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Аналізуецца асабовы склад парафіяльнага духавенства (дэканы, настаяцелі, адмініст*

ратары, вікарыі) дэканатаў Віцебскай губерні Магілёўскай архідыяцэзіі на падставе фар*

мулярных спісаў за 1860—1865 гг. Пераважная большасць духавенства паходзіла з дваран*

ства ва ўзросце ад 25 да 79 гадоў. Як выключэнне пасады парафіяльнага духавенства маглі

займаць прадстаўнікі мяшчанства і сялянства. Аўтар пацвярджае адмоўную ролю паўстання

1863—1864 гг. для рымска*каталіцкай царквы, якая праявілася ў змяншэнні колькасці ду*

хавенства, частых зменах у яго складзе, вялікай колькасці адміністратараў пры адсутнасці

вікарыяў, што ўскладняла магчымасці іх замяшчэння.

The priesthood staff (deans, prior, administrators, vicars) of the Vitebsk’ province decanates

clergy based on formulary lists for 1860—1865 analyzed in this article. Overwhelming majority of

the clergy came from the nobility in age from 25 to 79 years. As an exception to the position of the

parish clergy could take representatives of the bourgeoisie and the peasantry. The author verify that

uprising of 1863—1864 led to negative consequences for Roman*Catholic church in Russian Empire

that affected to the insufficient number of clergy and frequent changes in its stuff, as indicated,

significant number of administrators at practically no vicars, which complicated the possibility of

their replacement.
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Антановіч Зінаіда Васільеўна — дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяр*

жаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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Рымска*каталіцкая царква ў канцы XVIII — пачатку ХХ ст. з’яўляла*

ся адным са значных інстытутаў на грамадска*палітычнай арэне Расій*

скай імперыі, што звязана з яе распаўсюджанасцю ў беларуска*літоў*

скіх і ўкраінскіх землях. Падпарадкаванне каталіцкага духавенства дзяр*

жаве набыло актуальнасць, і пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай

пачалася рэарганізацыя як адміністрацыйна*тэрытарыяльнага дзялен*

ня, так і кіраўніцтва касцёла ўвогуле. Для абмежавання ўплыву каталіц*

тва на далучаных землях выкарыстоўваліся разнастайныя нагоды, ся*

род якіх адметна паўстанне 1863—1864 гг. Так, асабовы склад духавен*

ства да азначанай падзеі змяняўся ў сярэднім кожныя шэсць*сем гадоў,

што было натуральным працэсам, які не вёў да яго абнаўлення ўвогуле.

Рэдкімі былі выпадкі, калі святар ажыццяўляў пастырскую дзейнасць у

адным касцёле, як Антоній Дыргяла1. Паводле параўнання фармуляр*

ных спісаў духавенства архідыяцэзіі за 1860—1861 гг. і 1865 г., якія заха*

валіся ў архіўным фондзе «Магілёўская рымска*каталіцкая кансісторыя»,

відавочна змена звыш паловы асабовага складу духавенства архідыяцэзіі,

што нельга лічыць натуральным [5—7]. Азначанымі крыніцамі таксама

прасочваецца ўзроставы склад, паходжанне, адукацыя і перамяшчэнні

духавенства [1].

Рэарганізацыі адміністрацыйна*тэрытарыяльнай структуры рымска*

каталіцкай царквы ва ўсходніх рэгіёнах сучаснай Беларусі пачаліся па

ўказе імператрыцы Кацярыны ІІ ад 22 лістапада 1773 г. са стварэннем

Беларускай рымска*каталіцкай дыяцэзіі, якой падпарадкоўваліся прад*

стаўніцтвы адпаведнай канфесіі на тэрыторыі Расійскай імперыі [9,

т. XIX, c. 319]. З пашырэннем межаў Расіі за кошт далучэння заходніх

зямель Беларуская дыяцэзія па ўказе ад 2 ліпеня 1782 г. была пераўтвора*

на ў Магілёўскую з узбуйненнем яе тэрыторый і наданнем статусу архі*

дыяцэзіі (мітраполіі) [9, т. XXII, c. 105—133]. У выніку рэформ, якія былі

зацверджаны канкардатам паміж дзяржаўнымі ўладамі і Рымам ад

22 ліпеня 1847 г., існавала Магілёўская архідыяцэзія і сем дыяцэзій [10,

c. 50; 12, s. 536—583]. Напасрэдна Магілёўскай архідыяцэзіі падпарад*

коўваліся прадстаўніцтвы каталіцкай царквы на тэрыторыі Магілёўскай

і Віцебскай губерняў, а таксама парафіяльныя і філіяльныя касцёлы і

1 Дыргяла Антоній (нар. каля 1796 г., паходзіў са шляхты Віленскай губерні). Атрымаў

адукацыю ў Кроскім вучылішчы і быў рукапакладзены ў 1822 г. На працягу года пасля гэ*

тага займаў пасаду вікарыя Асуньскага касцёла і быў пераведзены куратам Дагдзенскага

касцёла, а з 1829 г. да 1860*х гг. з’яўляўся андзельмуйжскім куратам [6, арк. 693, 694].
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капліцы на тэрыторыі Расійскай імперыі, якія не ўваходзілі ў склад іншых

дыяцэзій, у тым ліку Фінляндыі, Сібіры і Туркестана [11]. У Магілёўскай

губерні ў 1860*х гг. налічвалася восем дэканатаў, у тым ліку горада Ма*

гілёва. Па колькасці парафіяльных касцёлаў Чэрыкава*Чавусаўскі і Ар*

шанскі дэканаты былі найбольшымі (па сем касцёлаў), а Магілёўскі,

Магілёва*Горыцкі (па чатыры касцёлы) і Клімавіцка*Мсціслаўскі (пяць

касцёлаў) — найменшымі. Сярод 11 дэканатаў Віцебскай губерні буй*

нейшымі былі Рэжыцка*Надлюбанскі (13 касцёлаў), а таксама Лепельскі

і Рэжыцка*Разненскі (па 11 касцёлаў), найменшым — Веліжска*Не*

вельскі (тры касцёлы). Пры гэтым у Санкт*Пецярбургскім дэканаце на*

лічвалася 18 касцёлаў, у тым ліку з тэрыторый Вялікага Княства Фінлянд*

скага, Эстляндскай, Лівонскай, Пскоўскай і Наўгародскай губерняў.

Асобныя парафіі (іх было 15) у выніку раскіданасці па Расійскай імпе*

рыі не былі аб’яднаны ў дэканаты і падпарадкоўваліся непасрэдна архі*

дыяцэзіі [13, s. 72—96; 14, s. 79—100].

Магілёўская архідыяцэзія падзялялася на дэканаты на чале з дэканамі,

якім адміністрацыйна падпарадкоўваліся парафіяльныя з падначаленымі

ім філіяльнымі касцёламі і капліцамі, дзе працавалі пробашчы і адміні*

стратары. Пры гэтым адміністратарамі з’яўляліся прызначаныя на пасаду

пробашча, але не зацверджаныя на ёй біскупам прадстаўнікі духавенства.

Яны не мелі права ўводзіць навацыі і падавалі асабовыя справаздачы

біскупу. Ніжэйшую ступень у іерархіі духавенства займалі вікарыі, кура*

ты і капеляны. Першыя са згаданых асістэнтавалі пробашчу па ўсіх на*

прамках яго дзейнасці, другія прызначаліся для ажыццяўлення душпа*

стырскай дзейнасці і споведзі вернікаў у вялікіх па памерах парафіях. Ка*

пеляны ўзначальвалі капліцы або выконвалі абавязкі пробашчаў у

воінскіх фарміраваннях. Пры гэтым да ліку парафіяльнага духавенства

не адносяцца: вышэйшы клір (арцыбіскуп, члены капітула і кансісторыі),

выкладчыкі навучальных устаноў, эмерыты і манаскае духавенства, якія

не выконваюць душпастырскіх абавязкаў.

Магілёва*Капыскі дэканат у сярэдзіне ХІХ ст. аб’ядноўваў сем па*

рафіяльных касцёлаў [4, арк. 10—13, 24 адв. — 25, 50—58]. У 1860*х гг.

адбылася яго рэарганізацыя, у выніку чаго парафіі былі падзелены

паміж Магілёўскім, Магілёва*Горыцкім і Аршанскім дэканатамі.

Апошнім мясцовым дэканам стаў Францішак Луба (нар. каля 1818 г.,

шляхецкага паходжання), які атрымаў адукацыю ў Драгічынскім ву*

чылішчы і Беластоцкай гімназіі. Пасля заканчэння апошняй у 1839 г.

навучаўся ў Віленскай дыяцэзіяльнай семінарыі, а затым — у духоўнай

акадэміі ў Санкт*Пецярбургу. У 1846 г. займаў пасады настаўніка Зако*



171ÇÌÅÍÛ  ¡  ÀÑÀÁÎÂÛÌ  ÑÊËÀÄÇÅ  ÏÀÐÀÔ²ßËÜÍÀÃÀ  ÄÓÕÀÂÅÍÑÒÂÀ  ÌÀÃ²Ë¨¡ÑÊÀÉ  ÀÐÕ²ÄÛßÖÝÇ²²

ну Божага ў Магілёўскай губернскай гімназіі, павятовым вучылішчы і

двух дзявочых пансіёнах, а таксама ў прытулку. З 1849 г. стаў пробаш*

чам Лазавіцкага касцёла, з 1855 г. — клімавіцка*мсціслаўскім дэканам,

а з прызначэннем у Талочынкі касцёл у 1860 г. заняў месца магілёва*

капыскага дэкана [5, арк. 60, 61; 6, арк. 87, 88], замяніўшы на гэтай па*

садзе Юзафа Длугаборскага [5, арк. 56, 57; 6, арк. 83, 84].

У пачатку 1860*х гг. у склад Магілёва*Горыцкага дэканата ўваходзіла

пяць касцёлаў, дзе працавалі сем прадстаўнікоў духавенства шляхецкага

паходжання з Ковенскай, Гродзенскай і Віленскай губерняў, за выклю*

чэннем Станіслава Місевіча, які быў з вольных людзей [6, арк. 99, 100].

Улічваючы далучэнне касцёлаў Магілёва*Капыскага дэканата, колькасць

духавенства па стане на 1865 г. скарацілася з 12 да 4. Пры гэтым толькі

дэкан, Юзаф Галкевіч, прызначаны ў 1862 г., застаўся ў межах дэканата.

Ён быў пераведзены з аналагічнай пасады ў Оршы. У 1865 г. Галкевіч

прызначаны таксама візітатарам кляштароў архідыяцэзіі [5, арк. 222, 223;

7, арк. 38, 39]. Ю. Длугаборскі (нар. 26 сакавіка 1794 г. у ваколіцы Бул*

кунова Вілкамірскага павета Віленскай губерні) навучаўся ў Трашкунскіх

публічных школах і Магілёўскай семінарыі. У 1826 г. ён быў рукапакла*

дзены і прызначаны вікарыем Рэжыцкага касцёла, адкуль яго перавялі ў

1827 г. на пасаду адміністратара Шклоўскай парафіі. З 1836 г. згаданы

святар выконваў абавязкі асэсара кансісторыі і дэкана, а з 1840 г. — візіта*

тара кляштароў. Па стане здароў’я ў 1844 г. вызвалены ад абавязкаў дэ*

кана і іншых даручэнняў канфесіянальнага кіраўніцтва да 1849 г. У 1856 г.

па ўласным прашэнні вярнуўся ў Шклоўскі касцёл [5, арк. 56, 57; 6,

арк. 83, 84; 7, арк. 34, 35]. Па стане на 1865 г. у дэканаце адсутнічалі віка*

рыі, а ўзрост пробашчаў шляхецкага паходжання з Ковенскай і Віленскай

губерняў складаў ад 38 да 72 гадоў.

У дэканаце г. Магілёва налічвалася чатыры касцёлы, дзе працавалі

адміністратар і чатыры вікарыі. Іх узначальваў Юзаф Рэніер (нар. каля

1821 г., паходзіў са шляхты Віленскай губерні). Першапачатковую аду*

кацыю ён атрымаў у Слуцкай і Віленскай гімназіях, а ў 1842 г. паступіў

у Віленскую семінарыю. Пасля рукапалажэння ў 1845 г. быў прызнача*

ны вікарыем Слонімскага касцёла, а ў 1847 г. пераведзены на аналагіч*

ную пасаду ў м. Жырмуны, у 1852 г. — у Магілёўскі архікатэдральны

касцёл. Там Ю. Рэніер  з 1858 г. выконваў абавязкі прэфекта, а ў 1860 г.

узначаліў дэканат [5, арк. 30, 31; 7, арк. 32, 33]. Пераважная большасць

духавенства дэканата была шляхецкага паходжання ва ўзросце ад 26 да

39 гадоў і скарацілася нязначна (з чатырох да трох святароў) пасля паў*

стання 1863—1864 гг. Пры гэтым асабовы склад змяніўся за выключэн*
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нем дэкана, пасады вікарыяў займалі і маладыя святары з вольнаад*

пушчаных сялян, што давала ім магчымасць хуткага кар’ернага росту,

улічваючы статус Магілёўскага архікатэдральнага касцёла — галоўнага

ў межах архідыяцэзіі. Сярод такіх святароў былі Пётр Кісаржэўскі і

Францішак Клова. Першы з іх нарадзіўся каля 1835 г. у сям’і вольнаад*

пушчаных сялян, навучаўся ў Панявежскім дваранскім вучылішчы, у

1854 г. паступіў у Мінскую рымска*каталіцкую семінарыю. Пасля яе

заканчэння ў 1859 г. быў рукапакладзены і прызначаны вікарыем Бы*

хаўскага касцёла. У студзені 1860 г. П. Кісаржэўскі быў пераведзены на

аналагічную пасаду ў Талочынскі касцёл, а затым — у Магілёўскі архі*

катэдральны [5, арк. 40, 41; 6, арк. 51, 52]. У 1864 г. па распараджэнні

духоўнага кіраўніцтва быў пераведзены на пасаду вікарыя Віцебскага

касцёла св. Барбары і настаўніка Закону Божага ў павятовым вучыліш*

чы, а ў наступным годзе — віцэ*пробашча [7, арк. 133, 134]. Другі са

згаданых вікарыяў, Францішак Клова (нар. каля 1832 г.), меў аналагіч*

нае паходжанне, атрымаў адукацыю ў Цяльшэўскім дваранскім пяці*

класным вучылішчы і Мінскай семінарыі. У 1859 г. атрымаў сан свята*

ра і заняў пасаду вікарыя Дынабургскага, а затым — Магілёўскага архі*

катэдральнага касцёла [5, арк. 44, 45; 6, арк. 44, 45]. У 1864 г. пераве*

дзены адміністратарам у Чачэрскі касцёл [7, арк. 60, 61].

У Рагачова*Быхаўскі дэканат уваходзіла шэсць касцёлаў, у якіх, па

звестках на 1860—1861 гг., ажыццяўлялі душпастырскую дзейнасць тры

маладыя (ад 29 да 32 гадоў) святары шляхецкага паходжання з розных

губерняў Расійскай імперыі. Рагачова*Быхаўскім дэканам у 1860 г. з’яў*

ляўся Антоні Пятрышча (нар. каля 1823 г.), які паходзіў са шляхецкай

сям’і. Свецкую адукацыю ён атрымаў у Мінскай гімназіі, а затым наву*

чаўся ў мясцовай семінарыі і Санкт*Пецярбургскай духоўнай акадэміі,

аднак па стане здароўя вымушаны быў вярнуцца ў Мінск. Пасля закан*

чэння семінарыі ў 1849 г. быў рукапакладзены і прызначаны вікарыем

Бялыніцкага касцёла, адкуль пераведзены ў Віцебскі касцёл св. Анто*

нія. У 1853 г. А. Пятрышча стаў адміністратарам Палюдавіцкага касцё*

ла, а ў 1858 г. — Рагачоўскага, разам з прызначэннем на пасаду дэкана.

Да 1865 г. склад духавенства таксама абнавіўся, акрамя адміністратара

Люшэўскага касцёла Юльяна Чачота, які быў пераведзены на пасаду

вікарыя Антушэўскага касцёла [6, арк. 113—116; 7, арк. 40, 41]. Чатыры

святары, прызначаныя для працы ў межах дэканата, з’яўляліся выпуск*

нікамі пераважна рымска*каталіцкіх навучальных устаноў. Узрост духа*

венства вар’іраваўся ад 38 да 63 гадоў. Пасаду дэкана да 1865 г. займаў

Францыск Касінскі (нар. каля 1818 г., шляхецкага паходжання), які ат*
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рымаў адукацыю ў Беластоцкай гімназіі і Віленскай семінарыі. У 1841 г.

пераведзены ў Магілёўскую семінарыю, пасля заканчэння якой у 1844 г.

быў рукапакладзены і прызначаны настаўнікам Закону Божага ў Чэры*

каўскае павятовае вучылішча. У 1848 г. Ф. Касінскі заняў пасаду адмі*

ністратара Заскорскага касцёла, у 1852 г. — Слабадзінскага, а затым —

Кубліцкага і Магілёўскага фарнага касцёлаў. З 1854 г. быў пераведзены ў

Талочынскі касцёл, дзе стаў таксама магілёва*капыскім дэканам. Праз

тры гады пераехаў у Віцебскую губерню ў якасці адміністратара Рукша*

ніцкага касцёла і полацкага дэкана, адкуль быў пераведзены ў 1858 г. у

Быхаўскі касцёл, дзе таксама выконваў абавязкі выкладчыка Закону Бо*

жага ў мясцовым вучылішчы [5, арк. 72, 73; 7, арк. 40, 41].

Паводле адміністрацыйна*тэрытарыяльнага дзялення Магілёўскай

губерні з 1852 г. Беліцкі павет быў перайменаваны ў Гомельскі, аднак

гэта не пацягнула перайменавання дэканата да сярэдзіны 1860*х гг.

У 1860 г. тут дзейнічала шэсць касцёлаў, забяспечаных духавенствам

шляхецкага паходжання з Ковенскай, Гродзенскай і Віцебскай губер*

няў ва ўзросце 28—54 гадоў. У 1854 г. адміністратарам Чачэрскага кас*

цёла і гомельскім дэканам быў прызначаны Мікалай Гіртовіч (нар. каля

1815 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і з Ковенскай губерні. Навучаў*

ся ў Кальварыйскім вучылішчы і Цяльшэўскай гімназіі. У 1840 г.

М. Гіртовіч скончыў Магілёўскую семінарыю і быў прызначаны віка*

рыем Чарэйскага касцёла. У 1842 г. святар стаў адміністратарам Рага*

чоўскага касцёла і настаўнікам Закону Божага ў мясцовым вучылішчы.

З 1849 г. выконваў абавязкі члена турэмнага камітэта і віцэ*дэкана [5,

арк. 122, 123; 6, арк. 127, 128]. Пасля паўстання ў дэканаце працягнулі

працаваць чатыры святары — кураты Гросведэрскага і Нежынскага кас*

цёлаў і пробашчы Чачэрскага і Гомельскага касцёлаў. Апошні, Баніфа*

цый Найневіч (нар. каля 1803 г., шляхецкага паходжання) з’яўляўся так*

сама дэканам. Ён вярнуўся на гэту пасаду ў 1864 г. пасля звальнення па

стане здароўя. Б. Найневіч навучаўся ў Крыжскай гімназіі і Віленскай

семінарыі. У 1836 г. атрымаў пастырскае пасвячэнне і заняў пасаду віка*

рыя пры Гомельскім касцёле. З 1841 г. выкладаў Закон Божы ў Беліцкім

павятовым вучылішчы, а з 1847 г. сумяшчаў педагагічную дзейнасць з

пасадай віцэ*курата касцёла, стаў дэканам у 1850 г. [6, арк. 121, 122; 7,

арк. 52, 53].

У Клімавіцка*Мсціслаўскім дэканаце існавала пяць касцёлаў, якія ў

1861 г. былі цалкам забяспечаны духавенствам пераважна шляхецкага

паходжання з Ковенскай і Віленскай губерняў ва ўзросце 25—65 гадоў.

Сярод іх было тры пробашчы, два адміністратары, тры вікарыі і капелян
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Хоцімскага касцёла Макар Віллямовіч [5, арк. 138, 139; 6, арк. 155, 156].

Пры гэтым Дамінік Лятук, вікарый Касцюковіцкага касцёла, паходзіў з

сялян [5, арк. 134, 135; 6, арк. 153, 154]. У 1865 г. колькасць святароў

зменшылася да сямі і перамяшчэнняў сярод іх не адбылося. Адзіная зме*

на закранула Смаленскі касцёл, куды з Вышэ*Дынабургскага дэканата

быў пераведзены на пасаду вікарыя Карл Явароўскі [7, арк. 78, 79]. Аз*

начаныя прадстаўнікі святарства паходзілі са шляхецкіх родаў і мелі

ўзрост ад 33 да 51 года. Клімавіцка*мсціслаўскім дэканам з 1860 г. з’яў*

ляўся Марцін Гарлеўскі (нар. каля 1820 г., шляхецкага паходжання), які

навучаўся ў Гродзенскай губернскай гімназіі і Мінскай рымска*каталіц*

кай семінарыі, пасля закачэння якой у 1845 г. паступіў у Санкт*Пецяр*

бургскую акадэмію, дзе атрымаў званне кандыдата багаслоўя. У 1849 г.

быў рукапакладзены і прызначаны настаўнікам лацінскай і нямецкай

мовы пры Сестранцэвіцкім вучылішчы. У 1853 г. заняў месца настаўні*

ка Закону Божага ў будаўнічым кадэцкім корпусе, адкуль быў пераведзе*

ны ў 1854 г. на аналагічную пасаду ў Мсціслаўскае дваранскае вучыліш*

ча. З 1855 г. М. Гарлеўскі прызначаны адміністратарам мясцовага касцё*

ла і працягваў займаць пасаду дэкана [6, арк. 147, 148; 7, арк. 66, 67].

Сфера дзейнасці чэрыкава*чавускага дэкана ахоплівала сем пара*

фіяльных касцёлаў, у якіх на пачатку 60*х гг. ХІХ ст. працавалі 12 свя*

тароў на пасадах пробашча (чатыры чалавекі), адміністратара (тры ча*

лавекі) і вікарыя (пяць чалавек). Яны паходзілі са шляхты Аўгустоўскай,

Гродзенскай, Віленскай, Віцебскай і Ковенскай губерняў і мелі ўзрост

ад 24 да 69 гадоў. Пасля паўстання ў дэканаце налічвалася ўсяго восем

святароў, з якіх тры засталіся працаваць у яго межах. Новапрызнача*

нымі былі Захар Венцкевіч, вікарый Расненскага касцёла, і Фама Су*

хоцкі, пробашч Радонскага касцёла [7, арк. 56, 57, 94, 95]. Святары мелі

ўзрост ад 30 да 66 гадоў. Сярод духавенства дэканата, пераважна шля*

хецкага паходжання, з 1864 г. быў Дамінік Лятук (нар. каля 1836 г.), які

паходзіў з сялян. Будучы святар навучаўся ў Цяльшэўскім дваранскім

вучылішчы, а затым — Мінскай семінарыі. Рукапакладзены ў 1860 г. з

прызначэннем на пасаду вікарыя Касцюковіцкага касцёла [5, арк. 134,

135; 6, арк. 153, 154]. У 1864 г. пераведзены на месца адміністратара

Крычаўскага касцёла [7, арк. 86, 87]. Дэканат узначальваў Павел Пад*

гурскі (нар. каля 1828 г. у шляхецкай сям’і Гродзенскай губерні).

У 1840—1847 гг. ён навучаўся ў Беластоцкай гімназіі, у 1847—1849 гг. —

у Мінскай семінарыі, а ў 1849—1853 гг. — у рымска*каталіцкай духоў*

най акадэміі ў Санкт*Пецярбургу, якую скончыў са ступенню магістра

багаслоўя. У 1853 г. быў рукапакладзены і прызначаны на пасаду пра*
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фесара матэматыкі павятовага Сестранцэвіцкага вучылішча. У 1857 г.

прызначаны пробашчам Чэрыкаўскага касцёла і чэрыкава*чавускім дэ*

канам [5, арк. 152, 153; 6, aрк. 161, 162; 7, арк. 80, 81].

У 1861 г. у аршанскім дэканаце было восем прадстаўнікоў духавен*

ства (чатыры адміністратары, два пробашчы і адзін вікарый) шляхецка*

га паходжання з Віцебскай і Ковенскай губерняў ва ўзросце ад 26 да

61 года. Узначальваў дэканат Юзаф Галкевіч (нар. каля 1801 г., паходзіў

са шляхты). Адукацыю атрымаў у Датноўскім павятовым вучылішчы, а

ў 1824 г. паступіў у Віленскую семінарыю. У 1830 г. быў рукапакладзены

і заняў пасаду пробашча ў м. Краслаўка (куды вярнуўся ў 1835 г.), а з

1832 г. — прафесара і дырэктара мясцовай семінарыі. З 1835 г. стаў выша*

дынабургскім дэканам і рэгенсам семінарыі. У 1843 г. быў пераведзены

ў Дубровенскі касцёл і стаў аршанскім дэканам. У 1852—1855 гг. займаў

пасаду асэсара Магілёўскай кансісторыі [5, арк. 222, 223; 6, арк. 183, 184].

На пасадзе дэкана яго змяніў у 1862 г. Вікенці Кучынскі (нар. каля

1819 г., шляхецкага паходжання). У 1828 г. В. Кучынскі паступіў у Віцеб*

скае вучылішча, а ў 1840 г. — у Магілёўскую рымска*каталіцкую семіна*

рыю, па заканчэнні якой у 1844 г. быў рукапакладзены. Пастырскае слу*

жэнне ён пачаў у Ульскім касцёле, а праз год заняў месца вікарыя пры

архікатэдральным касцёле ў Магілёве. У 1846 г. заняў пасаду курата Боб*

рскага касцёла, дзе стаў адміністратарам у 1850 г. З 1852 г. прызначаны

магілёва*капыскім віцэ*дэканам, але па прапанове мітрапаліта стаў віка*

рыем Шклоўскага касцёла, з 1855 г. — адміністратарам Горыцкага, а з

1857 г. — Аршанскага касцёла, дзе ў 1858 г. стаў віцэ*дэканам, а ў 1862 г. —

дэканам [7, арк. 96, 97]. У перыяд, калі В. Кучынскі займаў пасаду дэка*

на, колькасць святароў зменшылася да сямі. Сярод іх былі два пробаш*

чы, у тым ліку Францішак Вечаркоўскі, які заняў месца ў Талочынскім

касцёле [7, арк. 102, 103], а таксама пяць адміністратараў шляхецкага

паходжання ва ўзросце ад 37 да 66 гадоў. Акрамя прызначанага святара і

Міхаіла Рафаловіча, пераведзенага з Камена*Губінскага касцёла Лепель*

скага дэканата, асабовы склад духавенства дэканата не змяніўся. Адным

са старэйшых працуючых святароў быў Юзаф Юржыноўскі (нар. каля

1786 г. у шляхецкай сям’і Жытомірскай губерні). З 1796 г. ён навучаўся ў

Берасцейскім вучылішчы, а затым уступіў у Луцкі трынітарскі кляштар

і Віленскую семінарыю. У 1809 г. быў рукапакладзены і працягнуў наву*

чанне ў Віленскім універсітэце. Затым быў прызначаны пробашчам у

Крывічах, а праз шэсць гадоў — настаяцелем Аршанскага кляштара, ад*

куль быў пераведзены на аналагічную пасаду ў Віленскі Антокальскі

кляштар. З 1838 г. па дазволе канфесіянальнага кіраўніцтва стаў вікары*
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ем Горы*Горыцкага касцёла, а з 1852 г. — Дубровенскага, адкуль у 1858 г.

пераведзены на пасаду капеляна Барысценаўскай капліцы Аршанскага

дэканата [5, арк. 186—191; 6, арк. 199, 200].

У асабовым складзе Сенненскага дэканата ў 1860—1865 гг. зменаў

не адбылося. У яго шасці касцёлах выконвалі душпастырскія абавязкі

чатыры пробашчы, два адміністратары і вікарый шляхецкага паходжан*

ня пераважна з Віцебскай і Ковенскай губерняў. Выключэннем быў

вікарый Сенненскага касцёла Леапольд Старэвіч, які паходзіў з сялян*

скай сям’і [6, арк. 227, 228; 7, арк. 115, 116]. Узрост святароў дэканата

складаў у 1865 г. 33—68 гадоў. Паводле фармулярных спісаў адбыліся

наступныя змены ў кіраўніцтве дэканата. Так, Баніфацый Пафіяновіч

(нар. каля 1797 г. у шляхецкай сям’і) атрымаў адукацыю ў Лужэцкім

вучылішчы і семінарыі. У 1822 г. ён быў рукапакладзены і да 1827 г. з’яў*

ляўся капелянам Магілёўскага арцыбіскупа, затым — вікарыем Біржан*

скага, а з 1829 г. — адміністратарам Лукомльскага касцёла. У 1850 г.

Б. Парфіяновіч быў прызначаны сенненскім дэканам [5, арк. 232, 233;

6, арк. 213, 214].

У 1862 г. азначаную пасаду заняў доктар багаслоўя Станіслаў Белы

(нар. каля 1809 г.). У 1826 г. скончыў Драгічынскае павятовае шасцік*

ласнае вучылішча і паступіў у Беластоцкую семінарыю, адкуль перай*

шоў у Віленскі ўніверсітэт, які скончыў са ступенню магістра багаслоўя.

У 1833 г. быў пасвечаны ў стан духавенства і распачаў педагагічную дзей*

насць на пасадзе настаўніка польскай мовы ў Драгічынскім вучылішчы,

з 1839 г. выкладаў Закон Божы ў Беластоцкай гімназіі, куды вярнуўся ў

1841 г. разам з выкладаннем у Беластоцкім інстытуце для дзяўчат шля*

хецкага паходжання. У 1839 г. прызначаны ад’юнктам Віленскай рым*

ска*каталіцкай акадэміі. З 1846 г. С. Белы распачаў душпастырскую дзей*

насць у Ражанастоцкім касцёле ў якасці пробашча, а ў 1847 г. працягнуў

яе ў Аршанскім, дзе заняў пасаду дэкана. У 1849 г. ён быў пераведзены

на пасаду адміністратара Магілёўскага фарнага і прапаведніка архіка*

тэдральнага касцёлаў. Праз год стаў настаўнікам Закону Божага ў мяс*

цовай губернскай гімназіі і асэсарам Магілёўскай кансісторыі. З 1852 г.

святар быў вызвалены ад усіх пасад па стане здароўя, але ў 1857 г. прыз*

начаны на пасаду пробашча Чарэйскага касцёла [5, арк. 250—253; 6, арк.

223—226; 7, арк. 110—112].

Цікава склаўся лёс Аўгуста Тамельскага (нар. каля 1798 г., шляхецка*

га паходжання). Ён навучаўся ў Магілёўскім езуіцкім вучылішчы, у 1820 г.

уступіў у Шклоўскі дамініканскі кляштар. Рукапакладзены ў 1824 г. у

манаскае духавенства і выконваў абавязкі прапаведніка ў 16 кляштарах
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да 1829 г., калі быў прызначаны вікарыем Старасельскага касцёла.

У 1832 г.  быў пераведзены ў Мсціслаўскі касцёл, а з 1835 г. стаў пробаш*

чам Астравянскага касцёла Сенненскага дэканата [6, арк. 215, 216].

У Віцебскім дэканаце было пяць касцёлаў, дзе працавалі дзевяць свя*

тароў шляхецкага паходжання з Магілёўскай, Ковенскай і Гродзенскай

губерняў. Пры гэтым у Віцебскім касцёле св. Барбары было тры вікарыі

і віцэ*пробашч. У дэканаце ў 1861 г. былі: пробашч, віцэ*пробашч, два

адміністратары, тры вікарыі і капелян Віцебскага мар’явіцкага кляшта*

ра Васіль Барташэвіч [5, арк. 290, 291; 6, арк. 259, 260]. Узрост гэтага

духавенства вар’іраваўся ад 24 да 66 гадоў. Узначальваў дэканат Юліуш

Гайжэўскі (нар. каля 1822 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і. Адука*

цыю атрымаў у Віленскай губернскай гімназіі і Мінскай семінарыі.

У 1850 г. быў рукапакладзены і прызначаны адміністратарам Віцебскага

касцёла св. Барбары, з 1854 г. — віцэ*дэканам, з 1859 г. — дэканам [5,

арк. 254—256; 6, арк. 233, 234]. На гэтай пасадзе яго змяніў у лістападзе

1864 г. Юзаф дэ Вальдэн (нар. каля 1800 г.), пробашч Віцебскага касцё*

ла св. Барбары.

Адукацыю Ю. дэ Вальдэн атрымаў у Віцебскай губернскай гімназіі.

У 1820 г. паступіў у Віленскую семінарыю і прыняў духоўнае званне ў

1826 г. Пры гэтым з 1824 г. выкладаў польскую і лацінскую мовы ў Лыс*

коўскім павятовым вучылішчы (куды вярнуўся ў 1830 г.), а з 1827 г. з’яў*

ляўся наглядчыкам Дынабургскага шасцікласнага павятовага вучыліш*

ча. У наступным годзе ён стаў выкладчыкам багаслоўя ў Беластоцкай

семінарыі, а з 1835 г. быў прызначаны прафесарам багаслоўя Віленскай

семінарыі. З 1837 г. распачаў душпастырскую дзейнасць на пасадзе віка*

рыя Мінскага катэдральнага касцёла, а з наступнага года — прафесара

багаслоўя Мінскай семінарыі і дэфенсара (абаронцы шлюбных сувязей).

З 1839 г. аднавіў педагагічную дзейнасць у Мінскай губернскай гімназіі,

затым — Мінскім павятовым дваранскім вучылішчы. З 1843 г. быў пераве*

дзены ў Віцебскую губернскую гімназію, а з 1845 г. — у павятовае вучы*

лішча і прытулак [5, арк. 286, 287; 7, арк. 125—132]. Пад яго кіраўніцт*

вам у 1865 г. засталіся тры пробашчы, і толькі В. Пржыялгоўскі працяг*

нуў працу ў дэканаце [5, арк. 270—275; 6, арк. 247—252; 7, арк. 137, 138].

Леанард Буржынскі, пробашч Станькоўскага касцёла, і Пётр Кісар*

жэўскі, віцэ*пробашч Віцебскага касцёла св. Барбары, былі пераведзе*

ны з Аршанскага і Магілёўскага дэканатаў адпаведна. Узрост святарства,

за выключэннем дэкана, складаў ад 31 да 39 гадоў.

У склад Невельска*Веліжскага дэканата ўваходзіла тры касцёлы, у

якіх працавалі ў 1860 г. сем святароў шляхецкага паходжання (адзін про*
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башч і адзін адміністратар, тры вікарыі і два місіянеры ў Сакольніцкай

парафіі і Веліжскім касцёле) ва ўзросце ад 29 да 72 гадоў. У сувязі з паў*

станнем з Сенненскага дэканата на пасаду вікарыя Невельскага касцё*

ла і настаўніка Закону Божага ў мясцовым вучылішчы быў пераведзены

Павел Келпш, а з Лепельскага — пробашч Веліжскага касцёла Юзаф

Сцяцкевіч [5, арк. 143 адв. — 146; 6, арк. 277 адв. — 279, 355, 356; 7,

арк. 143—146]. Адам Куроўскі быў прызначаны на пасаду вікарыя Веліж*

скага касцёла [7, арк. 143 адв. — 145]. Дэканат узначальваў Данат Ся*

машка (нар. каля 1806 г. у шляхецкай сям’і Ковенскай губерні). Скон*

чыў Расіенскае павятовае вучылішча ў 1824 г. і ўступіў у ордэн кармелі*

таў. Рукапакладзены ў 1829 г. і прызначаны куратам Лінкаўскага касцё*

ла. На працягу двух гадоў Д. Сямашка выконваў абавязкі кракаўскага

дэкана, а затым — курата Віленскага касцёла Усіх святых. У 1842 г. прыз*

начаны настаяцелем Віленскага кармеліцкага кляштара. У 1859 г. згод*

на з загадам кіраўніцтва пераведзены ў парафіяльнае духавенства і прыз*

начаны пробашчам Слабадскога касцёла і віленскім дэканам. З 1860 г.

з’яўляўся пробашчам Невельскага касцёла і невельска*веліжскім дэка*

нам [6, арк. 279—281; 7, арк. 144, 145].

Полацкі дэканат уключаў чатыры касцёлы, у якіх у пачатку 60*х гг.

ХІХ ст. было восем святароў (тры адміністратары, настаяцель Полацка*

га дамініканскага кляштара, два вікарыі і капелян Шацілаўскага касцё*

ла) ва ўзросце ад 32 да 57 гадоў. Пасады полацкага дэкана і настаяцеля

кляштара займаў Аляксандр Пятроўскі (нар. каля 1810 г.), які паходзіў

са шляхты Віленскай губерні. Адукацыю будучы святар атрымаў у Вілен*

скай гімназіі, а ў 1829 г. пасля навучання ў Папроцкім дамініканскім

кляштары склаў абеты ў Глыбоцкім кармеліцкім кляштары. З 1837 г. —

выконваў абавязкі прапаведніка ў Забяльскім і Полацкім кляштарах.

У 1847 г. А. Пятроўскі заняў пасаду вікарыя і пенітэнцыярыя Магілёў*

скага архікатэдральнага касцёла, у 1851 г. быў пераведзены капелянам

Гатчынскага сіроцкага інстытута, а ў 1852 г. — куратам і прапаведнікам

Санкт*Пецярбургскага касцёла св. Кацярыны і капелянам ніжніх чыноў

Маскоўскай Мікалаеўскай чыгункі. З 1857 г. святар пераведзены ў По*

лацк [5, арк. 300—301; 6, арк. 285, 286].

У 1865 г. дэканат узначаліў малады пробашч Полацкага касцёла

Вікенці Юркевіч (нар. каля 1833 г., шляхецкага паходжання). Навучаўся

ў Ковенскім пяцікласным павятовым вучылішчы і Мінскай семінарыі,

пасля заканчэння якой у 1858 г. быў рукапакладзены і прызначаны віка*

рыем Віцебскага касцёла. У 1862 г. ён быў пераведзены на аналагічную

пасаду ў Кубліцкі касцёл, у 1863 г. вярнуўся ў Віцебск у якасці віцэ*про*
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башча. У 1864 г. В. Юркевіч выконваў абавязкі пробашча Полацкага па*

дамініканскага касцёла, а ў наступным годзе быў прызначаны адмініст*

ратарам згаданага касцёла і дэканам [5, арк. 264—269; 6, арк. 241—246;

7, арк. 149, 150]. Пад кіраўніцтвам В. Юркевіча ажыццяўлялі душпас*

тырскую дзейнасць тры адміністратары, два вікарыі і місіянер Анотаў*

скага касцёла Георгій Шыманскі [7, арк. 146 адв. — 147].

Структура Лепельскага дэканата ўключала 11 парафіяльных касцё*

лаў. Душпастырскія абавязкі выконвалі 22 святары (чатыры пробаш*

чы, па восем адміністратараў і вікарыяў). Капелянам пры маёнтку

Іванск Чашніцкай парафіі з’яўляўся Францішак Дыла [6, арк. 409, 410],

а пры Кубліцкім касцёле жыў Вікенцій Шымакоўскі [6, арк. 349, 350].

Святарам было ад 24 да 70 гадоў. Яны паходзілі са шляхты Ковенскай,

Гродзенскай, Віленскай і Валынскай губерняў. На чале дэканата быў

Рамуальд Кераноўскі (нар. каля 1810 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і.

Першапачатковую адукацыю ён атрымаў у Трашкунскай гімназіі, а ў

1842 г. паступіў у Краслаўскую рымска*каталіцкую семінарыю, у сувязі

з закрыццём якой быў пераведзены ў Мінскую. У 1847 г. рукапакладзе*

ны і прызначаны вікарыем Віцебскага касцёла, адкуль у 1851 г.

пераведзены на пасаду адміністратара Бешанковіцкага касцёла і лепель*

скага дэкана [6, арк. 365, 366].

Адміністратарам Палюдавіцкага касцёла з’яўляўся Андрэй Гера*

чынскі (нар. каля 1795 г.), які паходзіў са шляхты заштатнага г. Драгічы*

на Гродзенскай губерні, дзе скончыў дваранскае пяцікласнае вучыліш*

ча. Працягнуў навучанне да сёмага класа ў Беластоцкай гімназіі, а ў 1850 г.

уступіў у Мінскую рымска*каталіцкую семінарыю. Рукапакладзены ў

1854 г. і прызначаны вікарыем у Віцебску. У 1855—1859 гг. А. Герачынскі

з’яўляўся выкладчыкам Закону Божага ў Рагачоўскім шляхецкім вучылі*

шчы, а затым быў пераведзены па прапанове арцыбіскупа ў Віцебскую

губерн , дзе выконваў функцыі адміністратара Палюдавіцкага, з 1863 г.

Закрэўскага касцёла. У ліпені 1863 г. А. Герачынскі быў высланы ў адмі*

ністратыўным парадку ў г. Салікамск Пермскай губерні. Падчас амні*

стыі 1871 г. яго вызвалілі ад нагляду паліцыі і ў 1876 г. перавялі на жы*

харства ў Курск. З 1885 г. яму было дазволена пасяліцца ў Мінскай гу*

берні. Скарыстаўшыся гэтым дазволам, А. Герачынскі з лістапада 1885 г.

заняў пасаду адміністратара Капыскага касцёла [8, арк. 25, 32]. У 1865 г.

склад святарства Лепельскага дэканата ўключаў дзесяць святароў шля*

хецкага паходжання ва ўзросце ад 29 да 65 гадоў. Новапрызначанымі з’яў*

ляліся адміністратары Ульскага касцёла і Сялішчскага касцёлаў Георгій

Матуз [7, арк. 175, 176] і Станіслаў Рыла [7, арк. 169, 170], а таксама
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вікарый Лепельскага касцёла Артур Смарчэўскі [7, арк. 161, 162]. З Не*

вельска*Веліжскага дэканта пераведзены Аляксандр Якубоўскі [5,

арк. 142, 143; 6, арк. 283, 284; 7, арк. 177, 178].

У склад Себежска*Дрысенскага дэканата ўваходзіла восем касцёлаў,

дзе па стане на 1861 г. працавалі 20 прадстаўнікоў духавенства ва ўзрос*

це 26—77 гадоў, якія паходзілі з Ковенскай, Віленскай, Мінскай, Віцеб*

скай, Гродзенскай і Жытомірскай губерняў. Сярод іх было па пяць про*

башчаў і адміністратараў, сем вікарыяў, тры капеляны. На чале дэканата

быў Юзаф Аўсяны (нар. каля 1829 г., шляхецкага паходжання), які наву*

чаўся ў Мінскай губернскай гімназіі, семінарыі і Санкт*Пецярбургскай

духоўнай акадэміі. У 1851 г. ён быў прызначаны настаўнікам Закону Бо*

жага ў Магілёўскай губернскай гімназіі, яшчэ да рукапалажэння ў 1853 г.,

калі Ю. Аўсяны заняў пасаду вікарыя Магілёўскага архікатэдральнага

касцёла. У 1854 г. стаў адміністратарам Рукшаніцкага касцёла і быў пры*

значаны полацкім дэканам, з 1857 г. — адміністратарам Талочынскага

касцёла і магілёва*капыскім дэканам. Па ўласным жаданні з 1860 г. пе*

раведзены на пасаду адміністратара Асвейскага касцёла і себежска*дры*

сенскага дэкана [5, арк. 462, 463; 6, арк. 425, 426]. Адам Шаблоўскі (нар.

у 1812 г., шляхта Мінскай губерні) заняў гэту пасаду ў 1863 г. Ён скончыў

Віленскае павятовае вучылішча і семінарыю. Прыняў пастырскае пас*

вячэнне ў 1839 г. і прызначаны вікарыем у Вільна. У 1841 г. быў пераве*

дзены ў Асвейскі касцёл на аналагічную пасаду, а з 1849 г. заняў пасаду

пробашча ў м. Росіца. У 1854 г. упершыню прызначаны себежска*дры*

сенскім дэканам да 1860 г., калі па стане здароўя быў залічаны да эмеры*

таў [7, арк. 193, 194]. У 1865 г. у дэканаце было восем святароў (два про*

башчы і шэсць адміністратараў) ва ўзросце ад 46 да 73 гадоў. З іншага

дэканата туды быў пераведзены Ф. Луба, які заняў пасаду адміністрата*

ра Дрысенскага касцёла [5, арк. 60, 61; 7, арк. 201—204]. Адным са ста*

рэйшых святароў дэканата быў Якаў Браўклевіч (нар. у 1785 г.), які па*

ходзіў са шляхты Цяльшэўскага павета Ковенскай губерні. Першапа*

чатковую адукацыю атрымаў у Крацінскім вучылішчы, а затым паступіў

у Краслаўскую семінарыю. Рукапакладзены ў 1816 г. і прызначаны віка*

рыем Росіцкага касцёла, дзе працаваў усё жыццё і пражываў у 1861 г. у

якасці эмерыта [5, арк. 487, 488; 6, арк. 443, 444].

Вышэ*Дынабургскі дэканат быў адным з найбольшых па колькасці

касцёлаў (10), у якіх душпастырскія абавязкі выконвалі 18 святароў ва

ўзросце 25—63 гадоў. Шасцёра з іх займалі пасады пробашчаў і вікарыяў,

чацвёра — адміністратараў. Духавенства пераважна было шляхецкага

паходжання з Ковенскай, Віленскай і Мінскай губерняў. З казённых ся*



181ÇÌÅÍÛ  ¡  ÀÑÀÁÎÂÛÌ  ÑÊËÀÄÇÅ  ÏÀÐÀÔ²ßËÜÍÀÃÀ  ÄÓÕÀÂÅÍÑÒÂÀ  ÌÀÃ²Ë¨¡ÑÊÀÉ  ÀÐÕ²ÄÛßÖÝÇ²²

лян паходзіў Юзаф Кенслін [6, арк. 509—514], а з вольных людзей —

Юзаф Шышнеўскі (нар. каля 1819 г.), што, відавочна, паўплывала на

кар’ерны рост апошняга. Так, адукацыю ён атрымаў у Цяльшэўскім па*

вятовым вучылішчы і Мінскай семінарыі. Пасля прыняцця сану ў 1850 г.

быў прызначаны вікарыем Неўцеранскага касцёла, а ў 1852 г. пераве*

дзены ў Дагдзенскі на аналагічную пасаду [5, арк. 552, 553; 6, арк. 495,

500; 7, арк. 221, 222]. Ю. Шышнеўскі ў пачатку 1860*х гг. працаваў пад

кіраўніцтвам вышэ*дынабургскага дэкана Феліцыяна Антаневіча (нар.

у 1822 г.), які паходзіў са шляхецкай сям’і Дынабургскага павета Віцеб*

скай губерні. Навучаўся ў Дынабургскай гімназіі, Віленскай рымска*ка*

таліцкай семінарыі і Санкт*Пецярбургскай духоўнай акадэміі. Атрымаў

пасвячэнне ў 1851 г. з прызначэннем на пасаду настаўніка Закону Божа*

га ў Свіслацкае дваранскае вучылішча, а ў 1857 г. быў пераведзены на

аналагічную пасаду ў Рэчыцкае вучылішча. З 1858 г. Ф. Антаневіч стаў

пробашчам Празменскага касцёла і дэканам Рэжыцка*Надлюбанскага

дэканата. У 1859 г. быў пераведзены ў Дынабургскі касцёл і на адпавед*

ную пасаду дэкана [5, арк. 562, 563; 6, арк. 461, 462].

На пасаду дэкана пасля паўстання 1863—1864 гг. вярнуўся Юзаф Яла*

вецкі (нар. каля 1817 г., шляхецкага паходжання). Ён навучаўся ў

Іллуцкім дваранскім вучылішчы, у 1835 г. паступіў у Віленскую семіна*

рыю, пасля заканчэння якой у 1839 г. быў рукапакладзены і прызнача*

ны пракуратарам Краслаўскай семінарыі, дзе ў 1842—1843 гг. выконваў

абавязкі інспектара. У 1848 г. быў пераведзены на пасаду адміністрата*

ра Краслаўскага касцёла, а ў наступным годзе стаў пробашчам. Пасаду

вышэ*дынабургскага дэкана заняў у 1850 г. і з 1853 г. пачаў выкладаць

Закон Божы ў дынабургскай гімназіі [5, арк. 572, 573; 6, арк. 479, 480;

7, арк. 205, 206].

Колькасць святароў, падначаленых Ю. Ялавецкаму, павялічылася да

21 (пяць пробашчаў, чатыры адміністратары, дзесяць вікарыяў і капе*

лян Краслаўскай дваровай капліцы графаў Плятэраў — Ян Шпак) [7,

арк. 213, 214]. З іх ліку сем выпускнікоў семінарый, а з іншых дэканатаў

пераведзены чатыры святары. Пераважная большасць святароў 25—

66 гадоў былі прадстаўнікамі шляхты, а чацвёра — сялянства. Пры гэ*

тым са шляхты нямецкага паходжання быў Францішак Сандра (нар.

у 1798 г. у г. Ворцбург, Баварыя). Ён атрымліваў адукацыю ў вучылішчах

Санкт*Пецярбурга і Віленскім універсітэце, які скончыў са ступенню

магістра багаслоўя. Быў рукапакладзены ў 1821 г. і прызначаны вікары*

ем Кадэрмуйжскага касцёла, у 1853 г. атрымаў статус ганаровага каноні*

ка [5, арк. 558, 559; 6, арк. 473, 474]. З сялян паходзіў Юзаф Сымановіч
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(нар. каля 1837 г.), які з 1864 г. пасля заканчэння Цяльшэўскага павято*

вага вучылішча і Мінскай семінарыі заняў пасаду вікарыя Краслаўскага

касцёла [7, арк. 209, 210].

У Ніжне*Дынабургскім дэканаце налічвалася дзевяць касцёлаў, дзе

абавязкі выконвалі два пробашчы, шэсць адміністратараў і восем віка*

рыяў ва ўзросце ад 25 да 70 гадоў шляхецкага паходжання з Ковенскай і

Віленскай губерняў. З 1856 г. ніжне*дынабургскім дэканам і адміністра*

тарам Лікснянскага касцёла з’яўляўся Фама Копец (нар. каля 1801 г.,

шляхецкага паходжання). Ён навучаўся ў Ужвальдскім вучылішчы і се*

мінарыі. У 1829 г. быў рукапакладзены і прызначаны вікарыем Лівен*

муйжскага касцёла, у 1849 г. стаў пробашчам Вялёнскага касцёла [5,

арк. 608, 609; 6, арк. 529, 530]. У 1865 г. душпастырскія абавязкі ў межах

дэканата выконвалі два пробашчы, а астатнія шэсць былі адміністрата*

рамі. Асабовы склад дэканата змяніўся мінімальна. На пасаду адмініст*

ратара Ясмуйжскага касцёла з Вышэ*Дынабургскага дэканата быў пе*

раведзены Казімір Альчыкевіч, а кіраўніцтва Прэльскім касцёлам было

даручана Юзафу Яроцкаму [5, арк. 616, 617; 7, арк. 249, 250, 253, 254].

З казённых сялян паходзіў адміністратар Рушанкага касцёла Георгій

Шацкі (нар. каля 1821 г.). Першапачатковую адукацыю атрымаў у Бела*

стоцкай гімназіі, а ў 1847 г. паступіў у Мінскую семінарыю. У 1850 г. быў

рукапакладзены і прызначаны на пасаду вікарыя Прыдруйскага касцё*

ла, адкуль на аналагічную пасаду быў пераведзены да Краслаўскага ў

1851 г. З 1853 г. займаў месца адміністратара Аўлейскага касцёла да 1857 г.,

калі быў пераведзены ў Ясмуйжскі, а з 1861 г. — Рушанскі касцёлы [5,

арк. 554, 555; 6, арк. 582, 583; 7, арк. 257, 258].

Рэжыцка*разненскаму дэкану падпарадкоўвалася 11 касцёлаў з

16 святарамі, сярод якіх было пяць пробашчаў, па чатыры адміністрата*

ры і вікарыі, а таксама два кураты. Прадстаўнікі духавенства мелі ўзрост

ад 24 да 74 гадоў, пры гэтым пераважная іх большасць адносілася да ста*

лага ўзросту (45—65 гадоў). Яны паходзілі са шляхты Ковенскай, Віцеб*

скай, Віленскай і Мінскай губерняў. Рэжыцка*разненскі дэкан, Ануфры

Мядушэўскі (нар. каля 1816 г.), паходзіў са шляхты Ковенскай губерні.

Адукацыю атрымаў у Трашкунскай гімназіі і Краслаўскай семінарыі. Быў

рукапакладзены ў 1842 г. і прызначаны вікарыем у Росіцкі касцёл, адкуль

у 1851 г. пераведзены ў Фейманскі, а затым Юзэфаўскі. У 1860 г. заняў

пасаду дэкана і пробашча ў Рэжыцы [5, арк. 748, 749; 6, арк. 629—630].

У выкананні абавязкаў, зыходзячы са значных тэрытарыяльных памераў

парафіі, А. Мядушэўскаму асіставаў Гаспар Скірмунт [5, арк. 760, 761; 6,

арк. 644, 645; 7, арк. 293, 294]. У 1864—1865 гг. асабовы склад духавенства
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па ўзросце і паходжанні змяніўся нязначна. Так, з Рэжыцка*Надлюбан*

скага дэканата на пасаду пробашча Пушанскага касцёла быў пераведзе*

ны Антоній Біржанскі [7, арк. 269, 270], з Перадлюцынскага — адміні*

стратар Дукштыгальскага касцёла Антоній Мілевіч [7, арк. 271, 272], а з

Залюцынскага — адміністратар Шадурскага касцёла Канстанцін Ча*

хоўскі [7, арк. 279, 280]. Новапрызначаным стаў Іахім Будрык, адмініст*

ратар Разентоўскага касцёла [7, арк. 281, 282]. Узначальваў дэканат Ан*

тоній Бельскі (нар. каля 1824 г.), які паходзіў з сям’і обер*афіцэра расій*

скіх войск. Навучаўся ў Мінскім дваранскім вучылішчы і семінарыі. Быў

рукапакладзены ў 1849 г. і заняў пасаду вікарыя Рэжыцкага касцёла.

З 1853 г. працаваў на аналагічнай пасадзе ў Юзэфаўскім, з 1854 г. — адмі*

ністратарам Вялёнскага касцёла [5, арк. 762, 763; 6, арк. 645, 646]. У 1865 г.

ён сумяшчаў аналагічныя пасады ў двух дэканатах: Рэжыцка*Разненскім

і Рэжыцка*Надлюбанскім [7, арк. 110—112].

Рэжыцка*Надлюбанскі дэканат уключаў 13 касцёлаў, у якіх на па*

чатку 1860*х гг. працавалі 18 святароў, у тым ліку тры пробашчы, сем

адміністратараў і восем вікарыяў. Іх узрост складаў ад 27 да 56 гадоў, пры

гэтым пераважная большасць была ва ўзросце да 35 гадоў. Яны паходзілі

з Ковенскай і Віцебскай губерняў, пераважна са шляхецкіх родаў, аднак

вышэйзгаданы Антоній Бельскі паходзіў з сям’і афіцэра. З вольных лю*

дзей паходзілі адміністратар Ян Місевіч [5, арк. 802, 803; 6, арк. 707, 708]

і пробашч Уладзіслаў Куцура [6, арк. 647, 648] з Празменскага і Рыкаў*

скага касцёлаў. Адміністратар Фейманскага касцёла Станіслаў Кімбрыг

паходзіў з сялян [5, арк. 788, 789; 6, арк. 669, 670]. У азначаны перыяд

пасаду дэкана займаў Данііл Рымкевіч (нар. у 1817 г., Цяльшэўскі павет

Ковенскай губерні), які першапачатковую адукацыю атрымаў у Цяль*

шэўскім вучылішчы, а духоўную — у Мінскай і Магілёўскай семінары*

ях, а таксама Санкт*Пецярбургскай акадэміі. Быў рукапакладзены ў

1845 г. і прызначаны адміністратарам Маскоўскага Петрапаўлаўскага

касцёла, а затым — вікарыем і нямецкім прапаведнікам у згаданым кас*

цёле. У 1847 г. згодна з прадпісаннем міністра ўнутраных спраў Л. А. Пя*

роўскага пераведзены з Масквы на пасаду вікарыя Біржанскага касцё*

ла. У 1848 г. Д. Рымкевіч заняў месца вікарыя ў Магілёўскім архікатэд*

ральным касцёле, а затым — прэфекта. З 1849 г. працаваў адміністрата*

рам Харкаўскага касцёла і капелянам 1*га рэзервовага кавалерыйскага

корпуса ўкраінскіх ваенных пасяленняў, а таксама ў інстытуце для дзяў*

чат шляхецкага паходжання і першай гімназіі. У 1852 г. стаў куратам Грос*

ведэрскага, у 1854 г. — адміністратарам Стружанскага, у 1857 г. — Лянд*

скаронскага касцёлаў. На пасаду рэжыцка*надлюбанскага дэкана і адмі*
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ністратара Варклянскага касцёла пераведзены ў 1859 г. [5, арк. 808, 809;

6, арк. 725, 726].

Перадлюцынскі дэканат ўключаў дзесяць касцёлаў, у якіх працавалі

ў пачатку 1860*х гг. пяць адміністратараў, па чатыры пробашчы і вікарыі

ва ўзросце ад 27 да 60 гадоў шляхецкага паходжання з Ковенскай і Кур*

ляндскай губерняў. Антоній Дамброўскі, перадлюцынскі дэкан, нарадзіў*

ся каля 1819 г. у шляхецкай сям’і. У 1836—1840 гг. навучаўся ў Трашкун*

скай гімназіі, а ў 1841 г. паступіў у Краслаўскую рымска*каталіцкую се*

мінарыю. Рукапакладзены ў 1845 г. і прызначаны вікарыем Чавускага

касцёла. У 1849—1853 гг. пераведзены на пасаду капеляна Мсціслаўска*

га, у 1853—1854 гг. — вікарыя Марыенгаўзенскага касцёла, а з 1854 г. стаў

дэканам [5, арк. 885, 886; 6, aрк. 749, 750]. У лістападзе 1863 г. яго замяніў

Пётр Доўнар (нар. каля 1807 г., шляхецкага паходжання). Ён навучаўся ў

Лужэцкім павятовым вучылішчы, а ў 1835 г. паступіў у Краслаўскую се*

мінарыю. У 1838 г. П. Доўнар атрымаў пастырскае пасвячэнне і быў пры*

значаны вікарыем Асуньскага касцёла, адкуль яго перавялі ў Росіцкі.

З 1849 г. з’яўляўся адміністратарам Брыгоўскага касцёла, за рамонт па*

будоў якога быў павышаны, і з 1861 г. выконваў абавязкі дэкана [5,

арк. 895, 896; 6, арк. 757, 758; 7, арк. 311, 312]. Пад кіраўніцтвам П. Доў*

нара душпастырскія абавязкі выконвалі два пробашчы, сем адміністра*

тараў і вікарый Ляндскаронскага касцёла. Пры гэтым асабовы склад дэ*

каната значна змяніўся. У яго межах засталіся працаваць тры святары,

чатыры былі пераведзены з іншых дэканатаў, а трое прызначаны з іншых

дыяцэзій і з ліку скончыўшых навучанне ў семінарыі. Узрост святароў

складаў ад 27 да 60 гадоў. Яны былі шляхецкага паходжання, за выклю*

чэннем Мечыслава Дыдалевіча (нар. каля 1826 г.), які паходзіў з сям’і

обер*афіцэра Віленскага павета і губерні. Першапачаткова ён навучаўся

ў Маладзечанскім павятовым дваранскім вучылішчы, пасля заканчэння

якога ў 1845 г. паступіў у Мінскую семінарыю і ў 1850 г. быў рукапаклад*

зены і прызначаны вікарыем Біржанскага касцёла. У 1853 г. пераведзе*

ны ў Нідзермуйжскі касцёл, а ў 1854 г. — на пасаду адміністратара

Юзэфоўскага касцёла. Праз два гады заняў аналагічную пасаду пры Яс*

муйжскім касцёле, у 1862 г. і 1865 г. — Слабадзінскім, а ў 1863 г. — Ша*

дурска*Дукштыгальскім [7, арк. 317, 318].

У Залюцынскі дэканат уваходзіла дзесяць касцёлаў, дзе працавалі ў

1860 г. пяць пробашчаў, сем адміністратараў, шэсць вікарыяў і капелян

Людвіноўскай капліцы Рох Шырмулевіч [6, арк. 855—860]. Прадстаўнікі

духавенства мелі ўзрост ад 25 да 62 гадоў і паходзілі са шляхты Ковен*

скай і Мінскай губерняў. Рамуальд Ляўданскі (нар. каля 1803 г., паходзіў
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са шляхецкай сям’і Ковенскай губерні) займаў пасаду залюцынскага дэ*

кана з 1833 г. Ён навучаўся ў Датноўскім павятовым вучылішчы і Магі*

лёўскай семінарыі. У 1829 г. Р. Ляўданскі быў рукапакладзены і прызна*

чаны вікарыем, а з 1833 г. — пробашчам Малноўскага касцёла [5, арк.

947, 948; 6, арк. 795, 796]. У 1865 г. колькасць духавенства ў дэканаце

зменшылася да трох пробашчаў, шасці адміністратараў і капеляна. Ім

было ад 32 да 62 гадоў. З Рэжыцка*Надлюбанскага дэканата быў пера*

ведзены Антоній Катарскі на пасаду выконваючага абавязкі адміністра*

тара Марыенгаўзенскага касцёла [5, арк. 828—833; 6, арк. 711—716; 7,

арк. 347, 348]. Падобнае прызначэнне, відавочна, звязана з узростам

святара, якому было 32 гады.

У Санкт*Пецярбургскі дэканат уваходзіла 18 касцёлаў, у тым ліку

сем непасрэдна ў Санкт*Пецярбургу, а таксама касцёлы на тэрыторыі

Фінляндскага Княства, у Пскове і інш. Патрабаванні да духавенства,

якое працавала ў сталічных дэканатах, былі вышэйшымі ў параўнанні

з іншымі рэгіёнамі. Святарам належала валодаць замежнымі мовамі,

на якіх размаўлялі парафіяне кожнага з касцёлаў. Улічваючы гэта, даз*

валялася запрашаць іншаземных падданых для забеспячэння там душ*

пастырскіх абавязкаў. У разглядаемы перыяд у Санкт*Пецярбургскім

дэканаце працавалі 22 святары шляхецкага паходжання з Віленскай,

Ліфляндскай, Ковенскай і Курляндскай губерняў ва ўзросце ад 26 да

60 гадоў і адзін святар з вольных людзей — Францішак Клімашэўскі [5,

арк. 1001 адв. — 1002; 6, арк. 896 адв. — 897]. Сярод іх было 17 про*

башчаў, адзін вікарый і чатыры кураты. Дэканам і прыёрам дамінікан*

скага ордэна з 1860 г. быў Дамінік Стацэвіч (нар. каля 1808 г.), які па*

ходзіў са шляхецкай сям’і Лепельскага павета Віцебскай губерні. Ат*

рыманую ў Аршанскім павятовым вучылішчы адукацыю працягнуў у

Санкт*Пецярбургскім універсітэце, а ў 1825 г. уступіў у Папроцкі дамі*

ніканскі кляштар і быў рукапакладзены ў 1833 г. Д. Стацэвіч з’яўляўся

настаўнікам Закону Божага ў навучальных установах Санкт*Пецярбур*

га: каталіцкім вучылішчы, школе дзяўчат, будаўнічым вучылішчы, Міка*

лаеўскім сіроцкім і камерцыйным пансіёнах, імператарскім Аляксанд*

раўскім ліцэі і іншых. У 1860 г. вярнуўся выкладаць у інстытуце для дзяў*

чат дваранскага паходжання прынца Альдэнбургскага [5, арк. 891 адв. —

983; 6, арк. 861—863; 7, арк. 355—357]. У 1865 г. асабовы склад дэкана*

та не змяніўся. У ім налічвалася дзесяць пробашчаў, адміністратар, тры

вікарыі і капелян. З Перадлюцынскага дэканата на пасаду пробашча

Дзерпцкага касцёла быў пераведзены Казімір Сарачынскі [5, арк. 901,

902; 6, арк. 763—766; 7, арк. 396—399]. Капелян Рыжскай шпітальнай
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капліцы Сімфарыян Мялешка і пробашч Ямбургскага касцёла Фадзей

Сікорскі былі далучаны да ліку парафіяльнага духавенства [7, арк. 384

адв. — 387].

Маскоўскі дэканат ахопліваў чатыры касцёлы ў Маскве, Цвяры і

Ніжнім Ноўгарадзе, дзе працавалі восем святароў шляхецкага пахо*

джання з Ковенскай, Віцебскай і Мінскай губерняў, а таксама з замеж*

жа. Сярод іх было па чатыры пробашчы і вікарыі ва ўзросце ад 26 да

60 гадоў. Шляхціч Ковенскай губерні Апалінары Даўгяла (нар. каля

1822 г.), які з 1858 г. заняў пасаду маскоўскага дэкана, першапачатковую

адукацыю атрымаў у Цяльшэўскім павятовым вучылішчы. У 1842 г. пас*

ля заканчэння Цяльшэўскай семінарыі паступіў у Санкт*Пецярбургскую

духоўную акадэмію і ў 1848 г. быў рукапакладзены і прызначаны капе*

лянам Мальтыйскага касцёла св. Яна. З 1852 г. займаў пасаду дэфенсара

Магілёўскай архідыяцэзіі і выкладаў лацінскую і нямецкую мовы ў Сес*

транцэвіцкім вучылішчы. Адначасова А. Даўгяла выкладаў Закон Божы

ў Маскоўскім Александрыйскім кадэцкім корпусе і межавым інстыту*

це, а таксама з’яўляўся пробашчам маскоўскага касцёла св. Пятра і Паў*

ла [5, арк. 1040, 1041; 6, арк. 919, 920; 7, арк. 414—417]. Вікарый Мас*

коўскага касцёла св. Людовіка Пётр Тэроль (нар. каля 1797 г.) з’яўляўся

французскім падданым. Адукацыю ён атрымаў у семінарыі г. Вален

(Францыя) і пасля рукапалажэння ў 1820 г. быў накіраваны ў Расійскую

імперыю [5, арк. 1050, 1051; 6, арк. 929, 930]. Яго суайчыннікам і кіраў*

ніком на пасадзе пробашча касцёла з’яўляўся Пётр Кудэр [5, арк. 1042,

1043; 6, арк. 939, 940; 7, арк. 432, 433]. У асабовым складзе дэканата пас*

ля паўстання адбыліся значная змены. Аднак яны не кранулі замежных

падданых. Былі прызначаны чатыры святары, якія займалі пасады про*

башчаў і вікарыяў, а таксама курата.

Змены таксама кранулі парафіі, якія не былі аб’яднаны ў дэканаты ў

выніку тэрытарыяльнай адлегласці. Так, з Рагачова*Быхаўскага дэкана*

та быў пераведзены Георгій Лаўкіс на пасаду курата Харкаўскага касцё*

ла [5, арк. 90—95; 6, арк. 117—121; 7, арк. 436, 437], а Венедзікт Гайлевіч,

Бенінус Ліпень і Антоній Янушкевіч былі новапрызначанымі [7, арк. 442,

443, 446, 447, 450, 451]. Святары мелі ўзрост ад 36 да 64 гадоў і былі шля*

хецкага паходжання.

Змены ў асабовым складзе духавенства дэканатаў, як адзначалася,

былі звязаны як з натуральнымі прычынамі (пераход святароў у стан

эмерытаў, смерць), так і з унутрыпалітычнымі падзеямі на тэрыторыі

літоўска*беларускіх зямель [2]. Многія святары былі высланы за ўдзел

ў паўстанні або спачуванне паўстанцам з пазбаўленнем права выкон*
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ваць душпастырскую дзейнасць. Так, Юзаф Тамашэўскі2, які займаў па*

саду пробашча Лазавіцкага касцёла, у сувязі з падазрэннем у антыўра*

давых настроях у 1864 г. быў пераведзены на пасаду вікарыя Міласлаў*

скага касцёла і выплаціў спагнанне ў 100 руб. [3].

Сярод святароў, якія былі высланы ў аддаленыя рэгіёны Расійскай

імперыі, вядомы лёсы асобных, у тым ліку пражываўшых у Тынцы Іркуц*

кай губерні. Хрыстафор Швярміцкі (нар. каля 1813 г.) як мясцовы про*

башч наведваў Тынку адзін*два разы на год і вёў спісы духавенства, якое

пражывала ў губерні [15, s. 41, 86]. Ён нарадзіўся ў шляхецкай сям’і Аў*

густоўскай губерні. Адама і Кацярыны з Вайцахоўскіх. Навучаўся ў Ма*

рыямпальскім вучылішчы, а ў 1824 г. паступіў у мясцовы кляштар ксян*

дзоў*марыянаў і ў 1837 г. прыняў манаскі сан. Для працягу адукацыі быў

накіраваны ў Варшаўскі інстытут. У 1844 г. генеральным капітулам абра*

ны настаяцелем Марыямпальскага кляштара, пасаду якога займаў да аб*

вінавачвання ў атрыманні з Прусіі забароненых кніг  у снежні 1846 г.

Падчас следства да сакавіка 1852 г. знаходзіўся ў Аляксандраўскай цыта*

дэлі ў Варшаве. Дзякуючы валоданню рускай мовай быў высланы з заха*

ваннем правоў душпастырскай дзейнасці ў Іркуцк. Пасля дазволу ў 1855 г.

вярнуцца ў Польшчу добраахвотна вырашыў застацца і ажыццяўляць

дзейнасць у Іркуцку і сярод войск [6, арк. 837, 838]. Намаганнямі гэтага

пробашча на беразе Ангары ў 1881—1884 гг. быў пабудаваны заснаваны

ў 1856 г. касцёл [15, s. 180].

У Тынцы каля 50 высланых святароў заняліся рамёствамі. Так, віка*

рый Райпольскага касцёла Гаспар Вайткевіч3 стаў краўцом, а цыгарэты

2 Тамашэўскі Юзаф (нар. каля 1820 г., шляхецкага паходжання) атрымаў адукацыю ў

Трашкунскім дваранскім вучылішчы, Віленскай і Магілёўскай рымска*каталіцкіх семіна*

рыях. Рукапакладзены ў 1844 г. і прызначаны вікарыем Аршанскага касцёла. У 1845 г. стаў

настаўнікам лацінскай мовы ў Аршанскім дваранскім вучылішчы, адкуль пераведзены на

пасаду пробашча Севастопальскага ваеннага касцёла і капеляна Чарнаморскага флоту.

У 1854 г. пры аблозе Севастопаля атрымаў агнястрэльнае раненне галавы і быў кантужаны.

Па стане здароўя да 1858 г. пражываў у г. Арол, а затым быў прызначаны ў Санкт*Пецяр*

бургскі касцёл св. Кацярыны, з 1860 г. заняў пасаду эканома Рымска*каталіцкай акадэміі

[5, арк. 204—215; 6, арк. 143—146].
3 Вайткевіч Гаспар (нар. каля 1824 г., паходзіў са шляхецкай сям’і Ковенскай губ.). Аду*

кацыю атрымаў у Крожскай гімназіі, а затым у Расіенскім і Цяльшэўскім дваранскіх вучы*

лішчах. У 1851 г. паступіў у Мінскую семінарыю, пасля заканчэння якой быў рукапакла*

дзены і прызначаны вікарем Рэжыцкага касцёла. З 1856 г. займаў аналагічную пасаду ў

Ціскадскім, а ў хуткім часе быў пераведзены ў Вялёнскі касцёл, у 1858 г. — у Вышкоўскі,

у 1861 г. — Біржагольскі і Райпольскі касцёлы [5, арк. 560, 561; 6, арк. 773, 774].
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вырабляў вікарый Гарбачэўскага касцёла Аўгусцін Лапо4 [15, s. 63]. Па

стане на 1 лютага 1875 г. тут заставаліся 72 святары, здароўе якіх, павод*

ле захаваўшыхся звестак, выклікала непакой. Так, А. Лапо меў на шыі

пухліну, якая ў халодны перыяд нарывала і распаўсюджвала сып [15,

s. 136]. Г. Вайткевіч скардзіўся на кашаль і хваробу ног. Лекар пацвердзіў

двухбаковае запаленне лёгкіх, кашаль, праблемы з сэрцам і яго павелі*

чэнне, нізкі ціск. Яму прапісалі шпітальнае лячэнне. Праз год Г. Вайт*

кевіч памёр у Екацярынаслаўскай губерні [15, s. 136]. Разам з А. Лапо

быў высланы яго настаўнік — адміністратар касцёла Антоній Кавецкі

[6, арк. 315, 316; 15, s. 87].

Спажывецкую краму ў Тынцы адкрыў Юзаф*Цібурцій Паўлоўскі

(нар. каля 1794 г.) [15, s. 64]. У 1861 г. ён з’яўляўся вікарыем Іркуцкага кас*

цёла. Пасля заканчэння Віцебскага вучылішча ў 1814 г. паступіў у Пінскі

францысканскі кляштар, а затым — на філасофскае аддзяленне Вілен*

скага ўніверсітэта. У 1819 г. быў рукапакладзены і выкладаў у Пінскім па*

вятовым вучылішчы матэматыку і фізіку на пасадзе прафесара, а ў 1827—

1831 гг. — у Межырэцкім Астроўскім францысканскім кляштары на Ва*

лыні. Пасля закрыцця апошняга быў прызначаны адміністратарам кас*

цёла ў г. Коўна, а ў 1836 г. — капелянам у м. Гарадцы Луцкага павета.

У 1838 г. быў арыштаваны па абвінавачванні ва ўдзеле ў дэмакратычным

таварыстве Я. Катарскага і ўтрымліваўся ў Кіеўскай цытадэлі да 1840 г.,

пасля быў высланы ў Нерчынскую акругу Забайкальскага краю з захаван*

нем правоў ажыццяўлення душпастырскай дзейнасці. У 1856 г. атрымаў

дазвол вярнуцца на радзіму, але, калі праязджаў праз Іркуцк, быў «пера*

кананы мясцовым пробашчам Х. Швярміцкім» застацца ў якасці вікарыя

[6, арк. 941, 942]. Далейшы лёс святара склаўся трагічна. У 1872 г. яго аб*

рабавалі і забілі мясцовыя жыхары. Святар пражываў на ваколіцы ва

ўласным доме над р. Іркут. Ноччу 16 чэрвеня да святара прыйшлі  не*

калькі мясцовых жыхароў, накінулі яму на шыю пояс або шнур і заду*

шылі. Галава ахвяры была паранена ў некалькіх месцах, было зламана тры

рабры, што разам з разбурэннем дома сведчыла аб актыўным супраць*

дзеянні Ю. Паўлоўскага [15, s. 124, 125].

4 Лапо Аўгустын (нар. 7 жніўня 1827 г., паходзіў са шляхецкай сям’і Магілёўскай губер*

ні). Свецкую адукацыю атрымаў у Віцебскай губернскай гімназіі, а духоўную — Мінскай

рымска*каталіцкай семінарыі. У 1851 г. быў рукапакладзены з прызначэннем вікарыем у

Гарбацэвіцкі касцёл, адкуль у 1855 г. быў пераведзены на пасаду настаўніка Закону Божага

ў Невельскае павятовае вучылішча. З 1856 г. стаў адміністратарам мясцовага касцёла, у 1858 г.

вярнуўся па ўзаемапагадненні на пасаду вікарыя Гарбацэвіцкага касцёла [6, арк. 323, 324].
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Такім чынам, у параўнанні з 1860 г. колькасць каталіцкага парафіяль*

нага духавенства ў Магілёўскай архідыяцэзіі зменшылася на 133 чала*

векі. У пераважнай большасці дэканатаў колькасць духавенства змен*

шылася на два — шэсць чалавек, за выключэннем Невельска*Веліжска*

га, дзе зменаў па колькасці не адбылося. У трох дэканатах нават узрасла

колькасць святароў: у Рагачова*Быхаўскім — на чатыры, Вышэ*Дына*

бургскім — на два і Маскоўскім — на аднаго. У Ніжне*Дынабургскім,

Залюцынскім, Лепельскім і Себежска*Дрысенскім дэканатах колькасць

святароў складала 8—12. Выпускнікоў семінарый ва ўзросце да 32 гадоў

у 1865 г. было прызначана ў архідыяцэзію 14, пераведзена сем святароў

да 40*гадовага і восем да 50*гадовага ўзросту. З эмерытаў і асоб старэй*

шага ўзросту (да 68 гадоў) на працу ў парафіях выклікана дзевяць чала*

век. Пасля паўстання 1863—1864 гг. 139 парафіяльных святароў з 267,

адзначаных у фармулярных спісах пачатку 1860*х гг., працягвалі душпа*

стырскую дзейнасць, гэта каля 48 % іх асабовага складу. У 1865 г. душпа*

стырскую дзейнасць ажыццяўляла ўсяго 177 святароў.

Складанасці ў фарміраванні парафіяльнага кліру прасочваюцца па

зменах у пасадах, якія займала духавенства. Так, полацкім дэканам з’яў*

ляўся 34*гадовы В. Юркевіч, што сведчыць аб відавочнай недастатко*

васці яго досведу ў кіраўніцтве дэканатам, нават улічваючы, што ўзрост

выпускніка семінарыі складаў 26—30 гадоў. У 1860 г. самым маладым

дэканам з’яўляўся 37*гадовы А. Пятрышча ў Рагачова*Быхаўскім дэка*

наце. Адразу дзве пасады дэкана — рэжыцка*разненскага і рэжыцка*

надлюбанскага — у 1865 г. займаў А. Мядушэўскі. Цікавая сітуацыя скла*

лася з магілёва*капыскім дэканам Ю. Аўсяным, які па ўласным жаданні

з 1860 г. быў пераведзены на пасаду себежска*дрысненскага дэкана, што

з’яўляецца рэдкім прыкладам магчымасцей самавызначэння святара.

Асобныя дэканы не былі пераведзены, як, напрыклад, ніжне*дына*

бургскі дэкан Ф. Копец.

У дачыненні да ніжэйшага кліру ў разглядаемы прамежак часу коль*

касць пробашчаў павялічылася з 31 да 35 % ад агульнай колькасці духа*

венства, куратаў — з 4 да 5 %. Звяртае на сябе ўвагу павелічэнне коль*

касці адміністратараў (з 25 да 41 %) і змяншэнне вікарыяў (з 36 да 16 %).

У некаторых касцёлах засталіся толькі вікарыі, напрыклад, у Заскорскім

Лепельскага дэканата, Індрыцкім касцёле Рагачова*Быхаўскага дэкана*

та, Расненскім Сенненскага дэканата, Смаленскім Чавусава*Чэрыкаў*

скага дэканата, Андзельмуйжскім Рэжыцка*Разненскага дэканата.

Другім параметрам, які сведчыць аб складанасцях парафіяльнага

кіраўніцтва па фарміраванні асабістага складу духавенства, з’яўляецца
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ўзрост святароў. Калі значных зменаў ва ўзроставай катэгорыі 31—

40 гадоў і 51—60 гадоў не адбылося (28—27 % і 20—19 %), то колькасць

святароў да 30 гадоў зменшылася з 21 да 7 %, а павялічылася ў катэгоры*

ях 41—50 гадоў з 26 да 27 %, звыш 60 гадоў — з 14 да 21 %. Лёсы асобных

святароў дазваляюць прасачыць шляхі змяншэння парафіяльнага духа*

венства архідыяцэзіі. Так, многія былі высланы ў аддаленыя губерні з

пазбаўленнем і абмежаваннем у правах, як А. Лапо і В. Гаспар. Змены не

адбыліся толькі ў паходжанні духавенства, звыш 90 % якога было са

шляхты. Аднак прадстаўніцтва губерняў у архідыяцэзіі значна зменшы*

лася, напрыклад з Ковенскай (амаль на 40 %) і Віленскай (амаль на 25 %)

губерняў. Прыведзеныя даныя з’яўляюцца даволі рэпрэзентатыўнымі,

таму што месца нараджэння святара пазначана ў 60 % фармулярных

спісаў. З агульнай колькасці святароў сем паходзілі з сялян. З пяці ў 1860 г.

да трох у 1865 г. зменшылася лічба прадстаўнікоў духавенства, якія па*

ходзілі з вольных людзей. Пры гэтым чатыры святары сялянскага па*

ходжання працавалі ў Вышэ*Дынабургскім дэканаце. Узрост святароў

непрывеліяваных саслоўяў складаў ад 24 да 34 гадоў; яны служылі ў Ар*

шанскім, Рэжыцка*Надлюбанскім і Віцебскім, Вышэ*Дынабургскім і

Лепельскім дэканатах пераважна на пасадах вікарыяў. Толькі Б. Пмора і

А. Герачынскі з’яўляліся адміністратарамі Дагдзенскага і Палюдавіцка*

га касцёлаў адпаведна.

Паводле прадстаўленых у фармулярных спісах звестак можна сцвяр*

джаць, што паўстанне 1863—1864 гг. негатыўна адбілася на асабовым

складзе духавенства Магілёўскай архідыяцэзіі. Адным з наступстваў стаў

дэфіцыт кваліфікаваных кадраў і пазбаўленне святароў правоў душпас*

тырскай дзейнасці найбольш актыўнага ўзросту, што вяло да закрыцця

парафіяльных касцёлаў у перспектыве і паніжэння ролі рымска*каталі*

цкай царквы на грамадска*палітычнай арэне Расійскай імперыі.
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