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НАРМАТЫЎНЫЯ ДЭТЭРМІНАНТЫ РАЗВІЦЦЯ 
ЦАРКОЎНАГА КРАЯЗНАЎСТВА  
Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТАГОДДЗЯ

REGULATORY DETERMINANTS OF DEVELOPMENT  
OF STUDIES OF CHURCH LOCAL HISTORY IN THE FIRST 
HALF OF THE 19TH CENTURY

У артыкуле разглядаюцца нарматыўныя дэтэрмінанты развіцця царкоўнага 
краязнаўства на тэрыторыі беларускіх губерняў як часткі прававой прасторы Расійскай 
імперыі; вызначаюцца заканадаўчыя асновы вывучэння, аховы і рэстаўрацыі помнікаў 
сакральнай архітэктуры; раскрываюцца асновы дзяржаўнай палітыкі ў сферы даследа-
вання, уліку, аднаўлення і перабудовы гістарычных помнікаў, якія з’яўляліся культавымі 
пабудовамі; абавязкі і паўнамоцтвы цэнтральных і мясцовых устаноў і асоб у гэтай сферы.
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The article discusses the regulatory determinants of development of studies of church 
local history of Belarusian provinces as part of legal space of Russian Empire; determined the 
legislative basis for protection and restoration of monuments of church architecture; covers the 
basics of state policy in field of accounting, recovery and restructuring of historic monuments, 
who ate were religious buildings; powers of central and local institutions and personalities in 
this field.
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У грамадска-палітычнае жыццё Беларусі перыяд ХІХ – пачатку ХХ ст. 
увайшоў як час станаўлення навуковага краязнаўства – працэсу рознаба-
ковага вывучэння і захавання шматлікіх помнікаў даўніны, якія дайшлі з 
мінулых эпох, намаганнямі асобных дзяржаўных інстытутаў і грамадска-
культурных цэнтраў. Гэты працэс у значнай ступені тычыўся і царкоўных 
рэліквій, якія складаюць значную частку культурнага здабытку. Савецкая 
і духоўная ўлада Расійскай імперыі ў поўнай меры ўсведамляла важнасць 
захавання царкоўных рэліквій для вывучэння гістарычнага мінулага. Але 
не меншая роля адводзілася ім як магутнаму фактару насаджэння канонаў 
афіцыйнай імперскай гістарычнай навукі і расійскага праваслаўя, асабліва 
на новадалучаных ў канцы ХVIII ст. землях былой Рэчы Паспалітай, паказу 
асаблівай місіі Расіі ў свеце. Таму ўжо ў пачатку XIX ст. у Расійскай імперыі 
на дзяржаўны ўзровень пачынае ставіцца пытанне выяўлення, ўзяцця на 
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ўлік, вывучэння і захавання помнікаў царкоўнай даўніны. Гэты працэс 
абумовіў патрэбу ў распрацоўцы заканадаўства аб ахове помнікаў, якое ў 
значнай ступені павінна тычыцца і царкоўных рэліквій.

Пачаткі заканадаўчых актаў першай паловы XIX ст. адносна царкоўных 
старажытнасцяў звязаныя з утварэннем у 1804 г. пры Маскоўскім 
універсітэце Таварыства гісторыі і старажытнасцяў расійскіх. Галоўная за-
дача гэтага навуковага цэнтра спачатку заключалася ў вывучэнні і публікацыі 
старажытных летапісаў. Археаграфічная скіраванасць дзейнасці Тавары-
ства абумовіла з’яўленне ўказа Сінода ад 6 чэрвеня 1804 г. Дакумент стаў 
адказам на зварот міністра адукацыі з просьбай выдаць Таварыству тэксты 
старажытных летапісаў, што захоўваліся ў многіх установах духоўнага ве-
дамства, для зняцця з іх копій [1, c. 392–397]. 

У першай палове XIX ст. з’явіўся і шэраг прававых дакументаў, 
якія тычыліся ўпарадкавання і захавання царкоўнай і манастыр-
скай маёмасці. 17 красавіка 1808 г. выйшаў адрасаваны Сіноду ўказ 
імператара Аляксандра І аб зацвярджэнні дакладу Сінода адносна заха-
вання і павелічэння царкоўных сум і аб абавязках царкоўных старастаў. 
Тут змяшчалася інструкцыя царкоўным старастам, асобныя параграфы 
якой вызначалі іх абавязкі па захаванні царкоўнай маёмасці, назіранні за 
своечасовымі рамонтамі і прыбудовамі. Да 1820-х гг. адносяцца першыя 
агульнадзяржаўныя заканадаўчыя акты адносна царкоўных архітэктурных 
помнікаў. У чэрвені 1825 г. Аляксандр І, якому не спадабалася адна з ад-
будаваных цэркваў, абавязаў кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў 
выдаць узгодненае з духоўнай уладай распараджэнне аб абавязковым 
прадстаўленні ў Міністэрства ўсіх планаў на пабудову храмаў. Распара-
джэнне, што ўключала правілы, якіх варта прытрымлівацца пры перабудо-
ве або рамонце царкоўных будынкаў, было зацверджана 9 сакавіка 1826 г.  
У адпаведнасці з пунктам 4 гэтага распараджэння, пры неабходнасці пера-
будовы або рамонту царквы ў Міністэрства ўнутраных спраў дасылаліся 
яе дакладны план і першапачатковы выгляд з падрабязным апісаннем, якім 
чынам вырашана яе змяніць [2, c. 229–240].

Правілы ад 9 сакавіка 1826 г. неўзабаве пасля выхаду ў свет пачалі 
выклікаць нараканні з боку грамадскасці, перш за ўсё вышэйшых духоўных 
асоб, якія выказаліся супраць прадстаўлення планаў і фасадаў царкоўных 
будынкаў Міністэрству ўнутраных спраў. Свой пункт гледжання яны 
матывавалі тым, што гэта распараджэнне толькі будзе зацягваць справу 
будаўніцтва новых або рамонт дзеючых храмаў. На думку духавенства, 
больш зручным было б, калі б усе гэтыя пытанні вырашаліся непасрэдна 
на месцах пад наглядам мясцовых органаў улады. Сінод пагадзіўся з пры-
ведзенай аргументацыяй і падрыхтаваў даклад «Аб палягчаючых мерах 
пры будаўніцтве, перабудове і рамонце цэркваў», які прадставіў на разгляд 
Мікалаю І. У ім прапаноўвалася, што пад палажэнні правілаў ад 9 сакавіка 
1826 г. падпадаюць толькі тыя царквы, будаўніцтва якіх фінансуецца за 
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дзяржаўны кошт. Адносна храмаў, якія знаходзяцца на ўтрыманні вернікаў, 
то планы і фасады пры ажыццяўленні ў іх будаўнічых работ у Міністэрства 
не накіроўваюцца; самі ж работы праводзяцца пры ўзгадненні і пад нагля-
дам губернскіх архітэктараў. Даклад Сінода быў адобраны царом 11 люта-
га 1828 г. і стаў важным дакументам, які вызначаў парадак арганізацыі і 
ажыццяўлення дзейнасці, звязанай з будаўніцтвам, перабудовай або рамон-
там царкоўных будынкаў [3, c. 75–82].

Справе захавання помнікаў царкоўнай архітэктуры павінны былі 
служыць выдадзеныя ў 1828 г. інструкцыі благачынным парафіяльных 
цэркваў і манастыроў. Ад іх, напрыклад, патрабавалася, каб царкоўныя  
і манастырскія будынкі беражліва падтрымліваліся ў належным выглядзе. 
На царкоўнаслужыцеляў ўскладаўся абавязак не дапускаць непатрэбных 
перабудоў, якія ў выпадку неабходнасці павінны праводзіцца толькі з дазво-
лу архіерэя [5, 279–281].

Акрамя прававых актаў, якія непасрэдна тычацца аховы помнікаў 
царкоўнай даўніны, аб неабходнасці захавання гэтых рэліквій гаварыла-
ся і ў адпаведных заканадаўчых актах, дзеянне якіх распаўсюджвалася 
на ўсе без выключэння старажытнасці. Такім, напрыклад, быў адзін з са-
мых вядомых дакументаў Расійскай імперыі XIX ст. адносна гістарычных 
старажытнасцяў – цыркуляр Міністэрства ўнутраных спраў ад 31 снежня 
1826 г. «Аб дастаўцы звестак аб помніках архітэктуры і аб забароне раз-
бураць іх». Ён быў выдадзены ў адпаведнасці з распараджэннем імператара 
Мікалая І і адрасаваўся губернатарам. Дакумент абавязваў мясцовыя ўлады 
сабраць звесткі аб рэштках старажытных замкаў, крэпасцяў або іншых 
старадаўніх, у тым ліку царкоўных, будынках, а таксама стан іх захаванасці. 
У ім утрымлівалася строгая забарона разбураць такія збудаванні і патра-
баванне прадставіць меркаванне аб магчымасці іх захавання з дапамогай 
рамонтных работ, якія б не сказілі іх старажытных планаў і фасадаў [4,  
c. 15–22].

Дадаткам да снежаньскага цыркуляра 1826 г. Міністэрства ўнутраных 
спраў стаў дакумент «Аб захаванні старажытных будынкаў па губернях», 
прыняты гэтым жа ведамствам 14 снежня 1827 г. Яго з’яўленне стала ад-
казам на запыты некаторых губернатараў з нагоды таго, ці дазваляецца 
перабудоўваць або рамантаваць помнікі архітэктуры ў адпаведнасці са 
складзенымі на месцах планамі і каштарысамі. Міністэрства ўнутраных 
спраў тлумачыла, што на падставе царскай волі дапускаюцца рамонты і 
выпраўленні, якія не скажаюць першапачатковага выгляду будынка. 

Вынікам выканання распараджэнняў Міністэрства ўнутраных спраў і 
Сінода аб зборы звестак аб помніках даўніны, іх ахове і забароне разбу-
рэння стала праца «Кароткі агляд старажытных рускіх будынкаў і іншых 
айчынных помнікаў». Яна была падрыхтавана А. Глаголевым і ўбачыла свет 
ў 1838 г. Другая частка гэтага выдання, якое стала першым зборам помнікаў 
Расійскай імперыі, прысвячалася апісанню цэркваў і манастыроў. 
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Заканадаўчыя акты 1820-х гг. аб падтрымцы помнікаў архітэктуры, 
правілы іх рамонту або перабудовы, у тым ліку і царкоўных збудаванняў, 
не маглі, аднак, перашкодзіць шматлікім парушэнням. Вядомы прыклады 
неапраўданых і да таго ж некваліфікаваных пераробак храмаў, якія ішлі 
насуперак з патрабаваннямі дакументаў свецкай і царкоўнай улады, і таму 
скажалі першапачатковы выгляд помнікаў. Таму для ўпарадкавання практыкі 
рамонту або перабудовы такіх збудаванняў важнае значэнне мела з’яўленне 
ў 1832 г. першага Статута будаўнічага, які ўтрымліваў спецыяльны раздзел 
«Аб царкоўных будынках». Артыкулы Статута пераважна паўтаралі нормы 
папярэдніх указаў, цыркуляраў і іншых дакументаў як агульнага характару, 
так і выдадзеных з нагоды канкрэтных помнікаў. Палажэнні, раскіданыя ра-
ней па розных дакументах, цяпер былі зведзеныя разам і склалі зручны звод 
артыкулаў. Статут меркавалася абнаўляць адпаведна да з’яўлення новых 
пастаноў і перавыдаваць кожныя 10 гадоў. Гэтая перыядычнасць з часам 
парушылася, аднак так званыя «працягі» Статута час ад часу публікаваліся 
[5, c. 51–73].

З’яўленне Статута будаўнічага спрыяла ажыўленню ўпарадкавання 
справы царкоўнага будаўніцтва, якое праводзілася ў Расійскай імперыі 
ў першай палове XIX ст. Аднак у гэтай сферы нявырашаным заставала-
ся пытанне аб узорах, па якіх яно павінна ажыццяўляцца. Першыя спро-
бы вырашэння яго самадзяржаўем і Сінодам адносяцца да 1820-х гг. Яны 
заключаліся ў выданні заканадаўчых актаў аб зборы малюнкаў фасадаў і 
планаў старадаўніх царкоўных будынкаў, лепшыя з якіх павінны служыць 
такімі ўзорамі. Так, указ Сінода ад 28 ліпеня 1824 г. абавязваў усе падпа-
радкаваныя яму ўстановы і царкоўнаслужыцеляў з удзелам губернскіх 
архітэктараў скласці планы і замаляваць фасады тых царкоўных збудаванняў, 
якія знаходзіліся ў іх падначаленні. Гэты ўказ, які абумовіў паступленні да 
губернскіх і сталічных уладаў значнай колькасці планаў і малюнкаў, быў 
адказам на цыркуляр упраўляючага Міністэрствам унутраных спраў ад  
1 ліпеня таго ж года. 

Да выбару ўзораў старажытных праваслаўных збудаванняў, прыдатных 
для пераймання падчас рамонту, перабудовы або будаўніцтва храмаў, Сінод 
і Міністэрства ўнутраных спраў звярталіся ў 1826, 1827, 1834 гг. След-
ствам чарговага абмеркавання гэтага пытання стала распараджэнне Сінода  
ад 26 сакавіка 1834 г. аб дастаўцы да Санкт-Пецярбурга планаў і фасадаў 
цэркваў, якія больш за іншыя адрозніваюцца старажытнасцю і прыга-
жосцю стылю. Варта заўважыць, што ў гэтым дакуменце, у адрознен-
не ад папярэдніх, патрабаванні да царкоўных збудаванняў, якія маглі б 
служыць узорамі для новага царкоўнага будаўніцтва або перабудовы, не 
абмяжоўваліся іх узростам, а ўлічвалі і прыгажосць храма [6, c. 38–42].

16 студзеня 1835 г. на пасяджэнні Сінода обер-пракурор паведаміў, што 
ў адпаведнасці з царскім распараджэннем чарцяжы для пабудовы храмаў 
па найлепшых і старажытных узорах царкоўнай архітэктуры даручаецца 
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скласці архітэктару К. Тону. Альбом такіх царкоўных праектаў, які з’явіўся 
ў 1838 г., стаў не толькі вынікам працяглых пошукаў выбару лепшых узораў 
рускай царкоўнай архітэктуры. Ён адначасова паказаў узмацненне цікавасці 
да старажытных храмаў як з мастацкага, так і з гістарычнага пунктаў гле-
джання, спрыяў росту зацікаўленасці іх мінулым, павышэнню іх статусу ў 
якасці помнікаў. Усё гэта стала той падставай, на якой разгортвалася далей-
шая праца па захаванню і ахове царкоўных старажытнасцяў.

Аднак дзейнасць па зборы чарцяжоў і малюнкаў старадаўніх царкоўных 
будынкаў, вызначэнню лепшых з іх з мэтай пошуку годных узораў для но-
вых храмаў мела і негатыўныя наступствы. Справа ў тым, што яна завяр-
шылася зваротам у царкоўнай архітэктуры да так званага псеўдарускага 
стылю або стылю руска-візантыйскай эклектыкі. Бо лейтматывам пазнача-
ных пошукаў было абавязковае патрабаванне аб захаванні «старажытнага 
візантыйскага стылю». Іншымі словамі, меліся на ўвазе царкоўныя помнікі 
толькі дапятроўскай эпохі, якая, згодна са сцвярджэннямі афіцыйнай 
гістарычнай навукі першай паловы XIX ст., не адпавядала паняццю 
«рускасці». Такі падыход ігнараваў і нярэдка асуджаў на забыццё сама-
бытныя шэдэўры царкоўнай архітэктуры, якія не ўпісваліся ў вызначаныя 
ўладай каноны. Аднак ледзь ці не найбольшую шкоду ўсталяванне шаблону 
наносіла аналагічным помніках іншых народаў, якія знаходзіліся ў складзе 
Расійскай імперыі: падганяючы храмы пад загадзя пэўны ўзор, ён тым са-
мым знішчаў асаблівасці мясцовага дойлідства. Тыповым прыкладам можа 
служыць будаўніцтва або рэканструкцыя, пачынаючы з сярэдзіны ХІХ ст., 
шэрагу праваслаўных храмаў у беларускіх губернях, перабудова пасля  
1839 г. – часу гвалтоўнага аб’яднання ўніятаў Беларусі з Рускай праваслаўнай 
царквой – многіх царкоўных збудаванняў рэгіёну на расійскі ўзор.

Важнае месца сярод заканадаўчых актаў па ахове царкоўных помнікаў 
у Расійскай імперыі першай паловы XIX ст. займае Статут духоўных 
кансісторый, які быў зацверджаны 27 сакавіка 1841 г. Ягоны раздзел «Аб 
добраўпарадкаванні і збудаванні цэркваў» змяшчаў артыкулы аб правілах 
агляду царкоўнай маёмасці, царкоўных будынкаў, будаўніцтве і перабудове 
апошніх, абнаўленні капліц і інш., сфармуляваныя на аснове дзяржаўных  
і царкоўных пастаноў. Многія з іх улічвалі, а некаторыя літаральна 
паўтаралі артыкулы Статута будаўнічага. Разам з тым у іх знайшлі адлю-
страванне і палажэнні дакументаў, выдадзеных ужо пасля з’яўлення Стату-
та будаўнічага.

Паводле Статуту духоўных кансісторый галоўная роля ў нагляд-
зе за маёмасцю, рызніцай, станам і рамонтам у цэрквах і манасты-
рах адводзілася благачынным, абавязкі і адказнасць якіх у параўнанні  
з папярэднімі інструкцыямі значна выраслі. Артыкул 154 рэгламентаваў 
дастаткова шырокі круг правоў і абавязкаў благачынных падчас рамон-
ту або перабудоваў храмаў. Асаблівую цікавасць для высвятлення пазіцыі 
духоўнай улады з нагоды захавання старажытных цэркваў выклікае арты-
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кул 50 Статута. Вызначальнай рысай гэтага артыкула стала ўвядзенне пала-
жэння аб захаванні першапачатковага выгляду самабытных у гістарычным 
і мастацкім сэнсах старажытных храмаў. З гэтага часу ўсведамленне 
гістарычнай каштоўнасці таго ці іншага архітэктурнага помніка царкоўнай 
даўніны, звязанага з канкрэтнай падзеяй або вядомай асобай, было 
зафіксавана ў афіцыйным дакуменце.

Пачатак 1840-х гг. адзначыўся з’яўленнем шэрагу новых імператарскіх 
распараджэнняў і пастаноў Сінода, якія тычыліся царкоўных помнікаў. Гэта 
было звязана з ростам прыкладаў няўдалых пераробак узораў старадаўняга 
жывапісу, што мелі месца ў многіх храмах. Першым з такіх стаў царскі загад 
ад 1 лютага 1841 г. Таксама незадаволенасць Мікалая І якасцю аднаўлення 
жывапісу Успенскага сабора Кіева-Пячэрскай лаўры, якое ён назіраў во-
сенню 1842 г., выклікала з’яўленне царскага загаду ад 12 лістапада 1842 г. 
Загадвалася прыняць належныя меры для захавання знешняга і ўнутранага 
аздаблення старажытных храмаў і не дазваляць якіх-небудзь самавольных 
змяненняў без ведама вышэйшай духоўнай улады. Аналагічнае патрабаван-
не ўтрымлівалася ў імператарскім ўказе ад 31 снежня 1842 г., які быў не-
адкладна прадубляваны Сінодам. А 20 красавіка 1843 г. з’явіўся яшчэ адзін 
указ Сінода, які пацвярджаў, што без яго дазволу ў старадаўніх цэрквах за-
бараняюцца найменшыя змены малюнкаў і іншых царкоўных рэліквій [7,  
c. 36–52].

Усе вышэйзгаданыя акты 1830-х – пачатку 1840-х гг. былі ўведзеныя ў 
Статут будаўнічы ў выглядзе працягаў да артыкула 180 і ўяўлялі сабой спро-
бу ўзяць пад дзяржаўную апеку ахову храмаў, вядомых сваім старадаўнім 
жывапісам. Аднак гэтая спроба загадзя была асуджана на няўдачу, паколькі 
не падмацоўвалася ніякімі канкрэтнымі дадатковымі заканадаўчымі актамі. 
Накіроўваць на разгляд імператара дакументы на ўсе меркаваныя працы па 
аднаўленню старажытнага жывапісу было нерэальным. Не існавала спісаў 
такіх помнікаў, такім чынам, не было вядома, якія з іх патрабуюць першачар-
говай аховы. Ды і асабістае ўмяшанне Мікалая I не дало чаканых станоўчых 
вынікаў праз узровень тагачасных тэхнічных магчымасцяў. Атрымлівалася 
так, што стварэнне прававых актаў па ахове царкоўных помнікаў апярэ-
джвала магчымасці выканання многіх палажэнняў гэтых законаў.

Такім чынам, першая палова XIX ст. увайшла ў гісторыю беларускага 
краязнаўства як перыяд актыўнай распрацоўкі заканадаўчых асноваў вы-
вучэння і аховы гістарычных старажытнасцяў. Асаблівая ўвага надавала-
ся помнікам царкоўнай даўніны як неад’емнай частцы культурнага зда-
бытку, магутнага фактару палітычнага і ідэалагічнага ўплыву. Вынікам 
заканадаўчай дзейнасці свецкіх і царкоўных уладаў у дачыненні да помнікаў 
царкоўнай даўніны стала з’яўленне ўказаў, цыркуляраў, распараджэнняў 
і іншых дакументаў нарматыўнага характару, якія рэгламентавалі тыя 
ці іншыя бакі помнікаахоўнай працы. Яны датычыліся вывучэння  
і апублікавання пісьмовых рэліквій, упарадкавання і ўліку царкоўнай  
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і манастырскай маёмасці, захавання ў належным стане будынкаў як узораў 
старадаўняй царкоўнай архітэктуры, складання планаў і замалёвак фасадаў 
старажытных храмаў і манастыроў, захавання роспісаў і інш. Станоўчымі 
момантамі вышэйзгаданых заканадаўчых актаў можна лічыць публікацыю 
з ix дапамогай самых багатых матэрыялаў аб існуючых помніках даўніны, 
абуджэнне зацікаўленасці старажытнасцямі, прыцягненне да справы іх 
захавання шырокіх колаў грамадскасці, сам факт выхаду на дзяржаўны 
ўзровень пытання аб шляхах і метадах помнікаахоўнай працы і г. д. Аднак 
распрацаванае на працягу гэтага перыяду заканадаўства аб ахове царкоўных 
помнікаў цяжка назваць дасканалым. Напоўненае імперскай ідэяй, якая 
тлумачыла старажытнасці толькі ў рэчышчы расійскай дзяржаўнасці і 
праваслаўя, яно было поўна супярэчлівых трактовак, характарызавалася 
адсутнасцю канкрэтных палажэнняў адносна ажыццяўлення эфектыўнай 
помнікаахоўнай дзейнасці. Многія палажэнні не маглі быць рэалізаваныя з 
прычын тагачаснага ўзроўню развіцця навукі і тэхнікі. Таму нярэдка змест 
прававых актаў апярэджваў магчымасці ix выканання. Аднак іх не варта не-
даацэньваць, таму яны сталі той асновай, на якой будаваўся і разгортваўся 
краязнаўчы рух у наступны гістарычны перыяд.

Спіс выкарыстаных крыніц
1. Гаврилюк, С. В. Мероприятия Московского Археологического общества по изуче-

нию и сохранению памятников / С. В. Гаврилюк // Мат-лы IV Междунар. истор.-краевед. 
Конф., посвящ. 125-летию ЧНУ имени Ю. Федьковича, 5 октября 2000 г. – Черновцы: 
Золотые литавры, 2001. – С. 392–397.

2. Гаврилюк, С. В. Понятие исторического памятника в российском памятниковеде-
нии ХІХ – нач. ХХ вв. / С. В. Гаврилюк // Научные записки Национального университета 
«Острожская академия». Исторические науки. – 2002. – № 2. – С. 229–240.

3. Ярошенко, Е. С. Зарождение системы охраны культурных ценностей в ХІХ – нач. 
ХХ вв. / Е. С. Ярошенко // Вестник Восточноукраинского национального университета 
имени В. Даля. – 2001. – № 10(44). – С. 75–82.

4. Романовский, В. С. Мероприятия органов государственной власти по охране не-
движимых памятников истории и культуры в ХІХ – нач. ХХ вв. / В. С. Романовский // 
Харьковский исторический альманах. – 2002. – № 2. – С. 15–22.

5. Гаврилов, А. В. Постановления и распоряжения Св. Синода о сохранении и изуче-
нии памятников древности. 1855–1880 гг. / А. В. Гаврилов // Вестник археологии и исто-
рии. – 1886. – № 4. – С. 51–73.

6. Гейда, О. С. Охрана и изучение памятников церковной архитектуры на Черни-
говщине (вт. пол. XVII – нач. ХХ вв.) / О. С. Гейда // Сиверянская летопись. – 2004. –  
№ 2–3. – С. 38–42.

7. Бочков, Д. О централизации церковно-археологических учреждений / Д. Бочков // 
Вера и жизнь. – №11–12. – С. 36–52.

(Дата падачы: 15.02.2017 г.)


