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Па ра лі за ва лі 
ка та ліц кае ло бі

— У эпо ху Ся рэд ня веч ча і 
ран ня га Но ва га ча су ўдзел прад-
стаў ні коў той ці ін шай кан фе сій-
най гру пы на сель ніц тва ў скла-
дзе ор га наў ула ды быў важ ным 
па каз чы кам. На прык лад, та го, 
якое мес ца гэ тая гру па зай мае 
ў жыц ці гра мад ства або пэў най 
струк тур най адзін кі. Для гіс то-
рыі Паў ноч най Бе ла ру сі, дзе ў 
азна ча ную эпо ху ме ла мес ца су-
праць ста ян не роз ных хрыс ці ян-
скіх цэрк ваў, вы ву чэн не скла ду 
ор га наў мяс цо вых улад мае да-
стат ко ва ак ту аль ны ха рак тар, — 
рас каз вае гіс то рык.

Пры ві леі на маг дэ бург скае 
пра ва (1498 і 1509 га доў) да-
зва ля лі по лац ка му ма гіст ра ту 
з са ма га па чат ку бу да вац ца на 
прын цы пах кан фе сій на га ду а-
ліз му. Раз мо ва ідзе пра роў ны 
ўдзел асоб ка та ліц ка га і пра ва-
слаў на га ве ра выз нан няў. Праў-
да, у па цвяр джаль ным пры ві леі 
Стэ фа на Ба то рыя (1580 го да) 
пы тан не су ад но сін «рым скай» 
і «рус кай» («грэ час кай») час так 
ма гіст ра та не за кра на ец ца.

— І гэ та да зва ляе мер ка ваць 
пра за ха ван не ўла да мі ВКЛ у 
кан цы XVІ ста год дзя ра ней шых 
па ды хо даў да гэ та га пы тан ня. 
Ад нак пас ля 1580 го да, у су вя зі з 
увя дзен нем вы бар нас ці вы шэй-
шых урад ні каў ма гіст ра та, сі ту а-
цыя ў пе ра важ на пра ва слаў ным 
По лац ку маг ла знач на ад роз ні-
вац ца ад стан дар ту, за цвер джа-
на га пра ва вы мі ак та мі. У кан цы 
XVІ — па чат ку XVІІ ста год дзя 
вы ба ры «рым скай» і «рус кай» 
час так ма гіст ра та ажыц цяў ля-
лі ся не па асоб ку — пры ўдзе ле 
вы ключ на прад стаў ні коў ад-
па вед най кан фе сіі, а су мес-
на — пры ўдзе ле ўсіх мя шчан. 
Ка рыс та ю чы ся гэ тай сіс тэ май, 
пра ва слаў ная боль шасць наў-
мыс на абі ра ла ў склад ма гіст-
ра та ня поў ную коль касць са мых 
ня здоль ных ка то лі каў. І гэ тым 
эфек тыў на па ра лі за ва ла дзей-
насць ка та ліц ка га ло бі, — рас-
каз вае да след чык.

І ў вы ні ку прый шло ся ка та-
лі кам аба ра няць свае пра вы 
ў ка ра леў скім су дзе. У лю тым 
1611 го да яны пра сі лі ка ра ля 
Жы гі мон та Ва зу, каб той да зво-
ліў абі раць «рым скую» па ло ву 
ма гіст ра та без удзе лу пра ва-

слаў ных, «па коль кі ін шых га-
ла соў заў сё ды больш бу дзе». 
І ма нарх фар маль на за да во ліў 
прось бу. Ад нак паз ней шыя ма-
тэ ры я лы не да юць ні я кіх пад стаў 
сцвяр джаць, што ка ра леў скае 
ра шэн не бы ло рэа лі за ва на на 
прак ты цы.

За і су праць уні я таў
Пас ля за клю чэн ня ў 1596 го-

дзе Брэсц кай цар коў най уніі да 
дзвюх ра ней шых кан фе сій да-
да ла ся трэ цяя.

Ад нак у пер шыя дзе ся ці год-
дзі іс на ван ня ўні яц кай царк вы 
за ўваж най коль кас ці яе пры-
хіль ні каў у По лац ку не бы ло. 
І ма гіст рат пра цяг ваў за ста вац-
ца ка та ліц ка-пра ва слаў ным. 
Сі ту а цыя з рас паў сюдж ван нем 
уні яц тва на зем лях Бе ла рус ка-
га Па дзвін ня па ча ла мя няц ца 
толь кі ў трэ цім дзе ся ці год дзі 
XVІІ ста год дзя. У скла дзе по-
лац ка га ма гіст ра та ўні я ты па ча лі 
пе ра ва жаць над пра ва слаў ны мі 
толь кі пас ля за бой ства 12 ліс та-
па да 1623 го да ў Ві цеб ску по-
лац ка га ўні яц ка га ар хі епіс ка па 
Іа са фа та Кун цэ ві ча.

— 11 са ка ві ка 1633 го да ка роль 
Ула дзі слаў Ва за сва ім пры ві ле-
ем па цвер дзіў прын цып па ры-
тэт на га прад стаў ніц тва ка та-
лі коў і «ру сі наў» у ма гіст ра це 
По лац ка. Ад нак пад тэр мі нам 
«ру сі ны» ў зга да ным да ку мен-
це ра зу ме лі ся ўжо вы ключ на 
ўні я ты. Та кім чы нам, пас ля 1633 
го да пра ва слаў ныя па ла ча-
не бы лі афі цый на па збаў ле ны 
маг чы мас ці зай маць па са ды 
га рад скіх урад ні каў. А тыя з іх, 
хто не змя ніў ве ра выз нан ня, па 
ўсёй ве ра год нас ці, му сі лі вый-
сці са скла ду ма гіст ра та. З вя-
лі кай до ляй упэў не нас ці мож на 
сцвяр джаць, што з 1633 го да да 
кан ца чэр ве ня 1654-га ў по лац-
кім ма гіст ра це за ся да лі толь кі 
ка то лі кі і ўні я ты, — кан ста туе 
Мак сім Ма ка раў.

У чэр ве ні 1654 го да По лацк 
быў за хоп ле ны вой ска мі Мас-
коў скай дзяр жа вы. Боль шая 
част ка мяс цо вых бур міст раў, 
рай цаў і лаў ні каў збег ла на за-
хад ВКЛ. У скла дзе амаль цал-
кам аб ноў ле на га (і ла яль на га 
да ад мі ніст ра цыі ца ра Аляк сея 
Мі хай ла ві ча) ма гіст ра та за ста-
ло ся ўся го не каль кі да ва ен ных 
урад ні каў.

— Яны, згод на з ло гі кай раз-
віц ця па дзей, му сі лі пе рай сці 

ў пра ва слаўе. Знач ную ж част-
ку «но вых лю дзей» по лац ка га 
ма гіст ра та скла лі ідэй ныя пра-
ціў ні кі уніі. На прык лад, у хут кім 
ча се пас ля 1654 го да бур міст рам 
стаў Фі ліп Ся мё на віч Ка са буц кі, 
які ў жніў ні 1643 го да ўдзель ні-
чаў у ак цыі по лац кіх мя шчан 
па апа гань ван ні і зні шчэн ні 
аб ра зоў свя то га Ка зі мі ра і свя-
то га Іа са фа та. Вель мі імк лі вую 
кар' е ру пры цар скай ад мі ніст-
ра цыі зра біў і мя шча нін Фё дар 
Аляк се е віч Са ткоў скі, які ў 1646 
го дзе пуб ліч на ка заў, што ве ра 
ўні яц кая не ад Бо га, — удак лад-
няе гіс то рык.

Па ўсёй ве ра год нас ці, по-
лац кі ма гіст рат «мас коў ска га» 
пе ры я ду цал кам скла даў ся з 
пра ва слаў ных.

Ра кі роў кі 
дзярж слу жа чых

У 1667 го дзе, пас ля вяр тан ня 
По лац ка ў склад Рэ чы Па спа лі-
тай, на па са дах «чы ноў ні каў» 
із ноў апы ну лі ся вы ключ на ка-
то лі кі і ўні я ты. У склад ад ноў ле-
на га ма гіст ра та ўвай шла толь-
кі ня знач ная част ка асоб, якія 
ўдзель ні ча лі ў ра бо це га рад скіх 
улад у 1654—1667 га дах...

Мно гія ўрад ні кі «мас коў ска га 
ча су» пас ля 1667 го да не змя ні лі 
ве ра выз нан ня і пра цяг ва лі жыць 
у По лац ку. Але ўжо не зай ма лі 
ні я кіх афі цый ных па сад. Мож-
на ска заць, што яны з'яў ля лі ся 
не фар маль ны мі лі да ра мі пра-
ва слаў най аб шчы ны, згур та ва-
най ва кол брац тва пры Бо га яў-
лен скай царк ве. Ка лі пас ля 1680 
го да пад ціс кам «ні зоў» быў ад-
ноў ле ны та кі ор ган га рад скіх 
улад, як «му жы гмін ныя» (прад-
стаў ніц тва мя шчан, што кант ра-
ля ва ла фі нан са вую дзей насць 
ма гіст ра та), у яго склад увай шло 
аж чатыры асо бы, якія з'яў ля лі ся 
ўрад ні ка мі пры «цар скай» ад мі-
ніст ра цыі...

Вяр тан не пра ва слаў ных на па-
са ды бур міст раў, рай цаў і лаў ні-

каў ад бы ло ся ў га ды Паў ноч най 
вай ны (1700—7721) ці, дак лад ней, 
ка ля 1708 го да. У ма гіст рац кіх да-
ку мен тах за 1709 год згад ва юц ца 
на ступ ныя ўрад ні кі пра ва слаў-
на га ве ра выз нан ня: бур містр 
Ян Сце бут, рай ца Аб рам Сніт ка, 
лаў ні кі Мі хал Ала вяш ка, Аляк-
сандр Ва ро ніч, Гры го рый Да м'я-
на віч, Ста фан Хар ке віч.

— Ха рак тэр най з'я вай ва 
ўнут ра ным жыц ці По лац ка пер-
шай чвэр ці XVІІІ ста год дзя ста ла 
ма са вае пе ра ся лен не мя шчан, 
га лоў ным чы нам, ка та ліц ка га 
і ўні яц ка га ве ра выз нан няў, у Бе-
шан ко ві чы, Друю і ін шыя мес-
цы Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 
Ра зам з част кай мя шчан вы еха-
ла так са ма знач ная коль касць 
урад ні каў ма гіст ра та. 5 снеж ня 
1725 го да ма гіст рат пуб ліч на 
пры знаў, што ў По лац ку «ма ла 
ма ем ка то лі каў з рым ска га бо ку, 
а з грэ час ка га — уні я таў». А мя-
шча не ў ад каз на гэ та пра сі лі, 
каб «ру сі нам да зво лі лі зай маць 
па са ды». 16 ліс та па да 1726 го да 
по лац кі ва я во да і войт Ста ні слаў 
Дэ нгаф за цвер дзіў пра ва слаў-
на га Аляк санд ра Мі хай ла ві ча 
Сце бу та на па са дзе бур міст ра 
з на ступ най фар му лі роў кай: 
«з пры чы ны не да хо пу ўні я таў».

З гэ та га ча су і да 1772 го да 
па ло ва мес цаў у по лац кім ма-
гіст ра це бы ла заў сё ды за ня та 
ка то лі ка мі і ўні я та мі, дру гая — 
пра ва слаў ны мі...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

«ДА ЗВОЛЬ ЦЕ РУ СІ НАМ 

ПА СА ДЫ ЗАЙ МАЦЬ»

План По лац ка па чат ку XVІІІ ста год дзя.

НУ І НУ!

Вы кі ну лі 
кі роў цу з аў то

Пад Лі дай трое муж чын 
з піс та ле там на па лі на так сіс та.

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы 
УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка-
ма, раз бой ны на пад на кі роў цу 
так сі быў здзейс не ны по бач з 
вёс кай Пяс кі Лід ска га ра ё на. Пра 
гэ та пра ва ахоў ні кам па ве да міў 
сам па цяр пе лы. Трое не вя до мых, 
па гра жа ю чы піс та ле там, вы кі-
ну лі кі роў цу з ма шы ны, вы кра лі 
200 руб лёў і 20 до ла раў. Пас ля 
гэ та га яны се лі ў аў та ма біль і па-
спра ба ва лі знік нуць. Але да лё-
ка па да зра ва ныя не па еха лі, бо 
тра пі лі ў да рож на-транс парт нае 
зда рэн не. У шас ці ра ё нах воб-
лас ці быў уве дзе ны план «Пе ра-
хоп», не ўза ба ве бы лі зной дзе ныя 
і аў та ма біль, і згон шчы кі.

Па сло вах па да зра ва ных, пе-
рад на па дам яны рас пі ва лі спірт-
ное. У ней кі мо мант муж чы нам 
за ха це ла ся пры год, та му, вы-
краў шы ў та ва ры ша пнеў ма тыч-
ны піс та лет, пай шлі на спра ву. 
Усе яны ра ней ужо ме лі праб ле-
мы з за ко нам. Па ар ты ку ле «Раз-
бой» рас па ча тая кры мі наль ная 
спра ва.

Мі ні-за вод 
у глу хім 
гу шча ры

Вы твор часць са ма го ну 
лік ві да ва лі пра ва ахоў ні кі ў 
Гро дзен скім ра ё не. Пра яе 
мі лі цы я не рам і су пра цоў ні кам 
Гро дзен скай аб лас ной ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту па ве да мі лі мяс цо выя 
жы ха ры. Не за кон ны аб' ект 
раз мя шчаў ся ў глу хім гу шча ры 
ка ля вёс кі Вярх пол ле.

Апе ра тыў ная гру па за спе ла 
са ма гон шчы каў зня нац ку. Адзін 
з іх, жы хар вёс кі Но вы Двор, 
узяў ві ну на ся бе. Мяр ку ю чы па 
вя лі кай тэ ры то рыі, якую за бру-
дзі лі ад хо да мі не ле га лы, апа-
рат пра ца ваў у ле се ўжо даў но. 
Ад пра ца ва ная бра га злі ва ла ся з 
ба ка праз шланг як з праль най 
ма шы ны. У вы ні ку на пло шчы ў 
600 квад рат ных мет раў быў зні-
шча ны ляс ны под сціл, на не се ная 
шко да ацэ не на ў 600 ба за вых ве-
лі чынь (13,8 ты ся чы руб лёў), па-
ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. За за брудж ван не ле су, 
якое па цяг ну ла шко ду ў буй ным 
па ме ры, пра ду гле джа на кры мі-
наль нае па ка ран не — па праў чыя 
ра бо ты і на ват па збаў лен не во лі. 
Раз лі чыц ца са ма гон шчы кам да-
вя дзец ца і за ссе ча ныя для вог-
ні шча 24 дрэ вы аб' ёмам 8,5 ку-
ба мет ра драў ні ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

М
І НУ ЛЫ раз мы рас па вя да лі пра функ цы я на ван не 
По лац ка га ма гіст ра та. Сён ня наш па ста ян ны экс перт 
па гіс то рыі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік На ву ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка БНТУ «Па лі тэх нік» 
Мак сім Ма ка раў пра па нуе да ве дац ца пра кан фе сій ны 
склад ор га наў ула ды са ма га ста ра жыт на га го ра да кра і ны 
ў XV—XVІІІ ста год дзях.

У скла дзе по лац ка га 
ма гіст ра та ўні я ты 
па ча лі пе ра ва жаць 

над пра ва слаў ны мі 
толь кі пас ля за бой ства 
12 ліс та па да 1623 го да 
ў Ві цеб ску по лац ка га 
ўні яц ка га ар хі епіс ка па 
Іа са фа та Кун цэ ві ча.


