
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ  

Кафедра гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 

 

 

 

 

ДВОРНІК Аксана Эдуардаўна 

 

САЦЫЯЛЬНА-ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ПРАТЭСТАНТАЎ НА 

ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ XX СТ. 

 

Магістэрская дысертацыя 

 

Спецыяльнасць 1–21 80 16 «Айчынная гісторыя» 

 

 

 

Навуковы кіраўнік 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дапушчана да абароны  

«___» _____________ 2017 г. 

Заг. кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу, 

__________________ А.Г.Каханоўскі 

доктар гістарычных навук, прафесар  

 

 

 

Мінск, 2017 



2 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: ПРАТЭСТАНТЫЗМ, БЕЛАРУСЬ, ЛЮТЭРАНСТВА, 

РЭФАРМАЦТВА, БАПТЫЗМ, АДВЕНТЫЗМ, РАСІЙСКАЯ ІМПЕРЫЯ  

Мэта дысертацыі: выявіць асноўныя напрамкі пратэстантызму на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. і вызначыць змены ў 

сацыяльна-прававым становішчы пратэстантаў Беларусі ў разглядаемы час. 

Аб'ект даследавання – канфесійнае становішча на тэрыторыі Беларусі ў 

другой палове XIX – пачатку XX ст. 

Прадмет даследавання – сацыяльна- прававое становішча пратэстантаў на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.  

У працэсе даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: вылучаны 

этапы ў сацыяльна-прававым становішчы пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі ў 

другой палове XIX – пачатку XX стст. На падставе крыніц статыстычнага 

характару была прааналізавана дынаміка росту пратэстантаў на тэрыторыі 

Беларусі.  

Прынцыпова новым з'яўляецца сістэмны аналіз сацыяльна-правага 

палажэнні пратэстантызму з выкарыстаннем статыстычных матэрыялаў і 

манаграфій вучоных для выяўлення асноўных тэндэнцый развіцця разглядаемай 

канфесіі.  

Практычная і сацыяльная значнасць работы вызначаецца тым, што ў 

Рэспубліка Беларусь расце колькасць вернікаў пратэстантаў розных кірункаў, у 

сувязі з чым ўзрастае іх уплыў на сацыяльна-палітычную сітуацыю ў грамадстве. 

Вывучэнне сацыяльна-прававога становішча гэтых груп у другой палове XIX - 

пачатку XX ст. дапаможа лепш зразумець іх асаблівасці і выбудаваць правільную 

палітыку ў адносінах да іх.  

Поўны аб'ём працы складае 70 с. Праца змяшчае 89 крыніц. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя 

з іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. Вынікі даследавання распрацаваны 

аўтарам магістарскай дысертацыі асабіста і заснаваныя на самастойных 

высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалі. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова:  ПРОТЕСТАНТИЗМ, БЕЛАРУСЬ, ЛЮТЕРАНСТВО, 

РЕФОРМАТСТВО, БАПТИЗМ, АДВЕНТИЗМ, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Цель диссертации: выявить основные направления протестантизма на 

территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. и определить 

изменения в социально-правовом положении протестантов Беларуси в 

рассматриваемый время. 

Объект исследования – конфессиональное положение на территории 

Беларуси во второй половине XIX –  начале XX в. 

Предмет исследования – социально-правовое положение протестантов на 

территории Беларуси во второй половине XIX –  начале XX в. 

В процессе работы были получены следующие результаты: выделены 

этапы в социально-правовом положении протетантов на территории Беларуси во 

второй половине XIX – начале XX вв. На основании источников статистичекого 

характера была проанализирована динамика роста протестантов на территории 

Беларуси.  

Принципиально новым является системный анализ социально-правого 

положения протестантизма с использованием статистических материалов и 

монографий ученых для выявления основных тенденций развития 

рассматриваемой конфессии. 

Практическая и социальная значимость работы определяется тем, что в 

Республика Беларусь растет количество прихожан протестантов разных 

направлений, в связи с чем возрастает их влияние на социально-политическую 

ситуацию в обществе. Изучение социально-правового положения данных групп 

во второй половине XIX – начале XX в. поможет лучше понять их особенности 

и выстроить правильную политику по отношению к ним. 

Полный  объем  работы  составляет  70  с.  Работа  содержит 89 источников.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из других источников, теоретические и методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. Результаты 

исследования разработаны автором магистерской диссертации лично и основаны 

на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении исследования 

участия не принимали. 
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ABSTRACT 

Keywords: PROTESTANTISM, BELARUS, LUTHERAN, CONTINENTAL 

REFORMED CHURCH, BAPTIST, ADVENTIST, RUSSIAN EMPIRE  

Objective: to reveal the main directions of Protestantism in the territory of 

Belarus in the second half of the XIX – beginning of the XX century. And to determine 

the changes in the social and legal situation of the Protestants of Belarus at the 

considered time. 

Object of the thesis – confessional situation in Belarus in the second half of the 

XIX – beginning of XX century.  

Subject of the thesis – the social and legal status of Protestants in Belarus in the 

second half of the XIX – beginning of XX century.  

During research the following results have been received: three stages in the 

social and legal status of Protestant in Belarus in the second half of XIX – beginning 

of XX centuries, as well as on the basis of the nature of the sources no statistically 

analyzed the dynamics of growth of Protestants in Belarus.  

The systematic analysis of the social and legal situation of Protestantism with the 

use of statistics and monographs scientists to identify major trends in the considered 

confessions is essentially new.  

Practical and social importance of the work is defined by the fact that that in the 

Republic of Belarus is a growing number of parishioners Protestants of different 

directions, and therefore increase their impact on the socio-political situation in the 

society. The study of the socio-legal status of these groups in the second half of XIX – 

beginning of XX century. It will help to better understand their features and build a 

correct policy in relation to them. 

The practical and social importance of work is defined by the fact that the 

number of parishioners of Protestants of different directions is growing in the Republic 

of Belarus, and therefore their influence on the socio-political situation in society is 

growing. Study of the socio-legal position of these groups in the second half of the 

XIX – early XX century. Will help to better understand their characteristics and build 

a correct policy towards them. 

The size of the research thesis is .. pages. .. sources and .. researches were used 

while writing this research.  

The writer of the thesis confirms that the actual material of the work correctly and 

objectively reflects the condition of the studied process and all the theoretical and 

methodological provisions, borrowed from other sources and concepts, are followed 

by references to their authors. The results of the research are personally developed by 

the writer of the diploma thesis and based on independent conclusions. Other writers 

did not take part in the given research. 
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УВОДЗІНЫ 

 

На тэрыторыі сучаснай Беларусі склалася пэўная поліканфесійная сітуацыя,  

калі ўлады аднолькава прызнаюць і падтрымліваюць усе канфесіі. 

Гэта становішча ўсталявалася не з абвяшчэння незалежнасці нашай краіны 

ў 1991 годзе, а ў тыя стагоддзі, калі тэрыторыя сучаснай Беларусі ўваходзіла ў 

склад Вялікага Княства Літоўскага.  

Пратэстантызм, які  ўзнік як апазіцыя рымска-каталіцкай царкве ў Заходняй 

Еўропе яшчэ ў XVI ст., хутка атрымаў падтрымку сярод жыхароў Вялікага 

Княства Літоўскага, у склад якога ўваходзілі сучасныя беларускія землі. Падчас 

з’яўлення пратэстантызму, на тэрыторыі Беларусі насельніцтва 

прытрымлівалася розных канфесій: праваслаўя, якое ўзнікла яшчэ ў IX ст.; 

каталіцтва, якое распаўсюдзілася пасля выканання абавязку Ягайлы хрысціць 

паганцаў па каталіцкаму абраду ў 1385 і надання прывілеям 1387 года ім роўных 

правоў з польскімі панамі; мусульманства і іўдаізму, якія з’яўляліся этнічная 

верай шматлікіх татар і яўрэяў.  

Пратэстантызм з’явіўся на тэрыторыі Беларусі у сярэдзіне XVI ст. сярод 

магнатаў і шляхты, якая ставіла яго ў процівагу каталіцтву. Прыхільнікі 

пратэстантызму былі вельмі знакамітымі і ўнеслі вялікі ўклад у развіццё нашай 

краіны.  

Мікалай Радзівіл Чорны, які з’яўляўся канцлерам ВКЛ і віленскім ваеводай, 

стаў кальвіністам і садзейнічаў адкрыццю новых школ, малітоўных дамоў ў 

Клецку, Нясвіжы, Оршы і г.д., першая на тэрыторыі Беларусі тыпаграфій у 

Брэсце і Нясвіжы. Да 1560 года кальвінізм прынялі большасць магнатаў ВКЛ: 

Сапегі, Кішкі, Хадкевічы, Тышкевічы, Соломерыцкія, Дарагастайскія і інш. 

Такая схільнасць праваслаўных прозвішчаў ад кальвінізму тлумачылася 

інстынктам супраціву каталіцтва, як гармаце паланізацыі і латынізацыі. 

Лютэранская абшчына ў Брэсце з’явілася ўжо ў 1553 годзе. Яна мела 

ўласную тыпаграфію, якая выдавала як рэлігійную, так і свецкую літаратуру. 

Пры царкве была адчынена пачатковая школа, дзе маладыя людзі маглі вывучаць 

чытанне і пісьмо.  

Пратэстанты прымалі актыўны ўдзел у палітычным і сацыяльным жыцці 

грамадства падчас існавання Рэчы Паспалітай, але падчас яе існавання былі 

ўведзены шматлікія абмежаванні, што было напрамую звязана з шэрагам законаў 

у падтрымку каталіцкай царквы ў канцы XVII ст., якія прывялі да таго, што амаль 

уся пратэстанцкая шляхта перайшла ў прывілегіраваны каталіцызм. Супраць 

гэтага выступала нешматлікая пратэстанцкая шляхта: у 1767 годзе, калі ў Рэчы 

Паспалітай была эпоха бескаралеўя, былі створаны аб’яднаныя пратэстанцка-

праваслаўныя канфедэрацыі - Слуцкая і Торуньская- якія выступалі супраць 

прыгнёту каталіцкай царквы і наданне свабоды для сваёй канфесіі.  
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Хутка ўсе тэрыторыя Беларусі пераходзіць да Расійскай імперыі, згодна з 

трыма падзеламі Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст. Прававое становішча 

пратэстантаў змяняецца і пераходзіць на новы ўзровень. Усталёўваецца кантакт 

паміж уладай і пратэстанцкім колам, афіцыйна прымаюцца Статуты 

пратэстантаў у 1832 годзе. У ўмовах панавання праваслаўнай царквы, адносіны 

з традыцыйнымі пратэстанцкімі напрамкамі (лютэранства і рэфармізм) у ўлады 

былі вельмі спакойнымі, то да новых напрамкаў (баптызм, штундызм, адвентызм 

і іншыя), што актыўна ўзнікаюць у канцы XIX ст. – пачатку XX ст., улады 

ставіліся рэзка адмоўна. Падчас існавання Расійскай імперыі адбываюцца 

пэўныя змены ў сацыяльна-прававым становішчы, сваю гісторыю пачынаюць 

сучасныя пратэстанцкія групы і гэта было абумоўлена пэўнымі аб’ектыўнымі 

фактарамі: 

1. З другой паловы XIX ст. на тэрыторыі Беларусі пачынаюць з’яўляцца 

новыя напрамкі пратэстантызму, якія патрабавалі ад улады прыняцця асобных 

законаў, якія б рэгламентавалі дзейнасць гэтых груп. Новыя напрамкі 

з’яўляюцца дзякуючы сялянам, якія ездзілі на заработкі ў краіны Заходняй 

Еўропы і ЗША, а таксама праз місіянерскую дзейнасць сект з боку Украіны і 

Польшчы. 

2. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. падштурхнулі імперскі урад да 

пэўных змен ў заканадаўстве, якія давалі свабоду веравызнання. 

3. Першая сусветная вайна таксама паўплывала на змены ў сацыяльна-

прававым становішчы пратэстантаў. Шмат з іх пакінула Расійскую імперыю з-за 

тых законаў, якія былі прыняты супраць немцаў. 

Трэба адзначыць, што ў пачатку XXI ст. амаль усе рэлігіі перажываюць 

змены, трансфармуюць і эвалюцыяніруюць дактрыны, а аблічча нашай краіны 

змяняецца. Усё большая колькасць людзей у сучаснай Беларусі становяцца 

баптыстамі, адвентыстамі сёмага дня і пяцідзясятнікамі. Гэтыя кірункі 

пратэстантызму займаюць першае месца па росту колькасці сваіх абшчын у 

Рэспубліцы Беларусь. У сувязі з гэтым узрастае роля пратэстантаў у беларускім 

грамадства і вельмі важным з'яўляецца вывучыць сацыяльна-прававое 

становішча пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX - пачатку 

XX ст. для лепшага разумення таго, як у далейшым правільна наладжваць 

стасункі з дадзенымі пратэстанцкімі групамі. Зыходзячы з прыведзеных вышэй 

аргументаў, можна сцвярджаць, што тэма дадзенай магістэрскай дысертацыі 

з'яўляецца актуальнай. 

Аб’ект даследавання – канфесійнае становішча на тэрыторыі Беларусі  

Прадмет даследавання – сацыяльна- прававое становішча пратэстантаў на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX- пачатку XX ст. 
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Мэта дысертацыі : выявіць асноўныя напрамкі пратэстантызму на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. і вызначыць змены ў 

сацыяльна-прававым становішчы пратэстантаў Беларусі ў разглядаемы час. 

Згодна з мэтай у ходзе працы над магістэрскай дысертацыяй была 

пастаўлены наступныя задачы: 

1. Даць характарыстыку асноўным законам, якія рэгулявалі жыццё і 

дзейнасць пратэстанцкіх груп на тэрыторыі Беларусі; 

2. Вызначыць месца пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі; 

3. Выявіць асаблівасці пратэстанцкіх кірункаў на тэрыторыі Беларусі. 

Мэты і задачы, пастаўленыя ў магістэрскай дысертацыі , фарміруюць яе 

структуру. Дадзеная праца складаецца з ўводзінаў, трох глаў, заключэння і спісу 

выкарыстанай літаратуры. 

Ва ўводзінах вызначана актуальнасць працы, аб'ект і прадмет, мэта і задачы, 

храналагічныя рамкі, а таксама структура даследавання. 

Храналагічныя рамкі даследавання ахопліваюць перыяд з 1861 г. па 1917 гг. 

Ніжняя мяжа рамак абумоўлена вызваленнем сялян ад прыгоннай залежнасці і 

магчымасці асабіста выбіраць веру. Верхняя мяжа абумоўлена звяржэннем 

дынастыі Раманавых пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года, калі кардынальна 

змяняецца становішча не толькі пратэстантаў, але і ўсе астатніх рэлігійных груп. 

 У першай главе пазначана ступень распрацаванасці праблемы, а таксама 

ахарактарызаваны крыніцы і літаратура, якія былі выкарыстаныя для 

ўсебаковага даследавання тэмы дадзенай працы. Акрамя гэтага ў першай главе 

вызначана тэарэтыка-метадалагічная аснова магістэрскай дысертацыі. 

У другой главе разглядаюцца асноўныя асаблівасці развіцця сацыяльна-

прававога становішча пратэстантызму у другой палове XIX ст. – 1905 годзе., а 

таксама на падставе крыніц вызначаецца дынаміка колькасці пратэстантаў;  

У трэцяй главе асветлены асаблівасці становішча пратэстантаў на тэрыторыі 

Беларусі пасля Указа аб верацярпімасці 1905 года. У дадзеным раздзеле 

вылучаюцца два асобных этапы – 1 этап: 1905 – 1914 гг.; 2 этап: 1914–1917 гг., у 

межах якіх вылучаюцца асаблівасці сацыяльна-прававога становішча 

пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі. 

У заключэнні зроблены высновы аб зменах у сацыяльна-прававым 

становішчы пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку 

XX ст., а таксама вызначана выкананне пастаўленых у ходзе даследавання задач. 

Да працы прыкладаецца спіс выкарыстанай літаратуры.  
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ГЛАВА 1 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПРАБЛЕМЫ. КРЫНІЦЫ. МЕТАДАЛОГІЯ 

ДАСЛЕДАВАННЯ 
 

1.1 Гістарыяграфія 

 

Пры разглядзе гістарыяграфіі яе можна падзяліць на дарэвалюцыйную (да 

1917 г.), савецкую (1917-1990) і сучасную, вылучаючы асобна айчынных і 

замежных аўтараў. 

Пратэстанты былі вельмі цікавымі для даследчыкаў дарэвалюцыйнага часу. 

Гэта было абўмоўлена тым, што пад час існавання Расійскай імперыі, улада 

кіравалася лозунгам “Самадзяржаўе. Праваслаўе. Народнасць”. Калі кіравацца 

лозунгам, што галоўнай рэлігіяй было праваслаўе і ў сувязі з гэтым мала 

актыўную падтрымку (грашовую і прававую). Відавочна, што астатнія канфесіі 

у Расійскай імперыі мелі нашмат менш падтрымкі, а у многіх выпадках увогуле 

абмяжоўвывалась ці забаранялась іх дзейнасць. Так, католікі, якія былі у значнай 

частцы прадстаўлены на тэрыторыі Беларусі ў той час, падвяргаліся шматлікамі 

запрэтамі і пакараннямі, таму што расійскі урад звязваў гэтую канфесію з 

польскімі панамі і іх імкненнем атрымаць свабоду. Пратэстанты на гэтым фоне 

былі больш прыемнай канфесіяй, таму што малі невялікую колькасць 

паслядоўнікаў і склад якой ,звычайна, абмяжоўвываўся этнічнымі немцамі і 

латышамі. Аднак з працягам часу новыя рухі ў пратэстантызме (такія як баптызм 

і евангелізм) атрымоўвывалі ўсе больш падтрымкі сярод насельніцтва Расійскай 

імперыі і сталі непакоіць праваслаўную царкву. Таму вельмі хутка пачынаюць 

з’яўляцца працы аб пратэстантах, у якіх яны былі паказаны як з’ява адмоўная і 

вельмі дрэнная для Расійскай імперыі. 

Праца протаіерэя Рускай праваслаўнай царквы, прафесара Маскоўскага 

універсітэта Іванцова-Платонава А.М. “О западных вероисповеданиях” [13], 

якая была ім напісана ў 1882, падрабязна апісвала гісторыю заходнееўрапейскіх 

пратэстантскіх сект і паказвала сувязь паміж пратэстантамі з Захаду і тымі 

пратэстантскімі групамі, якія існавалі на тэрыторыі нашай краіны. Даследчык 

робіць вынік, што трэба быць вельмі уважлівым да тых плыней хрысціянства, 

якія ўзніклі ў выніку рэвалюцыі і вызаву традыцыйнаму веравызнанню, таму што 

менавіта гэтыя накірункі маюць найбольшую пагрозу стану праваслаўя. 

Настаўнік Кіеўска-Падольскага духоўнага вучылішча Гумілеўскі Нікалай 

Цімафеевіч напісаў працу ў 1910 годзе  для сваіх вучняў, якая мае назву “Краткая 

история и обличение новых рационалистических сект” [8]. Зыходзячы з назвы 

ўжо можна зрабіць выснову, што праца ставіла мэту даць адмоўную ацэнку 

пратэстантскім рухам з боку гледжання праваслаўнага святара. Гумілеўскі 

распавядае пра тое,што баптысты і евангелісты, якіх ў апошні час станавілася ў 
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Расійскай імперыі ўсе больш, былі выхадцамі з паўдневых губерняў Расійскай 

імперыі, якія едзілі на заробкі ў Германію ці ў ЗША, адкуль і прывозілі чужую 

для славян веру.  

Але хацелась б звярнуць сваю ўвагу менавіта да тых даследчыкаў, якія пры 

апісанні гісторыі і жыцця пратэстантаў кіраваліся не мэтай іх аблічыць і прыдаць 

ім негатыўнае аблічча, а больш аб’ектыўна даследаваць іх гісторыю. 

Першым з такіх даследчыкаў быў вядомы рэвалюцыянер, правая рука 

Леніна, этнограф Владзімір Дзмітрыевіч Бонч–Бруевіч, які ў  1902 годзе выдаў 

кнігу “Значение сектантства для современной России” [3], дзе ён падрабязна 

распавядае пра ўсе накірункі пратэстантызма у Расійскай імперыі і вызначае іх 

ролю у жыцці расійскага грамадства. Цікава тое, што Бонч-Бруевіч бачыць у 

сектантах не нешта благое для для здзяйснення рэвалюцыі, а наадварот спрабуе 

знайсці ў гэтах сектах тую групу людзей, якая сможа падняць паўстанне. Гэта 

было звязана з тым, што многія секты (у асаблівасці містычныя) малі адным з 

галоўных прынцыпаў сваей дзейнасці такі прынцып як  «Ад кожнага - па 

здольнасці, кожнаму-па запатрабаванні”. 

Вядомая даследчыца Варвара Іванаўна Ясевіч-Бородаўская, якая напісала 

адзіную ў сваім родзе працу “Борьба за веру: Историко-бытовые очерки и обзор 

законодательства по старообрядчеству и сектанству в его последовательном 

развитии. С прилож. статей закона и высоч. Указов” [201],  дае падрабязную 

характарыстыку розным напрамках пратэстантскага кірунку ( 

малакане,штундысты) і робыць вынік, што з’яўленне сектанства на тэрыторыі 

Расійскай імперыі з’яўляецца вынікам духоўнага развіцця народнага духа, калі 

на смену традыцыйнай рэлігіі прыходзяць новыя формы хрысціянства. Яна 

звязвае гэта з тымі праблемамі, якія існавалі ў праваслаўнай царкве.  Яе праца 

адметная тым, што даследчыца жыла з стараверамі і сектантамі на працягу 25 

год. Таксама у працы даюцца тэксты ўсіх законаў, якія датычыліся пратэстантаў 

і старавераў.  

Трэба адзначыць такога знакамітага гісторыка і заходнерусіста як 

Аляксандр Іванавіч Мілавідаў, які ў 1910 годзе публікуе працу “Современное 

штундо-баптистское движение в Северо-Западном крае” [35]. Ён вядомы сваімі 

археаграфічнымі працамі па Паўночна-Заходнему краю,  выдыў шмат крыніц па 

гісторыі Беларусі. Умоўна яго працу можна падзяліць на дзве часткі: у першай 

Мілавідаў распавядае гісторыю ўзнікнення абшчыны штундыстаў на тэрыторыі 

Віленскай губерні (так, штундысты актыўна прыходзілі з украінскіх губерняў); у 

другой распавяде пра тое, як адбываецца служба ў штунда-баптыстаў. Вельмі 

важным з’яўляецца тое, што ён паказвае асаблівасць штунда-баптыстаў  – у 

адрозненні ад баптыстаў штундысты былі больш сумленнымі і мелі больш 

абмежаванняў у сваім кождадзенным жыцці. 
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Пасла ўсталявання рэжыму бальшывікоў ў 1917 годзе, сітуацыя ў 

даследаванні пратэстантскага жыцця на тэрыторыі Расійскай імперыі і 

тэрыторыі Беларусі не занадта змянілася, але змяніліся акцэнты. Калі ў імперскі 

час даследчыкі імкнуліся паказаць пратэстантаў у супрацьлегласць праваслаўю, 

то савецкі урад, як урад антырелігійны, маў мэту раскрытыкаваць усе рэлігіі, а ў 

асаблівасці канфесіі хрысціянскія, як найбольш распаўсюджаныя. Трэба адразу 

адзначыць, што ў савецкі час да усіх новых плыняў пратэстантаў 

выкарыстоўвывалася паняцце “сектанты”. 

Адным з самых вядомых савецких даследчыкаў новых пратэстантскіх рухаў 

з’яўляўся доктар гістарычных навук, заснавальнік школы даследчыкаў рэлігійна-

грамадскіх рухаў у Расіі Аляксандр Іванавіч Клібанаў, які напісаў шмат прац [19-

23]. Асобна хацелася б адзначыць такую працу як “История религиозного 

сектантства в России (60-е XIX – 1917 г. )” [19], у якой даследчык вельмі 

падрабязна разглядае гісторыю узнікнення пратэстантскіх рухаў на тэрыторыі 

Расійскай імперыі, шляхі іх з’яўлення. Увогуле, у сваіх працах ён падкрэслівае, 

што трэба разглядаць пратэстанцкія рухі як сацыяльную праблему, і дзеля таго, 

каб яе вырашыць, трэба ведаць тое, як зараджаліся і існавалі сектынты у 

гістарычный рэтраспектыве.   

Вядомы працы аднаго з галоўных атэістаў Савецкага саюза Федара 

Міхалавіча Путінцева, які быў рэдактарам газеты “Безбожнік” і які з’яўляўся 

членам  Центральнага савета Саюза ваяўнічых бязбожнікаў СССР з 1925 года. 

Найбольш вядомай яго працай з’яўляецца “Политическая роль и такстика сект”, 

якая была ім напісана ў 1935 годзе [183]. У гэтай кнізе аўтар дае характарыстыку 

развіццю сект і іх сувязь з палітычнымі кругамі ў Расійскай імперыі, а таксама 

распавядае пра тое, як сектанты існавалі ў рамках Савецкага саюза. Яго праца 

мае шмат ленінкай лексікі, што вельмі ўскладняе ўспрыманне гэтай кнігі. 

Негледзячы на гэты недахоп,Путінцеў дае шмат цікавых фактах аб узаемадзеянні 

сект і розных палітычных партый, у асаблівасці з камуністамі. 

Што датычыцца сучаснай беларускай гісторыяграфіі, то ўжо з абвяшчэння 

незалежнасці Рэспублікі Беларусь ў 1991 годзе пачынаюць выдавацца працы і 

асобныя артыкулы, якія закранаюць пратэстантаў і іх сацыяльна-прававое 

становішча на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХХ- пачатку ХІХ ст.  

Адным з першых быў артыкул даследчыцы А.В. Верашчагінай, які маў 

назву “ Зарождение и развитие протестантских сект на территории Белоруссии 

во второй половине ХІХ – начале ХХ в.” [5], быў апублікованы па выніках 

міжнароднай канференцыі, якая была прысвечана царкве і культуры Беларусі. У 

артыкуле аўтар дае агляд тых пратэстантскіх сект, якія былі на тэрыторыі 

Беларусі у Расійскай імперыі і адзначае асноўныя шляхі пранікнення іх на 

тэрыторыю Беларусі.  
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У асобным парадку трэба адзначыць працу вядомага беларускага гісторыка, 

кандыдата гістарычных навук Віктара Нікалаевіча Лінкевіча, які ў 2008 годзе 

выдаў манаграфію “Межконфессиональные отношения в Беларуси (1863 – 1914 

гг.)” [32] па сваей кандыдатскай дысертаціі. У манаграфіі даецца падрабязны 

аналіз становішча пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі. Лінкевіч адзначае, што 

класічныя пратэстантскія групы (лютэранскія, кальвінісцкія і групы немцаў-

баптыстаў) малі шэраг свабод і маглі адносна спакойна існаваць у межах 

Расійскай імперыі, што было звязана з невялікай іх колькасцю і этнічнай 

абмежаванасцю насельніцтвам нямецкага і латышскага паходжання. Аднак жа, 

падкрэслівае даследчык, “новыя” кірункі былі пад запрэтам да 1905 года і далей 

дае падрабязны агляд таго, як развіваюцца гэтыя накірункі пасля Указа аб 

верацерпімасці. 

Знакаміты беларускі гісторык, Аляксандр Геннадзевіч Каханоўскі напісаў 

цудоўную манаграфію “Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 

(1861-1914 гг.)” [18] у 2013 годзе, а ў 2014 паспяхова абараніўся яе і атрымаў 

званне доктара гістарычных навук. У сваей працы гісторык падрабязна 

аналізіруе дынаміку колькасці і складу насельніцтва, паказывае эвалюцыю 

такога саслоўнага інстытута як пратэстанцкае духавенства. Ён адзначае, што 

духавенства не было аднародным і святары розных канфесій малі розныя правы 

і дзейнічалі згодна разным законам. Таксама ў працы А.Г. Каханоўскага дадзена 

шмат табліц, якія даюць інфармацыю пра агульную колькасць жыхароў 

беларускіх губерняў, узровень пісьменнасці па канфесійным групам.  

Працы такіх аўтараў як В.В.Табуноў [195], О.В. Дзьяченка [10], І.І.Янушэвіч 

[200] таксама даюць звесткі аб тым, як жылі пратэстанты на тэрыторыі Беларусі, 

адзначаюць асноўныя законы, на падставе якіх ажыцяўлялася дзейнасць 

пратэстантаў, якія стасункі былі паміж пратэстантамі і урадам. 

Для вывучэння гісторыі баптызма і асобных сект на тэрыторыі Беларусі 

вельмі цікавымі з’яўляюцца артыкулы Міхаіла Крывіцкага [24-30], які падробна 

распавядае пра тое, як развіваліся баптыстскія групы і містычныя секты на 

тэрыторыі Беларусі, дае адзнаку тым зменам, якія адбыліся пасля Указа 1905 

года.  

Асобна трэба выдзеліць калектыўныя працы і зборнікі артыкулаў, якія 

прысведчаны тэме дысертацыі.  

Так, вельмі каштоўнымі з’яўляецца зборнікі матэрыялаў міжнароднай 

канференцыі” Евангельская Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць”, якая 

праводзілася ў 2014 і 2016 гг [11,12].  У іх ўключаны працы Снапкоўскага Юрыя, 

які піша пра кальівінстаў Копыскага павета Магілеўскай губерніі,а таксама пра 

лютэран Мінска ў ХІХ стагоддзі. Яго артыкулы адрозніваюцца высокай 

навуковай каштоўнасцю, таму што былі напісаныя на падставе шырокай базы 

крыніц. 
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Праца пад рэдакцыяй  В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, 

А.М.Філатава “Канфесіі на Беларусі (к. XVIII- XX ст.)” [16], якая была 

апублікавана ў 1998 годзе, разглядае развіцце ўсіх канфесій ў гістарычнай 

ретрапектыве ў сукупнасці, што дазвялае даць адзнаку становішчу пратэстантаў 

ў параўнанні з іншымі хрысціянскімі канфесіямі. 

Калектыўная манаграфія “Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці 

Беларусі: (канец XVIII―пачатак XX ст.)”  пад рэдакцыяй В. В. Яноўскай  і інш., 

якая была выдадзена выдавецтвам Беларуская навука ў 2015 годзе [17], дае 

вельмі шмат новай інфармацыі па гісторыі пратэстантаў і іх сацыяльна-

прававому становішчу на тэрыторыі Беларусі. Прыводзяцца вельмі цікавыя 

колькасныя дадзенныя, якія былі здабыты ў Расійскім гістарычным архіве, а 

таксама на падставе шматлікіх дзяржаўных цыркуляраў і дакументаў 

Курляндскай кансісторыі, даецца ацэнка развіццю пратэстантаў розных 

накірункаў.   

У сувязі з тым, што тэрыторыя Беларусі уваходзіла ў склад Расійскай 

імперыі, трэба вывучаць працы і расійскіх гісторыкаў, якія пішуць пра 

становішча пратэстантаў па ўсей Расійскай імперыі.  

Артыкул Таццяны Кірылаўны Нікольскай “Русский протестантизм на этапе 

утверждения легализации (1905—1917 гг.)” [38], дае апісанне ўсіх законаў, якія 

змянялі становішча пратэстантаў. Аўтар вылучае тры асобных этапа (1905-1906 

гг. – этап заканадаўчай легалізацыі, 1906-1914 – этап станаўлення новых 

канфесій і дзейнасці праваслаўнай царквы па абмежаванню гэтага станаўлення, 

1914-1917 – этап абмежавання дзейнасці лютэран як групы пратэстантаў з 

перавагай у складзе этнічных немцаў, якія ў Першай міравой былі ворагамі).  

Па гісторыі лютэран, на падставе сваіх кандыдатскіх дысертацый былі 

выдадзены дзве манаграфіі расійскіх даследчыкаў Вольгі Андрэяўны 

Ліценбергер “Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории (ХVI-

XX вв” [33] і Вольгі Вадзімаўны Курыла “Лютеране в России XVI - XX вв.” [31]. 

У гэтых манаграфіях даецца інфармацыя пра лютэран, шляхоў іх з’яўлення, 

вызначаюцца іх асаблівасці ў прававым становішчы ў Расійскай імперыі. Курыла 

падрабязна разглядае розныя этнічныя групы лютэран і адзначае, што лютэране 

ў розных частках Расійскай імперыі малі аднолькавыя правы ў незалежнасці ад 

іх этнічнай прыналежнасці.  

Праца кандыдата юрыдычных навук Сяргея Васільевіча Міненка 

“Конфессиональная система Российского государства и правовое положение в 

ней инославных церквей (XVI - XIX вв.)” [36] падрабязна аналізуе нарматыўна-

прававую базу  Евангелічна-лютэранскай цэрквы і ступень яе прававой 

абароненасці.  

Сярод прац зарубежных гісторыкаў трэба адзначыць калектыўную 

манаграфію-даведнік “The Blackwell Companion to Protestantism”, які быў 
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выдадзены ў выдавецтве Оксфарда ў 2007 годзе [202, 204]. У гэтай працы даецца 

гісторыя развіцця пратэстантызму ў асобных краіных і рэгіёнах, у тым ліку і ў 

Усходняй Еўропе. Так, паўдневаславянскія даследчыкі Паруш Парушэў  і Тойва 

Піллі падрабязная распавядаюць пра гісторыю ўзнікнення і развіцця розных 

пратэстантскіх груп ў Расійскай імперыі [201]. 

Кніга амерыканскага гісторыка Роберта Джонсана “Глабальнае увядзенне ў 

баптыстскую царкву” [203], у якой ён даследуе і ацэньвае культурныя крыніцы 

баптысцкіх вераванняў і практык, дае разуменне філасофіі баптыстаў у 

іхдзейнасці на працягу ўсяго часа іх існавання. 

Негледзячы на вялікую колькасць прац, на данны момант не існуе 

абагульняючай працы, якая б раскрывала сацыяльна-прававое становішча 

пратэстантаў усіх накірункаў на тэрыторыі Беларусі ў Расійскай імперыі ў 

зададзеныя часавыя рамкі. Гэта звязана з тым, што для гэтага трэба даследаваць 

вялікую колькасць крыніц, якія яшчэ не былі прааналізаваны і даць поўны агляд 

усіх накірункаў пратэстантызма, якіх было вельмі шмат і дактрыны якіх маглі 

вельмі моцна адрознівацца, што з’яўляецца пакуль што вельмі складаным з-за 

малай даследаваннасці. 

 

1.2 Крыніцы 

 

Выкарыстаныя ў магистарскай дысертацыі крыніцы можна ўмоўна 

падзяліць на некалькі груп: заканадаўчыя крыніцы, матэрыялы справаводства, 

статыстычныя матэрыялы, матэрыялы перыядычнага друку. 

Найбольш важнымі для разумення прававога становішча пратэстантаў 

з’яўляюцца заканадаўчыя крыніцы.  

Статут Евангелісцка-лютэранскай царквы 1832 года, якія быў апублікаваны 

ў адзінаццатым томе Збора законаў Расійскай імперыі ў частцы I “Статуты 

духоўных спраў замежных веравызнанняў” [192]. Гэта статут вызначаў кіраванне 

лютэранскай царквой, механізм назначэння галоўных пасад у царкве, асаблівасці 

як кіравання на месцах.  

Асноўныя законы і ўказы (напрыклад імянны указ «Аб умацаванні пачаткаў 

верацярпімасці"1905 года [7]) былі апублікаваны ў Поўным зборы законаў 

Расійскай імперыі. Па законах і асобых указах можна прасачыць, якія змены 

адбываліся ў прававым становішчы пратэстанскіх канфесіі на працягу другой 

паловы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя.  

Асноўную частку матэрыялаў справаводства складае перапіска Савета 

Мінскай лютэранскай царквы з роднымі дзяржаўнымі ўстановамі, а таксама з 

Курляндскай кансісторыяй, якая выдавала свае распараджэнні. Гэтыя перпіскі 

дазваляюць прасачыць змены ў сацыяльным становішчы пратэстантаў 

(колькасць цэркваў, праблемы з пабудовай цэркваў, эканамічны стан абшчыны ў 
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Мінску і Слуцку). Метрыка, якая вялася святарамі цэркваў і улічвала колькасць 

тых, кто нарадзіўся, памер і уступіў у шлюб, дае магчымасць прасачыць 

колькасны склад пратэстантаў. 

Прыкладам перапіскі  з’яўляюцца матэрыялы НГАБ. з фонду 1952  вопіса  1 

справы 37 “ Переписка Совета Минской лютеранской церкви с городской думой 

, судами и др. учреждениями об уплате налогов, спасе колокольни в Слуцке, 

опечатовании аптеки, кражах и др. вопросам» [180]. 

Метрыка прадстаўлена шматлікімі кнігамі лютэранскай царквы і баптыстаў. 

У справе 64 опіса 1 фонда 1952 з НГАБ  “Списки лиц лютеранского исповедания 

по Минской губернии. Списки прихожан Минской лютеранской церкви” [194] 

даецца колькасць прыхаджан, іх узрост і сацыяльная прыналежнасць. Да метрыкі 

таксама можна аднесці справу 8462 вопіса 1 із фонда 295 НГАБ “Сведения об 

адвентистах и баптистах Минской губернии” [191]. 

Таксама ў працы выкарыстоўваюцца справы фонда 1430 Канцылярыі 

Віцебскага грамадзянскага губернатара [9, 39, 184]. 

Шматлікія цыркуляры, якія ставілі мэтай удасканаліць тыя законы, якія былі 

прыняты ўладай, з’яўляюцца важнай крыніцай для аналіза прававога становішча 

пратэстантаў. Прыклад: Цыркуляр Міністэрства Унутраных Спраў ад 3 верасня 

1894 года пад № 24 аб прызнанні штунды асабліва-шкоднаю сектай і пра запрэт 

сходаў штунды, якія забараняў дзенасць штундыстаў на тэрыторыі ўсей 

Расійскай імперыі. Цыркуляр Міністра Унутраных Спраў ад 31 сакавіка 1910 г. i 

правілы, якія рэгламенцірываў дзейнасць сект. Цыркуляр Міністра Унутраных 

Спраў аб богаслужбовых і малітоўных сходах сектантаў, які быў апублікаваны ў 

"Урадавы Весніку" у 1910 г (№ 221) ў якім вызначалася, што падчас з’ездаў 

нельга было паднімаць палітычныя пытанні [201]. 

Вельмі важнымі з’яўляюцца Агляды губерняў [40-84], якія былі па сваей 

сутнасці справаздачай губернатараў. У гэтых Аглядах губернатары, згодна з 

строгім фармулярам, давалі падрабязную інфармацыю пра эканамічнае і 

сацыяльнае становішча губерніі. Але для напісання магістерскай працы 

найбольшую цікавасць вызываюць асобныя дадзеныя па колькасці жыхароў 

губерніі па веравызнанню, склад рамеснікаў па веравызнанню, а таксама 

колькасць навуковых устаноў і колькасць вучняў, якія былі пратэстантамі. Трэба 

адзначыць, што Агляды, негледзячы на строгі фармуляр вельмі часта ў розных 

губерніях і ў розныя гады вельмі адрозніваліся. Найбольш распрацаваныя кнігі 

па Гродненскай губерніі, у якіх з 1886 года амаль штогод есць асобная табліца 

па колькасці жыхараў згодна з іх веравызнанням. Наменш распрацаваная ў гэтым 

сэнсе Віцебская губернія. 

Яшчэ адной важнай крыніцай з’яўляюцца “Памятныя кніжкі”, якія 

выдаваліся губернскімі статыстычнымі каметэтамі па Мінскай, Віленскай, 

Віцебскай і Гродзенскай губернях з 1860 г., а Магілеўскай – з 1861 г. [85-170]. 
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Дазваляюць узнавіць карціну паўсядзѐннага жыцця губерняў, асобных 

населеных пунктаў ці мясцовасці, атрымаць звесткі пра заняткі людзей, стан 

эканомікі, культуры і асветы. У сваёй структуры памятныя кніжкі мелі 

наступныя раздзелы: адрас каляндарны, дзе даваўся пералік усіх урадавых і 

грамадскіх устаноў і іх асабісты склад; даведачны прадстаўляў інфармацыю пра 

адміністратыўны падзел, пра паштовыя і тэлеграфныя ўстановы, шляхі зносін, 

прамысловыя, гандлѐвыя і навучальныя ўстановы, лячэбніцы і аптэкі, музеі і 

бібліятэкі, кніжныя лаўкі; статыстычны размяшчаў звесткі пра насельніцтва, 

сельскую гаспадарку, даныя статыстыкі судовых, медыцынскіх, народных 

аддзелаў; краязнаўчы-архіўныя дакументы, фальклорныя запісы, навуковыя 

артыкулы, біяграфічны і бібліяграфічны матэрыял, прыродазнаўчанавуковае 

апісанне. 

У кожнай губерніі памятныя кніжкі мелі свае асаблівасці. Так, Мінскі, 

Гродненскі, Віленскі і Віцебскі губернскі статыстычны камітэт значную ўвагу 

надаваў збору статыстычных звестак пра склад і рух насельніцтва, таму па кнігах 

гэтых губерній магчыма прасачыць як змянялася колькасць пратэстантаў. 

Віцебскі губернскі статыстычны камітэт неадначасова закрываўся і ўвогуле 

акцэнтаваў увагу на апісанні сельскай гаспадаркі, прамысловасці і гістарычных 

помніках. 

Найбольш разпрацаванымі былі “Памятныя кнігі” Гродзенскай, 

Магілеўскай  і Віленскай губерніі, дзе амаль штогод, пачынаючы з 1898 года  у 

дадатках даваліся асобныя табліцы па колькасці вернікаў усіх канфесій, дзе былі 

цыфры і па пратэстантах. У Віленскай губерніі асобна давалася інфармацыя аб 

колькасці баптыстаў, чаго не было ў кніжках іншых губерняў ні за адзін год. Да 

1898 года дадзеныя насілі фрагментарны характар (колькасць пратэстантскіх 

вучняў ці тых, хто зрабіў злачынства) і часцей за ўсе не выдзелілі асобна 

сектантаў і старавераў пры апісанні складу губерніі. 

У “Памятных кнігах” Віцебскай і Мінскай губерніях дадзеныя не даваліся ў 

асобных табліцах, а только ў агульным апісанні становішча губерніі.  Нават у 

больш позніх кнігах , пачынаючы з 1905 года, асобныя дадзеныя па пратэстантах 

даюцца толькі за 1907 і 1908 гады. 

Трэба адзначыць тое, што падчас Першай сусветнай вайны дадзеныя аб 

верніках даюцца толькі ў Магілеўскай губерніі за 1915 год, а ва ўсіх астатніх 

гэтых данных няма. Гэта тлумачыцца тым, што на тэрыторыі астатніх беларускіх 

губерній праходзілі актыўныя баявыя дзеянні, падчас якіх было складана 

правесці збор матэрыялу па колькасці вернікаў і перавага аддавалася больш 

практычным абласцям статыстыкі (колькасць збожжа, тэхнкі і іншае).  

Галоўнай крыніцай, якая дазваляе даведацца пра колькасць пратэстантаў ва 

ўсіх беларускіх губерніях з’яляецца Усеагульны перапіс насельніцтва Расійскай 

імперыі 1897 года [171-179]. У кожным зборніку есць сводная табліца па 
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колькасці жыхароў губерніі згодна з іх веравызнаннем. Таксама есць табліца, у 

якой вылучаны жыхары губерніі згодны з іх веравызнаннем і роднай мовай, што 

дае магчымасць падлічыць прыблізную колькасць пратэстантаў розных этнічных 

груп. 

Дадзеныя царкоўнай метрыкі, а менавіта спісы насельніцтва, даюць 

прасачыць дынаміку колькасці пратэстантаў.  

Параўнаўшы паказчыкі за розныя гады ў сукупнасці ўсіх крыніц 

статыстычнага характару, можна даць ацэнку дынаміцы развіцця 

пратэстантызму, а таксама прасачыць сацыяльны склад насельніцтва. 

Для вывучэння пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі нельга абыйсці такі тып 

крыніц як перыядычны друк. 

Адной з такіх крыніц з’яўляецца штодзенная газета, якая выдавалася 

Магілёўскай праваслаўнай духоўнай кансісторыяй з 1883 па 1917 гг. , якая мала 

назву “Магілеўскія епархальныя ведамасці” [181, 189, 190]. Яна складалася з 

дзвух частак: першая –афіцыйная, а другая –неафіцыйная. Цікавай у ключы 

вывучэння тэмы магістэраскай дысертацыі з’яўляецца другая частка, у якой 

часта змяшчаліся матэрыялы пра розныя пратэстансткія рухі, асабліва шмат пра 

баптыстаў. Так, напрыклад, у неафіцыйнай частцы газеты за 1906, № 8 

“Положение сектантства в пределах Могилевской епархии и меры для борьбы с 

ним (Из рапорта Епархиальн. миссионера на имя Его Преосвященства)” [181] 

даецца апісанне колькаснага складу баптыстскіх і евангельскіх груп у межах 

губерніі, а таксама вызначаецца, што трэба праводзіць актыўную місіянерскую 

дзейнасць, бо “вельмі важным з’яўляецца не дапусціць рост колькасці сектантаў 

на тэрыторыі губерніі”.  

Газетам, якія выдаваліся праваслаўнымі выдавецтвамі, супрацьстаялі 

шматлікія газеты і журналы саміх пратэстантскіх груп. Пры напісанні 

дысертацыі выкарыстоўвываліся данныя журнала евангельскіх хрысціян(якія 

былі варыяцыяй руху баптыстаў) “Хрысціянін”, які выходзіў з 1905 па 1928 год 

[196]. У журнале сустракаюцца дадзенныя па жыццю евангельскіх хрысціян, 

апісываюцца труднасці фінансавага характару з пасылкамі на канкрэтныя падзеі 

і дакументы. Гэта дазваляе паглядзець на пратэстантаў знутры. 

 

1.3 Метады і метадалогія 

У якасці тэарэтыка-метадалагічнай асновы выкарыстоўваліся агульныя 

метады навуковага пазнання (абстрагаванне, абагульненне і параўнанне, аналіз і 

сінтэз, дэдукцыя і індукцыя і інш.). 

Пры напісанні магістэрскай дысертацыі таксама быў выкарыстаны 

комплекс метадаў гістарычнай навукі. Сярод іх асабліва варта адзначыць 

наступныя метады: 
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 гісторыка-сістэмны, які дазваляе прааналізаваць становішча пратэстантаў 

у сістэме адносін з урадам, іншымі канфесіямі  і грамадствам ў Расійскай імперыі 

 гістарычна-генетічны, які дазваляе праілюстраваць развіцце сацыяльна-

прававога становішча пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі 

 метад  статыстычнага аналізу, які дае магчымасць  прасачыць колькасны 

паказчык пратэстантаў у губерніях : агульнай іх колькасці адносна іншых 

канфесій, рода заняткаў, тых, кто паступіў на службу ў армію, у сферы адукацыі. 

Праца напісана з пазіцый гістарызму, навуковасці, аб'ектыўнасці, 

сістэмнасці як галоўных метадалагічных прынцыпаў, якія даюць ўсебакова 

прааналізаваць сацыяльна-прававое становішча пратэстантаў на тэрыторыі 

Беларусі ў другой палове XIX - пачатку XX стагоддзя. 

Аналіз гістарыяграфіі па тэме даследавання дае зрабіць вывад аб тым, што 

тэма, звязанная з сацыяльна-прававым становішчам пратэстантаў на тэрыторыі 

Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст., закранаецца ў той ці іншай 

ступені ў вялікай колькасці прац, але гэтыя працы тычацца або ўсей Расійскай 

імперыі без акцэнтавання на беларускіх губернях, ці маюць вельмі паверхнасны 

характар, ці акцынтуюць увагу толькі на адным з накірункаў пратэстантызму. 

Пе-першае, гэта звязана з тым, што увесь час да абвяшчэння незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь даследчыкі працавалі ў тых умовах, якія давалі аснову і ў 

пэйнай ступені абмяжоўвывалі іх дзейнасць па вывучэнню пратэстантаў. Так, у 

Расійскай імперыі па большай частцы пісалі праваслаўныя светары, якія ставілі 

перад сабой мэту разкрыцікаваць сектантаў і паказаць іх жыцце з адмоўнага 

боку.  Тыя ж даследчыкі, якія пыталіся аб’ектыўна разглядаць сацыяльнае 

становішча пратэстантаў, малі вельмі мала магчымасцей гэта зрабіць. Пасля 

ўсталявання ўлады бальшывікоў, даследчыкі працавалі сыходзячы з пазіцый 

атэістычных, таму амаль што ўсе працы аб пратэстантах у гэты час маюць 

галоўную мэту – разкрыцікаваць рэлігію.  

Па-другое, пасля абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь у 1991 

годзе прайшло вельмі мала часу, за які нельга было абпрацаваць вялікае кола 

крыніц, якое б дала падставу для глыбокага аналізу сацыяльна-прававога 

становішча пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі. У гэты час выходзяць 

калектыўныя працы аб канфесіянальным становішчы на тэрыторыі беларускіх 

губерняў, шматлікія артыкулы, у якіх па-асобку разглядаюцца лютэране, 

рэфарматы, баптысты, адвентысты і г.д.  

Па-трэцяе, працы расійскіх даследчыкаў і зарубежных, не ставяць перад 

сабой мэту даць нейкую асобную інфармацыю аб пратэстантах, якія жылі на 

нашай тэрыторыі. У манаграфіях даследчыкаў даецца шмат інфармацыі пра 

развіцце данных канфесій, склад насельніцтва, характарызуюцца асаблівасці 

развіцця лютэран, баптыстыў і г.д., але гэты ўсе тычыцца ўсей Расійскай імперыі 
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і тыя працэсы, якія адбываліся на тэрыторыі нашай краіны трэба разглядаць 

асобна. 

Досыць павярхоўна даследаванымі застаюцца наступныя пытанні: дынаміка 

колькасці пратэстанцкіх груп у зададзены часовай прамежак, эвалюцыя 

прававога становішча пратэстантаў. 

Вырашыць пытанне аб дынаміку можна з прыцягненнем крыніц 

статыстычнага характару, такіх як «Агляды губерняў» і Памятныя кніжкі за 

розныя гады, а таксама тых дадзеных, што сабраны ў архіве (гэта, напрыклад, 

паліцыянты рапарты аб колькасці баптыстаў на канкрэтнай тэрыторыі і г.д .). 

Асаблівасці эвалюцыю прававога становішча пратэстантаў у Расійскай 

імперыі можна прасачыць па законах, выдадзеных у Поўным зборы законаў 

Расійскай імперыі і Зборы законаў Расійскай імперыі, а таксама па перапісцы 

дзяржаўных уладаў з царкоўнымі, і па шматлікіх цыркуляры, каб адрасаваныя 

чыноўнікам беларускіх губерняў. 
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ГЛАВА 2 

СТАНОВІШЧА ПРАТЭСТАНТАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – 1905 Г. 

2.1 Дынаміка колькасці пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі ў другой 

палове ХІХ ст. 

 

Для таго, каб вызначыць месца пратэстантаў у Расійскай імперыі, неабходна 

было прааналізаваць крыніцы статыстычнага характару за пазначаны 

храналагічны перыяд.  

У пачатку 1860-х гадоў у пяці беларуска-літоўскіх губернях налічвалася 19 

951 чалавек, якія адносіліся да евангелісцка – лютэранскай і евангелісцка – 

рэфармацкай канфесій. Найбольшая колькасць з іх (практычна адных лютэран) 

пражывала у Віцебскай губерніі -12 420 чалавек, что складала 1,57% ад агульнай 

колькасці насельніцтва гэтай губерніі, у Гродзенскай- 5500 чалавек (0,6%), 

Віленскай – 891 (0,1%), Мінскай – 684 (0,07%), Магілеўскай – 45 чалавек ( 

0,05%). Даволі вялікая колькасц вернікаў, што адносіліся да евангельскіх 

канфесій, пражывалі ў Ковенскай губерніі [17, ст.45]. 

Паводле данных Віленскай евангелісцка-рэфармацкай калегіі, у 1865 г. у 

Магілеўскай ,Віленскай, Мінскай ,Гродзенскай губернях дзейнічала 17 цэркваў і 

было 821 прыхаджан. Па губернях гэтыя лічбы размаркоўвываліяс наступным 

чынам: у Віленскай губерні – 1 царква і 209 прыхаджан; у Гродзенскай – 5 і 211; 

Мінскай – 10 і 353; Магілеўскай – 1 і 68.  

Аналіз матэрыялаў Першай ўсеагульнай перапісу насельніцтва, які 

праводзіўся ў 1897 г. у Расіі, сведчыць аб тым, што ўжо ў канцы XIX ст. баптызм 

стаў адной з расійскіх, хоць і не вельмі жаданай, але прызнанай ўладамі 

рэлігій. У перапісным бланку утрымліваўся раздзел «Веравызнанне», і 

перапісчыкі згодна выдадзенай інструкцыі павінны былі ўпісваць у гэтую графу, 

«хто якой веры».  

Усяго ў ходзе перапісу было выдзелена 16 «веравызнанняў», у тым ліку пяць 

пратэстанцкіх: «лютэране», «рэформаты», «англікане», «менанітаў» і 

«баптысты». Прадстаўнікі ўсіх астатніх варыянтаў пратэстанцкіх 

веравызнанняў, у тым ліку з вялікай верагоднасцю і евангельскія хрысціяне, былі 

зарэгістраваныя ў катэгорыі «Астатнія хрысціянскія вызнаньня». Факт 

вылучэння баптыстаў разам з іншымі пратэстантамі ў самастойную катэгорыю 

сведчыў аб адносна шчасным статусе гэтай дэнамінацыі і ўспрыманне яе ў якасці 

«добранадзейнай». Па колькасці евангельскія хрысціяне нават у суме з іншымі 

непрызнанымі хрысціянскімі цэрквамі значна саступалі баптыстам.  
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Факт колькаснага перавагі мужчын у складзе «астатніх хрысціянскіх 

веравызнанняў» сведчыў аб тым, што гэтыя абшчыны перажывалі этап 

станаўлення.  

Колькасць лютэран па пяці беларускіх губернях было наступным: 

Віцебская – 23117 муж. і 23.537 жан. [176, ст.14], Гродзенская - 6441 муж. і 6110 

жан. [177, ст.13], Магілёўская - 3574 муж. і 3316 жан. [179, ст.12], Мінская - 3086 

муж. і 2466 жан. [178, ст.17], Віленская - 1745 муж. і 1833 жан. [173, 

ст.15]. Самым шматлікім колькасць лютэран было ў такіх паветах як: Дзвінскі 

павет - 11118 муж. і 11424 жан., Люцынскі уезд- 6105 муж. і 6148 жан., 

Беластоцкі - 3566 муж. і 3699 жан.  

Баптысты, паводле перапісу, па колькасці прыхаджан па губернях 

размеркаваліся наступным чынам: Віцебская - 57 муж. і 73 жан., Мінская - 3 

муж. і 2 жан., Гродзенская - 2 муж. Магілёўская - 2 муж, Віленская губерня - 0 

чалавек абодвух палоў. Баптысты паветаў Віцебскага, Люцынскага і Дзвінскага 

паветаў мелі 22 муж. і 20 жан., 19 муж. і 28 жан., 16 муж. і 25 жан. колькасць 

адпаведна.  

Рэформаты па губернях размеркаваліся наступным чынам: Мінская - 134 

муж. і 84 жан., Віленская - 94 муж. і 85 жан., Гродзенская - 70 муж. і 64 жан., 

Віцебская - 73 муж. і 31 жан., Магілёўская - 18 муж. і 12 жан.  

Сітуацыя, якая склалася паводле перапісу, абумоўлена тымі ж фактарамі, 

што дзейнічалі ў дачыненні да лютэран. Важным з'яўляецца адзначыць і тое, што 

ў сувязі з фінансавымі праблемамі рэфармацкай царквы і адсутнасцю ў яе 

метрычных кніг, частка рэформаты запісвалася ў метрыку кірхі лютэран.  

Астатнія хрысціяне па перапісу па губернях размеркаваліся такім чынам: 

Віцебская - 29 муж. і 22 жан., Мінская - 6 муж. і 7 жан., Гродзенская - 6 муж. і 7 

жан., Магілёўская - 7 муж. і 5 жан., Віленская- 1 муж. Найбольшая колькасць іх 

было ў Віцебскім, Люцынскі і Дзвінскім павеце: 19 муж. і 16 жан., 12 муж. і 11 

жан., 9 муж. і 7 жан.  

Ёсць асобная табліца, якая называецца «Размеркаванне па рэлігіям і роднай 

мовы», якая дае ўяўленне пра тое, хто менавіта быў у ліку пратэстантаў, а таксама 

паказвае колькасць пісьменных сярод іх.  

Этнічны склад пратэстантаў не з'яўляецца магчымым вызначыць дакладна з 

прычыны таго, што нацыянальнасць па перапісу вызначалася той мовай, які 

указываў чалавек у сваёй анкеце. І калі нямецкі і літоўскую мову з'яўляліся 

роднымі дакладна для немцаў і літоўцаў, то польская і вялікаруская мова могла 

быць роднай і для этнічнага беларуса.  

Але варта адзначыць, што ўсе баптысты, якія ўлічвала перапіс, былі 

немцамі. Гэта было звязана з тым, што цыркуляр Дзяржаўнага Савета аб 

духоўных справах баптыстаў, які быў прыняты ў 1879 годзе, прызнаваў 
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баптыстаў, якія прыбылі з Германіі альбо якія прынялі расійскае падданства, але 

якія з'яўляюцца этнічнымі немцамі.  

Лютэране пераважна паказвалі нямецкую мову як родную (каля 50%), але 

таксама многа тых, хто указаў родным літоўскую і латышскую (каля 20% на 

кожны). Рэформаты паказвалі пераважна родным «польскую», «літоўскую» ці 

«нямецкую». Сярод гэтых двух напрамкаў пратэстантызму частка, якая ўказала 

"беларускую" мову як родную складае не больш за 7%.  

Сярод катэгорыі «астатніх евангельскіх хрысціян» анкетаваных пазначылі ў 

якасці роднай мовы «беларускі» (з іх усё амаль усе пісьменныя) альбо не 

пазначылі ніякую наогул (сярод іх 90% непісьменныя), якія жылі ў сельскай 

мясцовасці, з чаго можна зрабіць выснову, што да новых плыняў пратэстантызму 

далучаліся, мяркуючы па ўсім дадзеным, сяляне.  

Калі параўноўваць колькасныя паказчыкі пратэстантаў ўсіх кірункаў, то яны 

прыкметна саступаюць па колькасці двум вядучым канфесіям на тэрыторыі 

Беларусі ў той час - гэта праваслаўе і каталіцтва.  

Так, агульная колькасць праваслаўных у губернях складала: 780541 муж. і 

777.723 жан. у Мінскай, 690083 муж. і 712.078 жан. у Магілёўскай, 478889 муж. і 

440.457 жан. у Гродзенскай, 413443 муж. і 412.158 жан. у Віцебскай, 214184 

муж. і 201.024 жан. у Віленскай.  

Каталікі мелі такую колькасць: у Мінскай губерні - 108335 муж. 109624 

жан., У Магілёўскай - 25301 муж. і 24.858 жан., у Гродзенскай - 191434 муж. і 

196.085 жан., у Віцебскай - 175.623 муж. і 181.686 жан., у Віленскай - 460252 

муж. і 474.779 жан.  

Калі абагульніць усе дадзеныя па пратэстантах па Перапісу 1897 года, то  

колькасць ўсіх катэгорый пратэстантаў да агульнай колькасці жыхароў (5,4 млн.) 

беларускіх губерняў склала не больш за 3%. 

Але Усеагульны перапіс не можа даць поўную інфармацыю аб дынамікі 

развіцця пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі.  

Дзеля гэтага трэба разглядзець наступныя крыніцы: “Памятные кніжкі” і 

“Агляды” беларускіх губерній.  

Для аналізу былі ўзяты матэрыялы за 1880-1915 гг. Гэта абумоўлена тым, 

што кнігі да 1880 года не маюць дадзеных па колькасці насельніцтва па 

веравызнанню з-за адсутнасці агульнага механізму публікацыі , а кнігі, якія былі 

апублікаваны за 1915-1917 гг. з-за ваенных дзеянняў змяшчалі ў сабе толькі 

асноўную інфармацыю аб колькасці харчавання і прамысловасці , якая магла 

практычна дапамагчы пры вядзенні вайны. 
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Табліца 2.1.1 Колькасць пратэстантаў розных накірункаў на падставе 

дадзеных з “Памятных кніг” у Віленскай губерніі за 1888-1911 гг. 

[] 

 

Згодна з табліцай, колькасць пратэстантаў у Віленскай губерніі расла з 

кожным годам, але вельмі маленькімі тэмпамі. Выбіваюцца па сваёй колькасці 

Памятные кнігі за 1910-1912 гг., дзе колькасць пратэстантаў павялічылася больш 

чым ў два разы ( з 2686 у 1907 г. да 5685 у 1910 г.). Гэта было звязана з Указам 

аб верацярпімасці 1905 г., які дазволіў пераходзіць з праваслаўя ў пратэстантызм 

жонкам пратэстантаў, якім дагэтуль гэта забаранялася. Але за 1914 г. колькасць 

рэзка памяншаецца да 2680 чалавек, што звязана з міграцыяй пратэстантаў за 

мяжу ці ў прымусовым парадку ў усходнія губерніі Расіі ў сувязі .  

Што наконт баптыстаў, то іх колькасць заставалася прыкладна аднолькавай. 

У Гродзенскай губерніі ў 1900 г. было 11118 пратэстантаў, у 1903 г. – 11400, 

1905 г. – 11064, 1910 г. – 11047 ( па Памятнай кніжцы) ці 11711 (па Агляду 

губерніі), 1913 г. – 12448 чал.  

У Магілеўскай губерніі ў 1897 г. да пратэстантаў усіх накірункаў адносілася 

5651 чалавек, у 1900 г. – 5896 чал., у 1905 г. – 6666 чал., у 1911 г. – 2389 чал., у 

1912 г. – 2632 чал., у 1915 г. – 3525 чал.  

Па Мінскай губерніі дакладныя дадзенныя есць толькі за 1907 г. – 6549 чал. 

і за 1908 г. – 6965 чал. 

У Віцебскай губерніі за 1885 г. значыцца 69732 чал., што складае 5,8% ад 

агульнай колькасці жыхароў губерніі; за 1894 г. – 32742 чал. пратэстантскага 

веравызнання і 84675 чал. сектантаў, што склала 2,3% і 6,02% адпаведна. 

Дадзеных па пачатку XX ст. няма, есць толькі асобныя звесткі аб колькасці 

пастыраў лютаран – гэта у 1904 г. – 5 чал, а ў 1910  г. – 7 чал. 

Год  Губернія Памятная кніга 

  Евангельскія 

рэфарматы 

Баптысты 

1888 Віленская 2870 371 

1889 Віленская 2939 321 

1903 Віленская 2641 238 

1907 Віленская 2686 264 

1910 Віленская 5685  266 

1911 Віленская 5674 300 

1912 Віленская 5679 454 

1914 Віленская 2680 465 
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Зыходзячы з прыведзеных дадзеных можна адзначыць, што колькасць 

пратэстантаў вырасла з 1860-ых гадоў, хоць і не вялікімі тэмпамі. Дадзены рост 

абумоўлены некалькімі фактарамі: 

1. Сяляне, якія выязджалі на заробкі за мяжу ў ЗША ці ў Нямеччыну, 

прывозілі з сабой і новую веру і распаўсюджвалі яе сярод сваіх аднавяскоўцаў. 

Так распаўсюджваўся баптызм, адвентызм сёмага дня і пятідзесятніцтва. 

2. Місіянерская дзейнасць, якая праводзілася па ўсёй тэрыторыі Расійскай 

імперыі пастарамі розных напрамкаў пратэстантызму з Украіны і Польшчы. 

Сяляне і мяшчане, якія больше не верылі праваслаўнай царкве і царызму, 

знаходзілі падтрымку ў пратэстантаў, што вяло да павелічэння іх колькасці. 

3. Прыбыццё чыноўнікаў і іншых дзяржаўных служачых з Прыбалтыкі, якія 

вызнавалі лютэранства або реформатство. 

З прычыны забароны на ўсе сектанцкіх плыні немагчыма вызначыць, якая 

клькасць людзей да іх належала. Дадзеныя па лютэранам з'яўляюцца найбольш 

дакладнымі, што звязана з лаяльным да яго стаўленнем уладаў. Лік баптыстаў 

вызначалася тымі межамі, якія былі вызначаны законам 1879 года, які забараняў 

спавядаць баптызм людзям не нямецкага паходжання. Таму рэальна лік 

баптыстаў ўсталяваць не ўяўляецца магчымым. 

У Перапісу насельніцтва графа "Астатнія хрысціянскія веравызнання" 

ўключае ў сябе не толькі сектанцкіх напрамкі пратэстантызму, але і такія, якія 

лічыліся ерассю (скакуны, скоповцы, дубцы). 

Да 1905 г. пратэстантамі па сацыяльным становішчы былі пераважна 

мяшчане, рамеснікі, меншая колькасць было памешчыкаў і купцов.Люді былі 

дастаткова заможныя, пра што сведчыць даволі высокі ўзровень адукацыі. 

 

2.2 Сацыяльна-прававое становішча пратэстантаў з другой паловы 

XIX ст. па1905 г. 

 

Пратэстантызм у Беларусі быў прадстаўлены лютэранствам і кальвінізмам 

(рэфарматарствам). Да лютэранства належала ў асноўным латышскае і нямецкае 

насельніцтва, якое складалася з сялян і мяшчан; да кальвінства - польскае і 

беларускае, у асноўным прадстаўнікі шляхецкага саслоўя. Пратэстанцкія 

канфесіі ў беларуска-літоўскіх губернях былі нешматлікімі, сур'ёзна не ўплывалі 

на грамадска-палітычнае жыццё тэрыторыі і таму не адчувалі асаблівых ўціску з 

боку ўлады, якая толькі ажыццяўляла праз Дэпартамент духоўных спраў 

замежных веравызнанняў Міністэрства унутраных спраў (МУС) кантроль за іх 

дзейнасцю [16, ст.120]. Так, у 1868 году былі ўнесены некаторыя змены ў 

правілы Евангелічна-лютэранскіх і Віленскага рэфармісцкага парафій. 

Прадугледжвалася, што кіраўніцтва Віленскага рэфармісцкага Сінода абавязана 

было загадзя паведамляць Галоўнаму начальніку краю аб тым, якія праводзяцца 
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сходы, а евангелісты-лютэране павінны былі прадстаўляць у МУС копіі 

пратаколаў пасяджэнняў Сінода. Разам з тым улады негатыўна ставіліся да 

адкрыцця новых малітоўных дамоў.  

Пратэстанты, у сілу сваёй малалікасці, не аказвалі вялікага ўплыву на 

грамадска-палітычнаеі рэлігійнае жыццё края. Да таго ж пратэстанцкія 

веравучэнні спавядаліся ў асноўным латышскім і нямецкім насельніцтвам, а 

тэндэнцыі да пашырэння колькасці лютэран і евангелістаў-рэфармістаў сярод 

беларускага, рускага і польскага этнасаў не назіралася. Гэтыя абставіны 

садзейнічалі таму, што ўзаемаадносіны пратэстантаў з астатняй часткай 

хрысціянскага насельніцтва складваліся здавальняюча. Обер-пракурор Сінода ў 

сваей справаздачы за 1883 год адзначыў: «Лютэране, што належаць у асноўным 

да служылых і купецкага саслоўяў, ня выказваюць фанатызму ў дачыненні да 

праваслаўнай царквы, але і не спачуваюць ёй. Епархіяльнае начальства прымае 

меры па агароджы праваслаўнага насельніцтва ад іншаверцаў»[33, ст. 178]. 

Трэба адзначыць, што 1832 год стаў знакавым у прававых адосінах паміж 

дзяржавай і евангелісцкімі канфесіямі. Эта быў год прыняцця статута для 

евангелісцка-рэфармацкай і евангелісцка-лютаранскай канфесіі, які замацаваў іх 

адміністрацыйна-прававое становішча ў Расійскай імперыі на доўгія гады- да 

пачатку Першай сусветнай вайны.  

На падставе статута 1832 г. вышэйшае кіраўніцтва евангелісцка-

лютэранскай царквой ажыццяўляла Генеральная кансісторыя, якая складалася з 

прэзідента (свецкай асобы), віцэ-презідэнта(духоўнай асобы), двух свецкіх і двух 

духоўных членаў. Усе яны, у тым ліку прэзідент і віцэ-прэзідент, прызначаліся 

імператарам з тых кандыдатаў, што былі абраны адпаведнымі органамі. Выбары 

прэзідента ў розных кансістарыяльных акруах праводзіліся па-рознаму. У 

Курляндскай акрузе, яго выбіралі мясцовыя дваране, лютэране па веравызнанні. 

Яны ж выбіралі і віцэ-прэзідента, вышэйшага духоўнага саноўніка 

кансісторыі.Ён меў сан генерал-суперінтэнданта (у іншых кансістарыяльных 

акругах- суперінтэнданта, але правы ў іх былі аднолькавыя). Віце-прэзідент 

кансісторыі кіраваў і назіраў за ўсімі духоўнымі справамі ў акрузе, веў спісы 

духоўных асоб, атэстоўваў іх, праводзіў візітацыю цэркваў, разбіраў спрэчкі 

паміж пастарамі. Ён меў пачэсныя знакі – залаты крыж на грудзях і асабістую 

пячатку [36, ст.109]. 

Мясцовае кіраўніцтва справамі евангелісцка-лютэранскай царквы 

ажыццяўляла духоўная кансісторыя, якую ўзначальваў пробст. Ён 

падпарадкоўвываўся генерал-суперінтэнданту і з’яўляўся кіраўніком пастараў 

сваей акругі (пробская акруга), пасрэднікам паміж генерал-інтэндантам і 

акругай, праводзіў візітацыю цэркваў, быў суддзей у такіх справах, якія маглі 

скончыцца прымірэннем, без парушэння царкоўных правіл. Для вырашэння 

царкоўных і гаспадарчых спраў акругі і пробст меў права збіраць сінод пастараў. 
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Вышэйшым органам евангелісцка-рэфармацкай царквы з’яўляўся Літоўскі 

евангелісцка-рэфармацкі сінод. Часцей за ўсе яго сходы адбываліся ў Вільні, але 

час ад часу яны праходзілі у іншых месцах. У другой палове ХІХ-пачатку ХХ ст. 

пасяджэнні сінода адбываліся толькі ў Вільні (з 1840 г.). Усе бягучыя справы 

вырашала Віленская евангелісцка-рэфармацкая калегія. Сінод выбіраў усіх 

членаў гэтай калегіі на 6 гадоў. Кандыдатура прэзідента прызначалася 

імператарам, віцэ-прэзідента – зацвярджалася міністрам унутраных спраў. 

У царкоўна-адміністрацыйнай структуры евангелісцка-рэфармацкая і 

евангелісцка-лютэранская цэрквы мелі шмат агульнага, але былі невялікія 

адрозненні [31, ст.187].  

Аснову царкоўнага ўладкавання лютэран складаў прыход. У яго ўваходзілі 

прыходская абшчына і пастар. Прыходскія абшчыны па сваіх правах былі 

неаднароднымі. У адных прыходах абшчына была самастойнай адзінкай, яе 

дзейнасцю кіравалі выбарныя органы – агульны сход і царкоўны савет (або 

калегія ці канвент). У іншых – абшчыну прадстаўлялі патрон і землеўладальнікі. 

У другой палове ХІХ ст. лютэранскія кірхі, што былі цэнтрамі прыходаў, існавалі 

ў Гродне, Мінску, Слуцку, Віцебску, Полацку і Магілеве. Згодна са справаздачай 

аб стане евангелісцка- лютэранскай царквы за 1864 г. у 5 губерніях дзейнічалі 27 

лютэранскіх цэркваў. Найбольш разгорнутую структурную сетку мелі Віцебская 

і Гродзенская губерніі [19, ст. 69]. 

Так, у пачатку ХХ ст. (1909 г.) у Віцебскай губерніі існавала 9 евангелісцка-

лютэранскіх прыходаў (Дзінскі, Віцебскі, Прэльскі, Крэйцбургскі, Люцынкі, 

Балаўскі, Стружанскі, Полацкі і Рэчыцкі). Лютэранскія кірхі на той час былі не 

ў кожным прыходзе. Гэта тлумачыцца найперш заканадаўчымі складанасцямі 

пры пабудове новых неправаслаўных храмаў. Будаўнічы статут, што меў сілу 

закона, патрабаваў, што калі старыя пабудовы прыходзілі ў нягоднасць і на іх 

месцы трэба было узвесці новы будынак, то патрабавалася згода не толькі 

свецкіх улад, але і праваслаўных іерархаў. Архіўныя матэрыялы паказваюць, што 

прайсці гэты шляхі атрымаць дазвол усіх інстанцый удавалася не кожны раз, 

негледзячы на наяўнасць неабходных умоў для будаўніцтва. 

Некалькі прыходаў у сукупнасці ўтваралі пробсцкія акругі, якія знаходзіліся 

пад наглядам духоўнага саноўніка – пробста. Сукупнасць пробсцкіх акругаў 

утварала кансістарыяльную акругу. У пачатку 60-х гадоў ХІХ ст. у Расійскай 

імперыі існавала ўсяго 8 евангелісцка-лютэранскіх духоўных кансістарыяльных 

акруг. Пасля скасаваня ў 1830 г. Віленскай лютэранскай кансісторыі ўсе 5 

губерняў увайшлі ў Курляндскую каністарыяльную акругу [36, ст.115]. 

У аснове царкоўнага ўладкавання евангелісцка-рэфармацкай царквы 

таксама ляжалі прыходы (пастараты). Яны, у сваю чаргу, аб’ядноўвываліся ў 

дыстрыкты (акругі).  
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У 1873 г Беларуская акруга была аб’яднана с Гродзенскай пад назвай 

Беларуская. Кіраванне ей было даручана суперінтэнданту У.Мандзелеўскаму, які 

раней узначальваў Гродзенскую акругу [11, ст.38]. У 1886 г. у сувязі с 

адначасовай смерцю суперінтэнданта Мандзелеўскага і віцэ-суперінтэнданта 

Кавельмахера Беларуская акруга часова далучылася да Віленскай. Гэты 

«часовы» стан захоўваўся і ў пачатку ХХ ст. Да гэтага часу змянілася колькасць 

рэфармацыйных збораў. У Віленскай і Магілеўскай губернях, як і раней, 

заставалася па адно рэфармацкай царкве, а вось у Гродзенскай і Мінскай іх стала 

менш. У 1905 г. у Гродзенскай губерніі дзейнічалі 3 царквы (2 галоўныя – у 

Ізабэліна і Непакойчыцах і 1 прыпісная – у Расне). У Мінскай губерніі – 2 

галоўныя (у луцку і Койданаве), 2 прапісныя (у Асташыне і Сяменавічах) і 1 

малітоўны дом (у в.Кукавічы Слуцкага павета). 

За дзейнасцю пратэстанцкіх пастараў веўся пастаянны нагляд з боку 

Трэцяга аддзялення, якое ажыццяўляла функцыі дзяржаўнай палітычный паліцыі 

(да 1880 г.) і ўключала ў сваю структуру другую экспедыцыю, што займалася 

рэлігійнымі злачынствамі і барацьбой з “неблаганадзейнымі і падазронымі 

святарамі”. У дачыненні да пратэстанцкіх пастараў гэта было асабліва актуальна, 

бо абсалютная большасць з іх была замежнага паходжання. Па законах Расійскай 

імперыі ўсе пастары павінны былі адпавядаць наступным умовам: а) быць 

паданным той краіны, дзе знаходзіўся прыход (замежныя жыхары дапускаліся з 

дазволу Міністэрства ўнутраных спраў і па прыняцці прысягі на рускае 

падданства); б) мець багаслоўскую адукацыю (пастарамі былі галоўным чынам 

выпускнікі факультэтаў багаслоўскіх навук Дзерпцкага ці Гельсінгфорскага 

ўніверітэтаў); в) мець узрост не менш за 25 гад; г) належыць да свабоднага 

саслоўя. 

Закон свярджаў: “Иностранцы в России могут только по распоряжению 

МВД и по представлении свидетельства о принятии ими подданства России 

получать дозволение занимать места пасторов» [6]. Імкненне аспрэчыць гэтае 

правіла з’явілася ў пачатку 1909 г., калі царкоўныя ўстановы евангелісцка-

лютэранскай і евангелісцка- рэфармацкай канфесій узбудзілі сумеснае 

хадатайніцтва аб дапушчэнні да пастарскіх пасал праведнікаў замежных краін 

без прыняцця імі расійскага грамадзянства, толькі на падставе прыняцця прысягі  

на вернасць службы. Ваенна-палітычныя падзеі, што распачаліся ў хуткім часе 

прымусілі ўлады прымаць зусім іншыя загады ў адносінах да святароў і вернікаў 

гэтых канфесій. 

Іерархічная лесвіца рэфармацкага пасвячонага духавенства выглядала 

наступным чынам : генерал-суперінтэндант, суперінтэндант, віцэ- 

суперінтэндант, пастар, ад’юдант-пастар, дыякан, лектар. На тэрыторыі Беларусі 

колькасць рэфармацкага духавенства была мізэрнай [17, ст.74]. Так, у 1851 г. у 

Мінскай, Віцебскай, Гродзенскай і Магілеўскай губернях налічвалася толькі 17  
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рэфармаціх ствятароў. У 1863 на 4 губерні (Віленскую, Гроддзенскую, 

Магілеўскую, Мінскую) іх было 11. У Віленкай губерні – адзін генерал – 

суперінтэндант (узначальваў Віленскі евангелісцка – рэфармацкі сінод) і два 

пастары  уГродзенскай – адзін супер- інтэндант (узначальваў Гродзенскі 

дыкстрыт), адзін віцэ-суперінтэндант, два пастары, адзін лектар; у Магілеўскай 

– адзін лектар. У 1905 г. у гэтых 4 губернях было толькі 4 прадстаўнікі 

рэфармацкага духавенства (два ў Віленскай губерні – суперінтэндант і віцэ-

суперінтэндант і па адным пастары ў Гродзенскай і Мінскай губернях). 

Усклад іерархічный лесвіцы пасвячонага лютэранскага духавенства 

ўваходзілі: генерал-суперінтэдант (або суперінтэндант), пробст, обер-пастар, 

пастар, віцэ-пастар, кан’юнкт-патар, дыякан. Нягледзячы на значна большую 

колькасць лютэранскіх вернікаў, лютэранскіх святароў было таксама няшмат. 

Напрыклад, у 1851 г. у Мінскай, Віцебскай Гродзенскай і Магілеўскай губернях 

налічвалася ўсяго 12 лютэранскіх святароў. У 1864 г. у 5 губернях налічвалася 

11 духоўных асоб лютэранскага веравызнання. У Віцебскай губерні іх было 4, у 

Магілеўскай – 1, у Мінскай – 1, у Віленcкай – 2, у Гродзенскай – 3 [, ст.279].  

Колькасць лютэранскага духавенства ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

заставалася прыкладна на такім жа ўзроўні хоць колькасць цэркваў за гэты час 

некалькі павялічылася – іх стала 30 (у Віцебскай губерніі – 11, у Магілеўскай – 

3, у Мінскай – 1, у Віленскай – 3, у Гродзенскай – 12). 

Парадак прызначэння пастараў у розных прыходах быў розны і вызначаўся 

асобымі правіламі прыходаў або прыватнымі асобамі, што прадстаўлялі прыход. 

У абавязкі пастара ўваходзіла: выкананне ўсіх царкоўных адпраў, нагляд за 

рэлігійнай адукацыяй моладзі, вядзенне метрычных і статыстычных ведамасцей, 

удзел у кіраванні царкоўнай маемасцю прыхода. Пастар карыстаўся правамі 

асабістага дваранства, па царкоўных справах падвяргаўся царкоўнаму суду, 

карыстаўся тымі ж прывілеямі ў судовых адносінах, што і праваслаўныя святары. 

У 1868 г. былі ўнесены некаторыя змены ў правілы евангелісцка-

лютэранскіх і евангелісцка-рэфармацкіх прыходаў. Змены заключаліся ў 

наступным: ініцыятары Віленскага рэфармацкага сінода павінны былі загадзя 

паведамляць Галоўнаму начальніку края аб месцы і часе сваіх сходаў, 

нягледзячы на тое, што гэта не прадугледжвалася законамі Расійскай імперыі. 

Што да евангелісцка-лютэранскіх сінодаў ў кансістарыяльных акругах, то яны 

праз Галоўнага начальніка края павінны былі дастаўляць у Міністэрства 

унутраных спраў копіі пратаколаў пасяджэнняў. 

Адвяргаліся зменам і прававое рэгуляванне матэрыяльнага забяспячэння 

евангельскіх святароў. Лютэранскія пастары доўгі час атрымлівалі жалаванне ад 

казны. Так, у пачатку 50-х гадоў у гродзенскім прыходзе пастар атрымліваў 450 

руб., у Мінскім – 400, Магілеўскім – 114, Полацкім – 400, Віцебскім – 150, 

Беластоцкім – 200, Віленскім – 450 руб. Па ўказе ад 18 ліпеня 1853 г. іх 
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жалаванне было вылючана з дзяржаўных расходаў, і з 1854 г. лютэранская царква 

павінна была ўтрымліваць свае духавенства за свой кошт [32, ст.15]. 

У 1860-я гады і да пачатку ХХ ст. галоўнымі крыніцамі даходаў 

лютэранскай царквы былі: 1) сумы, якія штогод адпускаліся ўрадам на 

ўтрымліванне свяшчэнна- і царкоўнаслужыцеляў; 2) царкоўная маемасць, якая 

давала працэнты з даходаў; 3) ахвяраванні прыватных асоб на карысць асобных 

цэркваў або дабрачынных устаноў. Даходы з усіх гэтых крыніц пастаянна раслі. 

У 1868 г. на ўтрыманне евангелісцка-лютэранскага ведамства, уключаючы 

кансісторыі, было асігнавана 63 127 руб., у 1877 г. – 114 614 руб. Маемасць 

лютэранскай царквы (усіх 8 кансістарыяльных акругоў Расійскай імперыі) у 1868 

г. ацэньвалася ў 5 232 230 руб., у 1876 г. – 7409 409 руб. Ахвяраванні багатых 

прыхаджан толькі за 5 гадоў (1868-1872) склалі 201 909 руб. 91 кап. Акрамя 

гэтага былі падарваны 2 дамы коштам 34 500 руб. Сярод найбольш буйных 

ахвараванняў на беларускай тэрыторыі можна назваць ахвяраванне 20 дзесіцін 

зямлі латышскаму прыходу ў Грудзінаўцы (Магілеўская губерня). 

Кіраванне маемасцю лютэранскіх цэркваў знаходзіліся непасрэдна ў руках 

царкоўных святароў (інакш, калегій ці канвентаў), якія меліся пры кожнай царкве 

і карысталіся амаль поўнай незалежнасцю. Вышэйшы нагляд ажыццяўляўся 

евангелісцка-лютэранская Генеральная кансісторыя. Зразумела, што капіталы 

розных цэркваў былі неаднолькавыя. Найбольш заможнымі з іх у Расійскай 

імперыі былі цэрквы Св.Пятра і Св.Ганны ў Санкт-Пяцярбургу, якія мелі 

капіталы каля 200 тыс.руб. У Беларусі такіх заможных цэркваў не існавала [199, 

ст.50]. 

Жалаванне евангелісцка-рэфармацкага духавенства ў другой палове ХІХ ст. 

было прыкладна на ўзроўні праваслаўнага. Праўда, павышаліся стаўкі ў 

дадзеным выпадку не ў залежнасці ад класнасці прыхода, а ад тэрміну службы. 

У распараджэнні Віленкага евангелісцка-рэфармацкага сінода знаходзіліся 

царкоўныя і дабрачынныя капіталы (каля 150 тыс.руб.) і штогод адпускаемыя з 

казны ўзамен даходаў з маенткаў 9383 руб. Зыходзячы з гэтых сум у 1886 г. канон 

Віленскага евангелісцка-рэфармацкага сінода ўстановіў пастаянныя штаты для 

духавенства. Згодна са штатам назначалася: кожнаму рукапаложанаму ў пастары 

на працягу першых пяці гадоў службы – 500 руб, пасля пяці гадоў – 550 звыш 

дзесяці – 600, пятнаццаці – 650, двацацці – 700 руб, далей жалаванне не 

павышалася. Віце-суперінтэнданты за пасаду атрымоўвывалі прыбаўку да 

жалавання па 150 руб., суперінтэнданты – па 300 руб. Генерал – суперінтэндант 

меў прыбаўку жа лавання суперінэндантаў 200 руб. Прыбаўкі за ўсе 

вышэйназваныя пасады прызначаліся толькі на тэрмін выканання абавязкаў. 

Дыяканы атрымлівалі па 400 руб. у год і кватэру. У аклад уваходзіла толькі 

штатнае жалаванне пастара без уліку дадатковых крыніц, такіх, як даходы з 

царкоўных уладанняў або за выкананне духозных адпраў. 
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У адносінах пенсійнага забеспячэння пастараў рэфармацкай царквы ў 1888 

г. сінод прыйшоў данаступнага заключэння: “ 1) пастор во время рукоположения 

дает обет посвятить всю свою жизнь служеню в пасторском звании своей церкви 

и поэтому не имеет права подавать в отставку и требовать пенсионного 

обеспечения; 2) в случае тяжелой болезни, которая не дает возможност 

исполнять свои обязанности, синод освобождает такого пастора от должности, а 

если посчитает необходимым, может назначить ему пожизненное жалованье …». 

Спрэчныя моманты ў рэгуляванні дзейнасці евангеліскіх канфесій узніклі ў 

сувязі с распаўсюджаваннем сярод насельнцтва Расійскай імперыі, у тым ліку і 

на тэрыторыі Беларусі, сектанцтва. 

Калі і як з'явіліся пратэстанцкія секты ў Беларусі, з дакладнасцю, 

дакументальна вызначыць вельмі складана. Аднак большасць царкоўных 

гісторыкаў як дарэвалюцыйных, так і сучасных лічаць, што гэта другая палова 

ХІХ стагоддзя. Пранікненне сектанцкіх веравучэнняў (баптызму і евангельскага 

хрысціянства) у Беларусь у гэты час адбываецца з іншых частак Расійскай 

імперыі, пераважна з прыбалтыйскіх і паўдневаўкраінскіх губерняў.  

Аналіз дакументальных крыніц паказвае, што распаўсюджванне сектанцтва 

адбывалася некалькімі шляхамі. Адзін з іх – вынік місіянерскай дзейнасці 

прыезджых прапаведнікаў. Па сведчанні святара, у Дзвінску прапагандай 

баптызму займаліся прыезджыя прапаведнікі Фірсаў, Андрэеў і былы ксёндз 

Жэбраўскі. Падобным чынам распаўсюджвалася веравучэнне і ў Віцебску. Другі 

шлях далучэння к сектам – гэта так званы адыходжу промысел – калі сяляне 

ўспрымалі новую веру, знаходзячыся на заробках у вялікіх гарадах ці за мяжой, 

і затым распаўсюджвалі яго ўжо самі ў сябе на Радзіме. Так, слуцкі павятовы 

спраўнік дакладваў мінскаму губернатару аб тым, што два асобы з былых ў 

Амерыцы сялян, перайшлі ў баптызм ў Злучаных Штатах Амерыкі. 

Распаўсюджванне баптызму ў Гомелі было звязана з дзейнасцю братоў 

Прыходзька, якія вярнуліся з заробкаў з поўдня Украіны. Разам з гэтымі шляхамі 

евангелізацыі, беларуская даследчыца А.Верышчагіна [] адзначае таксама трэці 

шлях распаўсюджвання баптызму – гэта міграцыя сялян з іншых губерняў. Такім 

шляхам адбывалася пранікненне веравучэння на тэрыторыю шэрагу паветаў 

Віцебскай губерні.  

Пэўную ролю ў пашырэнні баптызму згулялі таксама нямецкія рамеснікі і 

працоўныя, якія прыязджалі на працу з Усходняй Прусіі ў Коўна. Менавіта ад іх 

і адсюль новая рэлігія пранікала ў Вільні, Гродна і іншыя месцы. У 

дарэвалюцыйны перыяд на тэрыторыі Беларусі замацавалася некалькі напрамкаў 

пратэстанцкага сектанцтва: штундызм, баптызм, евангеліцскія хрысціянства, 

адвентызм сёмага дня і інш.  

Сярод іх найбольш шырока быў прадстаўлены баптызм, які ў 

дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі часцяком фігураваў пад агульнай назвай 



31 

«штундо-баптызм», хоць штундызм і баптызм, нягледзячы на іх падабенства і 

блізкасць, варта разглядаць як розныя плыні, улічваючы тое, што ў Расійскай 

імперыі быў розным іх прававы статус.  

Што тычыцца штундызма, то ён упершыню быў выяўлены на беларускіх 

губерніях у канцы 1870 г. - у Гомельскім павеце Магілёўскай губерні. 

Штундысты з'явіліся ў Рагачоўскім павеце Магілёўскай губерні, а таксама ў 

шэрагу месцаў Віцебскай губерні ў 80-я гады XIX стагоддзя [35, ст.13]. Але 

ганенне  паслядоўнікаў новага вучэння спынілі яго пашырэнне. У 1894 году 

штундызм быў абвешчаны па-за законам, так як сектанты, згодна з палажэннем 

Кабінета Міністраў, «прапаведуюць сацыялістычныя прынцыпы ..., агульнае 

роўнасць, падзел маёмасці ..., вучэнне ў корані падрывае асноўныя пачатку 

праваслаўнай веры». Пасля пастановы штундысткі рух пайшоў на спад. У 

Магілёўскай губернІі, напрыклад, 52 штундыстамі перайшлі ў праваслаўе. І 

увогуле, з працягам часу штундызм практычна перастае існаваць і фактычна 

паглынаецца 

 У канцы 1870-х гадоў у Гомельскім павеце Магілёўскай губерніі былі 

выяўлены прыхільнікі штундызму, які быў занесены сюды з паўдневых раёнаў, 

куды жыхары павета адпраўляліся на заробкі. У 1880-я гады штундысты з’явіліся 

ў Рагачоўскім павеце, у 1888 г. – у Віцебскай губерні. Але прынятыя меры (тры 

аслядоўнікі штундызму былі пазбаўлены маемасці і высланы ў Закаўказзе, двое 

адпраўлены ў турму) спынілі яго распаўсюджванне [4, ст.134].  У 1894 г. 

штундызм быў аб’яўлены ў Расійскай імперыі па-за законам. Як указвалася ў 

палажэнні Камітэта міністраў “штундысты… прпаведуюць сацыялістычныя 

прынцыпы… агульную роўнасць, раздзел маемасці… іх вучэнне падрывае 

асновы праваслаўнай веры”. Пасля пастановы штундысцкі рух пайшоў на спад. 

У Магілеўскай губерні перайшлі ў праваслаўе 52 штундыста. З цягам часу 

штундызм практычна перастаў існаваць і зліўся з баптызмам.  

У Расійскай імперыі свайго роду падрыхтоўчым этапам для 

распаўсюджвання баптызму стаў штундызм. Так быў названы хрысціянскі рух 

пратэстанцкай накіраванасці, які атрымаў распаўсюд у Расіі ў XIX ст. сярод 

нямецкіх каланістаў, а таксама часткі насельніцтва паўднёварускіх 

губерняў. Вылучаюцца два асноўных напрамкі штундызма, першым з якіх па 

часе ўзнікнення была штунда-піетычная, да якой належалі выхадцы з 

Вюртэмбергскага піетістов, якія перасяліліся з Германіі ў Прычарнамор'е ў 1817-

1821 гг., у прыватнасці, у калоніі Рорбах і Вормс. Самі сябры называлі свае 

гурткі «братэрствам сяброў Божых». Развіццю піетычнай штунды спрыяў 

рэфармацкі пастар Ёган Бонекемпер, які прыбыў у Расію ў 1824 г. Пазней, у 50-

я гады XIX стагоддзя, на поўдні Украіны паўстаў новопіетычны штундысцкі рух, 

што знайшоў прыхільнікаў сярод лютэран і менанітаў, аформіўся у выглядзе 

«вюстовскіх гурткоў» (ад імя іх заснавальніка лютэранскага прапаведніка 
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Эдуарда Вюст) і менанісцкіх новопіетычных груп. Апошнія называлі сябе 

«братнімі менанітамі», у адрозненне ад царкоўных менанітаў, якія належаць да 

афіцыйнай суполцы. Першапачаткова паслядоўнікі штундызма з ліку украінцаў 

і рускіх не імкнуліся да разрыву адносін з праваслаўнай царквой, працягваючы 

наведваць праваслаўныя царкоўныя набажэнствы, а для хрышчэння дзяцей, 

здзяйснення шлюбаў і пахаваньня памерлых звяртаючыся да праваслаўных 

святароў. Аднак рост руху выклікаў занепакоенасць царкоўных іерархаў і 

прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, з прычыны чаго да штундыстамі сталі 

прымяняцца рэпрэсіўныя меры за недазволеныя рэлігійныя сходы, што ўсё 

больш ўскладняла іх адносіны з праваслаўем.  

Сходу штундыстамі складаліся з сумеснага чытання і наступнага 

абмеркавання Бібліі Сінадальнага перакладу, малітвы і харавых спеваў духоўных 

песень. Вялікая ўвага надавалася практычнага прымянення прынцыпаў 

хрысціянскай маралі ў жыцці, у сувязі з чым нават супернікамі штундызм ў асобе 

праваслаўнага духавенства і прадстаўнікоў уладных структур прызнавалася 

высокая маральнасць большасці паслядоўнікаў гэтага руху. Часам канчатковага 

выдзялення руска-ўкраінскага штундызм ў баптызм прынята лічыць 1869-1871 

гг., калі сябры спачатку новапіетычных суполак Елісаветградскага (1869-1870), 

а затым і Адэскага павета (1871) хрысціліся па абраду [15, ст.98], прынятага ў 

баптыстаў і брацкіх менанітаў  – гэта значыць , прынялі воднае хрышчэнне ў 

свядомым узросце.  

Паступовая эвалюцыя тэалагічных поглядаў штундыстамі прывяла да 

прыняцця большасцю іх суполак ўжо ў пачатку 80-х гадоў XIX стагоддзя 

баптысцкага веравучэння. Да 1882 г. у трох губернях (Херсонскай, 

Екацерынаслаўскай і Кіеўскай) налічвалася каля 1000 баптыстаў. У 1884 г. 

большасць штундысцкіх суполак ўвайшло ў «Саюз рускіх баптыстаў Паўднёвай 

Расіі і Каўказа».  

У другой палове 70-х гг. ХІХ ст. першыя баптысцкія абшчыны грунтуюцца 

на тэрыторыі Беларусі - у с. Уть (дакладная дата невядома) і Усохі (1879 г.) 

Гомельскага павета Магілёўскай губерні.  Таксама баптысты з’явіліся ў Коўне, а 

потым у Вільні і Гродне. У Віцебскай губерні баптысты пражывалі ў Дзвінскім, 

Люцынскым і іншых паветах. Яшчэ ў дасавецкія часы даследчыкі адзначалі, што 

баптызм у беларуска-літоўскіх губернях – нямецкага паходжання. У беларускіх 

губернях ен звычайна распаўсюджваўся сярод нямецкіх каланістаў і латышоў. 

Часцей за ўсе баптыстамі станавіліся лютэране. Але сярод із былі і іншыя, нават 

“еврейскій элемент”, што сустракалася вельмі рэдка. 

Тым не менш, тэрмін «штундызм» працягваў актыўна выкарыстоўвацца 

праваслаўнымі місіянерамі і прадстаўнікамі дзяржаўнай улады для аддзялення 

афіцыйна не дазволеных рускіх, украінскіх і беларускіх баптысцкіх суполак ад 

легальна дзеючых баптысцкіх аб'яднанняў сярод нямецкіх каланістаў, што 
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знайшло сваё адлюстраванне і ў заканадаўстве. Яшчэ ў 1879 г. выйшла 

меркаванне Дзяржаўнага Савета аб духоўных справах баптыстаў, у якім 

паказвалася: «1. Баптысты на падставе артыкула 44 осн. дзяржаўнага 

заканадаўства бесперашкодна вызнаюць сваё веравучэнне і выконваюць абрады 

веры па існуючых у іх звычаяў. Грамадскае набажэнства яны адпраўляюць у 

уладкованых імі (ці адведзеных ім для гэтага), з дазволу губернатара, дамах. 2. 

абіраўся баптыстамі духоўныя настаўнікі (старшыны, настаўнікі, прапаведнікі) 

могуць здзяйсняць абрады і прамаўляць казаньні няйначай, як па зацьверджаньні 

ў гэтым званні губернатарам. Духоўныя настаўнікі з замежнікаў абавязаны 

прынесці прысягу на вернасць службы падчас знаходжання іх у Расіі. 3. 

Метрычныя запісы шлюбаў, нараджэння і смерці баптыстаў вядуцца мясцовымі 

грамадзянскімі ўладамі» [37, ст.175]. Як бачым, тут яшчэ няма згадкі пра 

«легальных» і «нелегальных» баптыстаў.  

Аднак у 1882 г. з'явілася растлумачэнне Міністэрства ўнутраных спраў, у 

якім, у прыватнасці, гаварылася, што "закон, які прадаставіў баптыстаў 

бесперашкоднае вызнаньне сваіх перакананняў па існуючых у іх звычаям, не 

распаўсюджваецца на рускіх баптыстаў; Тлумачэнне закон ставіцца: 1) да 

замежных-падданым баптыстаў, якія пражываюць у Расіі; 2) да тых, хто 

перайшоў у рускае падданства ужо будучы баптыстам, і да руска-падданым 

баптыстаў, якія звярнуліся ў гэтую секту з іншага неправаслаўных вызнаньня, з 

дазволу ўрада». 3 мая 1883 г. было зацверджана «Меркаванне дзяржаўнай Рады 

аб дараванні раскольнікаў некаторых правоў грамадзянскіх і па выкананню 

духоўных трэбаў». Дзеянне гэтага закона распаўсюджвалася на «раскольнікаў 

усіх сект», за выключэннем скапцоў, гэта значыць, рускія, украінскія і беларускія 

баптысты атрымалі роўныя правы з астатнімі раскольнікамі. Згодна з артыкулам 

10, «ўсталёўшчыкі, настаўнікі і іншыя асобы, якiя выконваюць духоўныя трэбы 

ў раскольнікаў, не падвяргаюцца за гэта пераследу, за выключэннем выпадкаў, 

калі яны апынуцца вінаватымі ў распаўсюдзе сваіх памылак паміж 

праваслаўнымі або ў іншых злачынных дзеяннях» [201, ст.598].  

Але на працягу другой паловы 80-х – першай паловы 90-х гг. ХІХ 

ст. становішча баптыстаў – выхадцаў з праваслаўя рэзка пагоршылася. Шмат у 

чым гэта было выклікана тым, што пост обер-пракурора Св. Сінода (вышэйшага 

дзяржаўна-царкоўнага органа Рускай праваслаўнай царквы) у гэты час займаў 

К.П. Пабеданосцаў, вядомы сваімі кансерватыўнымі поглядамі ў сферы рэлігіі. У 

1885 годзе ён прапанаваў падвергнуць адміністрацыйнай спасылцы адзінаццаць 

найбольш вядомых дзеячаў украінскага баптызму (М. Ратушная, І. Рабашапка, Г. 

Балабан і інш.). 

 Обер-пракурор Сінода звярнуўся ў Міністэрства ўнутраных спраў з 

просьбай аб аказанні з боку грамадзянскай улады садзейнічання царквы ў яе 

дзейнасці па барацьбе з евангельскім рухам, на што міністр адказаў станоўча, 
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прапанаваўшы губернатарам на месцах падтрымаць праваслаўнае 

духавенства. Адначасова баптысты сталі выпрабоўваць незаконныя ганенні з 

боку мясцовай улады (на валасным і сельскай узроўнях). Сходу вернікаў 

падвяргаліся нападам праваслаўных аднавяскоўцаў з Сотскага са старастамі на 

чале: людзей, якія маліліся выкідалі з дамоў, збівалі каламі і камянямі, зімой 

выцягвалі напаўраспранутых мужчын і жанчын на мароз. Менавіта тады за 

баптыстамі канчаткова замацаваліся мянушкі «штундыстамі», «штунда», 

«штундо-баптысты».  

У пачатку 1890-х гг. сталі раздавацца галасы на карысць таго, каб увесці 

шэраг абмежаванняў дзейнасці баптысцкіх суполак на заканадаўчым узроўні. У 

прыватнасці, у 1891 г. у друку была абвешчана адпаведная праграма неабходных 

мерапрыемстваў, складзеная біскупам Уманскім, вікарыем Кіеўскай 

епархіі. Аднак далейшага ходу гэты законапраект не атрымаў [188, ст.15].   

Замест яго 4 ліпеня 1894 г. імператар зацвердзіў Палажэнне Камітэта 

Міністраў, на падставе якога 3 верасня таго ж года выйшаў цыркуляр 

Міністэрства ўнутраных спраў аб прызнанні «штунды» асабліва шкоднай сектай 

і пра запрэт на сходы. Вынікам цыркуляра стала хваля масавых арыштаў і 

спасылак баптыстаў у аддаленыя губерні імперыі.  

У 1897 г. расейскі ўрад аднесла баптызм да ліку «памяркоўных» 

спавяданняў, г.зн., прызнаных законам і не выпрабоўваюць якіх-небудзь 

абмежаванняў у сваёй дзейнасці, за выключэннем тых, якія былі абумоўлены 

агульнымі прынцыпамі расійскага заканадаўства ў галіне рэлігіі (прывілеяванае 

становішча рускай праваслаўнай царквы, інкарпарацыя духавенства прызнаных 

канфесій у апарат дзяржаўнага кіравання праз падпарадкаванне іх Дэпартаменту 

духоўных спраў замежных веравызнанняў Міністэрства ўнутраных спраў). Тым 

не менш, дадзеная пастанова, як і закон 1879 г., па-ранейшаму ігнаравала 

існаванне рускіх, украінскіх і беларускіх баптыстаў. 17 мая 1900 г. Мiнiстэрства 

ўнутраных спраў выдала цыркуляр, у якім, па-першае, абвяшчалася, што 

баптыстамі могуць быць толькі немцы; па-другое, ішла гаворка пра тое, каб 

забараніць выдачу пашпартоў асобам рускага паходжання з паметкай аб іх 

прыналежнасці да баптызму [187, ст.42].  

Крыху пазней, чым штундызм і баптызм у Беларусі з’яўляецца евагельскае 

хрысціянства. У 1882 г. паслядоўнікі гэтага вучэння былі выяўлены ў Чачэрску 

Гомельскага павета. Да іх належыла княгіня Чарткова. У маентку яе бацькі, які 

знаходзіўся ў Чачэрску, праходзілі сходы. Абшчына атрымлівала дамогу з 

Санкт-Пяцярбургу [5, ст.661]. 

Для губернскіх уладных стуктур беларускай тэрыторыі гэта быў новы, яшчэ 

невядома ў прававых адносінах аспект узаемаадносінаў, што іншым часам і 

выкарыстоўвывалі духоўныя асобы ў сваіх мэтах. 
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Так, у красавіку 1903 г. у віцебскае праўленне паступіла калектыўная скарга 

ад 8 сем’яў баптысцкага веравызнання (Дзвінскі павет). Яны скардзіліся на 

Лівенгофскае валасное праўленне, якое адмаўлялася весці метрычныя кнгі 

згодна з іх веравызнаннем (запісы аб нарадзіўшыхся, заключэнне шлюбаў, 

памерлых). У адказе віцебскага губернатара гаварылася: “Ходатайство о 

ведении… метрических книг… не полежит удовлетворению ввиду того, что 

просители официально числятся лютеранами и в баптизм перешли без 

разрешения господина министра внутренних дел, как это требуется ст. 82 Уст. о 

пред.и  прес. прест. Т. ХIV изд. 1890 года» [17, ст.156]. 

Прапаведнік баптыстаў Янсан выказаў нязгоду з рашэннем губернатара, 

сцвярджаючы, што “баптизм не есть особое исповедание, совершенно отличное 

от лютеранского». [201, ст. 608]. Адпаведна пераход з лютэранства ў баптызм, 

на яго думку, не з’яўлялася пераходам з аднаговеравызнання ў другое і не 

патрабаваў дазволу міністра, а метрычныя кнігі павінны весціся на падставе 

інструкцыі ад 15 жніўня 1879 г. Згодна з ей, вядзенне метрычных кніг баптыстаў, 

што пражывалі ў Віцебскай губерні, ускладвалася на валасныя праўленні. 

Адвентызм (лац. Adventus - прышэсце) – рэлігійны рух, які зарадзіўся ў 

пачатку XIX ст. сярод груп баптыстаў, метадыстаў і іншых пратэстантаў. Рух 

спачатку аб'ядноўваў тых хрысціянаў розных веравызнанняў, якія чакалі хуткага 

Другога прышэсця Хрыста. Улетку 1831 г. прапаведнік баптысцкай абшчыны г. 

Хэмптана (штат Нью-Ёрк) Уільям Мілер (1782-1849) абвясціў, што яму ўдалося, 

вывучаючы Біблію, вылічыць дакладную дату прышэсця Хрыста - 21 сакавіка 

1843 г. Ён выпусціў кнігу «Доказы Пісання і гісторыі пра другое прышэсце 

Хрыста у 1843 г., выкладзеныя ў аглядзе дакладаў» [27, ст.215].  

Пасля гэтага члены розных пратэстанцкіх дэнамінацый далучыліся да 

адвентістскому руху. Прышэсця Хрыста ў разлічаныя тэрміны не адбылося, і 

пасля сам Мілер прызнаў дактрынальнай памылку, якая прывяла яго да 

няправільнага тлумачэння Бібліі. Пасля «Вялікага расчаравання», выкліканага 

памылковым тлумачэннем біблейскіх прароцтваў, Мілер, а таксама многія яго 

вучні і паслядоўнікі імкнуліся больш не называць дакладных тэрмінаў Другога 

прышэсця і абмежаваліся сцвярджэннем, што ў 1844 г. Хрыстос уступіў у Святая 

святых Нябеснай сьвятыні (Храма) і пачаў там асаблівая пасрэдніцкае служэнне.  

З розных напрамкаў і плыняў, якія ўзніклі пасля расколу міллерітского руху, 

найбольш вядомыя адвентысты сёмага дня, якія маюць цэнтралізаваную 

арганізацыю ў сусветным маштабе. У Расійскай імперыі адвентызм паўстаў у 

асяроддзі нямецкіх пасяленцаў, якія ў пачатку 1880-х гадоў пачалі атрымліваць 

ад сваякоў у Заходняй Еўропе, паспеўшых стаць сябрамі царквы адвентыстаў 

сёмага дня, царкоўныя выданні, выкладаліся асновы адвентыстского 

веравучэння, лісты, якія распавядаюць пра новую веры. Ужо у 1882 г. некаторыя 

нямецкія каланісты ў Расіі сталі прыхільнікамі гэтага руху.  
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80-е – 90-я гады XIX ст. сталі досыць паспяховым перыядам для 

адвентыстстских місіянераў. У гэты час абшчыны паслядоўнікаў новага 

веравучэння ўзнікалі ў розных рэгіёнах імперыі: у Пецярбургу, у Арэнбургскай, 

Самарскай губернях, ва Украіне, Бесарабіі, Прыбалтыцы, Закаўказзі, Польшчы 

[27, ст.216].  

Аднак, нягледзячы на абвешчаную лаяльнасць у адносінах да расейскага 

ўрада, адвентысты дастаткова доўга вымушаныя былі дзейнічаць нелегальна і 

падвяргаліся адміністрацыйным пераследам. Шмат у чым гэта было выклікана 

тым, што мясцовыя чыноўнікі дрэнна разбіраліся ў асаблівасцях новага 

вучэння. У першую чаргу іх турбавала, што адвентысты святкавалі суботу, і на 

гэтай падставе яны адносілі іх да абвешчанай па-за законам секты 

«жыдоўствуюшчых».   

Да міжканфесійных шлюбаў паміж католікамі і пратэстантамі, а таксама да 

веравызняння дзяцей ад такіх шлюбаў улады Расійскай імперыі ставіліся 

дастаткова індыферэнтна. Гэтыя шлюбы працягвалі рэгулявацца на падставе 

рашэнняў Варшаўскага сейма 1768 г., які і надалей знайшоў адлюстраванне ў 

расійскім заканадаўстве: “Шлюбы паміж асобамі замежных хрысціянскіх 

веравызнанняў  (а не праваслаўных) у губернях Віцебскай, Кіеўскай, Віленскай, 

, Падольскай, Гродзенскай, Мінскай , Ковенскай, Магілеўскай і Валынскай 

здзяйсняюцца святарамі той веры, да якой належыць нявеста .. Дзеці ў такіх 

шлюбах павінны быць ахрышчаны: сыны ў бацькавай, а дочкі ў той веры, якую 

спавядае маці”. Праўда, здараліся яны не так часта. Так, у Гомелі ў 1896 г. сярод 

533 прыхаджан 70 знаходзіліся ў змешаных шлюбах, а з іх ў 12 выпадках адзін з 

сужэнцаў быў пратэстантам. У Гродна ж сярод 2 тыс. Прыхаджан фарнага 

касцела толькі 2 каталічкі мелі сужэнца-лютэраніна [12, ст. 49 ]. 

У пачатку 1900-х гадоў было выдадзена супраць сектанцкі дапаможнік для 

духавенства. Аднак гэтыя меры не дазволілі спыніць рост сектанцкіх суполак за 

кошт праваслаўных вернікаў. Што тычыцца каталіцкага насельніцтва, то яно да 

пратэстанцкае сектанцва ставілася даволі халаднавата. Практычна адсутнічалі і 

пераходы з каталіцызму ў баптызм і адвентызм. Усё гэта дазваляе сцвярджаць, 

што кантакты паміж сектантамі і каталікамі былі зведзены да мінімуму. 

Трэба адзначыць, што да гэтага часу ў Расіі мелі місіянерскую практыку 

дзесяткі рэлігійных напрамкаў, але толькі нешматлікія змаглі ўмацавацца ў 

рускім народзе. Напрыклад, ў 1903 г. прэзідэнт Еўрапейскай місіі царквы Ісуса 

Хрыста святых апошніх дзён (мармонаў) наведаў С..Петербург з мэтай вывучыць 

магчымасці для місіянерскай працы. Аднак паездка не мала наступстваў, і 

першыя абшчыны мармонаў з'явіліся ў Расіі толькі ў пачатку 1990-х гг. [38, 

ст.179] 

Новыя вучэнні, якія з’яўляліся тады ў Расіі, ўтрымлівалі элементы, ужо 

знаёмыя рускім сектантам. Напрыклад, адвентысты сёмага дня мелі падабенства 
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з суботнікамі, еванельскіе хрысціяне – з малаканамі, пяцідзесятнікі - з дубцамі. 

Пратэстанцкія канфесіі, распаўсюджаныя сярод расійскіх нацыянальных 

меншасцяў (напрыклад, евангелісцка-лютэранская, Рэфармацкая, менаніцкая і 

іншыя цэрквы), у гэты перыяд амаль не закранулі славянскае насельніцтва. 

У пачатку 1905 г. прадстаўнікі евангельскага руху распачалі спробу 

прыцягнуць увагу ўрада да сваіх праблем, для чаго былі пададзена ў 

Міністэрства ўнутраных спраў «Кароткая запіска аб узнікненні, развіцці і пра 

сапраўдны стан евангельскага руху ў Расіі і пра патрэбы рускіх евангельскіх 

хрысціян (вядомых у краіне пад рознымі народнымі мянушкамі: пашкоўцы, 

баптысты, новамалакане і т.п.) », датаваная 8 студзеня 1905 г., да якой 

прыкладаліся дакументы пра выпадкі ўціску евангельскіх верующіх.  

Па ўспамінах будучага старшыні Саюза евангельскіх хрысціян І.С. 

Праханава, ён сам напісаў гэты дакумент на аснове матэрыялу, сабранага 

паўднёвымі дзеячамі евангельскага руху І.П. Кушняровым і В.М. Івановым. 

Аднак, пад дакументам стаяць тры подпісы - прадстаўнікоў кіеўскай абшчыны 

евангельскіх хрысціян адваката І.П. Кушнярова, пецярбургскай - У.І. 

Далгаполава і харкаўскай - В.М. Іванова. Застаецца выказаць здагадку, што 

Праханаў палічыў за лепшае тады застацца ў цені, а ў сваіх мемуарах, напісаных 

шмат гадоў праз, памылкова перабольшыў сваю ролю [32, ст.45].  

"Кароткая запіска ..." была надрукаваная невялікім тыражом у друкарні 

МУС як частка матэрыялу, сабранага міністрам унутраных спраў па рэлігійнай 

пытанні. Да гэтага часу ўрад канчаткова ўсвядоміў неабходнасць і 

непазбежнасць пераўтварэнняў у галіне рэлігійнай палітыкі. Яшчэ 26 лютага 

1903 г. з'явіўся Найвышэйшы маніфест «Аб наканаванне да ўдасканаленні 

дзяржаўнага парадку», дзе падкрэслівалася неабходнасць «умацаваць няўхільнае 

захаванне ўладамі, са справамі веры датыкальнымі, запаветаў верацярпімасці, 

[...] якія, поўна глыбокай пашаны шануючы Праваслаўную Царкву першынство 

і пануючай, прадастаўляюць ўсім падданым Нашым інаслаўных і іншавернае 

спавяданняў свабоднае адпраўленне іх веры і набажэнствы па абрадам гэтай ». 

12 снежня 1904 года выйшаў Найвышэйшы імянны ўказ, дадзены Сенату, пад 

тым жа назвай, дзе ў пункце 6 гаварылася аб маючых адбыцца пераўтварэннях у 

галіне рэлігійнай палітыкі. Гэтыя крокі папярэднічалі з'яўленню 17 красавіка 

1905 г., у разгар рэвалюцыйных хваляванняў, менавіта найвышэйшага ўказа і 

Найвысока зацверджанага палажэнні Камітэта міністраў «Аб умацаванні пачаў 

верацярпімасці". 

Становішча пратэстантаў у другой палове XIX - 1905 г. рэгулявалася 

Статутамі евангельска-лютэранскай і евангельска-реформацкай царквы, а 

таксама асобнымі Указамі і цыркулярамі. 

Веравызнанне лютэран і рэфарматары лічылася "памяркоўным" і было 

адносна вольным: вышэйшыя пасады па адабрэнню міністэрства народнай 
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асветы маглі заняць тыя людзі, якіх рэкамендавала сама царква. Таксама 

вышэйназваным плыням дазвалялася свабодна адпраўляць свае абрады, 

будаваць молельные дома, яны атрымлівалі грашовыя сродкі з імператарскай 

казны. 

Пра такое, у сваю чаргу, толькі маглі марыць "новыя" пратэстанты, пад якімі 

разумеліся баптысты, адвентызм сёмага дня і пяцідзесятніцтва, якія толькі 

зараджалася. Негледзячы на тое, што ў 1879 годзе нямецкім баптыстам ўсё ж 

дазвалілася вызнаваць сваю рэлігію легальна, астатнія напрамкі аж да 1905 года 

застаюцца па-за законам. 

Становішча пратэстантаў было дастаткова складаным, з прычыны іх 

пераследу. Усіх, каго знаходзілі, што яны вызнаюць сектанцкаю веру (гэта 

адбывалася часцей за ўсё па даносе суседа), абвінавачваліся на падставе 

артыкула "Злачынства супраць веры" Крымінальнага кодэкса і маглі быць 

сасланыя на катаргу тэрмінам да 10 год. 

У цэлым, становішча пратэстантаў да 1905 года характарызавалася тымі 

шматлікімі абмежаваннямі і забаронамі, якія былі накладзеныя на сэктанцтва. 

Адносная свабода "памяркоўных" рэлігій (лютэран і рэфарматары) спалучалася 

з поўным забаронай сект. Гэта непасрэдна паўплывала і на іх сацыяльнае 

становішча.  

Тыя людзі, якія маглі вольна вызнаваць сваю веру, мелі права праводзіць 

абрад шлюбу і пахавання ў адпаведнасці са сваёй рэлігіяй. Жыхары Расійскай 

імперыі, якія уваходзілі ў склад сект, фактычна не мелі легальнага статусу, а іх 

з'яўленне ў мясцовасці ўспрымалася тымі, хто там пражываў вельмі негатыўна. 

Гэта прыводзіла да таго, што сектантаў высылалі ў ўсходнюю частку Расійскай 

імперыі. 
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ГЛАВА 3 
САЦЫЯЛЬНА-ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ПРАТЭСТАНТАЎ 

НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 1905 – 1917 ГГ. 

 

3.1 Сацыяльна-прававое становішча пратэстантаў у 1905-1914гг. 
Да 1905 году абшчыны пратэстантаў не маглі мець легальнага статусу, з-за 

чаго яны былі пазбаўлены не толькі магчымасцяў для свабоднай рэлігійнай 

дзейнасці, але і самога правы на існаванне. Ўзнікалі праблемы з вызначэннем 

грамадзянскага стану сектантаў, здзяйсненнем іх шлюбаў і пахаванняў. 

З'яўленне ў той ці іншай мясцовасці групы або нават адной сям'і пратэстантаў 

ўспрымалася царкоўнымі і свецкімі ўладамі як падзея вельмі непажаданая. Пасля 

ўгаворыў праваслаўнага святара рэлігійныя актывісты ў выпадку іх зацятасці 

падвяргаліся крымінальным і адміністрацыйным пакаранням.  

Высылкі рэлігійных дысідэнтаў на ўскраіны Расійскай імперыі дасягнулі 

асабліва буйных маштабаў ў 1880-е і 1890-е гады ў так званую эпоху 

Пабеданосцава[21, ст. 375].  

Яшчэ 26 лютага 1903 г. з'явіўся Найвышэйшы маніфест «Аб наканаванне да 

ўдасканаленні дзяржаўнага парадку» [34], дзе падкрэслівалася неабходнасць 

«умацаваць няўхільнае захаванне ўладамі, са справамі веры датыкальнымі, 

запаветаў верацярпімасці, [...] якія, поўна глыбокай пашаны шануючы 

Праваслаўную Царкву першынство і пануючай, прадастаўляюць ўсім падданым 

Нашым інаслаўных і іншавернае спавяданняў свабоднае адпраўленне іх веры і 

набажэнствы па абрадам гэтай ». 12 снежня 1904 годзе выйшаў Найвышэйшы 

імянны ўказ, дадзены Сенату, пад той жа назвай, дзе ў пункце 6 гаварылася аб 

маючых адбыцца пераўтварэннях у галіне рэлігійнай палітыкі.  

Але ж найбольш зменам у становішчы пратэстантаў паўплывалі 

рэвалюцыйныя падзеі 1905 года. Менавіта з-за іх стала магчым  абвяшчэнне 

свабоды веравызнання. 

 Адпаведны «Імянны Найвышэйшы ўказа ўрад Сенату» быў выдадзены 17 

красавіка 1905 гады [14], а затым быў пацверджаны царскім Маніфест 17 

кастрычніка 1905 года. Згодна з ім, па-першае, быў дазволены пераход з 

праваслаўя ў іншыя хрысціянскія веравызнання. Указ ад 17 красавiка 1905 года 

ўсталяваў, што «адпадзеньне ад праваслаўнай веры ў іншае хрысціянскае 

вызнанне ці веравучэнне не падлягае пераследу і не павінна цягнуць за сабою 

якіх-небудзь нявыгадных ў дачыненні да асабістых або грамадзянскіх правоў 

наступстваў, прычым адпалае па дасягненні паўналецця ад праваслаўя асоба 

прызнаецца што належыць да таго веравызнанні або веравучэнні, якое яно для 

сябе абрала ». Тым, хто лічыўся праваслаўным, але ў рэчаіснасці спавядаў іншае 

веравучэнне, дазвалялася выйсці з праваслаўя. Па-другое, гарантавалася свабода 

веравызнання стараабрадцам і сектантам, за выключэннем паслядоўнікаў 
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«ізуверскай вучэнняў», прыналежнасць да якіх разглядалася як крымінальнае 

злачынства. Стараабрадцам і сектантам падаваліся ўсе правы, якімі валодалі 

вернікі іншых інаслаўных спавяданняў, уключаючы будаўніцтва і рамонт 

богаслужбовых будынкаў (пункт 8 указа), свабоднае адпраўленне духоўных 

трэбаў (пункт 10), заключэнне з праваслаўнымі змешаных шлюбаў (пункт 11), 

правы духоўных асоб (пункт 10). Дазвалялася адкрыць усе раней зачыненыя 

малітоўныя дамы. Па-трэцяе, прадстаўнікі ўсіх хрысціянскіх веравызнанняў 

атрымалі дазвол пры неабходнасці і наяўнасці грашовых сродкаў, будаваць свае 

храмы (пункт 13).  

Таксама быў пункт, па якому прызнаваліся сапраўднымі ўсе шлюбы 

іншаверцаў з праваслаўнымі і наадварот з моманту заключэння, калі пры іх 

заключэнні захоўваліся ўсе патрабаванні грамадзянскага закона і кананічныя 

правілы тых веравызнанняў, да якіх у рэчаіснасці належалі жонкі. Пры гэтым, 

калі шлюб быў запісаны духоўнымі асобамі ў парафіяльныя (метрычныя) кнігі, 

факт шлюбу лічыўся бясспрэчным. У выпадку ж, калі шлюб не быў запісаны ў 

парафіяльную кнігу, справа павінна было вырашацца ў судовым парадку. Акрамя 

таго, Указ рабіў невінаватымі людзей, раней асуджаных за рэлігійную дзейнасць. 

З лютага 1905 г. пачалося іх масавае вызваленне і вяртанне з спасылак. Гэтак, у 

канцы лютага 1905 году былі вернутыя з Сібіры 72 сектанта, высланых за адмову 

адбываць вайсковую павіннасць. Але не ўсе было так добра і пазітыўным 

законам аб легалізацыі і прававым статусе рускіх пратэстантаў, супярэчыў 

артыкул 90 Крымінальнага ўкладання ад 1903 г., у якім сцвярджалася «вінаваты 

ў вымаўленні або чытанні, публічна, пропаведзі, прамовы або сачынення, або ў 

распаўсюдзе, ці публічны выстаўленні сачыненні ці малюнкі, якія абуджаюць да 

пераходу праваслаўных у іншае веравызнанне або ў расколоученіе або секту, калі 

гэтыя дзеі ўчыніла з мэтай спакушэння праваслаўных, караецца: зняволеннем у 

крэпасці на тэрмін не звыш аднаго года або арыштам». 

Адначасова з дазволам пераходзіць з праваслаўя ў іншыя канфесіі, урад 

закранаў пытанне аб выкладанні Закона Божага. Гэтая праблема была вырашына 

ў зацверджаных 22 лютага 1906 г. міністрам народнай асветы Ф.Толстым 

«Часовых правілах пра выкладанне Закона Божага і парадку назірання духоўных 

за выкладаннем гэтага прадмета ў навучальных установах МНП» [201, ст.624]. 

 Паводле гэтых правілах ўсталёўвалася, што «1) навучанне Закону Божаму 

ўводзіцца па жаданні бацькоў і прызнаецца неабавязковым; 2) навучанне Закону 

Божаму інаслаўных спавяданняў вырабляецца на роднай мове навучэнцаў, якi 

вызначаецца пісьмовай заявай бацькоў або апекуноў навучэнцаў ».  

У выпадку, калі навучэнцы аднаго веравызнання, якія жадаюць навучацца 

Закону Божаму, належалі да розных народны, то яны падзяляліся па моўных 

групах. Выкладанне ўводзілася спачатку для большасці, а затым, па меры 

магчымасці, для астатніх груп навучэнцаў. Калі гэта было немагчыма 
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ажыццявіць, то са згоды бацькоў дапушчалася ўвядзенне выкладання на адным 

вядомым усім навучэнцам мове.  

Варта адзначыць, што нормы вышэйпералічаных дакументаў на практыцы 

часцяком ігнараваліся. Законы, што былі выдадзеныя ў 1906 годзе, пацвердзілі 

вяршэнства і пануючую ролю праваслаўнай царквы і вызначылі межы 

верацярпімасці, зафіксаваныя ў статутах духоўных спраў іншаземных 

веравызнанняў. Гэтак, 14 сакавіка 1906 года было прынята рашэнне Дзяржсавета 

аб адказнасці духоўных асоб інаслаўных спавяданняў за здзяйсненне сваіх 

абрадаў над праваслаўнымі дзецьмі [28, ст.93]. У сувязі з прыняццем гэтага 

рашэння, у прастых людзей узнікалі  такія пытанні, на якія не было адказаў ні ва 

ўказе ад 17 красавіка 1905 г., ні ва ўсіх іншых падзаконных актах. У прыватнасці, 

ні адзін прававы дакумент не адказваў на наступные пытанне: ці можна было 

пераводзіць у іншую веру дзяцей пры пераходзе аднаго з бацькоў,калі другі з і’х 

памер? 

Абвяшчэнне ўказа ад 17 красавіка 1905 г. без адначасовага рэфармавання 

праваслаўнай царквы выклікала вялікае незадавальненне з боку праваслаўнага 

духавенства ўсіх рангаў. Непакоіліся галоўным чынам па адной прычыне. 

Паколькі ніякіх рэформ у праваслаўнай царкве не адбылося і яна не гатова 

да змены канфесійнага курса палітыкі ўрада, то ўсе іншыя канфесіі могуць 

апынуцца ў лепшым становішчы, чым праваслаўныя. Разам з тым і праваслаўныя 

святары, ва ўселякім разе некаторыя з іх, лічылі пыняцце ўказа неабходным, 

станоўчым крокам урада. Праваслаўнае духавенства і наугол усіх прыхільнікаў 

праваслаўся больш за ўсе непакоіў дазвол пераходзіць з праваслаўнага ў іншае 

хрысціянскае веравызнанне. І сапраўды, спробы мадэрнізацыі правовага статусу 

канфесій правакавалі ажыўленне міжканфесійных пераходах і змешаных 

шлюбах. 

Дзейнасць адвентыстаў на тэрыторыі Расійскай імперыі, негледзячы на Указ 

ад 17 кастрычніка 1905 года, была афіцыйна дазволена толькі 6 лістапада 1906 

г., калі выйшаў цыркуляр міністэрства ўнутраных спраў за № 5532, які быў 

адрасаваны ўсім губернатарам.  Гэта было звязана з тым, што адвентызм да 1906 

года лічыўся ерассю, а Указ не кранаўся сект, якія заставаліся па-за законам. 

Цыркуляр аб легалізацыі адвентыстаў быў выдадзены на падставе ўказа № 2783 

ад 14 сакавіка 1906 года, у якім Сенат тлумачыў, што вучэнне адвентыстаў 

падобна з вучэннем баптыстаў і таму можа разглядацца як адзін з яго відаў, а так 

як баптыстаў па арт. 1106 Статута замежных веравызнанняў было дадзена права 

свабодна вызнаваць сваё веравучэнне, то Сенат не знаходзіў дастатковых 

падстаў да адмовы ў тым жа і адвентысты [27, ст.216]. У выглядзе гэтага і ў мэтах 

ліквідацыі нявызначанасці ў веравызнаўчай становішчы адвентыстаў, міністр 

прызнаў неабходным распаўсюдзіць на іх дзеянне ўсіх правілаў, устаноўленых 

для баптыстаў.  
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Асобы, якія жадалі перайсці з праваслаўя ў адвентызм, абавязаны былі 

падаць губернатару заяву, аплачаную гербавым зборам, які быў роўны 1 р. 50 

кап., і прайсці праз працэдуру пераходу «Ўмаўленьня» праваслаўным 

духавенствам, якая была замацаваная ў цыркуляры № 4628 ад 18 жнiўня 1905 г. 

Асобы іншых веравызнанняў для пераходу ў адвентысцкае веравучэнне ў 

парадку, паказаным у пункце 6 Статута іншавернае спавяданняў 1906 года, 

павінны былі папытаць дазвол губернатара шляхам падачы аплачаных гербавым 

зборам прашэнняў, у якіх паказваліся асабістыя звесткі просьбітаў (прозвішча, 

імя, імя па бацьку, адрас, месца і год нараджэння).  

Характэрна, што метрычныя кнігі адвентыстаў, якія адпалі ад інаслаўных 

веравызнанняў, вяліся паліцэйскімі аддзеламі, а якія адпалі ад праваслаўя – 

гарадскімі управамі або валаснога праўлення [22, ст.170].  

Па дадзеных саміх адвентыстаў, на тэрыторыі Беларусі першыя 

паслядоўнікі дадзенага веравучэння з'явіліся не пазней 1908 г .: у гэты час у 

Менску іх налічвалася 8 чалавек. Аднак у справаздачы па Мінскай і Тураўскай 

праваслаўнай епархіі за 1908 г. утрымоўваюцца іншыя, прычым значна больш 

падрабязныя, звесткі.  

У верасні 1909 г. у Менск прыехаў Гаўрыла Луцук, сын багатага селяніна 

Мінскай губерні. Ён распачаў у Мінскай праваслаўнай кансісторыі справу аб 

пераходзе з праваслаўя ў адвентызм. Ахвотна хадзіў на гутаркі з менскім 

епархіяльным місіянерам К. Паповым, прыносіў з сабой адвентісцкую 

літаратуру. Застацца ў праваслаўі адмовіўся. Пасля Г. Луцук сцвярджаў, што 

знайшоў у Мінску новых паслядоўнікаў свайго вучэння ў колькасці 10 чалавек 

(пяць былых каталікоў, тры лютараніна і два яўрэя), якія пакуль яшчэ фармальна 

належалі да сваіх ранейшых канфесій.  

Праваслаўнае духавенства не паверыла Г. Луцуку, палічыўшы 

малаверагодным, што дагэтуль невядомае ў Мінску рэлігійнае вучэнне магло 

прыняць тут новых вернікаў. Аднак 24 сакавіка 1911 г. Мінскае губернскае 

праўленне дазволіла адкрыць малітоўны дом адвентыстаў у Мінску і зацвердзіла 

на пасадзе прапаведніка віднага адвентысцкага дзеяча Генрыха Лебсака. У 1913 

г. у гэтай суполцы налічвалася 16 чалавек. Большасць з іх перайшлі ў адвентызм 

з евангеліцка-лютэранскага веравызнання, хоць былі і выпадкі пераходу з 

праваслаўя [17, ст.286].  

Негледзячы на боязь з боку праваслаўнай царквы, што пачнецца масавы 

пераход з праваслаўя адразу пасля закона, гэтага не сталася. 

Гэтак, напрыклад, у Магілёўскім лютэранскім прыходзе евангеліцка-

лютэранскую веру ў 1905 году прынялі 37 чалавек праваслаўнага веравызнання. 

У Гродзенскай губерні такіх пераходаў было значна менш, і звязаныя яны былі, 

у асноўным, з заключэннем змешаных шлюбаў. Пры гэтым усё адбывалася 



43 

спакойна, бесканфліктна. Не ўзнікала асаблівых праблем і пры заключэнні 

змешаных шлюбаў з удзелам асоб лютэранскага і рэфармісцкага веравызнанняў.  

За 1905–1907 гады, па дадзеных обер-пракурора Сінода, 10 тыс. 

праваслаўных вернікаў перашлі ў  пратэстантызм , а з праваслаўя ў каталіцтва па 

ўсей Расійскай імперыі перайшло больш за 170 тыс. чалавек. [8, ст.45] 

 Калі разглядаць асобна беларуска-літоўскія губерні, то тут часцей за ўсе 

адбываліся пераходы з праваслаўя ў каталіцызм, а ў раёнах Віцебскай губерні, 

дзе пражывалі этнічныя латышы, - у лютэранства. Праўда, лік тых, кто перайшоў 

з праваслаўе ў іншае веравызнанне выклікае спрэчкі, і розныя крыніцы даюць 

розныя звесткі.  

Гэтак, напраклыд, звесткі кіраўніка Віленскай рымска-каталіцкай епархіі 

кажуць, што колькасць тых, хто перайшоў з праваслаўя ў каталіцызм па епархіі 

ў 1905 - 1909 гады склала 62 тыс. чалавек. Такім чынам варта адзначыць, што 

рэвалюцыйныя ўзрушэнні пачатку ХХ стагоддзя, абвяшчэнне буржуазна-

дэмакратычных свабодаў (у тым ліку свабоды веравызнання), актывізацыя 

грамадскага руху прывялі да ўздыму рэлігійнага жыцця [5, ст.666]. Пра гэта 

сведчылі масавыя пераходы вернікаў з праваслаўя ў каталіцызм і пратэстантызм, 

актывізацыя дзейнасці сектантаў, пашырэнне місіянерскай дзейнасці 

духавенства і г.д. У такіх умовах абвастрыліся рэлігійныя супярэчнасці, і ўзрасла 

міжканфесійная напружанасць, якая праявілася ў пастановах урада пачынаючы з 

1910 года. 

Гэтак, у  1910-1914 гг. выходзіць шэраг пастаноў урада, якія ўзмацняюць 

адміністрацыйны кантроль над дзейнасцю новых пратэстантскіх рухаў. 

4 кастрычніка 1910 г. Дэпартамент духоўных спраў замежных 

веравызнанняў выдаў цыркуляр [197], у якім казалася аб тым, што, з аднаго боку, 

часта мясцовыя ўлады прад'яўлялі да арганізатараў «сектанцкіх» набажэнстваў 

завышаныя патрабаванні; з другога, пад выглядам набажэнстваў «сектанты» 

часта арганізоўвалі грамадскія сходы для чытання рэлігійнай літаратуры, 

абмеркавання пытанняў веры і г.д., што Дэпартамент лічыў 

недапушчальным. Для дазволу гэтай супярэчнасці былі ўведзеныя «Правілы для 

прылады сектантамі богаслужбовых і малітоўных (рэлігійных) сходаў», якія 

ўтрымлівалі наступныя асноўныя палажэнні: 1) магчымасць арганізацыі суполкі 

ці прыходу пры наяўнасці не менш за 25 паўналетніх паслядоўнікаў у расійскім 

падданства; 2) неабходнасць апавяшчэння адміністрацыйна-паліцэйскай улады 

(ўрадніка, паліцмайстара, павятовага спраўніка) за два тыдні да правядзення 

набажэнства; 3) даклад міністру ўнутраных спраў аб кожным асобным выпадку 

ўдзелу ў набажэнстве замежнага падданага; 4) забарона на арганізацыю пад 

выглядам набажэнствы грамадскіх сходаў, роўна як і катэхізацыю 

непаўналетніх; 5) абавязковае прысутнасць прадстаўніка паліцыі на кожным 

богаслужэбную сходзе [201, 637]. 
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30 кастрычніка 1914 г. Мiнiстэрства ўнутраных спраў накіравала 

губернатарам цыркуляр, які утрымліваў прадпісанне аб непажаданасці 

ўмяшання замежнікаў у рэлігійную дзейнасць і забараняў сцвярджаць ў званні 

настаўнікаў баптыстаў германскіх і аўстрыйскіх падданых [200, 

ст.344]. Натуральна, апошнюю пастанову было звязана з пачаткам Першай 

сусветнай вайны у 1914 годзе, якая змяніла сацыяльна-прававое становішча 

пратэстантаў.  

Калі паспрабаваць даць адзнаку перыяду 1905-1914 гг., то трэба адзначыць 

яго важнасць у змене сацыяльна-прававога становішча пратэстантаў і для 

астатніх канфесій таксама.  

Гэта тлумачыцца рэвалюцыйнымі падзеямі 1905 года, якія прывялі да таго, 

што 17 красавіка 1905 года быў прыняты  «Імянны Найвышэйшы ўказа ўрад 

Сенату», які усталяваў свабоду веравызнання. Менавіта з гэтага часу пачынаецца 

легальная дзейнасць баптыстаў і пяцідзесятнікаў, у якіх з’яўляецца магчымасць 

строіць малільныя дамы, праводзіць свае службы, весці свае метрычныя кнігі. 

Адвентыстам такое права было дадзена толькі  ў 1906 годзе, калі іх вучэнне 

выключылі са спісу ерасі. Лагічным працягам і дапаўненнем да Указа 1905 года 

стаў Указ 1906 года пра выкладанне Закона Божага, дзе дзецям пратэстантаў 

дазвалялася не хадзіць на заняткі па Закону Божаму, якія прапаведывалі 

праваслаўе.  

Станоўчыя змены былі вельмі нетрывалымі, улады ў хуткім часе пачалі 

абмяжоўвываць гэтыя Указы. Гэта было звязана з тым, што з прыняццем Указа 

аб верацярпімасці, ніяк не рэфарміравалася праваслаўная царква. Яна засталася 

пануючай, таму яе не задавальняла тое, што пачаўся актыўны пераход з 

праваслаўя ў каталіцызм і ў пратэстантызм. Улады таксама не хацелі пахіснуць 

устойлівую сістэму, таму і пачаліся абмежаванні.  

Гэтак, ужо 14 сакавіка 1906 года было прынята рашэнне Дзяржсавета аб 

адказнасці духоўных асоб інаслаўных спавяданняў за здзяйсненне сваіх абрадаў 

над праваслаўнымі дзецьмі. Карай за парушэнне гэтага рашэння, пастар мог 

атрымаць да 3 гадоў турмы. Тыя абмежаванні, якія выходзілі пазней, былі 

звязаны з палітычным становішчам у Расійскай імперыі, якое абумоўлівалася 

непазбежнай вайной з Германіей. Акцэнт запрэтных цыркуляраў змясціўся з 

недапушчэння змену статуса правасланай царквы на абмежаванне дзейнасці 

этнічных немцаў і аўстрыйцаў. Цыркуляр 1910 года рэгламентаваў рэлігіўныя 

сходы, каб яны не пераўставараліся ў грамадскія, і абавязываў іх праводзіць 

толькі ў прысутнасці прадстаўніка паліцыі і прадастаўляць падрабязны даклад 

аб яго правядзенні міністру ўнутранных спраў. Цыркуляр 1914 года не дазваляў 

сцвярджаць ў званні настаўнікаў баптыстаў германскіх і аўстрыйскіх падданых. 

Негледзячы на цыркуляры, якія абмяжоўвывалі дзейнасць новых кірункаў у 

новых абставінах, Указ аб верацярпімасці быў вельмі станоўчым, бо менавіта ён 
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сведчыў аб лібераліцыі імперскага рэжыму і дазваляў пратэстантам дзейнічаць 

легальна. 

 

3.2 Сацыяльна-прававое становішча пратэстантаў у 1914-1917 гг. 

 

Вайна выклікала прыняцце шэрагу дыскрымінацыйных законаў у адносінах 

да замежнага несельніцтва, што пражывала ў імперыі. Прычым звесткі пра 

падданах замежных краін пачалі збірацца ў беларуска-літоўскіх губернях яшчэ 

напярэдні вайны. Адной з падстаў для павелячэння ўвагі  да насельніцтва 

нямецкага паходжання паслужылі звесткі аб утварэнні ў Германіі “Союза для 

охраны германизма за гарницей” і што гэты саюз дасылае ў нямецкія калоніі ў 

Расію сваіх эмісараў, якія , “порицая все русское пропагандируют среди немцев-

колонистов и в особенности немцев-солдат русской службы идею 

пангерманизма, и , между тем, оказывают своим соотечествинникам 

материальную поддержку для скупки возможно большего количество земли 

преимущественно вдоль линии железных дорог, выгодным для немецких 

нтересов” [31, ст.300]. 

Да пачатку 1914 г. мясцовыя ўлады паспелі зафіксаваць усіх замежнікаў, у 

тым ліку, лютэранскіх святароў і прыхаджан. Праўда, мэтай збора падобных 

звестак было ўстанаўленне не іх канфесійнай прыналежнасці, а 

годнасць/прыналежнасць мужчынскай часткі гэтай групы насельніцтва да 

службы ў замежнай арміі.  

Паводле гэтых звестак, у г.Віцебску на 1 студзеня 1914 г. пражывала 128 

замежных падданых , у тым ліку 52 “германца” і 21 “аўстрыеца”. З іх годнымі да 

вайсковай службы (мужчын ва ўзросце ад 23 да 45 гадоў) быў прызнаны 41 

чалавек. У Полацку пражывала 9 замежных падданых, у тым ліку 5 “германцаў” 

і 1 “аўстрыец”; у Дзвінску – 76 (30 “германцаў” і 10 “аўстрайцаў”) [198, ст.247 ].  

Па паветах самая вялікая колькасць германцаў” і “аўстрайцаў” пражывала ў 

Дзвінскім – 56, Рэжыцкім – 28, Віцебскім – 23, Лепельскім – 19. У цэлым па 

губерні (без Люцынскага, Себежскага і Невельскага паветаў) быў зафіксаваны 

261 “германец” і “аўстрыец”, 97 з іх былі прызнаны годнымі да вайсковай 

службы [198, там жа]. 

Пачатак вайны стаў падставай і для перагляду ўзаемаадносін паміж 

дзяржавай і пратэстанцкімі канфесіямі на заканадаўчым узроўні.  

У 1915 г. пад шыльдай распрацоўкі мерапрыемстваў па ўдасканальванні 

веравызнаўчай палітыкі Міністэрства ўнутраных спраў (Дэпартамент духоўных 

спраў замежных веравызнанняў) прыняў рашэнне прыступіць да кардынальнай 

перапрацоўкі заканадаўчых актаў адносна пратэстанцкіх канфесій [17, ст.45].  

Перш за ўсе крытыцы быў падвергнуты статут 1832 г. Адзначалася, што 

гэты статут  быў складзены  “под исключительным влиянием лиц немецкой 
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национальности» і разглядаў евангелісцка-лютэранскую веру ў якасці немецкай 

нацыянальный. У цэлым, даючы ацэнку гэтаму статуту, была выказана думка, 

што яго палажэнні “не соответствуют сейчас церковной жизни лютеран». МУС 

прапанавала замяніць ў справаводстве нямецкую мову на дзяржаўную, зрабіўшы 

яе ў далейшым абавязковай і забяспечыць вядзенне службы на роднай мове 

прыхаджан. Для гэтага планалавася пераўтварыць тэалагічны факультэт 

Юр’еўскага ўніверсітэта ў асобны тэалагічны інстытут з выкладаннем на 

дзяржаўнай мове. 

У шэрагу іншых мерапрыемстваў планавалася адмена патраната ліквідацыя 

дваранскага прадстаўніцтва ў кіруючых царкоўных структурах як не 

адпавядаючым сучасным умовам царкоўнага жыцця. Прызнаваліся мэтазгоднай 

і ажыццяўленне рэформы цэнтральнага кірвання евангелісцка-лютэранскай 

царквой у Расійскай імперыі, унясенне змен ва ўладкаванне прыходаў. 

Некаторыя законапраекты, што тычыліся адзначаных змяненняў (мовы 

перапіскі, справаводства, пратаколаў пасяджэнняў пратэстанцкіх духоўных 

ўстаноў) і аб пераглядзе адпаведных артыкўлаў закона), былі распрацаваны і 

прадстаўлены на разгляд Дзяржаўнай Думы. Склад камісіі па веравызнаўчых 

пытаннях (з 33 членаў камісіі 22 – праваслаўныя, 4 – католікі, 2 – лютэраніны, 2 

– менаніты, 1 – мусульманін 1 – іўдзей, 1 – прадстаўнік пратэстанцкага 

сектанства) не пакідае сумненняў, што гэтыя заканадаўчыя акты былі даспадобы 

IV Дзяржаўнай Думе. Але пад націскам ваенных абставін увесь заканадаўчы 

спетр не быў рэалізаваны. Толькі асобныя ідэі, што ўтрымлівалі праекты, 

уводзіліся ў адміністрацыйным арадку [40, ст.46 ]. 

Перш за ўсе ў шэрагу мер, накіраваных супраць лютэранскай царквы, трэба 

адзначыць забарону нямецкай мовы ў выкананні ўсіх царкоўных патрэб для 

насельніцтва і высылку лютэранскіх святароў за межы Расійскай імперыі. Але, 

як сведчаць дакументы, адсачыць выкананне адпаведных цыркуляраў ва ўмовах 

увядзення ваеннага стану, як і поўнае іх выкананне, было не так проста.  

Напрыклад, 4 жніўня 1915 г. на імя Віцебскага губернатара аступіла скарга 

(за чатырма подпісамі) аб тым, што пастар Дэгнерт, які прыехаў з 

Фрыдрыхштацкага павета Курлянскай губерніі, здзейсніў на Лівенгофскіх 

лютэранскіх могілках абрад пахавання на нямецкай мове. “Как всякий раз и 

теперь мы, беженцы, и многие жители местечка – адзанчаліся ў лісце, - прішлі на 

молебен…. мы услыхали, что все происходит на немецком языке… который 

воспрещен с начала войны и еще в публичном месте» [39].  

Рапарт Дзвінскага спраўніка (ад 4 лістапада 1915 г.) сведчыць, што абрад 

пахавання і на самай справе меў месца быць, але устанавіць на якой мове ен 

адбываўся, нямецкай ці латышскай, не ўдалося. Бо ўсе прысутныя на могілках 

пасля абстрэлу мястэча 3 верасня эвакуіраваліся ў невядомым напрамку. 
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Важным кірункам абмежавання дзейнасці лютэранскай царквы, а адпаведна 

і яе ўплыў на мясцовае насельніцтва стала высылка лютэранскіх пастараў і 

прыхаджан з прыфрантавой зоны і наугол за межы Расійскай імперыі. Прычым 

лютэранскім пастарам, падданым Расійскай імперыі не немецкага паходжання, 

дазваляўся выезд з заходніх губерняў ў іншыя.  

Сярод дакументаў таго часу, што захоўваюцца ў НГАБ ў Мінску, маецца 

прашэнне лютэранскага пастара Мінскай губерніі (латыша па паходжанні) 

А.Мачулана ад 24 жніўня 1915 г. на імя старшыні Мінскага эвакуацыйнага 

камітэта з просьбай аб дазволе эвакуіравацца з сям’ей у Кіславодск. “Я как 

Минский Евангелическо-Лютеранский Пастор состою служащим Министерству 

Внутренних дел. Я хочу эвакуироваться с женой и сыном 2 лет и прислугой 

(одна). Я  хотел бы ехать в Кисловодск. Список эвакуируемого имущества я уже 

вчера представил Вашему Превосходительству» [2, ст.70] - адзначалася ў 

прашэнні пастара. Дазвол яму быў дадзены. 

З прыбліжэннем лініі фонту больш жорстка вялося назіранне і за насяленнем 

за межы прыфрантавой паласы нямецкіх каланістаў.  

У дачыненні да евангелісцка-рэфармацкай царквы падобных 

дыскрымінацыйных мер не прымалася, але яе становішча таксама кардынальна 

змянілася. Эвакуацыя калегіі Віленскага евангелісцка-рэфармацкага сінода з 

Вільні і шэрагу прыходскага духавенства з Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай 

губерняў значна пагоршыла стан і гэтй пратэстанцкай канфесіі.  

У лісце Віленскай евангелісцка-рэфармацкай калегіі ад 19 студзеня 1916 г., 

накіраваны міністру ўнутраныхспраў, гаварылася: “… после эвакуации 

Коллегии из Вильны, а подведомственного ей духовенства из Виленской, 

Ковенской и Гродненской губерний, Синод, Коллегия и духовенство, 

лишившись дохода с домов и угодий, занятых ныне неприятелем, свыше 30 000 

руб. в год, очутилось в безвыходном положении, не имея средств на покрытие 

своих расходов» [201, ст. 640]. 

Да ліста дадаецца спіс, які ілюструе дакладна тыя страты, што панес кожны 

рэфармацкі прыход. У дачыненні да беларускай тэрыторыі гэта маенткі 

Гродзенскай губерні – Расна (140 руб. у год), Непакойчыцы (175 ру. У год), 

Ізабэлін (250 руб. у год), маенткі Мінскай губерніі – Любча (200 руб. у год), 

Койданаў (309 ру. у год). 

Пасля перадачы прашэння з аднаго ведамства ў другое ў студзені 1917 г. 

“Особый журнал Совета Министров» ад 20 студзеня 1917 г. вынес рашэнне аб 

выдачы пазыкі Віленскай евангелісцка-рэфармацыйнай калегіі ў суме 10 тыс. 

руб. “при условии погашения означенной суммы в течении годового срока по 

ратификации мирного договора между Россией и воюющими державами 

договора” [201, ст. 642 ]. 
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Пад узмоцнены кантроль дзяржаўных органаў падпалі і асобныя 

пратэстанцкія адгалінаванні. 18 мая 1916 г. на адрас губернатараў быў 

накіраваны сакрэтны цыркуляр МУС “Об усилении надзора за сеектанским 

движением».  

Падставай паслужыла адмова прыхільнікаў баптызму, евангельскіх 

хрысціян і адвентыстаў ад выкарыстання зброі супраць ворага і ўдзелу ў вайне. 

У  дакуменце гаварылася: “По настоящее время от военных Прокуроров Военно-

окружных судов продолжают, постепенно возрастая в числе, поступать 

уведомления об отказах по религиозным убеждениям нижних воинских чинов, в 

большинстве случаев баптистов, евангельских христиан и адвентистов от 

употребления оружия против врагов и участия в войне” [355, ст.84].  

Адзначалася, што ў многіх выпадках ўзначальваліся замежнымі падданамі, 

і прадпісвалася ўзмацніць кантроль за распаўсюджваннем літаратуры 

антымілітарысцкага зместу. Для гэтага рэкамендавалася негалосна сабраць 

звесткі аб усіх кніжных складах і агенцтвах біблейскіх і трактатных таварыстваў, 

якія не знаходзіліся ў ведамстве Св.Сінода, аб нацыянальным і веравызнаўчым 

складзке іх служачых і іх адносінах да сектанцкага руху. У дачыненні Віцебскай 

губерніі, на тэрыторыі якой пратэстанцкія канфесіі і іх адгалінаванні атрымалі 

найбольшае распаўсюджванне, паводле сакрэтнага паведамлення в.а. Віцебскага 

губернатара ад 10 ліпеня 1916 г. “книжных складов и агенств Библейских и 

Трактатных обществ, не находящихся в ведении Святейшего Синода не мелася” 

[198, ст.250]. 

Першая сусветная вайна садзейнічала змяншэнню колькасці лютэран. Па 

дадзеных, што былі прадстаўлены ў кнізе Мейера, у 1917 г. у Расійскай імперыі 

засталіся 3 млн. 674 тыс. лютэран. Прычым карачэнне закранула ў большасці 

Курляндскую кансістарыяльную акругу. 

Першая сусветная вайна ўнесла свае карэктывы ў сацыяльна-прававое 

становішча пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі. Пачынаючы з 1914 года шло 

абмежаванне дзейнасці лютэран і баптыстаў нямецкага ці аўстрыйскага 

паходжання, актыўна высылалі ў усходнія губерніі пастараў і простых 

прыхаджан. Улада ставілася да пратэстантызму як да этнічнай рэлігіі немцаў, 

што і абумоўлівала вышэй названыя абмежаванні.  

Падчас вайны ні ў Аглядах губерній, ні ў Памятных кніжках не прысутнічае 

дадзеных аб колькасным складзе насельніцтва губерній, таму немагчымым 

з’яўляецца вызначыць дынаміку роста ці наадварот памяншэння колькасці тых, 

хто быў пратэстантам. 

Змены, якія адбыліся за 12 гадоў з 1905 па 1917 гг., былі вельмі моцнымі. 

За гэты час “новыя” накірункі пратэстантызму атрымалі права пераходзіць 

з праваслаўя ў свае веравызнанне, строіць свае малільныя дамы і праводзіць свае 

службы згодна з Указам аб верацярпімасці ад 17 красавіка 1905 года. Расла 
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колькасць вернікаў, якія выйшлі з праваслаўя і сталі пратэстантамі (большая 

колькасць перайшла ў Віцебскай губерніі, дзе пражывала шмат латышоў). 

Пратэстанты выдавалі свае газеты і журналы, ажыцяўлялі місіянерскую 

дзейнасць, маглі не вывучаць Закон Божы, які выкладаўся згожна з праваслаўнай 

традыцыяй.  

Але не толькі станоўчае адбывалася ў гэтых два перыяда. Указ аб 

верацярпімаці вельмі часта не выконываўся, бо не існавала чалавека, які б сачыў 

за яго выкананнем. Праваслаўныя светары, якія баяліся страты свяго уплыва, 

звярталіся да паліцыі, як да адзінага органа, які мог захісціць дзейнасць 

сектантаў.  

Першая сусветная вайна пагоршыла стан лютэран (этнічных немцаў). Гэтак, 

была забаронена нямецкая мова, дзяржаўныя пасады не маглі займацца немцамі 

ці аўстрыцамі, лютэранскія пастары высылаліся з прыфрантавой зоны, якая 

знаходзілася на тэрыторыі беларускіх губерняў, у паўдневую і усходнюю часткі 

Расійскай імперыі. Урад сачыў і за сектантамі, якія адмовіліся прымаць удзел ў 

вайне.  

Улады бачылі ў пратэстантах палітычную сілу, якая была звязана з 

Германіей і Аўстрыей і ўсе законы і цыркуляры, якія прымаліся ў Расійскай 

імперыі ў гэты час, малі пад сабой яркую антынямецкую напраўленасць.  

Трэба таксама адзначыць, што ў гэты час зніжаецца колькасць лютэран 

амаль на 20%, што звязана з вышэй названымі абставінамі. 

З надыходам Февральскай рэвылюцыі і звяржэннем манархіі, а таксама з 

усталяваннем улады Часовага ураду, пратэстанты апыніліся ў абсалютна іншым 

стане і пазбавіліся тых абмежаванняў, якія былі падчас існавання Расійскай 

імперыі. Для пратэстанаў, як і для ўсіх людзей, у незалежнасці ад іх 

веравызнання, наступіла новая эпоха. 
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Заключэнне 
 

У ходзе працы над магістэрскай дысертацыяй была дасягнута галоўная мэта 

– дана адзнака развіццю сацыяльнага-прававога становішча пратэстантаў на 

тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. 

Былі прааналізаваны асноўныя законы, якія рэгулірывалі жыцце і дзейнасць 

пратэстантскіх груп на тэрыторыі Беларусі; на падставе крыніц статыстычнага 

характару было выяўлена месца пратэстантаў на тэрыторыі Беларусі; былі 

ахарактэрызаваны асаблівасці пратэстантских кірункаў на тэрыторыі Беларусі. 

Дынаміка колькасці насельніцтва, якое пражывала на тэрыторыі пяці 

беларускіх губерній была вылучана па дадзеных такіх крыніц як: Усеагульны 

перапіс насельніцтва 1897 года, Памятныя кніжкі губерній і Агляды губерній за 

розныя гады. 

Па Усеагульнаму перапісу найбольшая колькасць лютэран пражывала на 

тэрыторыі Віцебскай губерні (46654 чал. абодвух палоў), а найменшая на 

тэрыторыі Віленскай (3578 чал. абодвух палоў). Гэта звязана з тым, што самыя 

шматлікія лютэранскія абшчыны былі на тэрыторыі, дзе пражывалі этнічныя 

латышы (Дзвінскі павет). Віленская губерня па дадзеных перапісу была ў 

большай ступені каталіцкай, а лютаран на яе тэрыторыі была малая колькасць і 

абсалютная іх большасць была іншаземцамі.  

Рэфарматаў на тэрыторыі было вельмі мала і яны адносна раўнамерна 

размяркоўвывалісь па губернях: у Мінскай губерніі было 218 чал. абодвух палоў, 

у Віленскай – 179 чал. абодвух палоў і г.д.  

Абсалютная большасць баптыстаў пражывала ў Віцебскай губерніі – 130 

чал. абодвух палоў, што было абумоўлена прысутнасцю на тэрыторыі губерніі 

нямецкіх пасяленняў. У Віленскай губерніі увогуле не было баптыстаў. 

Вельмі складаным з’яўляецца вылучыць этнічны склад пратэстантаў, таму 

што тая інфармацыя, якая дадзена ў Перапісу, гаворыць толькі аб тым, якую мову 

чалавек лічыў роднай. Але ж можна з упэўненасцю сказаць, што ўсе баптысты 

былі менавіта немцамі, што звязана з цыркулярам 1879 г., а большасць лютаран 

– немцамі (каля 50%). Рэфарматы указывалі родным польскую, літоўскую ці 

нямецкую, што можна звязаць з паходжаннем рэфармізму на тэрыторыі Беларусі 

з часоў Рэфармацыі XVI ст. 

У цэлым, колькасць усіх пратэстантаў была вельмі малая і складала не 

больш за 3% ад усей колькасці жыхароў пяці беларускіх губерній. 

У пачатку XX ст. колькасць пратэстантаў працягвала расці. Па сведкам 

Памятнай кнігі Віленскай губерніі, колькасць лютаран на 1907 г. быў 2641 чал., 

а ў 1910 г. ужо 5685 чал., пры гэтым, рэзка узрасла колькасць жанчын. Гэта было 

звязана з тым, што Указ 1905 г. дазволіў пераходзіць у пратэстантызм 

праваслаўным жонкам лютаран.  
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У Магілеўскай губерніі колькасць лютаран не прывышала 6000 чалавек да 

1905 г., у 1905 г. склала 6666 чалавек абодвух палоў, а ўжо ў 1911 г. агульная 

колькасць склала толькі 2389 чалавекі. Гэта тлумачыцца актыўным пераходам з 

пратэстантызму ў каталіцтва. 

Асобных дадзеных па адвентыстах і пяцідзесятніках у выкарыстаных 

крыницах няма. 

Трэба адзначыць, што для ўсіх губерняў характэрна памяншэнне колькасці 

лютаран напярэдадні и пад час Першай міравой вайны. У гэты час з-за 

дыскрэдытацыі нямецкага нясельніцтва, шмат пратэстантаў з'язджала за кардон 

ці была прымусова выселена з заходніх губерній у паўдневыя ці ўсходнія. 

У ходзе працы над магістэрскай дысертацыяй, згодна з тым, якія змены 

адбываліся ў сацыяльна-прававым становішчы пратэстантаў , была распрацавана 

перыядызацыя. 

 Было вылучана тры этапы ў пазначаныя часовыя рамкі з улікам статусу 

"легальных» (лютэране, кальвіністы, нямецкія баптысты) і «нелегальных» 

(рускія баптысты, евангелісты, штунды і г.д.) пратэстантаў да 1905 году:  

1. 1861 - 1905 гг. - перыяд да Указа аб верацярпімасці ад 17 красавіка 1905 

года. Гэты перыяд характарызуецца адноснай лаяльнасцю уладаў да 

лютэранству і рефармацтва.  

Гэта было звязана з малалікасцю прыхаджан і іх этнічным складам, асновай 

якой з'яўляліся немцы і латышы, што рабіла з гэтых галін пратэстантызму досыць 

закрытую канфесію, якая не карысталася папулярнасцю ва ўсіх астатніх жыхароў 

Расійскай імперыі, а такім чынам, не ўяўляла пагрозу для праваслаўя. Аднак, з 

зараджэннем новых плыняў (баптызм, адвентызм сёмага дня, пяцідзесятніцтва) 

з боку ўладаў пачынаюць прымацца розныя дэкрэты і законы, у якіх альбо 

абмяжоўвалася, альбо зусім забаранялася іх дзейнасць.  

Толькі ў 1879 годзе ўрад дазволіў дзейнасць баптыстаў, аднак гэта права 

давалася толькі немцам, а беларускія баптысты заставаліся па-за законам. У 

дадзены часовай прамежак ідзе павелічэнне колькасці пратэстантаў, пашырэнне 

сацыяльнай базы, якая да гэтага часу складалася пераважна са шляхты і мяшчан 

за кошт сялян, а таксама актыўныя дзеянні ўладаў накіраваныя супраць 

вышэйапісаных падзей (гэтак, шмат прыхільнікаў пратэстантызму былі сасланыя 

ў Сібір альбо ўзятыя пад стражу). 

2. 1905 - 1914 гг. - перыяд вольнага веравызнання. Асаблівасці дадзенага 

перыяду абумоўлены прынятым у 1905 году Указам аб верацярпімасці, які даваў 

права жыхарам Расійскай імперыі выйсці з праваслаўя і перайсці ў тую 

рэлігійную плыню, якую абраў сам чалавек, а таксама дазваліў сектантам 

адкрываць свае малітоўныя дома і здзяйсняць абрады. 

 Указ 22 лютага 1906 года "Часовыя правілы пра выкладання Закона Божага 

і парадка назірання духоўных за выкладаннем гэтага прадмета Ў навучальных 
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ўсталююць МНП» даваў магчымасць пратэстантам адмовіцца ад праслухоўвання 

курса па Закону Божаму і навучацца на роднай мове.  

У 1906 году свабодна вызнаваць сваю рэлігію змаглі адвентысты, якія 

згодна з Указам былі выключэннем з ліку ерасяў. Аднак, нягледзячы на ўяўны 

поспех у свабодзе веравызнання для пратэстантаў і каталікоў, дадзеныя ўказы 

сталі ў далейшым абмяжоўвацца рознага роду дакументамі. Гэта было звязана з 

тым, што іх праваслаўя пачаліся масавыя выхады ў каталіцтва (у першую чаргу 

на тэрыторыі заходніх беларускіх губерняў) і пратэстантызм (Віцебская 

губерня), што выклікала незадаволенасць з боку праваслаўнага духавенства. Для 

абмежавання выкарыстоўваліся сілы паліцыі, законы 1910-1914 гг. 

3. 1914 - 1917 гг. - перыяд Першай сусветнай вайны. Для пратэстантаў 

дадзены перыяд характарызуецца падазроным і ў цэлым негатыўным стаўленнем 

з боку ўлады. Гэта тычылася ў першую чаргу лютэран і рэфарматары, якія па 

сваім этнічным складзе пераважна з'яўляліся немцамі, а галоўным праціўнікам у 

вайне была менавіта Нямеччына, то ўлады ўспрымалі ўсіх немцаў як шпіёнаў і 

здраднікаў.  

Да 1910 годзе была сабрана асноўная інфармацыя аб колькасці лютэран, а з 

1914 года ідзе актыўны наступ на правы гэтых плыняў пратэстантызму на 

законадаўчым узроўні. Было забаронена выкарыстанне нямецкай мовы, 

лютэранства было аднесена да этнічнай рэлігіі немцаў.  

Нормай стала высылка пратэстанцкіх святароў за межы Расійскай імперыі, 

а ў выпадку, калі святар быў не немцам, то з заходніх губерняў у усходнія. Аднак 

не толькі лютэране атрымалі шэраг абмежаванняў і падвяргаліся рэпрэсіям. 

Дадзеная палітыка закранула і іншыя напрамкі пратэстантызму. Згодна з 

таемным цыркуляр МУС ад 16 мая 1916 г. «Аб узмацненні нагляду за сектанскім 

рухам». Падставай паслужыла адмова прыхільнікаў баптызму, евангельскіх 

хрысціян І адвентыстаў пекла выкарыстання зброі супраць Вораг І ўдзелу Ў 

вайне. 

У цэлым, дадзены перыяд асабліва тым, што ўсе тыя змены ў прававым 

становішчы пратэстантаў, якія адбываліся, былі звязаны з тым, што ў 

лютэранстве і "новых плынях" пратэстантызму ўлада бачыла палітычны 

інструмент свайго галоўнага ворага - Нямеччыны, што і прыводзіла да прыняцця 

законаў , якія цалкам абмяжоўвалі дзейнасць пратэстантаў і ўводзілі ў 

падпарадкаванае становішча іх адносна праваслаўя. 

Калі паспрабаваць вызначыць палітыку ўладаў да пратэстантаў на працягу 

зададзенага часовага прамежку, то яе можна ахарактарызаваць як палітыка, якая  

ідзе на кампрамісы, каб пазбегнуць народных хваляванняў, але пры гэтым строга 

накіраваная на падтрымку праваслаўя, якое з'яўлялася адным з стоўпам царызму. 

На працягу ўсяго перыяду пратэстанты на тэрыторыі Беларусі не мелі ярка 

выяўленых адрозненняў у прававой сферы у параўнанні з пратэстантамі ў 
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астатняй Расійскай імперыі і існавалі па агульным для пратэстантаў усіх 

губерняў законах. 
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