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Летапісныя хронікі як самабытныя гістарычна-літаратурныя помнікі, як 
вядома, існавалі на тэрыторыі Беларусі ў перыяд з XI -  XVIII стст. Аднак 
традыцыя гэтага старажытнага жанру захоўвалася і працягваліся далей, 
у XIX стагоддзі, у многім дзякуючы Праваслаўнай Царкве. Гэтая цікавая 
старонка айчыннага крыніцазнаўства на сённяшні дзень застаецца мала- 
даследаванай, але відавочна, што яна захоўвае сваю актуальнасць пры 
вывучэнні лакальнай гісторыі асобных царкоўных прыходаў і населеных 
пунктаў.

3  ГІСТОРЫІ ЦАРКОЎНАГА 
ЛЕТАПІСАННЯ

Можна ўзгадаць, што практыка запісу 
падзей на аснове храналагічнага прын- 
дыпу ў некаторых манастырах і прыхо- 
дах існавала з канца XVIII -пачатку XIX 
ст. Але больш шырокую і арганізаваную 
форму прыходскае летапісанне на- 
было ў сярэдзіне XIX ст. Актывізацыя 
царкоўнага летапісання адбывалася 
v рэчышчы агульных даследаванняў па 
гісторыі Царквы таго часу. У 1864 г. Свя- 
цейшы Сінод рэкамендаваў ствараць 
пры кожнай епархіі архіўныя камісіі, 
у 1866 г. -  весці царкоўна-прыходскія 
тетапісы, у 1868 г. -  складаць царкоўна- 
гістарычныя і статыстычныя апісанні 
прыходаў, манастыроў, духоўных школ 
і інш.

Пасля Указа Свяцейшага Сінода ад 
12.10.1866 г. (№ 1881), дзе рэкамен- 
давалася весці ў епархіях прыходскія 
летапісы, а епархіяльным архіерэям пра- 
паноўвалася выказацца наконт кары- 
снасці такой практыкі, у мясцовых епа- 
рхіяльных выданнях пачалі друкавацца 
апытанні святароў наконт мяркуемага 
зместу летапісаў і метадаў іх вядзення.

Вынікі дыскусіі былі ўлічаны ў тэксце 
Указа Мінскай духоўнай кансісторыі аб 
вядзенні царкоўных летапісаў ад 6 мая

1867 г. Згодна з ім летапісы павінны 
былі весціся ва ўсіх гарадскіх і сельскіх 
прыходах, адпаведныя пісьмовыя рас- 
параджэнні даводзіліся да кожнага 
настаяцеля.

Духоўнымі кансісторыямі былі рас- 
працаваны тыпавыя Правілы складання 
летапісаў згодна з адзіным прынятым 
ўзорам. Але нярэдка летапісанне мела 
мясцовыя асаблівасці, што асабліва да- 
тычыла рэгулярнасці, парадку, аб’ёму 
і характару фіксацыі падзей.

Такім чынам воляй лёсу менавіта пры- 
ходскаму духавенству належала стаць 
гісторыкамі сваіх прыходаў, мястэчак, 
вёсак. Гэтаму дапамагала гуманітарная 
адукацыя, валоданне статыстычнымі да- 
дзенымі, наяўнасць у царкве архіва 
з дакументамі па гісторыі прыхода, а ча
сам і населенага пункта. Блізкасць свя- 
тара да паўсядзённага жыцця прыхад- 
жан ставіла яго пры вывучэнні мінулага 
населеных пунктаў, абрадаў, звычаяў 
мясцовага насельніцтва ў больш спры- 
яльныя ўмовы, чым нават прафесійных 
даследчыкаў таго часу.

Напрыклад, пры складанні летапісу 
Дзмітравіцкай царквы святар Іаан 
Міхневіч галоўным аргументам аб’ек- 
тыўнасці вядзення летапісу лічыў сваё 
33-х гадовае служэнне на прыходзе
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і шкадаваў, што не мае дастаткова дадзе- 
ных, якія 6 дазволілі скласці больш да- 
сканалы летапіс, які б служыў галоўнай 
сваёй мэце -  “служыць з цягам часу, 
а можа быць і цяпер, у сэнсе асоб- 
на ўзятай мясцовасці, матэрыялам па 
гісторыі Царквы і Бацькаўшчыны”.

ЗМЕСТ ЦАРКОЎНЫХ ЛЕТАПІСАЎ
У першай -  гістарычнай частцы, дзе 

падавалася ў адвольнай форме гісторыя 
прыхода да пачатку летапісання, свя- 
шчэннікі нярэдка праводзілі даволі 
грунтоўныя апісанні матэрыялаў цар- 
коўнага архіва, прыводзілі вусныя 
ўспаміны старажылаў, народныя па- 
данні пра заснаванне храма і мясцовыя 
святыні.

Прыводзіліся таксама звесткі пра 
месцазнаходжанне вёсак і цэркваў 
прыхода і звязаныя з імі старажытныя 
гістарычныя і легендарныя падзеі. На- 
прыклад, у летапісе Халяўшчынскай 
Успенскай царквы шмат нададзена ўвагі 
незвычайнаму месцу, дзе ў час вайны са 
шведамі жыхары выратаваліся дзякую- 
чы малітвам каля яўленай у лесе цудат- 
ворнай іконы Божай Маці і дзе пазней 
быў пабудаваны першы храм.

Цудоўны выпадак прыводзіцца 
і ў летапісе Тонава-Слабадской царквы 
ў сувязі з будаўніцтвам у 1736 г. царквы 
св. Георгія Перамоганосца. У першай па- 
лове 1730-х гг. пад час пажару, які ахапіў 
храм, пісаная на палатне ікона цудоўным 
чынам перанеслася на дрэва, дзе і была
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знойдзена вернікамі. Праз некаторы 
час на тым месцы мясцовым шляхцічам 
Рудалкоўскім была пабудавана новая 
драўляная царква.

Царкоўныя летапісцы шмат увагі 
надавалі апісанню мясцовашанаваных 
святынь -  цудадзейных ікон, крыжоў, 
святых крыніц. У летапісе Дукорскай 
Петра-Паўлаўскай апісана яўленая каля 
крыніцы ікона Божай Маці з прыпісной 
Дукарчанскай царквы. У летапісе Хало- 
пеніцкай царквы таксама прыводзіцца 
апісанне іконы Божай Маці, шанава- 
най мясцовым насельніцтвам як цу- 
дадзейная.

Значную каштоўнасць уяўляюць зве- 
сткі пра месцы, дзе знаходзіліся стара- 
жытныя храмы, што нярэдка ўносіць 
яснасць у гісторыю храмабудаўніцтва 
таго ці іншага населенага пункта. 
У летапісах таксама часта адзначаюцца 
археалагічныя і гістарычныя помнікі на 
тэрыторыі прыхода, апісваюцца прырод- 
ныя ўмовы, нацыянальна-канфесійны 
склад насельніцтва, духоўна-маральны 
стан, абрады і звычаі, асноўныя віды 
гаспадарчай дзейнасці, узровень пісь- 
меннасці, наяўнасць школ і інш.

У другой, асноўнай летапіснай частцы, 
гістарычныя дадзеныя выкладаліся ад- 
паведна дакладна распрацаванай струк
туры на кожны год.

У першым раздзеле -  “Аб храме” 
прыводзіліся звесткі пра пабудовы, 
рамонты і добраўпарадкаванне храма- 
вых, школьных і прычтавых пабудоў. 
Свяшчэннікі дакладна фіксавалі спра- 
ваводчыя ўзаемадачыненні з дзяржаў- 
нымі і царкоўнымі структурамі. Пры- 
водзілі змест дакументаў пра збор 
сродкаў на рамонт ці пабудову храмаў 
і іншых будынкаў, зваротаў да дзяр- 
жаўных і царкоўных улад пра дапамо- 
гу ў фінансаванні. Штогод дакладна

фіксаваліся асабістыя ахвяраванні пры- 
хажан, давалася апісанне колькасці і вы- 
гляду царкоўнага начыння і маёмасці.

У раздзеле -  “Аб прычце” прыво- 
дзіліся біяграфічныя звесткі царкоўна- 
служыцеляў. Найбольш падрабязная 
інфармацыя змяшчалася пра новапрыз- 
начаных членаў прычта - іх адука- 
цыю, сям’ю, месца папярэдняй службы 
і інш. Сустракаюцца звесткі аб змяненні 
дзяржаўнага ўтрымання, узнагародах, 
наведанні храма архіерэямі, аб мясцо- 
вых прыхадскіх і народных вучылішчах 
і інш.

Раздзел “Аб прыходзе і прыхаджа- 
нах” утрымлівае інфармацыю, карыс- 
ную для вывучэння гісторыі населеных 
пунктаў. У ім апісваўся стан і змены 
рэлігійна-маральнага стану жыхароў, 
адносіны іх да царкоўных службаў, а так
сама сямейныя набожныя традыцыі -  ці 
замаўляюць малебны, ці ўдзельнічаюць 
у хрэсных ходах, як адносяцца да вараж- 
бы і забабонаў, спіртнога і інш.

Шмат увагі надавалася пытан- 
ням уплыву на прыхажан значных 
гістарычных падзей -  руска-японскай 
вайны, рэвалюцыі 1905 г., Першай сус- 
ветнай вайны, рэвалюцыі 1917 г. У Ду- 
корскім летапісе за 1912 г. нават адзна- 
чана гібель у Атлантычным акіяне пара
хода “Тытанік”.

Далей звычайна апісваліся найбольш 
значныя падзеі з паўсядзённага жыц- 
ця населенага пункта: пабудова школ, 
шпіталяў, дарог, мастоў, адкрыццё ад- 
дзяленняў пошты, а таксама трагічныя 
здарэнні, пажары, эпідэміі і хваробы. 
У запісах фігуруюць не толькі асобы 
з царкоўнага прычта, але і простыя 
жыхары, з якімі звязаны якія-небудзь 
здарэнні. Падрабязна апісвалася гаспа- 
дарчая дзейнасць насельніцтва, узровень 
жыцця, дадатковыя заробкі і інш.
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У раздзеле -  “Аб прыродных зявах” 
апісваліся незвычайныя прыродныя 
і астранамічныя здарэнні, такія як пра- 
лёт камет, вялікія паводкі і інш., знач- 
ныя змяненні надвор я на працягу года, 
ураджай, кошты на асноўныя прадукты 
харчавання і інш.

У апошнім раздзеле -  “Агульныя 
звесткі” прыводзіліся статыстычныя да- 
дзеныя пра ўзровень нараджальнасці, 
смяротнасці, колькасці здзейсненых 
таінстваў.

У летапісах дэтальна выпісаны жывыя 
эпізоды самых розных падзей. Багаты 
матэрыял летапісаў дазваляе ўбачыць 
жывое светаўспрыманне і духоўны свет 
беларускага насельніцтва 2-й паловы 
XIX -  пачатку XX стст., а некаторыя ле- 
тапісы, без усялякага пераболынаван-

ня, годныя для ўключэння ў корпус 
каштоўных літаратурна-гістарычных 
помнікаў айчыннай гісторыі.

Разам з тым, адраджэнне царкоўнагг 
летапісання не заўсёды ішло паспяхо- 
ва, у некаторых прыходах яно вялося 
фармальна, альбо не вялося ўвогуле. 
таму благачынным і кансісторыі пры- 
ходзілася неаднаразова звяртацца дг 
прыходскіх святароў з напамінам пра о 
новыя абавязкі. Выпрацаваная струк
тура летапісаў не заўсёды дакладна вы- 
конвалася, некаторыя раздзелы магс 
аб’ядноўвацца ці апускацца, а ў летапісаі 
1920 -  1930 гг. дадаткова з’явіўся асобны 
раздзел, прысвечаны апісанню прк- 
ходскіх могілак.



Погляд ГІСТОРЫКАЎ
На каштоўнасць царкоўна-прыход- 

скага летапісання, як гістарычную кры- 
ніцу была звернута ўвага даследчыкаў 
яшчэ ў пачатку XX ст. У гістарыяграфіч- 
ных працах У С. Іконнікава былі сабра- 
ны дадзеныя па публікацыі летапісаў 
і пра іх выкарыстанне ў канкрэтна- 
гістарычных даследаваннях.

Але з крыніцазнаўчых пазіцый цар- 
коўныя летапісы ўпершыню пачалі 
разглядацца толькі ў 1980-1990-х гг. 
у працах расійскіх вучоных, прыс- 
вечаных прыходскаму летапісанню 
ў асобных епархіях і прыходах. Спе- 
цыфіцы царкоўнага летапісання на 
заходнебеларускіх і заходнеукраінскіх 
землях ў XX ст. быў прысвечаны шэраг 
артыкулаў расійскіх даследчыкаў белару- 
скай летапіснай спадчыны Ю.А. Лабын- 
цава і Л.Л. Шчавінскай.

Царкоўнаму летапісанню ў Беларусі 
2-й пал. XIX ст. прысвечаны раздзел 
у манаграфіі гродзенскага даследчыка 
В.М. Чарапіцы - “Очерки истории право
славной Церкви на Гродненщине”. Ім быў 
апублікаваны летапіс Петра-Паўлаўскай 
царквы вёскі Вянзовец Дзятлаўскага ра- 
ёна Гродзенскай вобласці, выяўлены ў 
фондах Беларускага дзяржаўнага музея 
гісторыі рэлігіі ў г. Гродне.

Доўгі час царкоўныя летапісы ўвогуле 
не фіксаваліся ў даведачна-інфармацый- 
ных сістэмах дзяржаўных архівасхо- 
вішчаў. Праца па іх выяўленню была 
пачата ў Расійскай Федэрацыі ў пачатку 
1990-хгг. Дзякуючы выдадзенамуў 1993 г. 
анатаванаму даведніку “История Рус
ской Православной Церкви в докумен
тах региональных архивов России” было 
выяўлена, што летапісы ўтрымліваюцца 
ў 51-м архівасховішчы Раей і прывед- 
зены папярэднія дадзеныя па агульнай 
іх колькасці. У Польшчы ў прыходскіх

і двух епархіяльных архівах было 
выяўлена каля 10 царкоўна-прыходскіх 
летапісаў. Адзінкавыя летапісы былі ад- 
шуканы ў Прыбалтыйскіх краінах.

ГІОШУКІ I ЗНАХОДКІ
У Беларускім міжархіўным даведніку 

“Дакументы по истории православной 
церкви на Беларуси XVIII-XX вв. в фон
дах государственных архивов Республи
ки Беларусь” (2003) пазначаны толькі 
два царкоўныя летапісы з фондаў Нацы- 
янальнага гістарычнага архіва Беларусі 
(НГАБ), а менавіта - Свята-Мікіцкай 
царквы вёскі Пакалюбічы Магілёўскай 
губерні (Фонд 2685. Bon. 1. Адз. зах. 
1) і Свята-Ільінскай царквы вёскі 
Дзімітравічы Мінскай губерні (Фонд 
114. Bon. 1. Адз. зах. 1).

У міжархіўным даведніку такса
ма пазначаны 15 адзінак захоўвання 
з фондаў НГАБ пад назвай “Кніга 
запісаў звестак па царкоўнай гісторыі”. 
Пад такой назвай маглі фіксавацца 
і прыходскія летапісы, для вядзення 
якіх нярэдка выкарыстоўваліся кнігі 
з друкаванымі бланкамі для запісаў. 
Але на справе амаль усе пазначаныя 
дакументы аказаліся царкоўна-ста- 
тыстычнымі апісаннямі прыходаў за 
1898-1899 гг. Выключэннем стаў ле- 
тапіс Халопеніцкай Успенскай царквы 
Мінскай губерні, які ў арыгінале мае 
назву “Кніга, дадзеная ў Халопеніцкую 
Успенскую царкву для вядзення прыч- 
там царкоўнага летапісу з 1867 г.” , а так
сама Георгіеўскай царквы вёскі Тонава- 
Слабада Мінскай губерні (Фонд 886. Воп. 
1. Адз. зах. 1).

Яшчэ адзін летапіс - Халяўшчынскай 
(Крыжагорскай) Успенскай царквы, які 
не трапіў у даведнікі, быў выяўлены ў 136 
фондзе Мінскай духоўнай кансісторыі 
НГАБ.
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Вядома, што дакументы XIX ст. па 

царкоўнай гісторыі заходняй часткі 
Беларусі знаходзяцца ў Дзяржаўным 
гістарычным архіве Літвы (ДГАЛ, Віль- 
ня), таму не выключана, што і там мо- 
гуць захоўвацца царкоўна-прыходскія 
летапісы. На сённяшні дзень выяўлены 
летапіс царквы ў гонар Нараджэння Ба- 
гародзіцы вёскі Куранец Вілейскага па- 
вета за 1862-1914 гг. (ДГАЛ, Фонд 605, 
Bon. 8, Адз. зах. 1428).

У Беларускім дзяржаўным архіве-му- 
зее літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ, 
Мінск) у асабістым фондзе літара- 
турнага крытыка Л.А. Бэндэ нечакана 
быў выяўлены аб’ёмны і надзвычай 
змястоўны летапіс Петра-Паўлаўскай 
царквы вёскі Дукора Мінскай губерні.

Такім чынам, улічваючы распаўсю- 
джанасць царкоўна-прыходскіх летапі- 
саў у XIX -  пач. XX стст., у дзяржаўных 
архівах удалося выявіць зусім невялікую 
іх колькасць.

Не менш складанай задачай зяўляецца 
спроба прасачыць гісторыю бытаван- 
ня царкоўных летапісаў. Многія лета- 
пісы перасталі весціся з пачаткам 
Першай сусветнай вайны, калі з тэ- 
рыторыі Заходняй Беларусі пачала- 
ся эвакуацыя царкоўнай маёмасці, 
свяшчэннаслужыцеляў і насельніцтва 
ў Расію і Украіну. Пасля рэвалюцыі 
1917 г. царкоўныя летапісы ўсходняй 
часткі Беларусі падзялілі лёс самой 
Праваслаўнай Царквы і ўсёй яе маёмасці 
-  летапісы знікалі разам з закрыц- 
цём і разбурэннем храмаў. Некаторыя 
асобнікі захоўваліся ў прыватных асоб, 
і толькі адзінкі трапілі ў дзяржаўныя 
архівасховішчы і музеі.

У прыходах Заходняй Беларусі, дзе 
царкоўнае жыццё пераважна не пера- 
пынялася, летапісы працягвалі весціся 
ў 1920-я-1930-я гг., а ў некаторых -

і ў пасляваенны час. Акрамя згаданага 
летапісу царквы вёскі Вянзовец 1920-х - 
1930-х гадоў з Беларускага дзяржаўнага 
музея гісторыі рэлігіі ў Гродне, у архіве 
Мінскага епархіяльнага ўпраўлення 6ы- 
лі выяўлены прыходскія летапісы вёсак 
Перавалокі і Мураванка Гродзенскай 
вобласці. Некаторыя летапісы знаход
зяцца ў прыходскіх архівах. За апошні 
час выяўлены такія рукапісныя помнікі 
ў Пакроўскай царкве вёскі Турэц Ка- 
рэліцкага раёна і Голдаўскай царкве 
Лідскага раёна Гродзенскай вобласці; 
у Славенскай царкве Валожынскага ра
ёна Мінскай вобласці; у вёсках Язвінкі 
і Кажан-Гарадок Лунінецкага раёна 
і ў Сімяонаўскай царкве вёскі Малеч 
Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

Акрамя таго ў архіве Мінскай епархіі 
знаходзіцца па свойму ўнікальны 
летапіс Свята-Мікалаеўскай царквы 
вёскі Крайск Лагойскага раёна Мінскай 
вобласці, які пачаў весціся з 1990 г., 
што сведчыць пра адраджэнне і пра- 
цяг традыцыі прыходскага летапісання 
ў наш час.

А ктуа л ьн ы я  за д а ч ы
Як нам уяўляецца, першачарговай за

дачай павінна стаць выяўленне, улік 
і належнае захаванне названых даку- 
ментальных помнікаў. Далей магчыма 
скласці адзіны рэестр усіх выяўленых 
летапісаў у дзяржаўных, епархіяльных 
і прыходскіх архівах Беларусі, Поль- 
шчы і Літвы. Гэта аблегчыць працу 
даследчыкаў па вывучэнні і далейшай 
папулярызацыі гэтых каштоўных крыніц 
інфармацыі і па мясцовай гісторыі.

На сённяшні дзень здзейснена некалькі 
праектаў па публікацыі царкоўна- 
прыходскіх летапісаў. У выглядзе асоб- 
нага выдання надрукаваны летапіс Ду- 
корскай царквы -  “Летапіс Дукорскай
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Петра-Паўлаўскай царквы (1867-1917)” 
(Мінск, 2013); у 2016 г. у Мінску выдад- 
зены “Летапіс Блячынскай царквы Слуц- 
кага павета (1903-1944)” (Мінск, 2016). 
Летапіс Ільінскай царквы Вілейскага па
вета (праўда, не поўнасцю) надрукаваў 
былы ўпаўнаважаны па справах рэлігіі па 
Мінскай вобласці Іван Маісеевіч Плахат- 
нюк (гл. часопіс “Маладосць” 1994, № 4). 
Змястоўны “Летапіс Мілейчыцкай Свя- 
та-Варварынскай царквы” (1901-1958), 
цяпер Семятыцкага павету, надрукава- 
ны ў краязнаўча-культурным зборніку

“Бельскі гостінець” (№ 1, 2016). У гэтым 
жа часопісе быў апублікаваны “Летапіс 
Ражджаства-Багародзічнай царквы мяс- 
тэчка Крынкі”, Беластоцкага павету (№ 1, 
2014).

Можна спадзявацца, што намаганнямі 
настаяцеляў прыходаў, царкоўных гісто- 
рыкаў і краязнаўцаў гэты спіс будзе 
прадоўжаны.

Лідзія Кулажанка 
Уладзімір Кулажанка

(г. Мінск, Беларусь)
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