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Признать, что отпадение от Православной веры в 

другое христианское исповедание или 

вероучение не подлежит преследованию и не 

должно влечь за собою каких-либо невыгодных в 

отношении личных или гражданских прав 

последствий, причем отпавшее по достижении 

совершеннолетия от Православия лицо 

признается принадлежащим к тому 

вероисповеданию или вероучению, которое оно 

для себя избрало...

(пункт №1 “Указа аб умацаванні пачаткаў 

верацярпімасці” ад 17 красавіка 1905 г.)



Канфесійная сітуацыя на паграніччы напярэдадні 

рэвалюцыі 1905 года.

- На тэрыторыі 

Гродзенскай губерні 

(куды ўваходзіла і 

Беласточчына) ўнія 

была ліквідавана ў 

1839 г.

- На тэрыторыі 

Холмшчыны (сіні 

колер) і 

Сапоцкінскага краю 

(жоўтае кола) ўнія 

была ліквідавана ў 

1875 г.



Гістарыяграфія па тэме даследавання

Манаграфічных даследванняў у беларускай

гістарыяграфіі яшчэ не з’явіліся. Сустракаюцца асобныя

артыкулы, якія ў поўнай ступені раскрыць дадзеную

тэму не здольныя.

Варта прыгадаць імёны Ганчара А. І., Яноўскай В.

В., Ю. Туронка, Смалянчука А. Ф., А. Станкевіча, А.

Вашкевіча і інш. Калектыўныя абагульняючыя працы па

гісторыі як каталіцкай так і праваслаўнай царквы не

багатыя адносна падзей пачатку 20 ст.



Сапоцкінскі край у ХІХ – пач. ХХ стст.



Вясной 1875 г. 

прымусовым 

шляхам у 

праваслаўе было 

пераведзена каля 

12 тысяч жыхароў 

Аўгустоўскага 

павета 

Сувалкаўскай 

губерні



Месцы памяці падзей, звязаных з указам аб 

рэлігійнай талеранцыі

Хрышчоная Гара

недалёка ад мястэчка 
Сапоцкін. Тут ад 
моманту закрыцця 
Сапоцкінскага касцёла 
і ўніяцкай царквы 
адбываліся таемныя 
хросты і малітвы 
пераведзеных у 
праваслаўе мясцовых 
жыхароў. Месца 
асабліва шануецца 
мясцовымі жыхарамі 
дасюль.



Удзел жыхароў Сапоцкінскага краю ў 

рэвалюцыі 1905 г.

- Масавы пераход у рымска-каталіцтва

- Хрышчэнне дзяцей у каталіцкім касцёле

- Падтрымка прадстаўнікоў байцоў

гродзенскай арганізацыі ППС

- Няўдзел у выбарах у мясцовыя органы

самакіравання



Вынікі Указа 17 красавіка 1905 г.

- рыма-каталіцтва прынялі каля 16 тыс. чалавек (на 
Сапоцкіншчыне), не менш 100 тыс. па ўсёй Беларусі, каля 250 
тыс. на Падляшшы.    

- адрадзіліся або былі заснаваныя шматлікія рымска-каталіцкія 
парафіі.



- Праваслаўныя прыходы праіснавалі да     
Першай сусветнай вайны, пасля былі 
ліквідаваны, цэрквы перароблены ў касцёлы

- Вяртання да грэка-каталіцтва не адбылося



Памятны знак аб 

падзеях 1905 г. 

пастаўлены на ўскрайку 

вёскі Ласосна 

мясцовым памешчыкам



Памятны крыж каля 

в. Навумавічы з 

тэкстам “Na 

pamiątke wyzwolenia 

i tolerancji religijnej. 

31 sierpnia 1905 r.”

(“На ўспамін 

вызвалення і 

рэлігійнай 

талеранцыі. 31 

жніўня 1905 г.”). 

Пастаўлены на 

ўскрайку былых 

уніяцкіх могілак



Абмуроўка былой уніяцкай (пасля 

праваслаўнай царквы ў Сапоцкіне).Пры чым 

аб гісторыі гэтага аб’екта памятаюць толькі 

найстарэшыя мясцовыя жыхары 



Ператвораныя ў 

каталіцкія касцёлы 

былыя 

праваслаўныя 

цэрквы ў Лабне 

(зверху), Галынцы 

(ніжэй), Рыгалаўцы 

(на тэрыторыі 

Польшчы) і ў іншых 

мясцовасцях



Былая ўніяцкая 
царква ў Перстуні, 
пераўтвораная ў 
касцёл, дзе 
ацалелі 
пераробленыя 
Царскія Вароты



Шматлікія могілкі з уніяцкімі і праваслаўнымі 

артэфактамі ў Сапоцкіне, Зарачанцы (Балі) і іншых 

мясцовасцях



Высновы:
- Указ аб рэгійнай талерантнасці 1905 г. значна 

паўплываў на этнаканфесійную структуру 
насельнцітва беларуска-польскага пагранічча. У 
Сапоцкінскім рэгіёне ў каталіцтва перайшло больш 16 
тыс. чалавек, якія прынялі польскую нацыянальную 
свядомасць.

- Нашчадкі былых уніятаў (пасля праваслаўных) 
памежжа ўжо амаль не памятаюць пра падзеі, якія 
суправаджалі выданне Указа аб рэлігійнай 
талерантнасці.

- У польскай гістарыяграфіі найбольш разглядаецца 
ўплыў Указа 1905 г. на тэрыторыю Холмшчыны 
(паўднёвая частка Падляшша, часткова Люблішнчына).

- Уважлівай і аб’ектыўнай ацэнкі дзяржаўна-канфесійных  
адносінаў па вызначанай тэме на тэрыторыі беларуска-
літоўскіх губерняў яшчэ няма.


