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РЭПСТРАЦЫЙН ЫЯ СПРАВЫ ПРАВАСЛАЎНЫХ ПРЫХОДАЎ 
У ФОНДАХ УПАЎНАВАЖАНЫХ САВЕТА ПА СПРАВАХ 

РУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ (1944—1965 гт.): 
КРЬШІЦАЗНАЎЧЫ АСПЕКТ 

У рэчышчы даследаванняў па гісторыі Праваслаўнай царквы ў Беларусі 
разам з распрацоўкамі машгабных праблемных тэм назіраецца цікавасць гіс-
торыкаў, краязнаўцаў, багасловаў да вывучэння тэм на мікраўзроўні, дзе 
аб'екты даследавання абмежаваны асобнымі епархіямі. благачыннямі, прыхо-
дамі, манасіырамі і духоўнымі навучальнымі ўстановамі. Адначасова з' явіла-
ся нямала генеалагічных і біяграфічных прац, прысвечаных духоўнаму 
саслоўю, асобным прадстаўнікам святарскіх родаў і манастау. 

Найбольшая колькасць сучасных даследаванняў прысвечана царкоўна-
гістарычным падзеям XVIII — пач. XX сг. Як ввдома, гэты перыяд даволі 
грунтоўна распрацаваны яшчэ ў канцы XIX— пач. XX ст. гфадстаўнікамі 
т.зв. школы «заходнерусізма», па гэтым перыядзе маецца шырокае кола 
апублікаваных і ўведзеных у навуковы ўжытак архіўных дакуменгальных 
крыніц. Компяекс масавых царкоўных гістарычных іфыніц гэтага перыяду— 
метрычныя кнігі, кліравыя ведамасці, пішобныя вобыскі, спавядальныя роспі-
сы на сённяшні дзень маюць дастаткова распраіідваны навукова-даведачны 
апарат і даступны даследчыкам. Разам з іььм можна канстатаваць, што гісто-
рыя Праваслаўнай царквы і дзяржаўна-царкоўных адносін XX ст., у тым ліку 
пасляваенны перыяд, у многіх даследаваннях распрапаваны фрагменгарна, 
некаторыя старонкі застаюцца цалкам невядомымі. 

Адной з прычын «нераспрацаванасці» гэтага перыяду гісторыі Права-
слаўнай царквы і яе адносін з дзяржавай з'яўляецца недастатковая вывуча-
насць асноўных комгшекасаў архіўных крыніц. На наш погляд, тут недастаг-
кова выкарыстоўваецца інфармацыйны патэнцыял фондаў упаўнаважаных 
Савепа па справах Рускай праваслаўнай царквы (ССРПЦ) пры Савеце Мініст-
раў (да 1946 г. СНК) СССР, якія дзейнічалі ў складзе апарата Савета Мініст-
раў БССР, а таксама пры аблвыканкамах рэспублікі ў 1944—1965 гт. 

Неабходнасць стварэння ў СССР падобнага дзяржаўнага органа для 
наладжвання кантактаў з царквой наспела разам з пераломам у ходзе Вялікай 
Айчыннай вайны і пачапсам вьввалення акупаваных тэрыторый. Актыўная 
патрыятычная дзейнасць Праваслаўнай царквы. жаданне ўрада стварыць 
спрыяльнае ўражанне аб унутранай палітыцы СССР сярод саюзнікаў, атакса-
ма намеры выкарыстаць міжнародны аўтарьпэт царквы пры пасляваенным 
уладкаванні Еўропы вымусілі пачаць выпрацоўку новых падыходаў у адносі-
нах з Р\'скай праваслаўнай царквой (РПЦ). 
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Ініцыятарам урэгулявання адносін з РПЦ быу I. В. Сталін. На сустрэчы 

4 верасня 1943 г. з Г. М. Мапянковым, JIП. Берыя і пажоўнікам НКУС 
Г. Р. Карпавым, які курыраваў пдркоўныя пытанні, Сталін прапанаваў ства-
рыць пры СНК СССР орган — Савет па справах Рускай праваслаўнай царквы 
і наступным чьшам вызначыў яго задачы— «Савет павінен ажыдцяўляць 
сувязь паміж патрыярхам і ўрадам, Савет сам рашэнняу не прымае, а дакгіад-
вае аб усім ураду, і ад яго перадае дзяржаўныя рашэнні царкве...»[1,с. 283], 

Савет быў утвораны пастановай СНК СССР ад 14 верасня 1943 г., a 
пастановай ад 7 кастрычніка 1943 г. было зацверджана «Палажэнне аб дзей-
насці ССРПЦ пры СНК СССР», на пост старшыні савета быў прызначаны 
Г. Р. Карпаў. 

Зшдна з прынятым «Палажэннем» савет павінен быў ажыццяўляць «назі-
ранне за правільным і своечасовым правядзеннем у жыццё на ўсёй тэрыторыі 
СССР законаў і пастановаў, якія адносяцца да РГІЦ» [1, с. 284,285]. 

Фармальна на тэрыторыі СССР даейнічала пасіанова УЦВК і СНК 
РСФСР ад 8 красавіка 1929 г. «Аб рэлігійньіх аб'яднаннях». Па справядпівым 
меркаванні савета, гэтая пастанова не адпавядала новай рэлігійнай палпыцы і 
мела сілу толькі на тэрыторыі РСФСР. Напрыклад, у БССР асобнага рэліітй-
нага заканадаўства не існавала. 

Праекг новага заканадаўчага акіа быў распрацаваны саветам і прапанава-
ны ў сіудзені 1944 г. В. М. Малатаву. Аднак урад яго не падарымаў. Новыя 
адносіны да РПЦ у кожным канкрэтным выпадку рэалізоўваліся ў асобных 
пастановах, распарадаэннях і інструкцыйных пісьмах. Пастановы СНК у адно-
сінах да царквы, як правіла, былі сакрэтаымі і нярэдка супярэчылі закону 1929 г. 

У 1943—1945 гг. СНК СССР было прьшята каля дваццаці пасганоў і 
расгараджэнняў, якія датычылі рэгулявання дзейнасці рэлігійньіх аб'яднан-
няў і з'яўляліся заканадаўчай асновай дзейнасці савета. Сярод іх: «Аб парадку 
адкрыцця цэркваў» (1943, 1944); «Аб адкрыцці цэркваў і малітоўных дамоў» 
(1943—1945); «Аб прадастаўленні рэлігійньм абшчынам, укпючаючы мана-
сіыры, права юрыдычнай асобы...»(1945) і інш. 

Дпя арганізацыі дзейнасці на месцах пры СНК саюзных рэспублік, краёў 
і абласцей быу сгвораны інсгьпуг упаўнаважаных ССРПЦ. Былі вызначаны 
напрамкі дзейнасід ўпаўнаважаных: ажыццяўленне сувязі з епархіяльнымі 
епіскапамі, разгляд пытанняў і спраў аб адкрыцці і закрыідд цэркваў і іншых 
рэлігійных аб'яднанняу, улік і статыстыка, палрыхтоўка інфармадыі ў Савет 
пры СНК СССР, праюычнае прымяненне (інструкцыйных указанняў і распа-
раджэнняў савета), рэгістрацыя духавенства, )фамаў, заключэнне дамоў і інш. 
Планавалася арганізаваць улік цэркваў і іншых рэлігійных арганізацый шля-
хам атрымання з месцаў штомесячнай справаздачнасці па форме, распрацава-
най савегам [2, с. 74], 

Сёння фонды ўпаўнаважаных па справах РПЦ захоўваюцца ў Нацыя-
нальным архіве Рэспублікі Беяарусь (ф. 951), Брэсідсім (ф. 1482), Віцебскім 
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(ф.4131), Гомельскім (ф. 3441), Гродзенскім (ф.481), Магілёўскім (ф. 765), 
рЛінсюм (ф. 3196) абласных дзяржаўных архівах, а таксама ў Баранвавідкім 
(ф. 477), Бабруйскім (ф. 1094), Маладеечненскім (ф. 896), Пінскім (ф. 679), 
Полацкім (ф. 1221) занальных дзяржаўных архівах. 

Сярод давументаў фондаў упаўнаважаных ССРПЦ значную цікавасць 
уяўляюць справы аб рэгістрацьіі царкоўных абшчын. Матэрыялы па канкрэт-
ных царкоўных прыходах пачалі фарміравацца ў агульным аб'ёме справавод-
най дак>,менгацыі абласных ўпаўнаважаных амаль з пачатку іх дзейнасш на 
іэрыторыі Беларусі ў 1944—1945 гт. У гэты перыяд пачала разгоргвацца кам-
панія па юрыдычнай рэгісірацыі царкоўньіх абшчын. Абавязковай рэгістра-
цьгі падпягала і прыходскае духавенсіва. Згодна з інструкцыяй для ўпаўнава-
жаных ССРПЦ ад 05.02.1944 на ўсе дзеючыя цэрквы, кашііцы і малітоўныя 
дамы, пры наяўнасці царкоўнай абшчыны, упаўнаважанымі па абласцяк заво-
дзіліся асобныя рэгістрацьшныя справы на кожны прыход. 

У першыя пасляваенныя гады струкіура і змест рэгістрааьгйньіх спраў 
не былі дакладна вызначаны, былі даволі неаднароднымі і канчаікова былі 
сістэматызаваны толькі інструкцыяй ССРПЦ ад 8 сакавіка 1951 г. [3]. 

Асноўным дакументам справы, які замацоўваў адносіны царкоўнага 
прыхода з дзяржаўнымі ўладамі, была дамова аб арэндзе царкоўнага будынка. 
У адпаведнасді з пастановай СНК ад 23.08.1945 г. «Аб праваслаўных цэрквах 
і манастырах» царкоўным арганізацыям прадастаўлялася права карыстання 
(арэнды) і валодання (будаўніціва і набыдця) царкоўнага будынка. Але 
абшчына не мела гірава юрыдычнага распараджэння будынкам у адпаведнас-
ці з палажэннем дэкрэта СНК ад 23.01.1918 г. «Аб аддзялент царквы ад дзяр-
жавы і ііжолы ад дзяржавы», згодаа з якім уся царкоўная маёмасць аб'яўляла-
ся нацьгяналізаванай і магла перадавацца ў бесгэрміновае карыстанне царкоў-
наму прыходу. 

Царкоўная абшчына магла быць зарэгістравана пасля падачы адпавед-
най заявы, падпісанай не менш як дваццацю паўналетнімі членамі прыхода, 
не пазбаўленымі выбарчых правоў. Акрамя таго, упаўнаважанаму прад'яў-
ляўся ўказ гіравячага архіерэя аб прызначэнні на прыход святара, зацвердака-
ны старшынёй райвыканкама; запоўненая тыпавая анкета на служачага рэлі-
гійнага культу (на бланку) з фотаздымкам; спіс царкоўнаслужыцеляў, іх аўта-
бшграфіі; сггіс членаў царкоўнага савета. Названыя дакумешы ўтрымліваюць 
унікальную інфармацыю пра жыццё прыхода, у тым ліку біяграфічныя звест-
кі аб святарах і царкоўным актьюе. 

Рэгістрацьійная справа, як правіла, уключае таксама даведку аб тэхшчным 
стане будынка, акт санпарнай інспекцыі, адбітак даркоўнай пячаткі, даведку аб 
пажарным стане, план будынка і інвентарны вопіс ііаркоўнай маёмасці з пералі-
кам шркоўных рэчаў, ікон, званоў, аблачэння і інш. і з указаннем іх колькасці і 
кошіу. Часам прыкладаўся фотаздымак царкоўнага будынка 
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Усе даныя ўпаўнаважаныя правяралі на месцах альбо па запытах у рай-

выканкамы. Гэтыя даныя ўяўляюць цікавасць дпя вьюучэння стану царкоў-
ных будынкаў, многія з якіх маюць гісторыка-культурную каііггоўнасць, a 
таксама даюць уяўленне аб наяўнасці на той час у прыходах сгаражытных 
ікон, кніг, царкоўнага начыння і г. д. 

Калі сабраныя дакументы адпавядалі ўсім патрабаванням, з царкоўнай 
абшчынай заключалася тыпавая дамова на арэвду будынка, падпісвалася яна 
старшынёй райвыканкама, наставделем, членамі царкоўнага савета і прыха-
джанамі (царкоўнай дваццаткай). Паводле дэкрэта ад 23.01.1918 г. да дамовы 
прыкладаўся спіс членаў дваццаткі з указаннем прозвішча, імя, імя па бацьку, 
года нараджэння, пасады і месца пражывання, а таксама звестак пра знахо-
джанне на часова акупаванай тэрыторыі і судзімасці. Можна заўважыць, шго 
ў першыя пасляваенньш гады ўпаўнаважаныя, як думаеша, яшчэ не мелі 
дакпадных указанняў па зборы персанальнай інфармацыі аб гірыхаджанах. 
Такуіо работу яны шырока развярнулі толыа ў канцы 1950-х гг. 

У сваіх квартальных справаздачах упаўнаважаныя адзначалі, пгго працэ-
дура рэгісірацыі цэркваў выклікала незадавальнеіше сярод населышдва, асаблі-
ва па заходніх абласцях [4]. Найболыпыя пытанні ўзнікаш ў сувязі з неабходнас-
ню прадстаўляць уладам складзеныя па форме спісы вернікаў і інвентарныя 
юггісы наркоўнай маёмасці. Паюдле меркавання некаторых прыхадасан яны 
маглі быць выкарыстаны ўладамі дпя адшнісфацьійнага ўціску ці нават высыл-
кі, абкладання падаткамі і канфіскацыі царкоўнай маёмасід. У інфармацьшным 
дакладзе за 1945 г. упаўнаважаны па БССР А. Д. Лабанаў іірызнаваў, пгго рас-
паўсюджванню падобных чугак часткова садзейнічалі выпадкі ірубых даеян-
няў на месцах з боку прадстаўнікоў райвыканкамаў [4]. 

У першыя гады дзейнасці ўпаўнаважаных працэс рэгістрацыі ішоў маруд-
на з-за адсугнасці ў многіх святароў указа архіепіскапа аб прызначэнііі на пры-
ход Справа ў тым, шго многія святары мелі ўказы, атрыманыя ў даваеіпіы час 
альбо падчас акушцыі ад некананічных, з пункту гледжашм РПЦ, епіскапаў [5]. 

Ha 1 ліпеня 1945 г. па БССР было ўзята на ўлік 750 праваслаўных шрк-
ваў, акрамя таго, недзейнічаючых юркваў —168, манастыроў—3 [6]. Рэгісг-
рацыя прыходаў ў асноўным была скончана да канца 1946 г. 

Многія храмавыя будынкі, якія да вайны выкарыстоўваліся пад культур-
ныя і гаспадарчыя патрэбы, а ў час вайны бьпіі заняты вернікамі, не ставіліся на 
ўлік і факіычна былі канфіскаваны ў царкоўных абшчын. Так, у дакладзе I. Ста-
ліну 24 лісташда 1949 г. старшыня савета Г. Р. Карпаў адзначаў: «Канфіскацыя 
прайшла арганізавана і спакойна, аднак у асобных выпадках мелі месца гру-
басць, паспешнасць і самачынныя дзеянні, у выніку чаго веруючыя збіралі под-
пісы і звяргаліся ў Савет і іншыя цэшральныя ўрадавыя органы са скаргамі на 
канфіскацыю будынкаў і грубыя дзеянні. Так, напрыкяад, у Гомельскай воблас-
ці за 1948—1949гады аблвыканкам і райвыканкамьі прынялі рашэнні аб кан-
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фіскацыі 39 будынкаў, што складае 60% у адносінах да ўсіх даеючых цэркваў і 
малітоўных дамоў вобласці. Савет даў сваіо згоду толькі ў 16 выпадках...»[7]. 

Змена характару справаводных матэрыялаў упаўнаважаных з 1948 г. 
сведчьшь пра ластуповую змену дзяржаўнай папітыкі ў адносінах да царквы, 
гэта можна прасачыць перш за ўсё на прыкладзе прыпынення працэсу рэгіст-
раныі і адкрыцця новых цэркваў, а таксама ў з'яўленні новых форм абмежа-
вання і кантролю дзейнасці духавенства і верігікаў. 

Акрамя рэгістрацьійных дакументаў, у справах прыходаў адкладаліся 
ішатлікія хадайніцвы вернікаў да саюзнага, рэспубліканскага і абласных 
упаўнаважаных, царкоўных улад з просьбамі аб вяртанні храмавых будынкаў. 

Улічваючы, пгго згодна з распрацаванай ў 1958 г. «Прыкладнай намен-
клатурай спраў сакрэтнага і несакрэтнага справаводства ўпаўнаважаньіх 
ССРІІН» тэрмін захоўвання скаргаў і перапіскі па скаргах складаў 5 гадоў і 
такім чынам гэтыя дакументы, якія часткова адклаліся ў рэгістрацьійньіх 
справах, іірадстаўляюць вялікую цікавасць [8], 

Асабліва шмат падобных дакументаў адклалася за 1958—1964 IT., у час 
так званай хрушчоўскай антырэлігійнай кампаніі. Якраз у гэты перыяд савет 
паступова ірансфармуецца з пасрэдніка паміж царквой і дзяржавай у орган 
кангролю над царквой. Аднак пры гзтым ён сам іубляў самастойнасць, стано-
вячыся інструментам партыйна-дзяржаўнай палітыкі. Значна знізіўся ўплыў 
старшыні савета і ўпаўнаважаных на прыняцце рашэнняў. 

Шматлікія скаргі сведчаць, пгго ўлады напачатку стараліся прыдаць сва-
ім дзеянням законную сілу. Найперш былі канфіскаваны прыпісныя цэрквы, 
якія не мелі пасгаяннага святара. Потым пры закрыцці храмаў спецыяльныя 
камісіі спасылаліся на дрэнны супрацьпажарны стан будынка, малаколькао 
насць прыхода, слабое эканамічнае становішча. 

У справах закрытых цэркваў захоўваюцца арыгіналы прадстаўленняў 
райвыканкамаў ад зняцці з рэгісіраныі з указаннехМ прычын, выпіскі з прата-
кола пасяджэння ССРГПД з адпаведнай згодай і раігоння райвыканкама аб 
зняхцд царквы з рэгістрадыі, дзе звычайна ўказвалася, пад якія мэты будзе 
выкарыстаны будынак, альбо, што ён падлягаў зносу. 

Дакуменіы сведчаць, што нярэдка дзеянні мясцовых начальнікаў насЬіі 
бесцырымонны, фубы характар, што абражала рэлігійныя пачуцці вернікаў. 
Рашэнні аб закрыцці цэркваў і нават разбурэнні, без усякага афармлення пры-
мапі старшыні сельсаветаў ці калгасаў. 

Канец «хрушчоўскіх ганенняў» быў адзначаны рэарганізацыяй ССРПЦ. 
У 1965 г. быў створаны Савет па сгіравах рэлігій пры Савеце Міністраў СССР. 

Зразумела, што дакуменіы ўпаўнаважаных ССРПЦ адлюстроўваюць 
тагачасныя ідэалагічныя ўстаноўкі, стэрэаіылныя ацэнкі дзейнасці духавенст-
ва і вернікаў. Аднак праз крытычны аналіз тэкстаў дакументаў, якія адклаліся 
Ў рэгістрацьійньіх справах, можна выдзеліць даволі значны аб'ём унікальных 
Даных па гісторыі рэлігійнага жыцця беларускіх гарадоў і вёсак, царкоўных 
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прыходаў, барацьбы за рэалізацыю права на свабоду веравызнання, а гаксама 
каштоўныя біяграфічныя звесгкі пра святарства і актыўных вернікаў за 
1940—1960-ягг. Улічваючы значны інфармацыйны патэнцыял дадзенага 
комплексу крыніц, лічым мэтазгодным падрыхтоўку архіўнага даведніка па 
дакуменгах упаўнаважаных ССРПЦ і выданне адпаведнага зборніка дакумен-
таў з мэтай увядзення іх у шырокі навуковы ўжытак. 
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