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ЦАРКОЎНЫЯ ГАРАДЫ І МЯСТЭЧКІ

НА БЕЛАРУСІ: ДА ПАСТАНОЎКІ ПРАБЛЕМЫ

АЛЯКСАНДР ПРУДНІКАЎ

Анатацыя: У дадзеным артыкуле зроблена спроба аналізу ком-
плексу гістарыяграфічных крыніц, прысвечаных гісторыі беларускіх 
царкоўных гарадоў. Звернута ўвага на асноўных навукоўцаў, што за-
ймаюцца распрацоўкай дадзенай або блізкіх да яе праблем. Разглед-
жаны асноўныя канцэпцыі дарэвалюцыйных, савецкіх і сучасных 
беларускіх і замежных даследчыкаў па праблеме зямельнай уласнасці 
асноўных хрысціянскіх канфесій (праваслаўя, каталіцкага касцёла і 
ўніяцкай царквы).

Ключавыя словы: горад, мястэчка, царкоўны, гістарыяграфія, бела-
рускі.

CHURCH CITIES AND MIASTEČKAS OF BELARUS: 

PROBLEM SETTING

Abstract: The article attempts to analyze complex historical sources 
which concern Belarusian church cities. It mentions the main scientists who 
study this area. It also considers basic concepts of the pre-revolutionary, 
Soviet and contemporary researchers of the problem of land ownership of 
Christian denominations: the Orthodoxy, the Catholic Church, and the Uniate 
Church.
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Гісторыя царкоўнага землеўладання на Беларусі на сучасным эта-
пе з’яўляецца маладаследаванай, хаця канфесійная гісторыя Беларусі 
даволі даўно цікавіць даследчыкаў. Першыя працы з’яўляюцца яшчэ 
ў ХІХ стагоддзі. Але фактычна яны прысвечаны перадусім вывучэнню 
пытанняў дагматыкі, веравучэнняў, палемікі з прадстаўнікамі іншых 
веравызнанняў.

Розныя бакі гісторыі гарадоў і мястэчак Беларусі вывучалі Аляк-
сей Грушэўскі (Грушевский, 1918), Залман Капыскі (Копысский, 1966, 
1975), Афраім Карпачоў (Карпачев, 1970), Анатоль Люты (Лютый, 
1987), Валянціна Чапко (Чепко, 1981), Анатоль Грыцкевіч (Грицкевич, 
1975), Станіслаў Александровіч (Aleksandrowicz, 1961, 1964, 1970) і Іна 
Соркіна (Соркіна, 2010).

Першым царкоўным землеўласнікам на тэрыторыі Беларусі з’яўлялася 
царква праваслаўная. У ХІІІ–XIV стагоддзях землеўладанне робіцца ад-
ной з галоўных крыніц яе існавання. Упершыню права набываць нерухо-
мую маёмасць з боку праваслаўнай царквы было ўсталявана законам у 
1443 годзе каралём Уладыславам ІІІ. Даследаванню гісторыі праваслаўя ў 
ВКЛ прысвечаны працы Іларыёна Чыстовіча (Чистович, 1882, 1884), поль-
скага гісторыка Антонія Мірановіча (Mironowicz, 2008) і іншых.

Каталіцкі касцёл з’яўляецца на тэрыторыі Беларусі ў больш позні 
час, чым праваслаўная царква, але хутка знаходзіць патронаў у асобах 
вялікіх князёў літоўскіх і каралёў польскіх. У 1387 годзе Ягайла выдае 
прывілей каталіцкай царкве на набыццё ўласнасці. Найбуйнейшым 
каталіцкім землеўласнікам з’яўлялася Віленскае біскупства, створа-
нае ў тым жа 1387 годзе. Ежы Курчэўскі (Kurczewski, 1912) вывучаў 
кананічную гісторыю біскупства, даследаваннем гісторыі фармаван-
ня яго зямельнай уласнасці займаўся Ежы Ахманьскі. Ён паказвае, 
што духоўныя латыфундыі з’яўляюцца на тэрыторыі ВКЛ у часы, 
калі магнацкіх яшчэ не існавала (Ochmański, 1963: 37). Даследаванне 
дазваляе прасачыць дынаміку росту нерухомай маёмасці Віленскага 
біскупства, а таксама эвалюцыю феадальнай рэнты ў гэтых уладан-
нях на працягу канца XIV – сярэдзіны XVI стагоддзяў. Праца напісана 
з выкарыстаннем вялікай колькасці гістарычных крыніц і з’яўляецца 
асабліва карыснай і каштоўнай для вывучэння дадзенай праблемы.

Вывучэнню гісторыі дзейнасці каталіцкага касцёла на Беларусі ў 
XVІ–XVIII стагоддзях. прысвечаны шэраг твораў беларускага савецка-
га гісторыка Якава Мараша (Мараш, 1969, 1971). У яго манаграфіях 
даследуюцца асноўныя напрамкі экспансіі Ватыкана і каталіцтва на 
тэрыторыі Беларусі. У аснову даследавання пакладзены гісторыка-
эканамічны аспект. Менавіта таму гісторык закрануў шэраг пытанняў 
спецыфічна аграрнай тэматыкі. Дадзенае даследаванне з’явілася 
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адным з першых побач з працамі Ахманьскага, прысвечаных тэма-
тыцы фармавання царкоўнага землеўладання на беларускіх зем-
лях. Большасць з крыніц Мараш  упершыню ўвёў у навуковы зварот, 
прапанаваўшы ўласную класіфікацыю.

Адным з найбольш важных каталіцкіх землеўладальнікаў на 
тэрыторыі Беларусі з’яўляўся ордэн езуітаў. Вывучэнню яго гісторыі 
прысвечаны працы як айчынных, так і замежных даследчыкаў (Демья-
нович, 1872). Але праблему зямельнай уласнасці ордэна яны закрана-
юць толькі ўскосна.

Спецыяльнымі даследaваннямі па гэтым пытанні з’яўляюцца працы 
Тамары Бліновай (Блинова, 1990). Гісторык спыняецца на пранікненні 
ордэна ў Беларусь, узнікненні яго эканамічных падмуркаў, а таксама 
на становішчы сялян у гэтых уладаннях і іх барацьбе супраць прыгнё-
ту з боку езуітаў. Асноўная ўвага надаецца Полацкай езуіцкай калегіі. 
Менавіта ёй адводзілася асноўная роля ў справе далейшага наступлен-
ня на тэрыторыю Расійскай дзяржавы.

Уніяцкая царква таксама з цягам часу зрабілася адным з найбуй-
нейшых зямельных уласнікаў у ВКЛ. Вывучэнню яе гісторыі прыс-
вечана вялікая колькасць даследаванняў і публікацый (Коялович, 
1859–1861). Аглядам гістарыяграфіі дадзенага пытання стаўся ву-
чэбны дапаможнік Святланы Марозавай (Марозава, 2002). У ім да-
дзена выдатная характарыстыка твораў, прысвечаных уніі фактычна 
ад яе падпісання да пачатку ХХІ стагоддзя. Даследчыца вылучае тры 
гістарыяграфічныя комплексы: першы – з канца XVI да 1-й паловы 
XVII стагодзя, другі – у 2-й палове ХІХ – першай трэці ХХ стагоддзя, трэці 
аформіўся ў канцы ХХ стагоддзя (Марозава, 2002: 7). У вывучэнні гэ-
тага пытання даследчыца вылучае працы гісторыкаў-заходнерусістаў, 
беларускіх савецкіх гісторыкаў. Але ўсе азначаныя даследаванні маюць 
адну хібу: гісторыя ўніі ў разуменні даследчыкаў гэта або барацьба за 
ўз’яднанне з Расійскай праваслаўнай царквой (заходнерусісты), або  
вынік каталіцкага пранікнення ў беларускія землі.

Як можна заўважыць, гісторыкамі было зроблена шмат на карысць 
вывучэння гісторыі хрысціянскіх канфесій на Беларусі. Але на су-
часным этапе, на жаль, фактычна няма комплекснага даследавання, 
прысвечанага вывучэнню гісторыі царкоўнай зямельнай уласнасці на 
Беларусі, у тым ліку царкоўных гарадоў і мястэчак.
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