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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ВИЗИТАЦИИ ЦЕРКВЕЙ ПИНСКО-ТУРОВСКОЙ 
УНИАТСКОЙ ЕПАРХИИ В XVII–XVIII вв.

Д. В. ЛИСЕЙЧИКОВ 1)

1)Национальный исторический архив Беларуси, ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск, Беларусь

Исследуется практика организации и проведения генеральных визитаций униатских церквей Пинско-Туровской 
епархии, в состав которой входили храмы на территории Мозырского и Пинского поветов Великого княжества Ли-
товского, в XVII–XVIII вв. Выделены три этапа проведения визитаций в этот период, указаны их хронологические 
рамки. Исходя из способов проверки храмов выделены «точечные» и «сплошные» визитации. Анализируется форму-
ляр заполнения протокола результатов проверки, появление новых разделов и рубрик. Очерчен круг вопросов, кото-
рые фиксируются в визитах. В качестве примера полностью публикуется текст одного из самых ранних документов 
такого типа – визиты церкви в д. Молодово Пинского повета 1698 г.

Ключевые слова: униатская церковь; Киевская митрополия; Великое княжество Литовское; визитация; инвен-
тарь; архив; священник; епархия; приход.

ГЕНЕРАЛЬНЫЯ ВІЗІТАЦЫІ ЦЭРКВАЎ ПІНСКА-ТУРАЎСКАЙ  
УНІЯЦКАЙ ЕПАРХІІ Ў XVII–XVIII стст.
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Даследуецца практыка арганізацыі і  правядзення генеральных візітацый уніяцкіх цэркваў Пінска-Тураўскай 
епархіі, у  склад якой уваходзілі храмы на тэрыторыі Мазырскага і  Пінскага паветаў Вялікага Княства Літоўскага, 
у XVII–XVIII стст. Вылучаны тры этапы правядзення візітацый у гэты перыяд, вызначаны іх храналагічныя межы. 
Паводле спосабу праверкі храмаў вылучаны «кропкавыя» і «суцэльныя» візітацыі. Аналізуецца фармуляр запаўнення 
пратакола вынікаў праверкі, з’яўленне новых раздзелаў і рубрык. Акрэслена кола пытанняў, якія фіксуюцца ў візітах. 
У  якасці прыкладу цалкам публікуецца тэкст аднаго з  самых ранніх дакументаў такога кшталту – візіты царквы 
ў в. Моладава Пінскага павета 1698 г. 
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GENERAL VISITATIONS OF CHURCHES OF THE UNIATE PINSK-TURAU 
EPARCHY IN THE XVII–XVIII CENTURIES
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The article is devoted to the practice of organizing and conducting general visitations of the Uniate churches of the 
Pinsk-Turau eparchy in the XVII–XVIII centuries. It included temples in the Mazyr and Pinsk districts of the Grand Duchy of 
Lithuania. The author identifies three stages in the conduct of visitations during this period and indicates their chronological  
scope. Based on the method of checking the temples, there are «point» or «solid» visitations. The form of filling in the  
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protocol of the test results, the appearance of new sections and headings is analyzed. The circle of questions that are fixed in 
visits is outlined. As an example, the text of one of the earliest documents of this type is fully published: the visitation of the 
church in the village of Moladava, Pinsk district, 1698.

Key words: Uniate church; Metropolis of Kiev; Grand Duchy of Lithuania; visitation; inventory; archive; priest; eparchy; 
parish.

Масавыя крыніцы царкоўнага паходжання з’яў- 
ляюцца надзвычай каштоўнымі для вывучэн-
ня дзейнасці іерархічных структур, разрастання 
парафіяльнай сеткі і  гісторыі міжканфесійных 
адносін. Найбольш інфарматыўныя з іх – пратако-
лы генеральных візітацый храмаў. 

Вядома, што пісьмовыя пратаколы ў  асоб-
ных епархіях Кіеўскай уніяцкай мітраполіі пачалі 
весціся яшчэ з 1630-х гг. [1, с. 55]. Аднак да нашага 
часу дайшлі больш познія дакументы такога кштал-
ту. Справа ў тым, што ў  правядзенні генеральных 
візітацый можна вылучыць некалькі этапаў: 

1) канец XVI – першая чвэрць XVII ст.: пісьмовая 
фіксацыя вынікаў візітацый не праводзілася, ха-
рактар візітацый («кропкавы» альбо «суцэльны») 
невядомы;

2) 1630–70-я  гг.: з’яўленне пісьмовай фіксацыі 
вынікаў візітацый, правядзенне «кропкавых» візі- 
тацый;

3) 1680–1790-я  гг.: правядзенне «суцэльных» 
візітацый з дакладным спісам візітуемых цэркваў, 
вынікі фіксаваліся ў адмысловых кнігах.

Усе гэтыя этапы даволі ўмоўныя. У  адных 
епархіях, як, напрыклад, у  Пінска-Тураўскай, «су-
цэльныя» візітацыі пачалі праводзіцца толькі 
ў  сярэдзіне XVIII  ст. У  іншых епархіях ажыццяў- 
ленне любых візітацый доўгі час ускладнялася суп- 
рацівам землеўладальнікаў і  брацтваў, адмовай  
духавенства падпарадкоўвацца юрысдыкцыі ўні- 
яцкай іерархіі. Аб цяжкасцях правядзення гене-
ральных візітацый па ўсёй Кіеўскай мітраполіі 
гаварылася ўжо ў  дакуменце «Артыкулы да аб’яд- 
нання з  Рымскім Касцёлам», які быў складзены 
і  падпісаны мітрапалітам і  епіскапамі ritus graeci 
Рэчы Паспалітай 11  чэрвеня 1595  г. у  Брэсце. Вы- 
шэйшыя царкоўныя іерархі скардзіліся каралю  
на тое, што ў гарадах і прыватнаўласніцкіх маёнт-
ках часта назіраецца непаслушэнства епіскапс- 
кай уладзе, сярод іншага сцвярджалася, што «візі- 
татараў нашых зневажаюць, сарамацяць і  б’юць»1 
[2, p. 66].

У  дадзеным артыкуле мы спынімся на нека-
торых асаблівасцях правядзення візітацый на 
тэрыторыі Пінска-Тураўскай уніяцкай епархіі 
ў XVII–XVIII стст. і прывядзём прыклад адной з са-
мых ранніх візіт у гэтым рэгіёне, якая была адшу-

кана намі ў  аддзеле рукапісаў бібліятэкі Інстыту- 
та расійскай гісторыі Расійскай акадэміі навук 
у Санкт-Пецярбургу.

Варта адзначыць, што да нашага часу захаваўся 
даволі вялікі комплекс пратаколаў «суцэльных» ге- 
неральных візітацый апошняй трэці XVII  ст. Гэ- 
та ў першую чаргу візіты Кіеўска-Віленскай мітра- 
паліцкай епархіі 1680–1682 гг. (Мінскі і Навагрудскі 
афіцыялаты)  [3] і  1696–1697  гг. (Гродзенскі і  На- 
вагрудскі афіцыялаты)2, фрагменты візіт Полацкай  
архіепархіі 1684  г.3 і  Уладзімірскага афіцыялата 
Уладзімірска-Брэсцкай епархіі 1695–1696 гг. [4]. 

Як можна заўважыць, у  прыведзеным пераліку 
адсутнічаюць згадкі аб захаванасці матэрыялаў  
генеральных візітацый XVII  ст. па тэрыторыі Пін- 
ска-Тураўскай епархіі. Прычым вядома, што з узы-
ходжаннем на мітрапаліцкую пасаду Кіпрыяна 
Жахоўскага ў 1674 г. падобныя візітацыі праводзі- 
ліся па ўсіх епархіях Кіеўскай мітраполіі. Больш 
за тое, ёсць звесткі, згодна з якімі пінска-тураўскі 
епіскап Міхал-Марцыян Белазор у 1674 г. спрабаваў 
правесці візітацыю падначаленых цэркваў, але 
праз супраціў духавенства і  насельніцтва, якое 
падпарадкоўвалася праваслаўнай юрысдыкцыі, так 
і не здолеў рэалізаваць свае намеры [5, с. 263–264]. 
Таксама вядома, што ў 1670-я гг. візітацыі цэркваў 
Піншчыны арганізоўвала праваслаўная іерархія 
[6, с. 96]. Аб пісьмова зафіксаваных выніках гэтых 
візітацый нічога невядома.

Вывучэнне апісанняў царкоўных архіваў Пін- 
ска-Тураўскай епархіі XVIII  ст. дало магчымасць 
высветліць храналагічныя межы толькі «суцэль- 
ных» візітацый, якія праводзіліся ў гэтым рэгіёне. 
Так, паводле дакументаў, да моманту другога 
падзелу Рэчы Паспалітай (1793) у цэрквах Пінска-
Тураўскай епархіі адбыліся пяць паўнавартасных 
«суцэльных» генеральных візітацый4 у 1753–1755, 
1758–1759, 1770–1771, 1776–1779, 1786–1789 гг.

Асобнікі некаторых захаваных да нашага часу 
пратаколаў візітацый 1776–1779 і  1786–1789  гг. 
змяшчаюць непасрэдныя згадкі аб тым, што гэта 
былі чацвёртая і пятая візітацыі адпаведна. Такім 
чынам, да сярэдзіны XVIII  ст. пінска-тураўскім 
епіскапам так і  не ўдалося правесці ніводнай  
«суцэльнай» генеральнай візітацыі. Аб правядзенні 
«суцэльных» альбо «кропкавых» візітацый цэркваў 

1 Тут і далей пераклад наш. – Д. Л.
2 Рос. гос. ист. арх. Ф.  823. Оп.  3. Д.  420. Генеральныя візіты цэркваў Гродзенскай, Ваўкавыскай, Клецкай, Нясвіжскай, 

Слонімскай і Цырынскай пратапопій, 1696–1697 гг.
3 Рос. гос. ист. арх. Ф. 823. Оп. 3. Д. 409. Генеральныя візіты ўніяцкіх цэркваў Полацкай пратапопіі, 1684 г. (фрагмент).
4 Нац. гіст. арх. Беларусі. Ф. 136. Воп. 1. Спр.  41240. Генеральныя візіты цэркваў Тураўскай сурагацыі (Мазырскага, 

Петрыкаўскага, Тураўскага і Убарцкага дэканатаў), 1777–1786 гг. Арк. 1, 16 адв.
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Піншчыны больш ранняга перыяду доўгі час увогу-
ле не ўдавалася знайсці ніякіх звестак. 

У  сувязі з  гэтым выключна каштоўнай падаец- 
ца адшуканая намі вясной 2016  г. у  аддзеле 
рукапісаў Львоўскай нацыянальнай навуковай біб- 
ліятэкі імя В.  Стэфаніка візіта (датуецца 1695  г.) 
Пінскай кафедральнай саборнай царквы Святой  
Прачыстай1  [7]. Хоць дакумент і  названы скла- 
дальнікамі «інвентаром», але яго структура цал-
кам паўтарае структуру візіт, характэрных для 
гэтага часу. Так, фармуляр дакумента меў наступ-
ныя раздзелы: «Срэбра, келіхі, крыжы», «Розная 
літургічная вопратка», «Алтары са сваім убран-
ствам», «Царкоўныя кнігі». Ёсць адмысловы 
раздзел «Рэестр літургічнай вопраткі, якая была 
прыдбана самім яснавяльможным ягамосцем свя-
таром Марцыянам Белазорам, пінскім епіскапам». 
Са звыклых для фармуляра візіты раздзелаў 
адсутнічаў хіба адзін  – «Рэфармацыйны дэкрэт». 
Гэты раздзел утрымліваў даручэнні святару аб тым, 
што неабходна выправіць да часу правядзення на-
ступнай візітацыі. Ёсць некалькі тлумачэнняў яго 
адсутнасці ў  выяўленай візіце. Па-першае, кафе-
дральная саборная царква з’яўлялася «вотчынай» 
самога епіскапа і  не было неабходнасці даваць 
даручэнні архіпастыру нешта выпраўляць у  сва-
ёй царкве. Па-другое, у  канцы XVII  ст. юрысдык- 
цыі пінска-тураўскіх уніяцкіх епіскапаў падлягала 
зусім няшмат цэркваў, якія, да таго ж, размяшчаліся 
на вялікай адлегласці адна ад адной  [6], таму 
правесці паўнавартасную візітацыю было скла-
дана. Верагодна, у  1695  г. стварылі толькі адну 
візіту кафедральнай царквы, ніводны іншы храм 
візітацыі або інвентарызацыі не падлягаў. Акрамя 
таго, у тэксце, дапісаным да інвентара ў 1701 г., сам 
інвентар 1695 г. названы «старой візітай»2.

Ініцыятарам складання інвентара быў пінска-
тураўскі епіскап Міхал-Марцыян Белазор3. У  тэ- 
ксце дакумента яго імя сустракаецца неаднаразова. 
У дапісках 1701  г. ён згадваецца ўжо ў  якасці бы-
лога епіскапа. На той час Міхал-Марцыян Белазор 

займаў пасаду полацкага архіепіскапа. Візітацыю 
праводзіў афіцыял Пінскай епархіі манах-базы- 
льянін Данііл Карытынскі4 і  прадстаўнік белага 
духавенства, пінскі пратапоп, настаяцель царквы 
ў  в.  Ставок Ян Дружылоўскі5. У  тэксце інвентара 
1695 г. і дапісках 1701 г. можна знайсці некаторыя 
звесткі аб распаўсюджанні ўніяцкай юрысдыкцыі 
на Піншчыне ў той час. Так, інвентар згадвае дзве 
кафедральныя царквы – уласна ў  Пінску і ў  Тура-
ве, а таксама пяць парафіяльных цэркваў: царква 
Святога  Мікалая ў  Пінску (згадваецца як згарэ-
лая), цэрквы ў мястэчку Дубровіца, вёсках Сенчы-
цы, Ставок і  Храпін Пінскага  павета. Ставоцкая 
царква знаходзілася зусім блізка ад Пінска, на 
поўнач, на тэрыторыі дзяржаўнага маёнтка (старо-
ства); храпінская царква размяшчалася на поўдні 
Пінскага павета  – на землях, што належалі непа- 
срэдна пінска-тураўскім епіскапам; дубровіцкая 
і  сенчыцкая цэрквы былі збудаваны зусім по-
бач з  храпінскай царквой на шляхецкіх землях. 
Пры ставоцкай царкве знаходзіўся цэнтр Пінскай 
пратапопіі. Цікавай акалічнасцю з’яўляецца тое, 
што ў інвентары некалькі разоў згадана тураўская 
кафедральная царква. З пазнейшых дапісак да 
інвентара, якія датуюцца 1701  г., вынікае, што 
частка царкоўнага начыння перадавалася з Пінска 
ў  Тураў на патрэбы гэтай кафедральнай царквы 
«нумар два» ў  епархіі6. Заўважым, што ні ў  адной 
візіце XVIII  ст. не згадваецца пра наяўнасць дзей-
най уніяцкай царквы ў Тураве. Усе тураўскія цэрк- 
вы другой паловы XVIII  ст. фігуруюць як права- 
слаўныя. 

Верагодна, у канцы XVII ст. праводзіліся «кроп- 
кавыя» візітацыі і  іншых цэркваў Піншчыны. Да 
апошняга часу ніводнага пісьмова зафіксаванага 
пратакола візітацыі знайсці не ўдавалася. Аднак 
вясной 2017  г. сярод дакументаў так званай 
Калекцыі Дабрахотава ў  справе, у  якой падшыты 
пратаколы дэканскіх візітацый цэркваў Пінска-
Тураўскай епархіі 1782–1784  гг., мы адшукалі 
арыгінальную візіту царквы ў в. Моладава Пінскага 

1 Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Ф. 3 (бібліотека отців василіан або МВ). Спр. 820. Збор юрыдычных актаў, 
якія датычацца Пінскага, Мінскага і некаторых іншых базыльянскіх манастыроў у Беларусі. Арк. 66–69.

2 Львів. нац. наук. б-ка Украïни ім. В. Стефаника. Ф. 3. Спр. 820. Арк. 69.
3 У рукапісным базыльянскім зборніку«Дыптых, альбо Памяннік» змешчаны наступны запіс пра гэту асобу: «Вялебны 

айцец Марцін Міхал Белазор, народжаны ў сям’і мсціслаўскага кашталяна Белазора. Прыведзены ў ордэн [базыльянаў] сваім 
дзядзькам вялебным святаром Гаўрыілам Календам, мітрапалітам, у  вельмі маладым узросце, гадоў каля васямнаццаці. 
Скончыў [вывучаць] тэалогію ў  Рыме. З самага пачатку быў у  ордэне ўганараваны годнасцю, бо зрабіўся настаяцелем 
віленскім, альбо тытулярным архімандрытам, паводле [праведзеных] выбараў сярод айцоў [манахаў], якія сам арганізаваў. 
Пасля з віленскай архімандрыі перайшоў на Пінскую епіскапію, якую пакінуўшы на старасці свайго веку і саступіўшы свя-
тару Антонію Жалкеўскаму, у 1697 годзе зрабіўся полацкім архіепіскапам. Будучы ўжо вельмі састарэлага веку, у дрыгот-
кай старасці, маючы восемдзесят гадоў, скончыў сваё жыццё і перанёсся з гэтага свету да зямлі [вечна] жывых і бясконцай 
вечнасці, сплаціўшы доўг смерці, у маёнтку Дольцах, што належаць [Полацкай] архіепіскапіі, дня 18 чэрвеня 1707 года. Яко-
му пакоіцца ў міры» (Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. Ф. 52 (коллекция П. Н. Доброхотова). Оп. 1. Д. 363. Арк. 19–19 адв.).

4 У рукапісным базыльянскім зборніку «Дыптых, альбо Памяннік» маецца наступны запіс аб гэтай асобе: «Вялебны айцец 
Данііл Карытынскі пакінуў гэты свет у 17… годзе, знаходзячыся на пасадзе настаяцеля на Валыні ў манастыры ў Зімнім. Быў 
чалавекам пачцівым і шмат працаваў у ордэне [базыльянаў], выкладючы Слова Божае, і выконваў іншыя манаскія абавязкі. 
Пахаваны там жа ў Зімнім» (Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. Ф. 52 (коллекция П. Н. Доброхотова). Оп. 1. Д. 363. Арк. 8 адв.).

5 Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. Ф. 3. Спр. 820. Арк. 68.
6 Львів. нац. наук. б-ка Украïни ім. В. Стефаника. Ф. 3. Спр. 820. Арк. 69.



28

Журнал Белорусского государственного университета. История
Journal of the Belarusian State University. History

павета ад 10  мая 1698  г. Сам па сабе гэты факт 
сведчыць аб тым, што «кропкавым» візітацыям 
падлягалі не толькі важныя храмы ў  буйных га- 
радах ці маёнтках уніяцкай іерархіі, але і звычай- 
ныя вясковыя цэрквы. 

Тэкст візіты, якую мы публікуем у якасці дадат- 
ку да артыкула, склаў ужо вядомы нам пінскі пра- 
тапоп настаяцель царквы ў  в.  Ставок Ян Дружы- 
лоўскі1. Паколькі гэта была звычайная вясковая 
царква, то тэкст візіты атрымаўся лаканічным і не  
быў разбіты на дакладныя раздзелы. Аднак пэўныя 
тэматычныя блокі можна вылучыць і ў  ім: «Алта- 
ры», «Абразы» і  «Кнігі». Адзінай адметнасцю мо- 
ладаўскай царквы ў  параўнанні з іншымі нава- 
кольнымі храмамі з’яўляецца хіба наяўнасць пры 
ёй шырокавядомага моладаўскага звона, адлітага 
ў  1583  г. майстрам-людвісарам Марцінам Гофма-
нам у Коўне на заказ Сямёна Войны [8]. Выява гэ-
тага звона размешчана нават на сучасным гербе 
паселішча (рэгістрацыйны нумар 15.03.2011 Б-200 
у  Дзяржаўным геральдычным рэгістры Рэспублікі 
Беларусь) [9]. Цікава, што ў  візіце 1698  г. яго 
наяўнасць пры царкве не адзначана. А вось візіта 
1788  г. фіксуе ў  Моладаве званіцу, «на якой тры 
званы, з  якіх адзін значна большы»2. Тэкст візіты 
1698 г. публікуецца і прапануецца ўвазе навуковай 
грамадскасці ўпершыню. 

Варта адзначыць, што матэрыялы першых 
трох «суцэльных» генеральных візітацый цэркваў 
Пінска-Тураўскай епархіі другой паловы XVIII  ст. 
таксама захаваліся фрагментарна. На сёння ўда- 
лося выявіць адну візіту першай візітацыі (царк- 
ва ў в. Раздзялавічы Навагрудскага павета 1753 г.,  
візітатар  – святар царквы ў  в.  Святая воля Пін- 
скага  павета лагішынскі дэкан Цімафей Гарба- 
цэвіч3), адну візіту другой візітацыі (царква ў  мя-
стэчку Выганашчы Навагрудскага  павета 1758  г., 
візітатар  – манах-базыльянін Тадэвуш Зарускі4) 
і ніводнай візіты трэцяй візітацыі. У сувязі з гэтым 
спынімся падрабязней на структуры фармуляра 
першых дзвюх візітацый. 

Фармуляр візіты царквы ў  в.  Раздзялавічы 
ад 3 кастрычніка 1753  г.5 складаўся з  наступ-
ных раздзелаў: «Агляд», «Алтары, абразы, аздоба 
на абразах», «Срэбра, медзь, волава», «Святар-
скае ўбранства», «Убранства да келіха», «Алтар- 
нае ўбранства», «Царкоўныя кнігі», «Званы», «Цар- 
коўныя землі», «Парафія», «Парох», «Настаўленні 
вялебнаму айцу» (адпаведнік рэфармацыйнага дэ-
крэта). Фармуляр другой візіты мала адрозніваўся 
паводле структуры ад фармуляра першай. Аб гэтым 
можна меркаваць, аналізуючы тэкст візіты царквы 
ў  мястэчку Выганашчы Навагрудскага павета ад 
14  кастрычніка 1758  г.6 Ён складаўся з  наступных 
раздзелаў: «Агляд з інвентаром», «Алтары, абразы, 
аздоба на абразах», «Срэбра, медзь, волава», «Свя-
тарскае ўбранства», «Убранства да келіха», «Ал-
тарнае ўбранства», «Царкоўныя кнігі», «Званніца, 
званы», «Плябанія», «Царкоўныя землі», «Дакумен-
ты»7, «Парох», «Парафія», «Рэфармацыйны дэкрэт».

Першую візітацыю 1753–1755  гг. праводзіў ге-
неральны афіцыял Пінска-Тураўскай епархіі базы- 
льянін Тадэвуш Зарускі8, які засведчыў падзел 
епархіі на два афіцыялаты (названы ў  дакуменце 
«дыяцэзіямі»)  – Пінскі і  Тураўскі. На той час, па-
водле падлікаў Т. Зарускага, Тураўскі афіцыялат 
складаўся з 3 дэканатаў і 49 цэркваў: Мазырскі дэ-
канат (26 цэркваў), Петрыкаўскі (12) і Тураўскі (11)9. 
Пінскі афіцыялат складаўся з  10 дэканатаў і  136  
цэркваў: Пінскі дэканат (18 цэркваў), Янаўскі (12), 
Драгічынскі (12), Бездзежскі (11), Лагішынскі (11), 
Кажан-Гарадоцкі (13), Пагосцкі (17), Столінскі (20), 
Нобельскі (12) і Любяшоўскі (10)10. Такім чынам, па-
водле матэрыялаў першай «суцэльнай» генераль-
най візітацыі ў сярэдзіне XVIII ст. Пінска-Тураўская 
ўніяцкая епархія налічвала 185 цэркваў, аб’яднаных 
у 13 дэканатаў.

Захаваўся таксама недатаваны фрагмент спі- 
су цэркваў Пінска-Тураўскай епархіі, які быў скла- 
дзены ў  выніку другой (1758–1759) або трэцяй  
(1770–1771) «суцэльных» генеральных візітацый11. 
Гэты спіс быў апублікаваны намі разам з  камен- 

1 Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. Ф. 52 (коллекция П. Н. Доброхотова). Оп. 2. Д. 5. Дэканскія візіты цэркваў Пінска-
Тураўскай епархіі. 1782–1784 гг. Л. 22–22 об. Генеральная візіта царквы ў в. Моладава Пінскага павета, 10.05.1698.

2 Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. Ф. 52. Оп. 2. Д. 5. 1 об.
3 Нац. гіст. арх. Беларусі. Ф. 694. Воп. 5. Спр. 190. Арк. 24–27 адв. Генеральныя візіты царквы ў в. Раздзялавічы Навагруд-

скага павета, 03.10.1753, 07.02.1789.
4 Нац. гіст. музей Рэсп. Беларусь. Нд. 10977. Генеральная візіта царквы ў  мястэчку Выганашчы Навагрудскага  павета, 

14.10.1758.
5 Нац. гіст. арх. Беларусі. Ф. 694. Воп. 5. Спр. 190. Арк. 24–27 адв.
6 Нац. гіст. музей Рэсп. Беларусь. Нд. 10977. Генеральная візіта царквы ў  мястэчку Выганашчы Навагрудскага  павета, 

14.10.1758.
7 У дакуменце ўжыты тэрмін Munimenta, што азначае «абарона, прыкрыццё» (форма множнага ліку). У тэксце гэтага раз- 

дзела згадваюцца фундушы і іх актыкацыі, таму мы палічылі мэтазгодным перадаць назву раздзела ў адпаведнасці з яго 
рэальным напаўненнем. 

8 Liet. valstyb. istor. archyvas. F. 597. Ap. 2. B. 94. L. 18. Status Episcopatus Pinscensis et Turoviensis (Матэрыялы па судовым 
працэсе пінска-тураўскага епіскапа з мазырскім дэканатам паводле маёмаснага, зямельнага і іншых пытанняў), 1614 –1775 гг.

9 Там жа.
10 Там жа.
11 Liet. valstyb. istor. archyvas. F. 634. Ap. 2. B. 698. Ведамасці аб колькасці цэркваў і насельніцтва грэка-уніяцкага веравыз-

нання па Пінскай і Тураўскай епархіям, б/д.
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тарыямі [10]. Паводле яго можна меркаваць, што 
да таго часу на тэрыторыі Пінска-Тураўскай епархіі 
існавала ўжо 238  уніяцкіх цэркваў, структурна 
аб’яднаных у  межах тых жа 13 дэканатаў. Змены 
ў  арганізацыйнай структуры епархіі падрабязна 
разгледжаны ў  грунтоўнай працы польскага да- 
следчыка В. Вальчака [11].

Аб фармуляры пратакола трэцяй візітацыі, на  
жаль, невядома нічога. Да гэтага часу не было 
выяўлена ніводнага ўзора яго пісьмовай фіксацыі. 
А  вось па чацвёртай і  пятай візітацыях захаваўся 
вялікі комплекс дакументаў. Усе яны датычац-
ца тэрыторыі Тураўскага афіцыялата епархіі. 
У распараджэнні даследчыкаў ёсць поўныя тэксты 

візіт усіх цэркваў гэтага рэгіёна 1777–1778 і 1786–
1787 гг.1 Структура пратаколаў абедзвюх візітацый 
аднолькавая. Тэксты візіт разбіты на наступныя 
раздзелы: «Агляд і інвентар», «Алтары, абразы, і іх 
аздоба», «Срэбра, медзь, волава і г. д.», «Убранства 
святарскае і  для келіха», «Алтарнае ўбранства», 
«Царкоўныя кнігі», «Плябанія», «Царкоўныя даку- 
менты», «Парох», «Парафія», «Рэфармацыйны дэк- 
рэт». Вынікі правядзення чацвёртай і  пятай «су- 
цэльных» генеральных візітацый цэркваў Тураў- 
скага афіцыялата Пінска-Тураўскай епархіі ўжо 
разглядаліся ў адной з нашых прац [6]. Была скла- 
дзена карта-схема цэркваў, якія ўваходзілі ў  гэту 
структурную адзінку (гл. мал. 1).

1 Нац. гіст. арх. Беларусі. Ф. 136. Воп. 1. Спр.  41240. Генеральныя візіты цэркваў Тураўскай сурагацыі (Мазырскага, 
Петрыкаўскага, Тураўскага і Убарцкага дэканатаў), 1777–1786 гг.

2 Там жа.

Мал. 1. Парафіі Тураўскага афіцыялата Пінска-Тураўскай епархіі паводле матэрыялаў  
чацвёртай і пятай «суцэльных» генеральных візітацый, 1777–1787 гг.2

Рис. 1. Приходы Туровского официалата Пинско-Туровской епархии по материалам  
четвертой и пятой «сплошных» генеральных визитаций, 1777–1787 гг.

Fig. 1. Parishes of Turau officialdom of Pinsk-Turau eparchy on the materials  
of the fourth and fifth «continuous» general visitation, 1777–1787
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У  дадзеным артыкуле яшчэ спынімся на ад-
ной цікавай асаблівасці «суцэльных» візітацый, 
якія раней не траплялі ў  поле зроку даследчыкаў. 
Захаваныя пратаколы «суцэльных» генеральных 
візітацый, як правіла, дакладна датаваны і  даюць 
магчымасць прасачыць перамяшчэнні візітатараў 
і  іх арыенціроўку на мясцовасці. Так, напрыклад, 
чацвёртая «суцэльная» генеральная візітацыя цэрк- 
ваў Тураўскага афіцыялата пачалася 4 студзеня 

1777 г. з царквы ў в. Рамель Пінскага павета, а скон-
чылася 23 лютага 1778  г. на царкве ў  в.  Гарбавічы 
Мазырскага павета. Перамяшчэнні візітатараў былі 
не хаатычнымі (што характэрна, напрыклад, для 
візітацый канца XVII – пачатку XVIII ст.), а даклад-
на прадуманымі (гл. мал. 2).

Пераезд быў запланаваны так, каб двойчы не 
праязджаць адну і тую ж мясцовасць – маршрут пе-
расякаецца толькі ў адной кропцы.

Мал. 2. Маршрут перамяшчэння візітатараў у час правядзення чацвёртай «суцэльнай»  
генеральнай візітацыі цэркваў Тураўскага афіцыялата Пінска-Тураўскай епархіі, 1777–1778 гг.1

Рис. 2. Маршрут передвижения визитаторов во время проведения четвертой «сплошной»  
генеральной визитации церквей Туровского официалата Пинско-Туровской епархии, 1777–1778 гг.

Fig. 2. The route of movement of the visitors during the fourth «continuous»  
general visitation of churches Turau officialdom Pinsk-Turau eparchy, 1777–1778

1 Нац. гіст. арх. Беларусі. Ф. 136. Воп. 1. Спр.  41240. Генеральныя візіты цэркваў Тураўскай сурагацыі (Мазырскага, 
Петрыкаўскага, Тураўскага і Убарцкага дэканатаў), 1777–1786 гг.

Візітацыя праводзілася ў  два этапы. Cпачатку 
візітаваліся цэрквы Тураўскага, Убарцкага і  Пет- 
рыкаўскага дэканатаў – з  4  студзеня па 18 лютага 
1777 г. На другім этапе візітаваліся цэрквы Мазыр-
скага дэканата – з 15 студзеня па 23 лютага 1778 г. 
Цэрквы першых трох дэканатаў размяшчаліся кам-
пактна, і  візітатар, за невялікімі выключэннямі, 
паспяваў наведаць па адной царкве за дзень. 

Толькі тройчы дарога ад царквы да царквы заняла 
ў  яго два дні, затое па дзве царквы на дзень былі 
завізітаваны ў  вёсках Азяраны і  Сямурадцы, Бук-
ча і Тонеж, Барыскавічы і Сядзельнікі, Балажэвічы 
і Петрыкаў. Таксама можна бачыць, што чарговымі 
этапамі для візітацыі былі абраны самыя халод-
ныя месяцы – студзень і люты. Менавіта ў гэты час 
балоцістая мясцовасць, якая пераважала на ўсёй 
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тэрыторыі Пінска-Тураўскай епархіі, прамярзала 
дастаткова для таго, каб утварыўся надзейны сан-
ны шлях, што забяспечвала правядзенне беспера-
пыннай візітацыі.

Такім чынам, вынікі эўрыстычнай працы па 
выяўленні пісьмовых пратаколаў генеральных ві- 
зітацый цэркваў Пінска-Тураўскай уніяцкай епар- 
хіі даюць магчымасць прыйсці да пэўных высноў. 
Большасць цэркваў на Піншчыне доўгі час падпа- 
радкоўваліся юрысдыкцыі праваслаўнай іерархіі. 
У той час як па астатніх уніяцкіх епархіях Вялікага 
Княства Літоўскага «суцэльныя» генеральныя ві- 
зітацыі пачалі праводзіцца ўжо ў 1680-я гг., цэрк-
вы Піншчыны зазналі толькі некалькі «кропкавых»  
візітацый у  1690-я  гг. Што цікава, «кропкавым» 
візітацыям падлягалі цэрквы рознага статусу, 
якія размяшчаліся ў  населеных пунктах рознай 
значнасці і  на землях розных землеўладальнікаў. 

За першую палову XVIII  ст. для Пінска-Тураўскай 
епархіі не было выяўлена ніводнага прыкладу 
пісьмовай фіксацыі вынікаў візітацыі.

Пратаколы пяці «суцэльных» генеральных ві- 
зітацый, якія пачалі праводзіцца на Піншчыне 
з  сярэдзіны 1750-х  гг., паказваюць ускладненне 
фармуляра візіты і  падрабязнасці запісу вынікаў 
праверак. Заўважна павелічылася колькасць цэрк- 
ваў, якія падпарадкоўваліся ўніяцкай юрысдыкцыі 
і  змяншэнне ўплыву праваслаўнай іерархіі на 
тэрыторыі Мазырскага і Пінскага паветаў. 

Датаванне візітацый паказвае, што іх правядзен-
не залежала ад асаблівасцей геаграфіі і кліматыч- 
ных умоў Піншчыны: усе візітацыі праводзіліся 
ў самыя халодныя месяцы года – у студзені і лютым. 
Фіксацыя перамяшчэння візітатараў сведчыць аб 
іх вялікай аператыўнасці – на праезд да чарговага 
храма і яго праверку сыходзіла не больш за суткі.

Дадатак
Візіта царквы ў в. Моладава Пінскага павета, 10 мая 1698 г.1

[Л. 22] Regestr wizyty cerkwi Mołodowskiey | po zeszłym oycu Theodorze Senalcę, | presbiteru mołodowskim. 
Roku 1698 d(nia) 10 maia. |

U Ołtarza Wielkie(g)o antypedia adamaszkowa. | Towalen proste(g)o płotna 3. | Antymis niepodwizny dziura-
wy. | Ewanelia pisana nieoprawna. Iedna tabliczka2. | Lichtarzow mosienznych 2. | Słuzebnik drukowany stary. | 
Liton y chustka pod nim rąbkowa. | Kielich srebrny wewnątrz złocisty. | Patyna y gwiazda y łyzeczek srebrnych 2. | 
Kadzilnica mosiężna. | Dzwonkow do sygnowania 2. Apperat: jedne ryzy tabinowę czerwonę, | petrachel atłasowy 
blękitny, | drugie ryzy kitayczanę białę paskowatę, | petrachel y zarękawie takie z, 3 ryzy pomaranczowę z kwiata-
mi złotemi, | petrachel y zarękawie takie z, 4 ryzy atłasowę zielonę, petrachel y | zarękawie takie z. |

Na Carskich Drzwiach zasłona kitayki zieloney. | Alb z korunkami 2. | Pasek zł niciany 1. | Zertownik nakryty 
tuwalniami dwiema. | Tam ze atepedia harusowa c(z)erwona. | 

Na obrazie Naswiętszey Panny koron | srebrno złocistych 2. | Tabliczek rozney roboty mięszych y więk|szych 
39.  | Strzała albo scep(t)rum srebrna 1.  | Pierscionek złocisty 1.  | Pierscionek szczyrozłotny 1.  | A pierscinkow 
szczyrozłotnych zgineło 2. | [Л. 22 об.] Krzyzykow srebrnych 7. | Krzyzyk obliwany 1. | Obrączek srebrnych y po-
złocisty(ch) 15. | Rączek sreb(r)nych 2. | Konik srebrny 1. | Nozka srebrna 1. | Twarczyczek srebrnych 3. | Łancuszek 
srebrnego drotu 1. | Perełek sznurek drobnych 1. | Pułmiesioncow srebrnych 2. | Oczy srebrnę 1. | Zemby na tablicy 
srebrnę 1. | Przed tym ze obrazie la(m)pa srebrna 1. | Krzyz na sedesie mosienzny. | Krzyz drugi lezący mosiężny. | 
Antypedia kitayki czerwoney. | Towalen proste(g)o płotna 3. | Zasłona kitayki czerwoney 1. | Zasłonka druga ba-
wełniana paskowa. | Lichtarzow cenowych para. |

Na obrazie Salwatora | zasłonka kitayki niebeskiey. |
Na obrazie Wniebowstąpienia Panskiego | zasłonka harusowa. | Kociołek miedziany na wodę. | Ampułka ce-

nowana. | 
Księgi: Kalist drukowany, | Ochtay drukowany, | Tryod Postna pozyczona, | Tryod Cwitnia druku moskiewskie-

go, | Apostoł pisany, | Psałterz drukowany, | Trebnik drukowany nowy. |
Swiec kanunnych wielkich 5. | Swiec kanunnych mięszych 6. |
Jan Druzyłowsky, protopopa | pinski, prezbiter stawocki. |
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