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культов, что подтверждают практически все опрошенные (97%). Таким образом, 
большинство жителей страны (90%) в ближайшие годы исключают возможность воз-
никновения конфликтов на религиозной почве. Противоположной точки зрения при-
держиваются 4% респондентов.

Таким образом, не смотря на религиозное многообразие, ситуация в стране 
остается устойчивой, прогнозируемой и управляемой, не отмечено каких-либо выра-
женных конфессиональных противоречий. Конфессиональная политика государства 
направлена на поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия 
в белорусском обществе.
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ПАшПАРТыЗАЦыЯ 1933 ГОДА ЯК ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРАЦыЙНыХ 
РЭПРЭСІЙ СУПРАЦЬ ПРАВАСЛАЎНАГА ДУХАВЕНСТВА 

В. В. Бараненка (г. Мінск, Беларусь)

Непасрэднымі аргументамі для ўвядзення пашпартызацыі ў пачатку 30-х гадоў на 
ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза паслужыў шэраг эканамічных і палітычных фактараў. 
Пачатак 1930-х гадоў характарызуецца ў гісторыі савецкай дзяржавы, як перыяд 
правядзення калектывізацыі і рэпрэсій супраць сялянства, названых “ліквідацыяй 
кулацтва як класа”. Курс на рэзкае фарсіраванне тэмпаў калектывізацыі быў узяты пасля 
лістападаўскага (1929 г.) Пленума ЦК УКП(б). Згодна ідэі, якую выказаў І.В. Сталін, 
класавая барацьба павялічваецца па меры будаўніцтва сацыялізма і камунізма. На яго 
думку “продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских 
элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к 
неизбежному обострению классовой борьбы” [1, с. 172]. 

У палітычнай барацьбе прыхільнікі новай эканамічнай палітыкі пацярпелі паразу. 
Узяты курс на суцэльную калектывізацыю не мог абыйсціся без сілавых метадаў. 
У вёскі накіроўваліся групы ўпаўнаважанных, якія дзейнічалі рознымі метадамі: 
ад агітацыі і ўгаворванняў да пагроз і арыштаў. У выніку пачатку правядзення 
калектывізацыі ўзмацніўся кантроль з боку Аб’яднанага дзяржаўнага палітычнага 
ўпраўлення за ўсімі працэсамі, звязанымі з рэлігійным жыццём грамадства.

Падпарадкаванне вёскі і атрыманне з яе сродкаў для патрэб індуст рыя лі за-
цыі – толькі адна з прычынаў правядзення пашпартызацыі. Сярод іх таксама можна 
вылучыць наступныя: 1) павелічэнне міграцыі насельніцтва ў выніку індустрыялізацыі; 
2) рост насельніцтва гарадоў, крызіс тавараабарачэння і інш.; 3) пашырэнне маштабаў 
рэпрэсіўнай палітыцы у выніку станаўлення та та лі тар на га рэжыму.

27 снежня 1932 г. ЦВК і СНК СССР была прынята пастанова “Аб устанаўленні 
адзінай пашпартнай сістэмы па Саюзу ССР і абавязковай прапісцы пашпартоў”. 
Згодна дадзенай пастановы меркавалася ўвесці адзіную пашпартную сістэму на 



8

ўсёй тэрыторыі СССР напрацягу 1933 года, ахапіўшы ў першую чаргу насельніцтва 
Масквы, Ленінграда, Харкава, Кіева, Адэсы, Растова-на-Дану, Уладзівастока, а 
таксама сталіцы БССР – Мінска [2]. У хуткім часе дадзеная пастанова была дапоўнена 
“Інструкцыяй аб выдачы пашпартоў”, зацверджанай СНК СССР 14 студзеня 1933 г. і 
пастановай СНК СССР ад 28 красавіка 1933 г. Пастановы ўтрымлівалі як несакрэтны 
так і сакрытны раздзелы.

Згодна Інструкцыі ва ўсіх мясцовасцях, дзе праходзіла пашпартызацыя, пашпарт 
рабіўся адзіным дакументам, які падцвярджаў асобу ўладальніка. Акрамя кароткіх 
звестак аб уладальніку (імя, імя па бацьку, прозвішча, час і месца нараджэння, 
нацыянальнасць), у пашпарце ў абавязковым парадку ўказваліся: сацыяльнае 
становішча. Так савецкая ўлада ўсталёўвала наступныя сацыяльныя катыгорыі для 
людзей – “працоўны», “калгаснік», “селянін-адна асобнік”, “служачы”, “навучэнец” і г.д. 
Святары адносіліся да так званай катэгорыі “лішэнцаў” – пазбаўленых згодна савецкіх 
законаў шэрага правоў [4, c. 3-4].  

У п. 10 пастановы “Аб выдачы грамадзянам Саюза ССР пашпартоў на тэрыторыі 
саюза ССР” ад 28 красавіка 1933 г. звярталася ўвага на тое, што ў 100-кіламетровай 
паласе ад заходнееўрапейскай мяжы СССР ўмовы атрымання пашпартоў былі больш 
жорсткія, чым на большай часцы Савецкага Саюза [3]. Так, у сакрэтным раздзеле 
пастановы змяшчаліся абмежаванні на выдачу паш партоў і прапіскі ў рэжымных 
мясцовасцях для некаторых груп: кулакоў і раскулачаных, перабежчыкаў з-за мяжы, 
прыватных гандляроў, святароў і інш., а таксама членаў сем’яў ўсіх пералічаных груп 
грамадзян [4, с. 4-5]. У 100-кіламетровую зону ўваходзіла і тэрыторыя БССР, у выніку 
чаго, дадзенае дапаўненне дазваляла дзяржаўным органам адмаўляць у выдачы 
пашпарта непажаданым святарам. 

Трэба звярнуць увагу, што арышты пачаліся адразу, не чакаючы яшчэ непа срэд-
нага пачатку пашпартызацыі. Так, 4 студзеня 1933 г. быў арыштаваны псаломшчык-
регент Веремейскай царквы Чэрыкаўскага раёна М.Т. Ленічэнка “якобы не имеющего 
права – паспорта, как якобы личность («проповедника») могущего агитировать про-
тив Сов. Власти” [8, л. 5]. 

У выніку пачатку правядзення пашпартызацыі на тэрыторыі БССР пачаліся 
выпадкі адмовы выдачы пашпартоў святарам, што цягнула за сабой прымусовае 
перамяшчэнне іх у глыб джяржавы. Так, святару Асвейскай царквы пратаіерэю 
Васютовічу, было адмоўлена ў выдачы пашпарта і было прапанавана выехаць з Асвеі 
на адлегласць 100 кілометраў [5, л. 25-26об.]. 

Пагроза ў адмове выдачы пашпарта была і ў святара Каханавічскай царквы 
Асвейскага раёна А. Благавешчанскага: “С 4 Июля по 18-е я находился в удрученном 
состоянии, ибо местной комиссией мне отказано было в выдаче паспорта и пред-
ложено убраться из Коханович на 100 км. от границы. Я подал 5 июля лично в Ос-
вейскую Комиссию по выдаче паспортов жалобу, в которой достаточно мотивировал, 
что пастоновление Комиссии (Кохановичской) считаю неправильным и просил вы-
дать мне паспорт, приняв во внимание, что я являюсь единственным священником 
в районе. Освейская Комиссия признала мою жалобу правильной и единогласно по-
становила выдать мне паспорт, приравняв меня к категории служащих. И вот сегодня 
18-го я получил паспорт на 3 года” [7, л. 44].

Трэба адзначыць, што ў выніку адмовы выдачы пашпарта не звярталася ўвага 
на непасрэдную прычыну адмовы (прафесія), а прыдумляліся іншыя. Так, святару 
П. Хвойніцкаму з Петрыкава было адмоўлена ў выдачы пашпарта з тае прычыны, што 
ён “украінец” [7, л. 3об.]. 

Адбываліся выпадкі, калі мясцовыя ўлады падчас правядзення пашпар ты зацыі 
адмаўляліся не толькі ў выдачы пашпарта святару, аднак і яго рэгістрацыі. Такі 
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выпадак меў месца ў г. Слуцку падчас наведвання святара І. Карэнеўскага ў Гарсавет 
[6, л. 13].

Аднак, дзяржаўная ўлада не рызыкнула выселяць усіх святароў з тэрыторыі 
БССР баючыся непрадбачных абставін. Незважаючы на сакрэтныя дапаўненні да 
пастаноў аб парадку выдачы пашпартоў, большасць святароў усё ж такі атрымалі 
пашпарты. Гэта была мера для большага запалохвання і ўздзеяння на актыўных 
рэлігійных дзеячаў. 

Такім чынам, пашпартызацыя была адной з формаў абмежавання правоў 
асобы на свабоднае пражыванне і перамяшчэнне. І хоць яна праводзілася больш 
мяккімі метадамі, што давала высяленцу права самастойнага выбару месца пра-
жывання па-за рэжымнай зонай, тым не менш прымусовы характар высялення, 
а таксама матэрыяльныя, фізічныя і псіхалагічныя пазбаўленні высяляемых гра-
мадзян характарызавалі гэта мерапрыемства як дзяржаўную рэпрэсіўную акцыю. 
Асаблівасцю правядзення пашпартызацыі на беларускіх землях з’яўлялася тое, што 
ў параўнанні з большасцю іншых частак Савецкага Саюза, тэрыторыя БССР прызна-
валася “рэжымнай”. Менавіта гэтай прычынай тлумачыцца прымусовае перасяленне 
“ненадзейных элементаў” у глыб савецкай краіны, у склад якіх уваходзілі і служыцелі 
рэлігійнага культу. Фармальна, падставай для адміністрацыйных рэпрэсій было сацы-
яльнае становішча святароў як “лішэнцаў”.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОТНОшЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В БССР 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-х – НАЧАЛО 1950-х гг.)
А. Г. Василицын (г. Витебск, Беларусь)

Государственно-церковные отношения в современной Республике Беларусь яв-
ляются значимой составляющей общественного процесса. Изучение исторического 
опыта взаимоотношений государства и Русской православной церкви (РПЦ) позво-
лит оптимизировать их в будущем. Целью работы является освещение проведения 
государственной политики в отношении РПЦ в БССР во второй половине 1940-х – 
начале 1950-х гг. Источниками послужили фонды Национального архива Республики 
Беларусь, Государственного архива Российской Федерации, использовались методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции.




