширяются
теперь пределы науки, тем более ВОЗРАСТАЕТ это иногда невыносимо волнующее нас чувство ТАЙНЫ мира. Простой пример – звездное небо:
«Открылось бездна, звезд полна:
Звездам числа нет, бездне – дна».
(Ломоносов).
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Всякий раз, когда мы пытаемся ПОНЯТЬ, что эта бездна
действительно БЕЗ ДНА, бесконечна – мы просто чувствуем
недоступность нашему рассудку самых основ бытия. Не к Богу
ли обращена эта вечно невидимая нам сторона природы во всех
областях знания?…
Что и говорить: жизнь – ТАЙНА, которую никто не разгадает до смерти, и это одинаково ТАК и для самого ученого человека.
Нельзя научно ДОКАЗАТЬ бытие Божие. Но нельзя
НАУЧНО доказать и обратного. Какая СВОБОДА для нашего
выбора! Но вот мы решили – заметьте, НЕ РАССУДКОМ, А
ВОЛЕЮ – решили, что Бога «нет», и пробуем дать себеотчет
– что же это такое, мир без Бога. МИР? – это вечная пропасть
бесконечности, пустота мрака и смерти, слепой процесс без начала и без конца, без цели и смысла. Может быть, «ЭТО» все же
куда-то «развивается»? – НЕТ: ведь этот процесс уже совершается вечно, вечно, и следовательно, всякое развитие в нем уже
совершилось и только повторяется вечно, вечно… Невозможно
до конца осознать этот кошмар, невыразимый ужас такого, с
позволения сказать, решения мировой тайны.
НЕВЕРИЕ В БОГА ЕСТЬ ВЕРА В БЕЗУМИЕ МИРА, – и с
ТАКОЙ верой никогда не примирится свободный разум человека: нет, нет, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, чтобы сущность жизни была
отчаянна, нелепа!
«Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс. ХIII,1)…
Вот атеизм перед судом разума.
Вы написали
«… Спасение души? От чего или от кого спасаться? И зачем
спасаться, если, по учению церкви, Христос всех спас? А если
приходится спасаться каждому своими силами, значит, Христос
не спас никого. Почему вера должна быть выше рассудка? Если
бог создал человека «по образу и подобию» Своему, значит рассудок, знания – выше веры, ибо Бог, как учит церковь, все знает,
а не всему верит»…
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Я отвечу Вам от души, своими словами.
Христос спасает меня от подлости, если я свободно захочу этого. Христос дарует нам вечную, божественную ЖИЗНЬ,
если мы проявим свободную ВОЛЮ к божественной жизни. Эта воля есть деятельная ВЕРА – « ВЕРА, ДВИЖИМАЯ
ЛЮБОВЬЮ» (Гал. V, 6). Бог – все знает, и человек способен
знать, постигать рассудком, все, что НИЖЕ его самого. Высшая,
Божественная деятельность не открывается без любящей веры.
Я вижу, что Вы совсем не понимаете идеи СВОБОДЫ, центральной в христианском мировоззрении.
СВОБОДА – вот образ Божий в человеке. Мы СВОБОДНЫ
– веровать нам или не веровать, поклоняться нам Богу или
не поклоняться. С этой позиции мы можем не понять, что
ОТКРЫТЬСЯ нашему рассудку без веры – для Бога значило бы
умертвить нашу свободу, ПРИНУДИТЬ нас к поклонению Себе.
Казалось бы, это и хорошо: «пусть бог ДОКАЖЕТ СЕБЯ – и мы
Ему поклонимся»!
Но Бог не рабства, а величия, СПАСЕНИЯ нашего ищет. Он
изволит сделать нас «ПРИЧАСТНИКАМИ БОЖЕСТВЕННОГО
ЕСТЕСТВА» (2 Петра 1, 4), «УСЫНОВИТЬ нас Себе чрез
Иисуса Христа» (Еф. 1,5). Сын Божий приходит к нам без славы, без всякого внешнего принудительного могущества, но во
всем страшном величии Своей духовной красоты. Во Христе
божественная любовь обращается к нашей Свободе и страдает
от нашей злобы. Христос является нам в полнейшем человеческом уничтожении – и однако же, и именно благодаря этому,
приобщает нас к самой СУЩНОСТИ божественной ЖИЗНИ
– к Своей ЛЮБВИ. «Через Христа Бог стал родным и близким
человеку» (Н.А. Бердяев)…
Я ВЕРУЮ, – это значит: я Люблю Бога, то есть я свободно ХОЧУ,ЧТОБЫ ОН БЫЛ И ЦАРСТВОВАЛ НАД МИРОМ.
Царь небесный чтит нашу свободу и взывает к нашей любви,
Он не хочет царствовать над нами иначе, как по свободному
избранию нашего сердца…Вот – СВОБОДА! «Блаженны не
видевшие и уверовавшие» (Ио. 22, 29). По силам ли нам это?
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– ДА, ибо сама божественная благодать помогает нам на пути
свободной веры. БОГ ЕСТЬ, и бытие Божие определяет наше
религиозное сознание. Но это совершается не принудительными доказательствами рассудка, а неисповедимыми путями, в
сокровенном опыте жизни, в таинственных движениях души,
ВНУТРИ нашей свободы… «ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ К БОГУ
КРЕПКОМУ, ЖИВОМУ» (Пс.41, 2).
Еще место из Вашей статьи:
«… Нет возможности в рамках газетной статьи раскрыть
перед читателями широкую картину всего, что довелось мне
услышать, увидеть, пережить и передумать за три года пребывания в числе служителей религиозного культа. С уверенностью могу только сказать, что христианства, каким его тщатся
изобразить церковники, в практической жизни человека нет и,
как свидетельствует история, никогда не было. Христианство
живет только в богословских книгах и в устах церковных деятелей. Слова же и дела расходятся абсолютно»…
О духовенстве: если мы ведем себя недостойно, то это обратным способом показывает глубочайшую жизненность и
правду святыни, которая не умирает в душе народа вопреки нашему недостоинству.
Но я лично знаю и Вы лично знаете многих священников,
которых Вы незаслуженно оскорбили этим заявлением.
Об истории: Вы сами знаете, что пишите НЕПРАВДУ, отрицая христианство мучеников и подвижников всех времен и
народов…
О современном христианстве: ОНО ЖИВЕТ И
ДЕЙСТВУЕТ! Христос – ЧЕЛОВЕК, и христианство есть истинная ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, и где она проявляется, мы видим
Божественный свет. Христианство не вмещается в книгах, оно –
в самой ЖИЗНИ, – в святом материнстве, в безвестном будничном подвиге простого человека, в мужественном страдании, в
самозабвенной любви, в смирении, в верности, в искренности,
в неумирающем и неистребимом стремлении человека к духов141

ной красоте и свободе, в человеческих законах, – во всем, что
дорого и свято нам в жизни! Все священные идеи человечества
– из христианства, они не мыслимы и нелепы без христианства;
христианство – соль земли, кислород в воздухе, которым мы
дышим, сами не замечая того.
В ваших словах я почувствовал горечь сознания, что христианство вовсей силе и полноте далеко не проявляется в практической жизни отдельного человека. Иначе и быть не может, это-то
как раз и показывает, что христианство – БОЖЕСТВЕННО…
Но есть ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА ВСЕХ НАС осуществил в
Себе божественную человечность, – ИИСУС ХРИСТОС.
Те, кто свободно ПОЛЮБИЛИ Христа в Его человеческом
уничижении, в Его страданиях и смерти, те сроднились с Ним
навеки. Любовь же не знает границ и расчетов, она живительна,
она чудотворна, – и божественная СЛАВА Сына Человеческого
становится ОБЩИМ ДОСТОЯНИЕМ Верующего в Него человечества.
Так, в хорошей семье мы страдаем друг за другом, и радуемся друг за друга, бесконечно прощаем друг другу, духовно
исцеляем друг друга… Эта спасающая во Христе семья человечества есть ЦЕРКОВЬ. «которую ОН ПРИОБРЕЛ СЕБЕ
КРОВИЮ СВОЕЮ» (Дн. 20,28), таинственное бессмертное
Тело Христово (Еф.1, 23). Кто в Церкви – тот не погибнет для
вечной жизни. АМИНЬ!… Вот глубочайшая тайна религии, которую Вы отвергли.
…Почему Вы «порвали с религией»? Вчитываясь в Вашу
статью, я сделал открытие: ДА ВЕДЬ ВЫ И НЕ БЫЛИ В
ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ. Вы верили, что Христос – не
Человек, и что человек – не свободен, что Ветхий Завет – не отменен; что Библия – учебник естествознания; что небо – шатер;
что диавол – с хвостом и т.д. Это была религия страха и невежества. Понятно, она стала быстро разваливаться от посещения
лектория. Но каковы бы ни были заблуждения Вашего рассудка,
если бы христианство действительно обитало когда-нибудь в
Вашем сердце, оно оставило бы по себе воспоминание беско142

нечно заветное и святое. Можно потерять веру, иногда это нужно
бывает по ходу нашего духовного развития, но никогда,никогда
не станет человек поносить и оплевывать то, что действительно
БЫЛО ЕГО СВЯТЫНЕЮ. А Вы это сделали.
Вы утверждаете, что христианство калечит душу, а сами
являете живой пример души, искалеченной атеизмом. Мы
знаем много людей неверующих, заслуживающих всяческого
уважения. Я убежден, что Ваше выступление было и для них
оскорбительно. Ведь Вы действуете теперь как представитель
атеизма, атеистической морали. Посмотрите же на Ваше поведение со стороны, как оно представляется по Вашей собственной газетной исповеди… Вот он уже окончательно решил, что
он – АТЕИСТ; он испытывает, как сам пишет, не просто разочарование, а прямо-таки НЕНАВИСТЬ К РЕЛИГИИ и… продолжает СЛУЖИТЬ СВЯЩЕННИКОМ В ХРАМЕ, воистину
народ обманывать, не в силах оторваться от церковного пирога, – и он делает это с начала 1957 года по февраль 1958 года,
то есть каждый день в продолжении целого года… Он мог бы
сделать это как-то более или менее прилично, стыдясь верующих иневерующих – поступить на гражданскую работу, уехать
и т.п. Нет, он устраивает всенародный скандал, исповедуется в
газете, выставляет на всеобщее обозрение не только свою бедную душу, но и посторонних неповинных людей, имевших несчастье с ним встретиться – девушку, которая любила его шесть
лет, с именем и фамилией, преподавателей, духовников, свою
жену… Он смеется над святыней родного народа, которая была
и его святынею с детства. Он хвастает, что его посвящали в кафедральном соборе, что он закончил академию успешно, что
ему «присудили» кандидатскую степень, сообщает даже название своего кандидатского сочинения, – все это с единственно
объяснимою целью: набить цену своему отступничеству. Разве
это МОРАЛЬНО?
Русский верующий народ Вас приютил в церковной школе,
кормил и одевал ВОСЕМЬ ЛЕТ; никто не принуждал Вас идти в
священники, Вы сами этого просили, хотя нужно было Вам, по
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совести, не спешить, посомневаться вволю и найти себе прочное мировоззрение; Вам поверили, народ, Вы пишете, хорошо
Вас обеспечил… И за все это Вы НАПЛЕВАЛИ в душу этому народу – и верующим и неверующим, – да и неверующим,
ибо это позорит Вас уже не в качестве священника, а в качестве
АТЕИСТА.
Все равно, как если бы Вы попросились в приличный дом и,
извините, на рояле нагадили. И ведь, выступая в роли обличителя Церкви, Вы заранее знали, что Церковь будет молчать, что
не выступит вслед за Вами по радио златоустый митрополит
Николай, или негодующий любящегневный протоиерей Козлов,
или другой кто-либо из Ваших бывших учителей и товарищей.
Воображаю, что бы это было!… Эта черта заведомой безнаказанности в Вашем поругании безмолвствующей Церкви была
особенно отвратительна. Конечно же, неверующие осудят эту,
извините, пропаганду подлости, с которой Вы выступили от
имени атеизма: как же будем мы строить лучшее ОБЩЕСТВО,
если каждый из нас будет так низок!
… А верующим было очень, очень больно. Вот «человеческий документ» – письмо, которое получил некто по поводу
Вашей статьи:
«…В городе я услышала об этой статье, а вчера передавала
Москва его выступление по радио, но я не слушала вчера радио.
Обегав деревню, нашла, наконец, эту газету и прочитала. Вы,
наверное, этого мерзавца знаете? Вотуже целый вечер, как я
плачу. Родной друг мой, что бы ни случилось с нами, мы всегда
с Богом»…
Это одна капля в море возмущения народа!
Ах, молодой человек, что Вы наделали, страшно подумать,
какие душевные муки испытаете Вы, когда поймете уродство
Вашего несчастья.
Променять Христа на Дулмана! Одна мысль об этом – тошнотворна…
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«БОЖЕНЬКА ВСЕ ВИДИТ», «БОЖЕНЬКА НАКАЖЕТ», –
так, смеетесь Вы, учили Вас Ваши родители. Они были правы,
Вы это увидите.
Только не понимайте, пожалуйста, наказание Божие в смысле кары или мести. По-гречески «Бог наказывает» значит – «Бог
ВОСПИТЫВАЕТ».
Боже, избави меня посмеяться над Вашей бедою, в которой
несомненно, повинна отчасти и дурная система нашей церковной школы.
Я Вас хорошо помню, я надеюсь, что на ЭТОМ Ваше развитие не остановится. Я призываю Вас не отчаиваться, перестрадать все терпеливо и верить, что у Бога – море любви. В неделю
Жен-Мироносиц, 1958.
В. Н. Черепица. … Не потерять связующую нить:
История Гродненщины ХIХ–ХХ столетий в событиях и
лицах (исследования, документы, комментарии). Гродно.
2003. С. 145 – 151.
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