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IMAGE OF RELIGIOUS CONVERSIONS IN THE PRESS OF THE BELARUSIAN 
PROVINCES IN THE BEGINNING OF 20TH CENTURY

У артыкуле разглядаюцца тэндэнцыі, якія былі характэрны для перыядычнага друку рознай палітычнай, 
этнічнай і канфесійнай скіраванасці ў пачатку ХХ ст. пры асвятленні рэлігійнай сітуацыі, якая склалася пас-
ля выдання 17 красавіка 1905 г. Указа аб асновах верацярпімасці. Акрэсліваюцца і характарызуюцца асноўныя 
адрозненні ў падачы інфармацыі пра пераходы з праваслаўя ў каталіцызм, стаўленне насельніцтва да змен у 
канфесійным становішчы.
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The article discusses on trends, which were characterized of periodicals of various political, ethnic, and confessional 
orientations in the beginning of 20th century after the publication on April 17, 1905 of the Decree on the religious 
tolerance. The main differences in the presentation of information about the conversions from Orthodoxy to Catholicism, 
about the attitude of the population to a new religious situation are determined and characterized.
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Пачатак ХХ ст. прынёс кардынальныя зме-
ны ў рэлігійнае жыццё Расійскай імперыі. Указ 
аб асновах верацярпімасці ад 17 красавіка 1905 г. 
(далей – Указ аб верацярпімасці) абвясціў свабо-
ду веравызнання і адмяніў крымінальную адказ-
насць за пераход з праваслаўя ў іншую веру. Да- 
дзеная падзея атрымала шырокі розгалас сярод 
сучаснікаў, у першую чаргу ў тагачаснай прэсе. 
Мэта дадзенага артыкула – прасачыць, як адлю-
строўвалася прыняцце і рэалізацыя Указа аб ве-
рацярпімасці на старонках газет рознай палітыч-
най накіраванасці.

Перш за ўсё звернемся да «Епархіяльных ве-
дамасцей», якія з’яўляліся афіцыйным друкава-
ным органам праваслаўных епархій на тэрыторыі 
Беларусі. Адзначым, што ў пераважнай большас-
ці праваслаўнае духавенства крытычна аднеслася 
да абвяшчэння Указа аб верацярпімасці, бо бачы-
ла ў ім пагрозу для панавання праваслаўя ў бела-
рускіх губернях, што ў будучым магло прывесці 
да памяншэння колькасці вернікаў.

Рэдакцыі «Епархіяльных ведамасцей» апе-
ратыўна адрэагавалі на абвяшчэнне Указа аб 

верацярпімасці ад 17 красавіка 1905 г. Яшчэ 
да афіцыйнага выхаду Указа ў № 8 «Мінскіх 
епархіяльных ведамасцей» ад 15 красавіка 
1905 г. аўтар А. Тавараў прысвяціў артыкул «За-
паднорусские православные братства и предсто-
ящие им задачи деятельности, в связи с вопро-
сом о признании свободы вероисповедания»1, 
раскрыццю мэт і задач царкоўных брацтваў ва 
ўмовах абвяшчэння рэлігійнай талерантнасці. 
На думку аўтара, абвяшчэнне свабоды сумлення 
прывядзе да ўзрастання пагрозы для праваслаўя 
з боку каталіцкай рэлігіі [1, с. 169]. У выніку 
паслабленняў у рэлігійнай палітыцы любая «вера 
[...] варожая праваслаўю [...] атрымлівае права 
адкрыта сябе вызнаваць, не баючыся адказнасці 
перад законам» [1, с. 160]. У такім выпадку пра-
васлаўная царква, якая раней знаходзілася пад 
апекай дзяржавы і закона, пасля Указа застаецца 
«безабароннай перад ударамі ворагаў» [1, с. 165]. 
Пры гэтым А. Тавараў менавіта тэрыторыю Бела-
русі лічыў найбольш «неабароненай», дзе «вора-

1 Другая частка артыкула была надрукавана 1 мая.
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гі праваслаўя» адштурхнуць ад яго шмат людзей 
[1, с. 166]. Натуральна, што небяспека бачылася 
толькі з боку рымска-каталіцкай царквы, а не  
іудзейскай, мусульманскай або пратэстанцкай 
веры. Такім чынам, для аўтараў «Епархіяльных 
ведамасцей» абвяшчэнне Указа аб верацярпімас-
ці азначала, перадусім, пачатак новага этапу ў 
змаганні з каталіцызмам за вернікаў.

«Гродзенскія епархіяльныя ведамасці» па-
чалі друкавацца пазней за астатнія, іх першы ну-
мар выйшаў толькі ў студзені 1901 г. Але і яны не 
абмінулі актуальнай тэмы. Неабходна адзначыць, 
што непасрэдна ва Указе аб верацярпімасці шмат 
якія пытанні не асвятляліся непасрэдна. Напры-
клад, пытанне аб магчымасці ажыццяўлення не-
праваслаўнага празелітызму. Дагэтуль права на 
яго ў Расійскай імперыі мела толькі праваслаўная 
царква, але Указ ад 17 красавіка і наступны Мані-
фест ад 17 кастрычніка 1905 г., якія абвяшчалі 
свабоду сумлення, трактаваліся прадстаўнікамі 
іншых рэлігій як дазвол на пропаведзь. У 1906 г. 
«Гродзенскія епархіяльныя ведамасці» надрука-
валі артыкул пра місіянерскую дзейнасць ксян-
дзоў і пагрозы, якія тая нясе для праваслаўя [2, 
с. 1110]. Аднак у выніку забарона на публічную 
пропаведзь для неправаслаўных веравызнан-
няў была адлюстравана ў тлумачэннях да Указа, 
выдадзеных 14 сакавіка 1906 г. [3, с. 262], што 
ў пэўнай ступені захавала пануючы статус пра-
васлаўнай царквы ў Расійскай імперыі і зменшы-
ла актуальнасць пытання «чужога» празелітызму 
для праваслаўных публіцыстаў.

Царкоўная перыёдыка шмат у чым засяро- 
дзілася на праблеме стаўлення праваслаўных свя-
тароў да патэнцыйных пераходаў паствы ў іншыя 
веравызнанні. Надрукаваны ў № 20–21 ад 29 мая 
1905 г. артыкул «Веротерпимость и вытекающие 
из нее пастырские отношения» яго аўтар – высокі 
праваслаўны іерарх – епіскап гродзенскі і брэсцкі 
Ніканор – пачаў з канстатацыі таго, што абвеш-
чана шырокая «да бязмежнасці» верацярпімасць. 
Ён звярнуў увагу на праблему, якая паўстала пе-
рад праваслаўным духавенствам: любая спроба 
абмежавання свабоды сумлення магла прывес-
ці да поўнага адыходу чалавека з праваслаўнай 
веры ў іншую [4, c. 573].

Аўтары «Епархіяльных ведамасцей» ім-
кнуліся даць парады святарам, як у новых умовах 
захаваць сваіх парафіян і па магчымасці вярнуць 
тых, хто змяніў канфесію. Неаднаразова падкрэ-
слівалася, што пасля выдання Указа аб верацярпі-
масці праваслаўная царква пазбавілася дапамогі 
з боку свецкіх уладаў: «ні суд, ні паліцыя, ніякая 
іншая знешняя сіла не прыйдзе больш на дапа-
могу праваслаўнаму пастыру» [5, с. 217]. Пры 
гэтым адначасова адзначаўся негвалтоўны харак-
тар хрысціянства і прызнанне свабоды сумлення 

інтымнай справай кожнага чалавека [5, с. 217]. 
Праваслаўны святар павінен быў быць узорам ма-
ральных паводзін. На старонках царкоўных газет 
выказвалася меркаванне, што неабходна засяро- 
дзіць увагу на знешняй атрыбутыцы набажэн-
стваў, а таксама па магчымасці аказваць матэры-
яльную дапамогу вернікам [5, с. 219].

На старонках «Епархіяльных ведамасцей» 
знайшоў пэўнае, хоць далёка не ўсебаковае адлю-
страванне сам працэс змянення канфесійнай 
прыналежнасці асобнымі вернікамі. Ужо ў ка-
стрычніку 1905 г. «Мінскія епархіяльныя ведамас-
ці» паведамлялі пра масавыя пераходы насельні-
цтва Віленскай губерні з праваслаўя ў каталіцызм 
(са спасылкай на «Літоўскія епархіяльныя веда-
масці»), але не падавалі дакладныя лічбы аб коль-
касці тых, хто перайшоў з праваслаўя. Пры гэтым 
акцэнтавалася варожасць паміж вернікамі, якая 
нібыта з’явілася менавіта пасля выдання Указа 
аб верацярпімасці і якую распальваюць «спаку-
шальнікі з праваслаўя» [6, с. 444]. Цікава, што ва 
ўсіх артыкулах такога кшталту аўтары заклікалі 
праваслаўных пастыраў да павышэння мараль-
нага і адукацыйнага стану, паляпшэння службы 
як у рэчышчы знешніх праяў (праз спевы), так і 
ўнутранага зместу (казанні, пропаведзі на акту-
альныя і надзённыя для вернікаў тэмы). Падкр-
эслівалася абавязкі святароў наведваць школы 
і дамы для збліжэння з уласнымі парафіянамі [6, 
с. 445].

Яшчэ адной вострай тэмай на старонках 
«Епархіяльных ведамасцей» сталася «каталіцкая 
прапаганда». Насамрэч, адразу пасля абвяшчэн-
ня Указа аб верацярпімасці рымска-каталіцкае 
духавенства прапанавала са свайго боку спрош-
чаны варыянт далучэння да каталіцызму, які не 
адпавядаў афіцыйнаму, але дазваляў вернікам 
хутка змяніць канфесію. Пры асвятленні выпад-
каў пераходу з праваслаўя аўтары «Епархіяльных 
ведамасцей» асабліва спыняліся на выпадках 
агрэсіўнай прапаганды, гвалту і зняваг з боку ка-
талікоў [7, с. 447], якія цяжка праверыць на са-
праўднасць. Праваслаўныя аўтары сцвярджалі, 
што каталікі распаўсюджвалі накіраваныя на ды-
скрэдытацыю праваслаўя чуткі аб тым, што ўсіх 
праваслаўных будуць ссылаць у Сібір, а іх зем-
лі адбіраць; праваслаўныя цэрквы перабудуюць 
у касцёлы, а праваслаўных прымусам запішуць 
у каталікі; у Віленскай губерні будзе адноўлена 
Польскае каралеўства. Таксама сцвярджалася, 
што каталікі прапаноўвалі праваслаўным грошы 
за пераход у іх веру [7, с. 448].

Варта суаднесці тэзіс праваслаўных публі-
цыстаў аб нарастанні міжканфесійнай варожас-
ці пасля прыняцця Указа аб верацярпімасці з 
канкрэтнымі прыкладамі падобных канфліктаў, 
вядомых не толькі з тэндэнцыйных газетных 
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аглядаў, але і з матэрыялаў афіцыйнага справа-
водства. У іх адсутнічаюць прыклады буйных 
спраў аб міжрэлігійнай варожасці. Звычайна 
канфлікты на глебе рэлігіі, калі нават даходзілі 
да суда, аказваліся ў большай ступені бытавымі 
сваркамі, у якіх людзі, няздольныя інакш вы-
рашыць свае супярэчнасці, пераходзілі да аса-
бістых абраз, у тым ліку і па канфесійнай пры-
кмеце. Можна выказаць гіпотэзу, што апісанне 
ў праваслаўнай перыёдыцы цяжкога стану пра-
васлаўных, якія падвяргаліся нападам і абразам 
з боку каталіцкага насельніцтва пасля прыняцця 
Указа аб верацярпімасці, у большасці выпадкаў 
было мастацкім перабольшваннем, а не адлю-
страваннем рэальнага стану рэчаў. На старонках 
«Епархіяльных ведамасцей» можна знайсці рас-
поведы аб тым, як кагосьці з праваслаўных кіну-
ла жонка, а камусьці папсавалі хатнюю жывёлу, 
але без дакладных звестак аб ахвярах [8, с. 455]. 
Асвятляючы масавы пераход у каталіцызм, аўта-
ры «Ведамасцей» заўжды імкнуліся падкрэсліць 
яго гвалтоўны характар [8, с. 456]. 

Не абміналі «Епархіяльныя ведамасці» і 
такія знакавыя падзеі для каталікоў, як візіты 
касцельных іерархаў. 1 мая 1905 г., праз два тыд-
ні пасля прыняцця Указа, у Ракаў (Мінскі павет 
Мінскай губерні) прыехаў арцыбіскуп магілёўскі 
граф Ежы Юзаф Шэмбек [9, с. 438]. Ён знаходзіў-
ся ў мястэчку 11 дзён, падчас якіх правёў імшу. 
Праваслаўны публіцыст адзначаў, што біскуп 
казаў аб дадзенай каталікам «поўнай свабодзе». 
На думку журналіста, гэта сталася яшчэ адным 
пацвярджэннем таго, што пасля выдання Указа 
аб верацярпімасці «няма ніякай магчымасці вы-
караніць пасеянае зло», пад якім мелася на ўвазе 
распаўсюджанне каталіцызму.

Падобны дыскурс для апісання становішча 
пасля прыняцця Указа аб верацярпімасці выка-
рыстоўвала і газета «Мінскае слова», якая мела 
чарнасоценную і вялікарускую нацыяналістыч-
ную скіраванасць. Яе рэдактарам быў Дзмітрый 
Скрынчанка, які адначасова з’яўляўся рэдакта-
рам «Мінскіх епархіяльных ведамасцей». Рыто-
рыка, ужываная ў абедзвюх газетах, была вельмі 
падобнай.

«Мінскае слова» з’яўлялася друкаваным ор-
ганам «Рускага ўскраіннага саюза», галоўнай яе 
мэтай была безумоўная падтрымка тэорыі афі-
цыйнай народнасці. Асноўны змест газеты быў 
прысвечаны выбарам, агітацыі, агляду дзейна-
сці Дзяржаўнай думы. Але знаходзілася месца 
і для кароткіх зацемак на іншыя тэмы. Друка-
валіся яны ад імя ананімных карэспандэнтаў і 
асвятлялі розныя падзеі ў губерні. Не маглі яны 
абмінуць і выпадкі вяртання ў праваслаўе, у якіх 
заўжды падкрэсліваўся адмоўны змест каталіц-
кай рэлігіі.

У 1911 г. карэспандэнт выдання паведам-
ляў, што ў вёсцы Горна Барысаўскага павета 
Мінскай губерні 26 студзеня ў царкве адбылося 
сціплае свята. Сялянка вёскі Жардзяжжа Ганна 
Белая вярнулася з каталіцызму ў праваслаўе. 
Асабліва падкрэслівалася, што новаахрышча-
ная «зразумела мярзотнасць свайго ўчынку», 
пад якім мелася на ўвазе папярэдняе прыняцце 
каталіцызму. Адзначалася, што на святкаванне, 
нягледзячы на будні дзень, сабралася шмат на-
роду [10, с. 7]. 

У Дуброўскай царкве (Мінскі павет) 13 мая 
1912 г. па добраахвотным жаданні далучылася 
да праваслаўя сялянка вёскі Навасёлкі Ракаўскай 
воласці Ганна Жыткевіч, якая некалькі год таму 
прыняла каталіцтва [11, с. 4]. Карэспандэнт 
«Мінскага слова» паведамляў, што ў мясцовас-
ці шмат людзей, падобных да сялянкі Жыткевіч, 
якія, прыняўшы каталіцызм, пасля вярталіся 
ў праваслаўе. Аўтар апавядаў пра складанае 
становішча «перакуленцаў», як іх называлі, 
а таксама пра тых, хто хацеў бы зноў вярнуцца 
ў праваслаўе, але баіцца помсты з боку фанаты-
каў-каталікоў [11, с. 4]. Цікавыя метады, якімі, 
на думку аўтара, каталікі імкнуцца перацягнуць 
у сваю веру праваслаўных. У Дуброве мелася не-
вялікая капліца, у якую яны набылі фісгармонію 
коштам у 500 рублёў. Менавіта праз любоў «про-
стага люду» да музыкі меркавалася перацягваць 
яго ў каталіцызм [11, с. 4].

Як бачым, царкоўная і правакансерватыўная 
перыёдыка акцэнтавала ўвагу на пагрозы, якія 
нёс Указ аб верацярпімасці для праваслаўнай 
царквы, і імкнулася акрэсліць узоры паводзін для 
праваслаўных святароў у новых умовах. У па-
добнага кшталту газетах адзначаліся выпадкі 
пераходу насельніцтва ў каталіцызм, але яны, як 
правіла, апісваліся як вынік зламыснай каталіц-
кай прапаганды, з куды большай ахвотай прэса 
праваслаўнай і кансерватыўнай скіраванасці па-
давала выпадкі адмовы ад каталіцызму на карыс-
ць праваслаўя.

Зразумела, што не толькі расійскія нацы-
яналістычныя часопісы і газеты адгукаліся на 
рэлігійнае пытанне. «Кур’ер літоўскі», грамад-
ска-палітычная штодзённая польскамоўная газе-
та, таксама часам асвятляла актуальныя падзеі, 
звязаныя з рэлігійным жыццём беларускіх гу-
берняў. У № 14 ад 17 (30) верасня 1905 г. была 
апублікавана навіна пра з’езд праваслаўнага ду-
хавенства, дзе абмяркоўвалася праблема «адыхо-
ду ад праваслаўя» і змагання з «каталіцкай прапа-
гандай». У зацемцы адзначалася, што ў Мінскай 
губерні адбываецца масавы пераход былых унія-
таў у каталіцызм, чаму не могуць ніякімі сродкамі 
супрацьстаяць святары. Тым больш, што боль-
шасць з тых, хто перайшоў з праваслаўя, яшчэ да 
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абвяшчэння Указа таемна вызнавалі каталіцызм, 
«лічачы яго лепшым за праваслаўе» [12, s. 3].

У адрозненне ад «Епархіяльных ведамас-
цей», у газетах ліберальнага кірунку можна было 
сустрэць канкрэтныя лічбы аб колькасці тых, хто 
перайшоў з праваслаўя ў каталіцызм. У «Кур’е-
ры літоўскім» (№ 19 ад 23 верасня (6 кастрыч-
ніка) 1905 г.) у нататцы «Колькасць вернутых» 
паведамлялася, што ў Гродзенскай губерні да 
парафіян губернскіх касцёлаў далучыўся агу-
лам 1471 чалавек. Насуперак расійскай кансер-
ватыўнай і царкоўнай прэсе польскамоўная пе-
рыёдыка асабліва падкрэслівала, што вяртанні ў 
каталіцызм адбываюцца і шырацца пры поўнай 
адсутнасці агітацыі з боку рымска-каталіцкага 
духавенства [13, s. 3].

Цікава, што ў рубрыцы, прысвечанай агляду 
расійскай прэсы, «Кур’ер літоўскі» часам пры-
водзіў вытрымкі з «Епархіяльных ведамасцей». 
Напрыклад, пры перадруку ўрыўка з «Гродзен-
скіх епархіяльных ведамасцей» пад назвай «Якія 
новыя абавязкі накладае на святароў Найвышэй-
шы Маніфест 17 красавіка» падкрэслівалася, 
што, на думку аўтараў праваслаўных выданняў, 
у новых умовах кожны праваслаўны павінен  
узяць на сябе ролю місіянера [14, арк. 3]. Як 
бачым, калі рускамоўная прэса апісвала каталіцкі 
бок як актыўнага ініцыятара пераходаў, то поль-
скамоўныя публіцысты імкнуліся давесці неза- 
ангажаванасць памкненняў народа да каталіцыз-
му, а таксама адзначыць акурат схільнасць права-
слаўных да празелітызму і місіянерства.

Указ аб асновах верацярпімасці спрашчаў 
умовы будаўніцтва і аднаўлення касцёлаў. Працэс 
адбудовы каталіцкіх капліц зрэдку, але трапляў у 
поле зроку тагачаснай прэсы. «Кур’ер літоўскі» 
паведамляў, што пасля выдання Указа аб верацяр-
пімасці памешчык Яўген Булгак пачаў будаўні-
цтва ў маёнтку Бранчыцы Слуцкага павета Мін-
скай губерні капліцы ў раманскім стылі [15, s. 3].

Для беларускай газеты «Наша ніва» адной з 
важных праблемаў быў канфесійны падзел бела-
русаў і імкненне да яго пераадолення [16, с. 58]. 
У рубрыцы «З Беларусі і Літвы» газета змяшчала 
прыклады таго, як на практыцы дзейнічаў Указ аб 
верацярпімасці.

Так, 2 снежня 1906 г. карэспандэнт «Нашай 
нівы» паведамляў, што ў лютым 1906 г. да каталіц-
кага святара Лужкоўскай парафіі (Дзісенскі павет 
Віленскай губерні) Іосіфа Шаўкоўскага звярнулі-
ся праваслаўны Віктар Каснікоўскі і каталічка 
Стэфанія Палынская з просьбай абвянчаць іх, бо 
гэта права яны маюць у адпаведнасці з Маніфе-
стам 17 кастрычніка. Але мясцовы праваслаўны 
святар, даведаўшыся пра гэта, падаў на ксяндза 
І. Шаўкоўскага ў суд за вянчанне праваслаўнага 
[17, с. 3]. Суд адбыўся 4 снежня ў Вільні. Падчас 

яго ксёндз І. Шаўкоўскі апеляваў да зместу Мані-
феста ад 17 кастрычніка, які абвяшчаў усе гра-
мадзянскія свабоды, у тым ліку і свабоду сумлен-
ня. Суд апраўдаў ксяндза, грунтуючыся на тым, 
што шлюб быў здзейснены да публікацыі «тлу-
мачэнняў» [18, с. 5]. Пад «тлумачэннямі» маюцца 
на ўвазе згаданыя вышэй каментарыі да Указа аб 
верацярпімасці, якія выйшлі 14 сакавіка 1906 г. 
У адпаведнасці з імі (п. 93) здзяйсненне неправа-
слаўным святаром вянчання асобы праваслаўнага 
веравызнання прадугледжвала штраф у памеры 
не менш за трыста рублёў [3, с. 262].

Цікава прасачыць, як падаваліся навіны пра 
адну і тую ж падзею ў розных газетах. У мястэч-
ку Івянец Мінскага павета здарыўся канфлікт 
з-за пастаноўкі крыжа. У мястэчку меліся касцёл 
і праваслаўная царква, якая была перароблена 
з касцёла ў 1864 г. Каталікі, скарыстаўшыся атры-
манымі пасля выдання Указа аб верацярпімасці 
магчымасцямі, паставілі чатыры крыжы, а пяты 
хацелі паставіць побач з былым касцёлам. Але 
мясцовы прыстаў пры падтрымцы стражнікаў 
загадаў выкапаць пяты крыж і перанесці яго на 
могілкі. Пры гэтым здарыўся канфлікт, падчас 
якога дзвюх жанчын, С. Крупскую і Ю. Ціма-
ховіч, пабілі нагайкамі на могілках. Аднак калі 
паліцыя сышла, вернікі, сярод якіх пераважалі 
жанчыны, выкапалі крыж і вярнулі яго на раней-
шае месца. У выніку паміж прысутнымі верую-
чымі і стражнікамі завязалася сапраўдная бой-
ка. Стражнікі збівалі людзей, а натоўп адказваў 
кіданнем камянёў. 55-гадовая Паўліна Мікуцкая 
сцягнула аднаго са стражнікаў з каня, а сама 
была збіта нагайкамі. Яшчэ чатыры кабеты былі 
пабіты, а стражнікі і станавы прыстаў паранены 
камянямі. Не абышлося і без смяротнага выпад-
ку: стражнікі пачалі страляць і забілі 63-гадовую 
Ю. Нядзвецкую [19, арк. 6].

Для карэспандэнта «Наша нівы», які хаваўся 
пад крыптонімам М., дадзены выпадак з’яўляў-
ся яшчэ адным прыкладам таго, як на глебе рэ-
лігіі спрабуюць раз’яднаць «цёмны народ». 
Зусім па-іншаму гэты выпадак быў асветлены 
ў «Весніку Віленскага Праваслаўнага Свята-Ду-
хаўскага брацтва» [20, с. 219]. Інцыдэнт у Івян-
цы яго аўтары назвалі «варожай дэманстрацыяй 
мясцоваму праваслаўнаму насельніцтву» з боку 
каталікоў [20, с. 219]. У сваю чаргу афіцыйныя 
ўлады прызналі вінаватым у канфлікце мясцовага 
ксяндза Люцыяна Шчэрбу [21, арк. 25 адв.].

Штодзённая польскамоўная газета «Goniec 
Wileński» таксама пісала пра падзеі, якія былі 
выкліканы зменамі ў рэлігійным заканадаўстве. 
У № 32 ад 13 сакавіка 1908 г. была апублікава-
на нататка, прысвечаная будаўніцтву касцёла 
ў Дзярэчыне (Слонімскі павет Гродзенскай губер-
ні). Мясцовы касцёл быў закрыты ў 1864 г. пасля 
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падаўлення паўстання 1863–1864 гг. У 1907 г. 
каталіцкія парафіяне атрымалі дазвол на будаўні-
цтва новага касцёла. Газета паведамляла, што з-за 
беднага стану вернікаў ім цяжка будаваць вялікі 
будынак, таму ксёндз прымае дапамогу і грашо-
выя ахвяраванні ад усіх неабыякавых [22, s. 3].

Такім чынам, на фоне больш надзённых і гра-
мадска значных падзей руска-японскай вайны, 
выбараў у Дзяржаўную думу і эпідэміі халеры 
тагачасная прэса менш асвятляла рэлігійныя пра-
блемы, асабліва калі яны не былі звязаны з буй-
нымі людскімі дэманстрацыямі або ахвярамі. 
«Епархіяльныя ведамасці» былі, магчыма, адзі-
нымі, на старонках якіх стала адлюстроўвалася 

меркаванне святароў адносна новай рэлігійнай сі-
туацыі, іх стаўленне да новых сацыяльна-рэлігій-
ных выклікаў і пошук шляхоў іх вырашэння. Пры 
гэтым выданні рознай палітычнай, нацыянальнай 
і канфесійнай скіраванасці па-рознаму акрэслівалі 
і характарызавалі асноўных актараў у новай рэлі-
гійнай сітуацыі: калі праваслаўныя і кансерватыў-
ныя газеты наракалі на разгортванне каталіцкай 
прапаганды, то польскамоўная прэса рабіла акцэнт 
на добраахвотнасці і масавасці вяртання насельні-
цтва ў каталіцызм. У сваю чаргу беларускамоўная 
газета «Наша ніва» бачыла ў новых умовах кан-
фесійных дачыненняў чарговы падзел беларусаў 
паводле канфесійнай прыкметы.
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