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ЗІНаІда аНТаНОВІЧ, ВОЛЬГа ГаРБаЧОВа

Паўстанне 1863—1864 гг. 
у лёсе рымска-каталіцкага 
святарства Беларусі

Каталіцкае святарства, незадаволенае зменамі ў сваім статусе, якія 
з’явіліся з далучэннем беларуска-літоўскіх зямель да Расійскай імперыі, 
становіцца актыўным удзельнікам нацыянальна-вызваленчага руху на 

азначаных тэрыторыях, у тым ліку і паўстання 1863—1864 гг. Урад, разумею-
чы статус каталіцкага духавенства ў структуры грамадства і ягоны ўплыў на 
мясцовае насельніцтва, жорстка рэагаваў не толькі на палітычныя выступленні 
святароў, але нават на любыя праявы непаслухмянасці з іхнага боку. Адначасова 
з правядзеннем рэпрэсіўнай палітыкі ў дачыненні да актыўных прадстаўнікоў 
духавенства ўрад рэалізуе і разнастайныя прафілактычныя захады, скіраваныя 
на прадухіленне ўсялякай актывізацыі ў святарскім асяроддзі. У межах дадзена-
га артыкула на падставе выкарыстання шырокага кола архіўных матэрыялаў 
ставіцца мэта прасачыць формы ўдзелу каталіцкага святарства ў паўстанні, а 
таксама сфармаваную ў гэтых умовах сістэму пакаранняў.

Напружанасць у грамадстве пачынае ўзрастаць ужо на пачатку 1860-х гг. 
Асаблівае абвастрэнне сітуацыі назіраецца пасля расстрэлу 27 лютага 1861 г. 
пяці дэманстрантаў у Варшаве. Святарства, адкрыта выказваючы салідарнасць з 
загінулымі, пачало праводзіць жалобныя паніхіды па дэманстрантах. Урад такія 
дзеянні расцаніў як адкрыты супраціў, што стала падставай для пераследу ненадзей-
ных прадстаўнікоў духавенства. Сярод такіх асобаў апынуўся і Францішак Рымша1. 

1  Францішак Рымша нарадзіўся ў 1790 г. У 1802—1806 гг. ён вучыўся ў Свержанскім павятовым 
вучылішчы, пасля чаго працягнуў навучанне ў Нясвіжы. У 1816 г. Рымша паступіў у Мінскую рымска-
каталіцкую семінарыю, пасля заканчэння якой у 1819 г. быў рукапаложаны і прызначаны вікарыем 
Мінскага кафедральнага касцёла. З 1824 г. Францішак Рымша становіцца мазырскім пробашчам, 
актыўна ўдзельнічае ў грамадскіх справах: у 1828 г. ён прызначаецца дэпутатам следчай камісіі і камісіі 
па вакцынацыі, у 1827—1837 гг. — піцейнага водкупу, а ў 1840 г. — дэпутатам пры Мазырскім павятовым 
судзе. На працягу 1828—1839 гг. Рымша выконваў абавязкі мазырска-рэчыцкага дэкана, а з 1829 г. 
мітрапаліт Каспар Цецішоўскі прызначыў яго генеральным візітатарам касцёлаў Магілёўскай архідыяцэзіі. 
З 1844 г. да пачатку 1860-х гг. святар выкладаў Закон Божы ў Мазырскім шляхецкім вучылішчы. Гл.: 
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 212 адв. — 214.
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27 лютага 1862 г. ён разам з манахамі Кімбараўскага цыстэрыянскага кляштара 
правёў набажэнства ў памяць пра загінулых у Варшаве дэманстрантаў, на якім 
прысутнічалі некаторыя чыноўнікі, прадстаўнікі мясцовай шляхты і жанчыны ў 
жалобным адзенні. На катафалк, упрыгожаны кветкамі, усклалі пяць мучаніцкіх 
вянцоў, якія пасля набажэнства разабралі прысутныя. За гэтыя дзеянні святара 
выдалілі з парафіі з паніжэннем да пасады вікарыя Галоўчыцкай капліцы, а затым 
пакінулі па-за штатам з захаваннем пенсійнага ўтрымання 60 рублёў. Манахам 
Кімбараўскага кляштара, якія ўзялі ўдзел у працэсіі, была вынесена вымова2, а 
сам кляштар у 1864 г. закрылі3.

У азначаны перыяд з боку дзяржаўных уладаў назіраецца недавер нават 
да найвышэйшых прадстаўнікоў каталіцкага кліра. Кантралявалася не толькі 
дзейнасць, але нават і асабістая карэспандэнцыя архібіскупаў і біскупаў. Пільная 
ўвага звярталася на стаўленне апошніх да нядобранадзейных ксяндзоў. Так, 
пасля арышту ксян дза Наваградскага касцёла Феліцыяна Лашкевіча, які 
абвінавачваўся ў далучэнні да паўстанцаў4, у снежні 1863 г. Мінская кансісторыя 
атрымала запыт аднаго з царкоўных іерархаў аб неабходнасці ўнутрыцаркоўнага 
разбору ўчынку азначанага святара. У маі наступнага года поўную копію гэ-
тай перапіскі запатрабаваў часовы ваенны губернатар Мінскай губерні В. І. 
Забалоцкі5. Асабліва ўзрасла цікавасць уладаў да кіраўніцтва каталіцкай царквы 
пасля арышту за ўдзел у паўстанні служачага Мінскай кансісторыі Леапольда 
Скроцкага, сасланага ў Табольскую губерню6.

Што да ніжэйшага духавенства (дэканаў, адміністратараў, пробашчаў, 
вікарыяў), то ўлады надавалі ўвагу кожнаму данясенню, якое кідала цень 
на рэпутацыю ксяндза. Таму падчас паўстання і пасля ягонага задушэння 
ключавую ролю ў жыцці святарства набывае пацверджанне палітычнай 
добранадзейнасці. Даказваць гэта святары мусілі шляхам прадстаўлення 
паручыцельстваў ад трох асобаў шляхецкага стану, якія абавязваліся ў выпадку 
абвінавачання даверанай асобы ў палітычнай нядобранадзейнасці выплаціць за 
яго спагнанне. Пры гэтым паручыцельствы патрабаваліся не толькі за асобаў, 
якія знаходзіліся пад следствам раней, але і за тых, хто толькі падазраваўся 
ў спачуванні ідэям паўстання. Дэканы падавалі распіскі ў рымска-каталіцкія 
кансісторыі, дзе яны захоўваліся і прад’яўляліся пры неабходнасці органам 
дзяржаўнай улады. Сабраныя сродкі дзяржава накіроўвала на дапамогу па-
цярпелым ад паўстання7.

2  НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 82—83 адв.
3  Ярашэвіч А. Кімбараўскія цыстэрыянскія кляштары // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. 

даведнік / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. Мінск, 2001. С. 158.
4  НГАБ. Ф. 299, воп. 1, спр. 571, арк. 664; спр. 582, арк. 336—348; воп. 2, спр. 6062, арк. 48; спр. 6063, 

арк. 37; спр. 6064, арк. 47; спр. 6193, арк. 230.
5  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 144, арк. 11—11 адв.
6  НГАБ. Ф. 299, воп. 1, спр. 570, арк. 832 адв.; спр. 573, арк. 314; воп. 2, спр. 6062, арк. 78; спр. 6064, 

арк. 77; спр. 6194, арк. 32; спр. 6695.
7  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 144, арк. 15.
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Сярод дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі захаваліся 
паручыцельствы на імёны пробашча Уселюбскага касцёла Мікалая Чапрацкага8, 
адміністратара Харамецкага касцёла Юзафа Бяртовіча9, вікарыяў Бярэзінскага 
касцёла Флавіяна Піянткоўскага10 і Юстына Кодзя11, якія нават не знаходзіліся 
пад следствам12. Цікава, што для асобаў, якія былі апраўданыя, дзяржава таксама 
патрабавала паручыцельстваў. Напрыклад, яго запатрабаваў часовы ваенны 
губернатар Мінскай губерні В. І. Забалоцкі пасля вызвалення ад абвінавачанняў 
пробашча Наваградскага касцёла і дэкана Канстанціна Эйсманта13. 

Але наяўнасць паручыцельстваў не з’яўлялася гарантыяй прызнання 
добранадзейнасці. Так, абітурыенту Мінскай рымска-каталіцкай семінарыі 
Канстанціну Рыбінскаму ў 1864 г. адмовілі ў прыняцці ў азначаную навучаль-
ную ўстанову. Сумневы ў кіраўніцтва Мінскай кансісторыі, якая фармавала 
склад навучэнцаў, выклікала тое, што Рыбінскі паходзіў з ваколіцы Русілаўка, 
у якой спачувалі паўстанню, а акрамя гэтага, брат апошняга знаходзіўся пад 
арыштам за ўдзел у ім14. І хоць сам К. Рыбінскі не «быў заўважаны ні ў якіх 
нядобранадзейных учынках», згаданыя абставіны аўтаматычна ператваралі яго 
ў асобу, якая трапляла ў кола ненадзейных.

8  Мікалай Чапрацкі нарадзіўся ў 1792 г., паходзіў са шляхты Ковенскай губерні. З 1823 г. вучыўся ў 
Крожскай гімназіі, затым на факультэце літаратуры і вольных мастацтваў Віленскага ўніверсітэта. 
З 1826 г. быў у палестры Віленскага галоўнага суда. У 1826 г. паступіў у Віленскую дыяцэзійную 
семінарыю, скончыў навучанне са ступенню магістра багаслоўя. У 1829 г. быў рукапаложаны і 
прызначаны пракуратарам семінарыі і вікарыем Альвіцкага касцёла. У 1836 г. прызначаны пробашчам 
Уселюбскага касцёла, двойчы выконваў абавязкі наваградскага дэкана. Узнагароджаны сярэбраным 
медалём з партрэтам імператара Аляксандра Паўлавіча і надпісам «за вернасць і руплівасць» з 
дыпломам, медалём у памяць вайны 1853—1856 гг. Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 113—114.

9  Юзаф Бяртовіч нарадзіўся ў 1822 г., меў сялянскае паходжанне. У 1839—1844 гг. вучыўся ў 
Цельшаўскім павятовым вучылішчы. У 1848 г. паступіў у Віленскую дыяцэзійную семінарыю, 
рукапаложаны ў 1852 г. і прызначаны вікарыем Уселюбскага касцёла. У 1853 г. пераведзены ў 
Кранштадцкі касцёл, у 1855 г. — у Рубяжэвіцкі, у 1856 г. — у Уздзенскі. У 1861 г. прызначаны 
адміністратарам Сваятыцкага касцёла, у 1865 г. — Петрыкаўскага. Узнагароджаны медалём на 
Андрэеўскай стужцы ў памяць вайны 1853—1856 гг. Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 201—204.

10  Флавіян Піянткоўскі нарадзіўся ў 1787 г. (такая дата ў архіўным дакуменце. — З. А., В. Г.), 
паходзіў са шляхты Падольскай губерні. Вучыўся ў Вінніцкім павятовым вучылішчы, з 1828 г. — 
у Дубровенскім, Заслаўскім і Нясвіжскім бернардзінскіх кляштарах. У 1838 г. рукапаложаны 
і прызначаны вікарыем Раваніцкай філіі Бярэзінскага касцёла. У 1870 г. тройчы спагнаны за 
нязгоду карыстацца рускай мовай падчас набажэнства. У 1871 г. пераведзены ў Койданаўскі 
касцёл, у 1876 г. у Раваніцкі на пасаду філіяліста. З 1884 г. на пенсіі. Узнагароджаны медалём у 
памяць вайны 1853—1856 гг. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 259, арк. 13—14.

11  Юстын Кодзь нарадзіўся ў 1820 г., паходзіў са шляхты Віленскай губерні. З 1845 г. вучыўся ў Віленскай 
губернскай гімназіі, а затым у Маскоўскай медыка-хірургічнай акадэміі, з 1852 г. у Віленскай і Мінска-
Магілёўскай дыяцэзійных семінарыях. У 1856 г. рукапаложаны і прызначаны вікарыем Лагойскага 
касцёла, у 1858 г. пераведзены ў Бярэзінскі касцёл, у 1859 г. вярнуўся ў Лагойскі, у 1860 г. пераведзены 
ў Пяршайскі касцёл, а затым у 1861 г. — зноў у Бярэзінскі, дзе выконваў абавязкі пробашча ў 1863—
1866 гг., пасля чаго пераведзены ў Варанчанскі касцёл. Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 111—112.

12  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 142, арк. 2, 4, 6—7.
13  НГАБ. Ф. 2001, воп. 2, спр. 56, арк. 8—8 адв.
14  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 211, арк. 3—4.
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Адным з крытэрыяў пацверджання добранадзейнасці святара лічылася пра-
вядзенне ім набажэнстваў за здароўе імператарскай сям’і. Сярод святароў, ад якіх 
патрабавалася тлумачэнне за непрачытаную малітву, быў пробашч Рубяжэвіцкага 
касцёла Антоні Свябода, які не зрабіў гэтага 20 красавіка 1864 г., у дзень святка-
вання імператарскага дня нараджэння. Для пацверджання сваёй невінаватасці 
святар падаў подпісы сваіх парафіян15. Аднак гэтыя абставіны не паўплывалі на 
рашэнне ўладаў, і Свябода быў пераведзены вікарыем у Віленскую губерню16.

Цікавым прыкладам у кантэксце разгляданай сітуацыі з’яўляецца таксама лёс 
Якуба Пяркоўскага17. У адпаведнасці з заключэннем часовага ваенна-палявога 
аўдытарыята ад 6 лістапада 1865 г. яму выносілася абвінавачанне ў «дапушчэнні 
народа [...] да незаконнага пакланення целу В. Ратомскага, прадстаўленага 
рымска-каталіцкім духавенствам падманам святым». На погляд уладаў, святар 
рабіў гэта ў карыслівых мэтах, а менавіта для ўзмацнення «лацінска-польскай 
прапаганды». На падставе гэтага Пяркоўскага абвінавацілі ў садзейнічанні 
мяцяжу, а акрамя гэтага — западозрылі ў фармаванні паўстанцкага атрада18. 
Асноўным аргументам абвінавачання стала тое, што ксёндз Пяркоўскі адчыніў 
уваход у склеп пры касцёле, парушыўшы гэтым забарону дзяржаўных уладаў.

Сваё стаўленне да паўстання святарства адлюстроўвала праз адносіны да «абураль-
ных сачыненняў» супрацьурадавага зместу. Сярод святароў сустракаюцца шматлікія 
выпадкі захавання дакументаў адпаведнага кірунку, а таксама не адзінкавыя прыклады 
напісання твораў, у якіх тлумачыліся мэты паўстання. Менавіта за напісанне адпавед-
ных заклікаў быў асуджаны і пазбаўлены духоўнага сану ксёндз Марцін Вілямоўскі19.

15  Антоні Свябода нарадзіўся ў 1813 г. у шляхецкай сям’і. На працягу 1822—1827 гг. Свябода вучыўся ў павятовым 
вучылішчы ў Барунах (Ашмянскі павет), а ў 1827—1832 гг. — у Віленскай гімназіі, пасля заканчэння якой 
паступіў у Віленскую рымска-каталіцкую семінарыю. Далейшую адукацыю Свябода працягнуў у рымска-
каталіцкай духоўнай акадэміі ў Санкт-Пецярбургу. У 1837 г. ён быў рукапаложаны і прызначаны вікарыем 
Налібацкай парафіі. З 1853 па 1855 гг. Свябода працаваў пры багадзельнях г. Мінска, а падчас паўстання 
выконваў абавязкі адміністратара Рубяжэвіцкага касцёла. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 144, арк. 12—14.

16  На новым месцы Свябода да сваіх абавязкаў так і не прыступіў. У 1865 г. ён атрымаў прызначэнне на пасаду 
адміністратара Рубяжэвіцкага касцёла (Мінская дыяцэзія). Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 85—86.

17  Якуб Пяркоўскі нарадзіўся ў 1802 г. у шляхецкай сям’і ў Ковенскай губерні. У 1817—1825 гг. ён 
вучыўся ў Цельшаўскім павятовым вучылішчы, а ў 1826 г. паступіў у Мінскую рымска-каталіцкую 
семінарыю. У 1829 г. Пяркоўскі быў рукапаложаны і прызначаны вікарыем Мінскага касцёла Св. 
Тройцы. У 1830—1833 гг. яго пераводзяць у Слуцкую алтарыю, а з 1844 г. ён становіцца пробашчам 
Замосцкага касцёла. Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 21 адв. — 23.

18  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 145, арк. 9—9 адв.; ф. 1524, воп. 1, спр. 1, арк. 11 адв.
19  НГАБ. Ф. 1781, воп. 2, спр. 5602, арк. 242; ф. 2001, воп. 2, спр. 74, арк. 43—44. Марцін Вілямоўскі нарадзіўся 

каля 1792 г. у шляхецкай сям’і ў Віцебскай губерні. У 1805—1811 гг. навучаўся ў Чашніцкім парафіяльным 
вучылішчы, а ў 1811—1818 гг. у Шклоўскім дамініканскім кляштары. У 1818 г. Вілямоўскі быў рукапаложаны 
і атрымаў прызначэнне ў Любарскі кляштар. Затым у 1822—1825 гг. святара перавялі на пасаду прапаведніка 
Маляціцкага кляштара. У 1825—1830 гг. ён выконвае абавязкі настаяцеля Смалянскага, а з 1832 г. — 
Дудаковіцкага кляштара. Затым у 1833—1835 гг. Вілямоўскі знаходзіўся пры архібіскупу Г. Камёнку, пасля 
чаго ў 1835 г. быў вызвалены ад манаскіх абетаў і прызначаны вікарыем Магілёўскага архікафедральнага 
сабора, а ў 1836 г. — сакратаром. Аднак у 1838 г. Вілямоўскі ў сувязі са станам здароўя пакідае гэтую пасаду. 
У 1841 г. святара перавялі на пасаду адміністратара Крычаўскага касцёла і Клімавіцкага дэкана, дзе ён 
знаходзіўся да 1844 г. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 165—166. 
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Падазрэнні ў палітычнай нядобранадзейнасці распаўсюджваліся і на ўнутраныя 
губерні Расійскай імперыі, якія, паводле адміністрацыйна-тэрытарыяльнай струк-
туры рымска-каталіцкай царквы, уваходзілі ў склад Магілёўскай архідыяцэзіі. 
Пры гэтым арышты і абмежаванне дзейнасці святароў праводзілася даволі хутка. 
Напрыклад, капелан 4-й акругі асобнага корпуса ўнутранай варты Міхал Галішскі20 
быў арыштаваны ў маі 1863 г. падчас камандзіроўкі ў парафію, якая ахоплівала 
Казанскую, Ніжагародскую, Сімбірскую, Вяцкую і Пермскую губерні. Пасля пры-
быцця ў горад Карсун ён пачаў праводзіць духоўныя абрады і быў арыштаваны 
паліцыяй. Разам са Святымі дарамі Галішскага перавезлі пад пільнай аховай у 
Казань, дзе яго спярша ўтрымлівалі пры паліцыі, а затым вызвалілі пад падпіску 
аб нявыез дзе21. Пазней ён стаў куратам22 Палтаўскага касцёла. 

Цікава, што за аналагічныя ўчынкі меры пакарання маглі быць розныя. Гэта 
магчыма прасачыць у выпадку з бярэзінскім адміністратарам Антоніем Міхаэлісам23. 
У 1865 г. святару прад’явілі абвінавачанне ў «нашэнні забароненага адзення, 
заахвочванні прыхаджан спяваць у касцёле абуральныя гімны, а таксама ў хаванні 
паўстанцаў». Хоць гэтыя абвінавачанні не пацвердзіліся, святара пакінулі пад 
падазрэннем. Хутка па скарзе селяніна Масенюка, які сцвярджаў, што бярэзінскі 
святар не прыняў ад яго грошай на правядзенне набажэнства, Міхаэліса перавялі 
на пасаду вікарыя ў іншую парафію пад нагляд мясцовага духоўнага кіраўніцтва. 
Пасля ягонай высылкі святароў, якія маглі б выконваць душпастырскія абавязкі, у 
азначаным рэгіёне не засталося24. Аднак дадзеная сітуацыя нават не разглядалася. 
У дачыненні да дэканаў праблемы замяшчэння не існавала. 

У іншым выпадку вікарыя Наваградскага касцёла Антонія Бжэзінскага і 
семінарыста Мінскай семінарыі Францішка Пятроўскага Мінскае губернскае 
праўленне шукала толькі за тое, што азначаныя асобы «адлучыліся падчас 
былых беспарадкаў з месца жыхарства» і да верасня месца іхнага знаходжання 
заставалася невядомым для ўладаў. Пошукам азначаных асобаў займалася 
паліцэйскае кіраўніцтва і падначаленыя ім установы25. Пры гэтым святароў, 

20  Міхал Галішскі нарадзіўся каля 1805 г., паходзіў са шляхты Ковенскай губерні. Вучыўся ў Падубіскім 
шасцікласным вучылішчы. У 1823 г. уступіў у Цытавянскі бернардзінскі кляштар. Рукапаложаны ў 
1830 г. У 1833—1836 гг. выкладаў алгебру ў Трашкунскай гімназіі. У 1836 г. прызначаны вайсковым 
капеланам 4-й акругі асобнага корпуса ўнутранай варты г. Казані. У 1842 г. атрымаў статус лектара 
багаслоўя бернардзінскай ордэнскай капітулы. У 1847 г. узнагароджаны залатым наперсным крыжам, 
у 1851 г. – ордэнам Святой Ганны ІІІ ступені, у 1861 г. — ордэнам Святога Станіслава ІІ ступені, у 
1857 г. — бронзавым наперсным крыжам на Уладзімірскай стужцы і бронзавым медалём на Андрэеўскай 
стужцы ў памяць вайны 1853—1856 гг. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 953—956.

21  НГАБ. Ф. 1781, воп. 2, спр. 5602, арк. 219—220.
22  Курат — каталіцкі святар, якому надавалася права праводзіць споведзі.
23  Антоні Міхаэліс нарадзіўся каля 1827 г. у шляхецкай сям’і Мінскай губерні. У 1839—1845 гг. 

навучаўся ў Мінскай гімназіі, пасля чаго паступіў у Мінскую рымска-каталіцкую духоўную семінарыю. 
У 1851 г. быў рукапаложаны і прызначаны вікарыем Барысаўскага касцёла, а ў 1858 г. пераведзены 
на пасаду адміністратара Бярэзінскага касцёла. Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 19 адв. — 20.

24  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 145, арк. 7—7 адв., 9—9 адв.; ф. 299, воп. 2, спр. 6402, арк. 20—21.
25  НГАБ. Ф. 299, воп. 1, спр. 582, арк. 336—348.
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якія знаходзіліся пад следствам, маглі адпускаць «на парукі»26, як Антонія Шы-
манскага27 і Паўла Падгурскага28.

Асобным відам пакарання з’яўлялася спагнанне, якое, аднак, рэдка 
выкарыстоўвалася ў дачыненні да каталіцкага святарства. Адзін з такіх выпадкаў 
адбыўся з адміністратарам Каралішчавіцкага касцёла Барталамеем Вішнеўскім29. 
Падчас ператрусу ў памяшканні святара знайшлі некалькі аркушаў твора 
супрацьурадавага характару. Акрамя гэтага, у кватэры захоўвалася звыш 10 
галоў цукру, шмат фунтаў гарбаты, а таксама гральныя карты. Гэта выклікала 
падазрэнне, што Вішнеўскі дапамагае паўстанцам30. Паводле прысуду, ён павінен 
быў выплаціць спагнанне ў памеры 100 рублёў срэбрам, а таксама падаць тры 
паручыцельствы сваёй добранадзейнасці31.

Паводле дакументаў Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі можна прасачыць і 
іншыя віды пакаранняў, якія накладаліся на святароў. У адных выпадках іх пераводзілі 
ў іншыя парафіі, як Мікалая Багдановіча32, якога перавялі з Сакольнікаўскага ў 
Замашанскі касцёл, адпраўлялі ў аддаленыя кляштары ці паніжалі па службе33. 

Шырока распаўсюджанай мерай пакарання ў дачыненні да рымска-каталіцкага 
святарства была ссылка. У літаратуры існуе розная статыстыка наконт колькасці 
сасланых асобаў духоўнага стану. Так, Генрык Скок на аснове дакументаль-

26  НГАБ. Ф. 2001, воп. 2, спр. 56, арк. 142; спр. 99, арк. 311.
27  Антоні Шыманскі нарадзіўся каля 1816 г., паходзіў са шляхецкай сям’і. У 1836—1838 гг. вучыўся 

ў Крожскай гімназіі, з 1839 г. — у Цельшаўскім дваранскім вучылішчы, у 1844—1847 гг. — у 
Мінскай дыяцэзійнай семінарыі. Рукапаложаны ў 1847 г. архібіскупам Дмахоўскім і прызначаны 
на пасаду вікарыя Быхаўскага касцёла. У 1849 г. пераведзены ў Чашніцкі касцёл, з 1850 г. — у 
Віцебскі касцёл св. Антонія, у 1856—1863 гг. адміністратар Бабіновіцкага касцёла. Гл.: НГАБ. 
Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 193—194; ф. 2001, воп. 2, спр. 99, арк. 311.

28  Павел Падгурскі нарадзіўся каля 1828 г., паходзіў са шляхецкай сям’і Гродзенскай губерні. У 1840—
1847 гг. вучыўся ў Беластоцкай гімназіі, у 1847—1849 гг. — у Мінскай семінарыі, у 1849—1853 гг. — 
у рымска-каталіцкай духоўнай акадэміі ў Санкт-Пецярбургу, якую скончыў са ступенню магістра 
багаслоўя. У 1853 г. рукапаложаны і прызначаны на пасаду прафесара матэматыкі павятовага 
Сестранцэвіцкага вучылішча. У 1857 г. прызначаны пробашчам Чэрыкаўскага касцёла і чэрыкаўскім 
дэканам. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 161—162; ф. 2001, воп. 2, спр. 56, арк. 142.

29  Барталамей Вішнеўскі нарадзіўся ў 1802 г., паходзіў са шляхецкай сям’і Жытомірскай губерні. 
Вучыўся ва Уладзімірскім павятовым вучылішчы. У 1820 г. паступіў у Любарскі дамініканскі 
кляштар, у 1827 г. рукапаложаны і прызначаны настаўнікам гісторыі ў Рэчыцкае павятовае 
вучылішча. У 1830 г. прызначаны адміністратарам Бабруйскага касцёла, з 1839 г. выкладчык 
Закона Божага ў мясцовым дваранскім вучылішчы. У 1855 г. пераведзены на пасаду курата Мінскага 
кафедральнага касцёла, 3 красавіка 1857 г. заняў пасаду візітатара кляштароў Мінскай дыяцэзіі. 
З 1859 г. адміністратар Каралішчавіцкага касцёла. Гл.: НГАБ. Ф. 937, воп. 6, спр. 107, арк. 5—6.

30  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 145, арк. 2.
31  Тамсама. Спр. 144, арк. 4—4 адв.
32  Мікалай Багдановіч нарадзіўся ў 1819 г., меў шляхецкае паходжанне. У 1833—1838 гг. вучыўся ў 

Аршанскім дваранскім вучылішчы, затым у Магілёўскай гімназіі. У 1840 г. паступіў у Магілёўскую 
рымска-каталіцкую семінарыю. Рукапаложаны ў 1844 г. і прызначаны адміністратарам Касцюковіцкага 
касцёла, з 1859 г. пераведзены ў Антушэўскі, у 1861 г. у Сакольнікаўскі касцёл. Узнагароджаны бронзавым 
медалём у памяць вайны 1853—1856 гг. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 272 адв. — 273.

33  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 272 адв. — 273; спр. 151, арк. 142—143.
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ных матэрыялаў ІІІ Аддзялення падлічыў, што з тэрыторыі Літвы і Беларусі ва 
ўнутраныя губерні Расіі і ў Сібір саслалі 239 святароў34. Паводле падлікаў Яна 
Зюлэка, гэтая лічба складае 338 чалавек35. Паводле матэрыялаў Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі, на тэрыторыі Магілёўскай архідыяцэзіі, у склад 
якой уваходзілі Магілёўская і Віцебская губерні, у 1860 г. пражывалі 346 асобаў 
духоўнага стану, сярод якіх 241 асоба выконвала душпастырскія абавязкі ў 12 дэка-
натах36. Паводле звестак на 1865 г., на яе тэрыторыі застаўся толькі 221 прадстаўнік 
каталіцкага духавенства, прычым 180 з іх з’яўляліся святарамі37. Гэта азначае, што 
чацвёртая частка ўсяго святарства архідыяцэзіі, пераважна з сучаснай Беларусі, 
спыніла душпастырскую дзейнасць з палітычных прычынаў у 1861—1865 гг.

5 сакавіка 1864 г. Аляксандр ІІ зацвердзіў правілы для ссылкі, пасялення і 
ўсталявання паліцэйскага нагляду за ўдзельнікамі паўстання. Асобы духоўнага 
стану, сасланыя ў адміністратыўным парадку, як правіла, накіроўваліся ў За-
ходнюю Сібір. Асноўнымі месцамі размяшчэння ссыльных у Заходняй Сібіры 
становіцца Табольская губерня (Табольск, Ішым, Курган, Петрапаўлаўск, 
Омск), Томская губерня (Томск, Бійск, Нарым). Акрамя пералічаных месцаў, 
ссыльныя накіроўваліся ў Сяміпалацінск, Усць-Каменагорск, Камск, Марыінск38. 
Асуджаныя на катаржныя работы траплялі ў больш суровыя ўмовы Усходняй 
Сібіры. У гэтым выпадку святароў накіроўвалі ў Енісейскую і Іркуцкую губерні, 
а таксама ў Забайкальскую вобласць. Найбольш вядомыя былі саляварня ва 
Усоле Сібірскім, вінакурня ў Аляксандраўску, Пятроўскі і Нерчынскі заводы. 
Месцамі ссылкі ў Нерчынскай акрузе былі шахты ў Клічцы, Алгары, Кадэі, 
Акатуі і інш. Ссылалі таксама ў Краснаярск, Ачынск, Канск, Мінусінск і Ені-
сейск. З павелічэннем колькасці сасланых святароў сталі накіроўваць у рэгіён 
Байкала — у Севаковую і Ліственічную39. Аднак да сярэдзіны 1864 г. сасланыя 
асобы на распараджэнне канфесійнай адміністрацыі маглі атрымліваць штат-
нае ўтрыманне ў тых памерах, што мелі да ссылкі, як гэта было ў дачыненні 
да ксяндзоў Віленскай дыяцэзіі. У сувязі з выкрыццём уладамі гэтай з’явы ў 
ліпені 1864 г. мінскі губернатар забараніў высылаць сродкі сасланым паводле 
палітычных матываў святарам40. 

Ссылка святарства суправаджалася спагнаннем і канфіскацыяй асабістай 
маёмасці. Памеры спагнання былі значныя, але пры ўступленні ў духоўны сан уся 
маёмасць асобы пераходзіла ў распараджэнне рымска-каталіцкай царквы. Таму ў 
саміх святароў нярэдка канфіскоўвалася адзенне, бялізна і хатні рыштунак, як у 

34  Skok H. Polacy nad Bajkałem 1863—1883. Warszawa, 1974. S. 105.
35  Зюлек Я. Римско-католические священники, сосланные в Сибирь после январского восстания // 

Сибирь в истории и культуре польского народа. Москва, 2002. С. 136.
36  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 149.
37  Тамсама. Спр. 151.
38  Никулина И. Н. Религия и политические ссыльные Западной Сибири в ХIX в. (20-е — первая 

половина 70-х гг.). Барнаул, 2004. С. 101.
39  Зюлек Я. Римско-католические священники… С. 137—138.
40  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 143, арк. 1—1 адв.
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адносіна генерала М. Мураў’ёва да мінскага біскупа 
аб выдаленні з Бабруйскай крэпасці ксяндза Людвіка 
кулакоўскага. 15 сакавіка 1864 г. 
крыніца: НГаБ. Ф. 1781. Воп. 32. Спр. 144. арк. 6.
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Рапарт барысаўскага дэкана мінскаму біскупу аб арышце 
адміністратара Бярэзінскага касцёла антонія Міхаэліса. 
17 лістапада 1865 г. 
крыніца: НГаБ. Ф. 1781. Воп. 32. Спр. 145. арк. 7–8.
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Паручыцельства аб палітычнай дабранадзейнасці бярэзінскага 
вікарыя Юстына кодзя. 25 лістапада 1864 г. 
крыніца: НГаБ. Ф. 1781. Воп. 32. Спр. 142. арк. 7.
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ксяндзоў Ф. Выганоўскага і Б. Свіды41. Выключэннем з’яўляецца выпадак з про-
башчам Гарадышчанскага касцёла Наваградскага павета Мінскай губерні Якубам 
Кучанам, маёмасць якога не канфіскавалі. Ён быў арыштаваны паводле падаз-
рэння ў спачуванні паўстанцам і высланы ў горад Салікамск Пермскай губерні з 
захаваннем асабістых правоў42. У 1868 г. Я. Кучан звярнуўся да графа Баранава, 
галоўнага кіраўніка Віленскай ваеннай акругі, аб перадачы яму атрыманых сродкаў 
ад продажы ягонай маёмасці, бо знаходзіўся ў «бядотным стане». Гэтая маёмасць 
складалася з хатняй жывёлы, сельскагаспадарчых прыладаў працы і бялізны43. 

Дастаткова лёгкае пакаранне ў параўнанні з іншымі за асабісты ўдзел у паўстанні 
атрымаў вікарый Магілёўскага архікафэдральнага касцёла Юзаф Варатынскі44, 
якога выслалі пад строгі нагляд паліцыі ў горад Усцюг Валагодскай губерні45. 

Ссылкай каралі не толькі тых, хто асабіста спрычыніўся да паўстання. Гэта можна 
пабачыць праз лёс Дамініка Жука46. У 1865 г. гэты ксёндз трапляе пад суд як палітычна 
нядобранадзейны. За гэта ў 1866 г. ён быў прыгавораны віленскім аўдытарыятам 
да ссылкі ў Томскую губерню без пазбаўлення правоў. Толькі ў 1873 г. яму дазволілі 
пераезд у Кастрамскую губерню. На падставе ж амністыі 1889 г. святар атрымлівае 
права займаць духоўныя пасады і прызначаецца вікарыем Златавустаўскага касцёла47.

Адпаведны лёс напаткаў і шэраг іншых святароў. Паводле абвінавачання ў 
спачуванні паўстанцам быў сасланы ў Наўгародскую губерню вікарый Радогскага 
касцёла Фелікс Грахольскі48, а за прывядзенне да прысягі паўстанцаў сасланы 
ў Архангельскую губерню святар Антушэўскага касцёла Фелікс Зялінскі49. За 

41  НГАБ. Ф. 299, воп. 1, спр. 89, арк. 24.
42  НГАБ. Ф. 299, воп. 2, спр. 6062, арк. 42; спр. 6063, арк. 31; спр. 6064, арк. 41; спр. 6193, арк. 224.
43  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 132, арк. 89—89 адв.
44  Юзаф Варатынскі нарадзіўся каля 1832 г., паходзіў са шляхты Аляксандраўскага павета 

Ковенскай губерні. У 1845—1848 гг. вучыўся ў Віленскай губернскай гімназіі, у 1845—1852 гг. — у 
Дынабургскай, у 1852 г. паступіў у Мінска-Магілёўскую рымска-каталіцкую семінарыю. У 1857 г. 
рукапаложаны мітрапалітам В. Жылінскім і прызначаны вікарыем Віцебскага касцёла. Пераведзены 
ў 1859 г. у Зябяльскі касцёл, а затым — у Ландскаронскі і Чашніцкі. У 1860 г. прызначаны ў 
Магілёўскі архікафедральны касцёл. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 47—48.

45  НГАБ. Ф. 296, воп. 1, спр. 25, арк. 109—110; ф. 2003, воп. 1, спр. 237, арк. 1.
46  Дамінік Жук нарадзіўся ў 1823 г. у сялянскай сям’і Ковенскай губерні. У 1840—1844 гг. навучаўся 

ў Панявежскім дваранскім пяцікласным вучылішчы, а затым у Віленскай дыяцэзійнай семінарыі. 
У 1847 г. рукапаложаны і прызначаны вікарыем у Пампянах. На працягу 1849—1851 гг. працаваў 
вікарыем у Крынічыне, у 1851 г. пераведзены ў Абольнікі, а пасля — у Курклі, у Рагальскую філію. 
У 1861 г. святар становіцца пробашчам Скапішскага касцёла.

47  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 213, арк. 7—8.
48  Фелікс Грахольскі нарадзіўся каля 1828 г., паходзіў са шляхты Віцебскай губерні. У 1840—1845 гг. 

вучыўся ў Полацкім дваранскім пяцікласным вучылішчы, а затым у Мінскай рымска-каталіцкай 
семінарыі. Рукапаложаны ў 1861 г., прызначаны вікарыем Радогскага касцёла. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, 
воп. 25, спр. 150, арк. 125—126; ф. 2001, воп. 2, спр. 39, арк. 156.

49  Фелікс Зялінскі нарадзіўся каля 1829 г., паходзіў са шляхты. У 1844—1849 гг. вучыўся ў Лепельскім 
дваранскім вучылішчы, у 1849—1851 гг. — у Мінскай губернскай гімназіі, у 1852—1856 гг. — у 
Мінска-Магілёўскай каталіцкай духоўнай семінарыі. Рукапаложаны ў 1857 г., прызначаны 
вікарыем Люшаўскага касцёла, у 1859 г. перамешчаны ў Гомельскі, а затым у Антушэўскі касцёл. 
Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 149, арк. 120—121; ф. 2001, воп. 2, спр. 85, арк. 142.
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нясвоечасовае паведамленне пра праход праз мястэчка Расна атрада паўстанцаў 
ксёндз Ігнаці Лукашэвіч быў сасланы ў Казанскую губерню50.

Адным з найбольш значных пакаранняў для паўстанцаў з’яўлялася ссылка на 
катаржныя работы. Пад яе траплялі самыя актыўныя ўдзельнікі паўстання — 
кіраўнікі мясцовых атрадаў, асобы, якія прымалі ўдзел у ваенных дзеяннях, 
члены Нацыянальнага ўрада і мясцовых паўстанцкіх камітэтаў. Адначасова з 
імі ў гэтую ж групу трапіла мноства прадстаўнікоў духавенства. Аднак святароў і 
манахаў прыгаворвалі да катаргі і за менш значныя ўчынкі — чытанне з амбону 
маніфестаў, пракламацый і адозваў, перахоўванне патрыятычнай літаратуры. Як 
адзначае Я. Зюлэк, 40 % сасланых на катаржныя работы святароў абвінавачваліся 
менавіта ў пералічаных або падобных учынках51. 

Адначасова пробашч Слуцкага касцёла Станіслаў Дабравольскі за адмоўны 
ўплыў на вернікаў і супрацьзаконныя дзеянні, галоўным чынам за прамову 
падчас набажэнства, быў сасланы ў горад Вятку на жыхарства з пазбаўленнем 
права праводзіць душпастырскую дзейнасць52. 

Сярод высланых на катаргу быў шляхціц Аршанскага павета Магілёўскай 
губерні Аўгусцін Лапо53. За асабісты ўдзел у паўстанні 1863 г. ён быў асуджаны 
на 8 гадоў катаржных работ на Акатуйскіх рудніках54. Толькі ў 1874 г. ксяндза 
аднавілі ў правах, а 6 чэрвеня 1891 г. ён атрымаў магчымасць займаць духоўныя 
пасады. У 1892 г. А. Лапо прызначаецца вікарыем Варонежскага касцёла55.

Адпаведнае пакаранне вынеслі і ксяндзу Слуцкага касцёла Андрэю Барташэвічу. 
Прычынай гэтага стала перахоўванне ім недазволеных папераў, сярод якіх 
значыцца адозва Нацыянальнага ўрада, адрасаваная каталіцкаму духавенству 

50  Ігнаці Лукашэвіч нарадзіўся каля 1815 г., паходзіў са шляхты. У 1828—1835 гг. вучыўся ў Датноўскім 
вучылішчы, у 1835—1837 гг. — у Магілёўскай рымска-каталіцкай семінарыі, у 1837—1839 гг. — у Віленскай 
духоўнай акадэміі. Рукапаложаны ў 1839 г. мінскім біскупам М. Ліпскім, прызначаны вікарыем Вушацкага 
касцёла. Да 1844 г. выкладаў Закон Божы ў Касцюковіцкім вучылішчы, з 1856 г. з’яўляўся адміністратарам 
Расненскага касцёла. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 175—176; ф. 2001, воп. 2, спр. 39, арк. 374—376.

51  НГАБ. Ф. 299, воп. 1, спр. 89, арк. 137. 
52  Станіслаў Дабравольскі нарадзіўся ў 1837 г., паходзіў са шляхты Магілёўскай губерні. У 1847—

1851 гг. вучыўся ў Мсціслаўскім павятовым дваранскім вучылішчы, у 1851—1854 гг. працягнуў 
навучанне ў Магілёўскай губернскай гімназіі, затым паступіўшы ў Мінскую семінарыю. Для працягу 
адукацыі ў 1856 г. быў накіраваны ў рымска-каталіцкую духоўную акадэмію ў Санкт-Пецярбургу, 
аднак з-за слабасці здароўя вярнуўся ў 1857 г. у семінарыю. У 1859 г. рукапаложаны і прызначаны 
вікарыем Магілёўскага архікафедральнага касцёла, а з 1860 г. выконваў абавязкі выкладчыка 
Закона Божага ў Магілёўскім павятовым вучылішчы. У 1861—1863 гг. Дабравольскага пераводзяць 
у Мінскую губерню на пасаду пробашча Слуцкага касцёла. Гэта становіцца ягоным апошнім месцам 
служэння перад высылкай у Вятку. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 132, арк. 92—92 адв.

53  Пасля заканчэння Віцебскай губернскай гімназіі 27 чэрвеня 1851 г. ён быў рукапаложаны віленскім 
біскупам Жылінскім з прызначэннем вікарыем Гарбачэўскага касцёла, з 1855 г. становіцца 
выкладчыкам Закона Божага ў Невельскім павятовым вучылішчы, а з 1856 г. — адміністратарам 
Невельскага касцёла, з 1858 г. сумяшчаючы працу з пасадай вікарыя Гарбачэўскага касцёла.

54  НГАБ. Ф. 1430, воп. 1, спр. 31 339, арк. 93 адв.; спр. 31 584, арк. 570; ф. 3046, воп. 2, спр. 3, 
арк. 50—51; ф. 3255, воп. 1, спр. 2, арк. 34, 59; ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 323—324.

55  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 236, арк. 1—4.
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Літвы, а таксама спроба прыпыніць у Слуцкім касцёле 1 студзеня 1864 г. казанне 
дамініканскага манаха Ігнація Забароўскага ў падтрымку расійскіх уладаў. На 
падставе канфірмацыі М. М. Мураўёва ад 22 чэрвеня 1864 г. за гэтыя дзеянні 27-га-
довы ксёндз быў аднесены да 2-й групы злачынцаў, пазбаўлены духоўнага сану і 
ўсіх правоў стану, а таксама асуджаны на 6 гадоў катаржных работ на заводах56. 6 
чэрвеня 1865 г. Барташэвіч быў высланы з Табольска ў Іркуцкую губерню. Толькі 
на падставе маніфесту Аляксандра ІІ ад 9 студзеня 1874 г. ён атрымаў дазвол пе-
раехаць у еўрапейскую частку Расіі. 9 жніўня 1875 г. ксёндз выехаў па этапе (з-за 
адсутнасці асабістых сродкаў на дарогу) у Пермскую губерню, пасля чаго хутка 
атрымаў дазвол на пераезд у Курляндскую губерню. Паводле дакументаў на 24 
мая 1885 г., Барташэвіч пражываў у мястэчку Шэнберг пазначанай губерні і быў 
вызвалены з-пад паліцэйскага нагляду без вяртання яму духоўнага сану. Аднак, 
паводле сведчання начальніка мясцовай паліцыі, ён усё ж займаўся душпастырскай 
дзейнасцю57.

Першапачаткова царскія ўлады імкнуліся размясціць духавенства па розных 
месцах Сібіры. Аднак хутка прыйшло разуменне, што духоўныя асобы адыгрываюць 
інтэгроўную ролю сярод іншых ссыльных і супрацьдзейнічаюць працэсам асіміляцыі. 
Гэта становіцца прычынай накіравання святароў у цяжкадаступнае месца, размеш-
чанае ў забайкальскіх гарах — бурацкую вёску Тунку. Як зазначае Я. Зюлэк, ідэя 
канцэнтрацыі тут сасланых святароў прыпадае на сярэдзіну 1860-х гг., калі было вы-
рашана не распаўсюджваць на духавенства амністыю 1866 г. Царскія ўлады спрабуюць 
надаць гэтай меры характар дадатковага пакарання, быццам святароў караюць за 
«палітычную агітацыю і рэлігійную дзейнасць сярод ссыльных»58. У выніку рэалізацыі 
гэтага праекта ў Тунцы на 1 студзеня 1870 г., паводле афіцыйных расійскіх крыніц, 
было сканцэнтравана 142 асобы духоўнага стану. Паводле звестак айца Ф. Жыскара, 
іхная колькасць была яшчэ большая — 164 святары і манахі59.

Нягледзячы на спробу поўнай ізаляцыі святароў, дасягнуць гэтага не атрымала-
ся. Духавенства працягвала пражываць на тэрыторыі як Заходняй, так і Усходняй 
Сібіры, а адначасова з гэтым і парушаць распараджэнне міністра ўнутраных спраў 
ад 29 студзеня 1867 г. па рэгламентацыі ўсіх бакоў жыцця сасланага святарства. 
У адпаведнасці з названым дакументам святарам цалкам забараняліся кантакты 
з іншымі ссыльнымі, скрупулёзнай цэнзуры падлягала ўся іх карэспандэнцыя, 
абмяжоўвалася магчымасць правядзення асабістай малітвы, поўнасцю выключа-
лася будаўніцтва алтароў для літургіі, забаранялася правядзенне імшы ў Тунцы60. 
Напрыклад, у кастрычніку 1863 г. у Калугу ксяндзу Казімеру Рагазевічу з Сеннен-

56  НГАБ. Ф. 296, воп. 1, спр. 93, арк. 9—16; ф. 299, воп. 1, арк. 98—99.
57  Śliwowska W. Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów — zesłańców postyczniowych. Wilno — Sybir — 

Wiаtka — Warszawa. Warszawa, 2000. S. 140.
58  Зюлек Я. Римско-католические священники… С. 140; Sowa K. Losy duchowieństwa polskiego zesła-

nego na Syberię po powstaniu styczniowym (1863—1883) // Nasza Przeszłość. 1992. № 77. S. 131—132.
59  Żyskar F. J., ks. Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka oparte na wspomnieniach naocznych świadków i 

odnośnych dokumentach. Poznań, 1914. S. 111.
60  Зюлек Я. Римско-католические священники… С. 141—142.
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скага касцёла былі дасланыя неабходныя для правядзення набажэнства рэчы пры 
выказанай Міністэрствам унутраных спраў умове, што яны будуць праводзіцца 
«на дамашнім алтары, але ўласна для сябе, без дапушчэння пабочных асобаў»61. 
Спробы рэгламентацыі жыцця святароў назіраюцца і ў іншых дакументах. Так, 
29 жніўня 1869 г. томскім губернатарам М. В. Радзянкам было атрымана рас-
параджэнне з Галоўнага ўпраўлення Заходняй Сібіры аб неабходнасці забароны 
сасланым святарам праводзіць набажэнствы62. Тым не менш, успаміны ссыльных 
утрымліваюць шматлікія прыклады правядзення святой імшы. На Аляксандраўскіх 
рудніках набажэнства праводзілася кожную нядзелю, а таксама на святы. Адпавед-
ным чынам адбывалася і ў Севаковай. У Цюмені, паводле сведчання Станіслава 
Карнацэвіча, сына паўстанца з Дунілавіч Юзафа Карнацэвіча, мясцовы ксёндз 
займаўся арганізацыяй святкаванняў63. Звычайнай з’явай у паўстанцкім асяроддзі 
становіцца правядзенне ксяндзамі патаемных набажэнстваў.

Мясцовыя ўлады вымушаны былі ўмяшацца ў сітуацыю. Так, начальнік Томскай 
губерні даносіў у ліпені 1866 г. генерал-губернатару Заходняй Сібіры А. П. Хрушчову, 
што некаторым ссыльным ксяндзам, якія не пазбаўленыя духоўнага сану і правоў, 
дазволена праводзіць пад наглядам паліцыі набажэнствы і адпраўляць тыя духоўныя 
патрэбы, якія не звязаныя з запісам у метрычныя кнігі. Акрамя гэтага, у аддаленыя 
населеныя пункты накіроўваліся ксяндзы для выканання неабходных абрадаў64. З 1867 
г. атрымаў дазвол на правядзенне імшы ў Омскім касцёле былы пробашч касцёла сяла 
Райца Наваградскага павета Ігнаці Статкевіч, высланы на жыхарства пад строгі нагляд 
паліцыі ў Табольскую губерню, які на працягу 1867—1869 гг. пражываў у Омску65. 

Вярнуцца на радзіму пашанцавала далёка не ўсім асуджаным святарам. У многім 
гэта было звязана з тым, што яны не падпадалі пад амністыі, якія давалі палёгкі 
рэшце ссыльных. Так, амністыя 1871 г., паводле ўмоваў якой большасць ссыльных 
атрымала магчымасць вярнуцца на радзіму ці перабрацца ў еўрапейскую частку Расіі, 
не распаўсюджвалася на асобаў духоўнага стану. Некаторыя змены ў лёс духавенства 
ўнёс царскі загад ад 9 студзеня 1874 г. У адпаведнасці з гэтым дакументам святары 
атрымалі магчымасць пражывання па тэрыторыі ўсёй імперыі, за выключэннем 
Каралеўства Польскага, Літвы, Беларусі і сталічных губерняў. Большасць святароў 
перабралася ў Курляндскую губерню. Толькі паводле маніфеста Аляксандра ІІІ 
ад 15 мая 1883 г. большасць ссыльных, у тым ліку і святароў, змаглі вярнуцца на 
радзіму66. Але ў гэтым выпадку паўставала іншая праблема — адсутнасць сродкаў на 
пераезд. На радзіму не вярнуўся Фердынанд Стульчынскі, які ў 1863 г. быў высланы 
ў Іркуцкую губерню, а з 1874 па 1887 гг. пражываў у горадзе Мітаве. У 1887 г. яму 

61  НГАБ. Ф. 1781, воп. 2, спр. 5602, арк. 157—158.
62  Никулина И. Н. Религия и политические ссыльные… С. 110.
63  Государственный архив Тюменской области. Ф. 1759, оп. 1, д. 43; Jastrzębiec-Zielonka L. Wspo-

mnienia z Syberii roku 1863—69. Kraków, 1906. S. 56. 
64  Никулина И. Н. Религия и политические ссыльные… С. 115—116.
65  Тамсама. С. 117, 170.
66  Зюлек Я. Римско-католические священники… С. 144—145. 
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дазволілі перасяліцца ў Смаленск, дзе ён спачатку атрымаў дазвол на душпастыр-
скую дзейнасць, а ў 1890 г. быў прызначаны вікарыем мясцовага касцёла67.

Памёр у 1872 г. у Томску і быў пахаваны на мясцовых каталіцкіх могілках 
ксёндз з Магілёўскай дыяцэзіі Мікалай Гіртовіч68. Паводле падлікаў Васіля 
Ханевіча, на гэтых могілках пахаваныя яшчэ 12 ссыльных святароў, сярод якіх 
пробашч Крывошынскай парафіі Мінскай губерні Ігнаці Душкляневіч, ксёндз 
з Дрысенскага павета Віцебскай губерні Міхал Аляхновіч і інш.69

Цікавы лёс напаткаў аднаго з ксяндзоў першапачаткова Віленскай, а затым 
Магілёўскай дыяцэзіі — Мацея Вейта70. Паводле ягоных уласных успамінаў, 
пераломнымі ў жыцці гэтага ксяндза былі 1867—1868 гг., калі губернатар 
М. А. Качалаў усклаў на яго абавязак размяркоўваць сярод ссыльных харчовыя 
запасы. Сітуацыя ўскладнялася тым, што атрыманае даручэнне прыпала на пе-
рыяд неўраджаю. Толькі ў 1871 г., згодна з загадам імператара аб звальненні ад 
паліцэйскага нагляду сасланых асобаў, М. Вейт у ліку іншых атрымлівае права 
выбраць месца жыхарства ў межах Расійскай імперыі, за выключэннем сталіц, 
тэрыторыі заходніх губерній і Каралеўства Польскага71. З гэтага часу святар 
пражываў у мястэчку Шэнберг Курляндскай губерні. У 1887 г. М. Вейт стаў 
вікарыем Казанскага касцёла. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі 
захавалася справа ад 16 кастрычніка 1887 г. аб прызначэнні яго куратам Крас-
наярскага касцёла72 замест высланага ў аддаленыя губерні ксяндза Рыгора 

67  Фердынанд Стульчынскі нарадзіўся ў 1817 г. у шляхецкай сям’і з Ковенскай губерні. Вучыўся ў 
Крожскай гімназіі Расіенскага павета, у 1838 г. паступіў у Самагіцкую рымска-каталіцкую семінарыю, у 
1842 г. — у Віленскую семінарыю, а затым у Санкт-Пецярбургскую духоўную акадэмію. Рукапаложаны 
ў 1845 г. і прызначаны прафесарам Самагіцкай дыяцэзійнай семінарыі, у 1849—1863 гг. — пробашчам 
Анікштынскага касцёла і вількамірскім дэканам. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 279, арк. 19—20.

68  Мікалай Гіртовіч нарадзіўся ў 1815 г. у шляхецкай сям’і з Ковенскай губерні. У 1827—1830 гг. 
вучыўся ў Кальварыйскім павятовым вучылішчы, у 1832—1836 гг. — у Цельшаўскай гімназіі, у 
1839—1840 гг. — у Магілёўскай дыяцэзійнай семінарыі. У 1840 г. быў рукапаложаны віленскім 
біскупам А. Кланчэўскім і прызначаны вікарыем Чарэйскага касцёла. У 1842 г. Гіртовіч становіцца 
адміністратарам Рагачоўскага касцёла і настаўнікам Закона Божага Рагачоўскага павятовага 
вучылішча. У 1854 г. ён прызначаецца Чарэйскім адміністратарам і зацверджаны Гомельскім 
дэканам. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 150, арк. 127—128.

69  Ханевич В. Участники Январского восстания и их потомки в истории г. Томска // Powstanie stycznio-
we 1863—1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja. Kielce, 2005. S. 134; 
Chaniewicz W. Dzieje katolickiej współnoty w Tomsku od XVII do początku XX w. // Kościół katolicki 
na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. S. 251—253, 257—259, 262—263.

70  Мацей Вейт нарадзіўся ў мястэчку Ілокі Троцкага павета Віленскай губерні ў шляхецкай сям’і з 
Цельшаўскага павета Ковенскай губерні. Першапачатковую адукацыю атрымаў у Цельшаўскім 
павятовым пяцікласным вучылішчы, а затым паступіў у Самагіцкую (Цельшаўскую) духоўную 
семінарыю. У 1861 г. рукапаложаны і прызначаны філіялістам Грушаўскага касцёла, а затым 
пераведзены на пасаду вікарыя ў Ілокскі касцёл, пасля чаго быў прызначаны пробашчам Адахоўскага 
касцёла. Быў абвінавачаны ў заахвочванні прыхаджан прыняць удзел у паўстанні і сасланы на 
жыхарства ў паселішча Мезень Архангельскай губерні без права выканання душпастырскіх абавязкаў.

71  Nowiński F. Mateusz Wejt — zesłanec, wygnaniec i duszpasterz Krasnojarski // Zesłańcy postyczniowi 
w Imperium Rosyjskim. S. 119—140.

72  НГАБ. Ф. 1781, воп. 4, спр. 151.
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Касілоўскага73. Цікава, але ў фармулярным спісе М. Вейта за 1890 г. адсутнічае 
факт знаходжання пад следствам і наступнай ссылкі74. Гэта тлумачыцца тым, 
што пад адміністратыўную высылку траплялі тыя асобы духоўнага стану, віна 
якіх не была даказаная. У такіх выпадках духавенства магло запаўняць спісы 
самастойна.

М. Вейт прыняў касцёл у дрэнным стане, а дакументы патрабавалі неадклад-
нага ўпарадкавання. Душпастырская дзейнасць у аддаленых частках парафіі 
амаль не праводзілася. Менавіта ягонымі намаганнямі тут адрадзіліся каталіцкія 
практыкі. На радзіму святар вярнуўся толькі ў 1903 г. пасля 46-гадовай высылкі, 
пакінуўшы ўспаміны пра Краснаярскую і Іркуцкую парафіі75.

Другім ксяндзом, якому пашчасціла вярнуцца з 22-гадовай высылкі, быў 
Андрэй Герачынскі. Ён скончыў Драгічынскае павятовае вучылішча і ў 
1850 г. паступіў у Мінска-Магілёўскую семінарыю. У 1853 г. Герачынскі быў 
рукапаложаны з прызначэннем вікарыем Віцебскага касцёла св. Барбары. У 
1855 г. ён быў пераведзены на аналагічную пасаду ў Станькаўскі касцёл, дзе 
з’яўляўся адміністратарам з ліпеня 1855 па май 1856 г. Затым яго прызначылі 
выкладчыкам Закона Божага ў Рагачоўскае шляхецкае вучылішча і вікарыем 
Рагачоўскага касцёла, а ў 1863 г. ён становіцца адміністратарам Заскорскага 
касцёла76. У 1863 г. Герачынскі трапіў пад падазрэнне за ўдзел у паўстанні. 
На падставе гэтага святара выслалі ў горад Салікамск Пермскай губерні пад 
паліцэйскі нагляд77. Падчас амністыі 1871 г. Герачынскі быў вызвалены з-пад 
нагляду і ў 1876 г. атрымаў дазвол на пераезд у горад Курск. Толькі ў 1885 г. 
яму дазволілі пасяліцца ў Мінскай губерні і заняць пасаду адміністратара Ка-
пыльскага касцёла78.

Такім чынам, з-за магчымасці ідэалагічнага ўплыву рымска-каталіцкага 
святарства на грамадства ўладныя структуры ўзмацнілі ціск на гэты сацыяльны 
пласт, што яскрава прасочваецца з самага пачатку паўстання 1863—1864 гг. 
Увага надавалася кожнаму данясенню аб нядобранадзейных паводзінах ксяндзоў. 

73  Рыгор Касілоўскі нарадзіўся ў 1836 г., паходзіў са шляхты Ковенскай губерні. Вучыўся ў 
Цельшаўскім дваранскім вучылішчы, у 1856 г. паступіў у Самагіцкую семінарыю. Рукапаложаны 
ў 1860 г. і прызначаны вікарыем Новааляксандраўскага касцёла. У 1861 г. пераведзены ў Дусяцкі 
касцёл, а затым — у Смолвенскі. У 1862 г. пераведзены ў Варковіцкі філіяльны касцёл. У 1866 г. 
сасланы ў Томскую губерню і пражываў у г. Марыінску пад наглядам паліцыі «за напісанне слоў, 
якія пярэчылі распараджэнню генерал-губернатара Каўфмана аб забароне царкоўных працэсій, 
наступнага зместу: «чытаў гэтае распараджэнне, але ў справах веры я не ў праве яго выканаць без 
асаблівага распараджэння яго праасвяшчэнства біскупа Валанчэўскага». Вызвалены ад паліцэйскага 
нагляду на падставе маніфеста ад 9 студзеня 1874 г. У 1881 г. прызначаны вікарыем Краснаярскага 
касцёла, а ў 1882 г. — пробашчам. Гл.: НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 228, арк. 23—24.

74  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 189, арк. 9—10.
75  Гл.: Nowiński, F. Mateusz Wejt… S. 119—140.
76  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 199, арк. 26—27.
77  НГАБ. Ф. 1430, воп. 1, спр. 31 584, арк. 547; ф. 3046, воп. 2, спр. 3, арк. 17—18; спр. 4, арк. 2; 

спр. 5, арк. 10.
78  НГАБ. Ф. 1781, воп. 25, спр. 199, арк. 25, 32.
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Да прадстаўнікоў каталіцкага кліру, не звяртаючы ўвагі на ўзрост і пасады, 
ужываліся ўсе віды пакаранняў, якія толькі ўвогуле выкарыстоўваў урад. Пры 
гэтым рэпрэсіі мелі выразна акрэсленую палітычную афарбоўку. Святароў 
каралі больш сурова ў параўнанні са свецкімі асобамі. Іх маглі прысуджаць да 
катаргі за малазначныя ўчынкі — чытанне з амбону маніфестаў, пракламацый 
і адозваў, хаванне патрыятычнай літаратуры. Разнастайныя рэпрэсіі і ссылка 
прыводзяць да таго, што амаль на траціну скарацілася колькасць вікарыяў, бо 
святароў не хапала, і вікарыі пераводзіліся на вакантныя месцы з павышэннямі 
ў пасадзе. У Мінскай губерні, дзе ў 1804 г. налічвалася 13 дэканатаў, у якія было 
аб’яднана 86 парафій і 156 касцёлаў, у 1865 г. засталося ўжо толькі 11 дэканатаў, 
80 парафіяльных і 38 філіяльных касцёлаў. З 50 мужчынскіх кляштароў, якія 
дзейнічалі ў 1798 г., да 1864 г. засталося толькі 14, а напрыканцы ХІХ ст. у 
Мінскай губерні заставаўся толькі адзін дзейсны кляштар79. Непасрэдным на-
ступствам паўстання стала ліквідацыя Мінскай рымска-каталіцкай дыяцэзіі ў 
1869 г.80 Разам з тым трэба адзначыць, што высылка святарства з Каралеўства 
Польскага і беларуска-літоўскіх земляў дала штуршок развіццю рымска-
каталіцкай царквы ў паўночна-ўсходніх рэгіёнах Расійскай імперыі.

79  Грыгор’ева В. В., Філатава А. М. Мінская рымска-каталіцкая епархія // Рэлігія і царква на 
Беларусі… С. 206.

80  НГАБ. Ф. 1781, воп. 32, спр. 212.


