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Статья посвящена деятельности латышской православной общины м. Лиозно в 

условиях советской религиозной политики. Данная община возникла примерно в сере-

дине 1880-х гг. и была единственной самостоятельной общиной, все члены которой яв-

лялись латышами и придерживались православного вероисповедания. На протяжении 

1920-х гг. в условиях раскола, произошедшего внутри православной церкви, в зависимо-

сти от позиций тех или иных священников латышская община постоянно меняла ориен-

тиры. Достаточно сложно складывались её отношения с русской православной общиной 

местечка. Причинами для конфликтов являлись имущественные вопросы и борьба 

между священниками за лидерство. Община была ликвидирована в начале 1930-х гг. в 

результате одной из антирелигиозных кампаний, проводившихся в БССР. 

The article of the Latvian orthodox community of Liozno in the conditions of the Soviet 

religious policy is devoted. This community has arisen approximately in the middle of 1880th 

when it was the unique independent community, all members of which was Latvians and ad-

hered to orthodox religion. Throughout 1920th in the conditions of the split which has occurred 

in Orthodox Church, depending on positions of different priests the Latvian community con-

stantly changed reference points. A relation with Russian orthodox community of a place was 

difficult. The property questions and struggle between priests for leadership were the reasons 

for conflicts. The community has been liquidated in the early 1930th as a result of one of the 

antireligious campaigns in BSSR. 

 

Насельніцтва беларускіх губерняў Расійскай імперыі канца ХІХ – 

пачатку ХХ ст. характарызавалася поліканфесійным складам: паводле вы-

нікаў перапісу 1897 г., 76,7 % лічылі сябе праваслаўнымі, 11 % – іўдзеямі, 

9,4 % – каталікамі, 2,2 % – стараабраднікамі, 0,6 % – пратэстантамі [1]. Зы-

ходзячы з таго, якую мову апытаныя назвалі роднай, сярод праваслаўных 

пераважную большасць (каля 80 %) складалі беларусы, гэтага ж веравыз-

нання таксама прытрымліваліся рускія і ўкраінцы. Іўдаізм вызнавалі амаль 

выключна яўрэі і нешматлікая колькасць прадстаўнікоў рускай нацыяналь-

насці, каля 70 % каталікоў лічылі сябе палякамі. Стараабраднікамі былі пе-

раважна рускія, а пратэстантызм (лютэранства і баптызм) вызнавалі, як 

правіла, немцы, палякі і латышы [2]. Пры гэтым напярэдадні Кастрычніцкай 

рэвалюцыі 1917 г. на тэрыторыі Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губерняў 

меўся адзіны самастойны латышскі праваслаўны прыход, цэнтр якога раз-

мяшчаўся ў м. Лёзна [3]. Астатнія вернікі-латышы альбо прытрымліваліся 

іншых веравызнанняў (як правіла, каталіцтва ці пратэстантызму), альбо 

складалі праваслаўную абшчыну разам з прадстаўнікамі іншых нацыяналь-

насцяў. 



Дакладная дата ўтварэння ў м. Лёзна латышскай праваслаўнай аб-

шчыны не вядома, але паводле ўскосных дадзеных магчыма ўстанавіць, што 

арганізацыйна яна аформілася прыкладна ў сярэдзіне 1880-х гг. Так, у ар-

хіўных дакументах зафіксаваны факты карыстання абшчынай пэўнай бо-

гаслужбовай маёмасцю з 1884 г. і вядзення метрычных кніг з 1885 г. [4]. 

Пасля рэвалюцыйных падзей 1917 г. усе канфесіі апынуліся ў склада-

ным становішчы, бо нягледзячы на абвяшчэнне свабоды сумлення ў са-

вецкіх рэспубліках вялася пастаянная барацьба з рэлігіяй. 

Дадзены артыкул – гэта спроба прасачыць дзейнасць латышскай пра-

васлаўнай абшчыны м. Лёзна ва ўмовах савецкай рэлігійнай палітыкі. 

Пасля 1917 г. латышская праваслаўная абшчына карысталася будынкам 

царквы Святой Марыі Магдаліны, узведзенай з дрэва ў 1850 г. [5]. Храм раз-

мяшчаўся на Базарнай (цэнтральнай) плошчы мястэчка, побач з каменнай 

Свята-Узнесенскай царквой, якая належала групе вернікаў, што зафіксавана 

ў архіўных дакументах як руская праваслаўная абшчына [6]. Латышская аб-

шчына мела ўласную пячатку, у цэнтры якой змяшчалася абагуленая выява 

храма з трыма купаламі, а па перыметры – аднарадковая легенда: 

“СВѦЩЕН. ЗАВҌД. ПРАВОСЛ. ЛАТЫШ. МОГИЛЕВ. ПОЛОЦК. ЕП. *” 

(гл. малюнак 1) [7]. Дадзены надпіс, па ўсёй верагоднасці, азначаў: “Свя-

щен(ное) завед(ение) правосл(авное) латыш(ское), (находящееся в) Моги-

лев(ской губернии) Полоцк(ой) еп(архии)”. 

Нягледзячы на тое, што згодна з дэкрэтам УЦВК і СНК РСФСР “Аб 

грамадзянскім шлюбе, аб дзецях і аб вядзенні кніг актаў стану” ад 18 снежня 

1917 г., усе рэлігійныя інстытуты, якія да гэтага былі адказнымі за ўнясенне 

запісаў пра нараджэнні, шлюбы і смерці ў спецыяльныя кнігі, абавязаны 

былі перадаць іх для захавання ў адпаведныя павятовыя і валасныя органы 

ўлады, а ў дэкрэце СНК РСФСР “Аб свабодзе сумлення, царкоўных і рэ-

лігійных грамадах”, які ўступіў у сілу 20 студзеня 1918 г., было дакладна 

ўказана, што акты грамадзянскага стану павінны весціся “выключна гра-

мадзянскай уладай, аддзеламі запісу шлюбаў і нараджэнняў” [8], у латыш-

скай праваслаўнай абшчыне метрычныя кнігі пра нараджэнні вяліся да 1919 

г. [9]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

У пачатку 1920-х гг. на дзейнасць латышскай праваслаўнай абшчыны 

непасрэдны ўплыў аказвалі такія фактары, як складанае матэрыяльнае ста-

новішча рэлігійных абшчын у савецкіх рэспубліках, раскол унутры пра-

васлаўнай царквы на “ціханаўцаў” (прыхільнікаў традыцыйнага праваслаўя, 

якія адмаўлялі легітымнасць савецкай улады) і “абнаўленцаў” (прыхільнікаў 

царкоўных рэформ і супрацоўніцтва з савецкім урадам), які адбыўся ў 1922 

г., імкненне часткі беларускіх святароў пад кіраўніцтвам мітрапаліта 

Мінскага і Беларускага Мелхіседэка стварыць Беларускую аўтаномную 

царкву [10]. 

У верасні 1922 г. царква Святой Марыі Магдаліны разам з усёй маё-

масцю была перададзена рускай праваслаўнай абшчыне, бо латышская на 

той час не мела святара і таму не змагла заключыць з Лёзненскім райвыкан-

камам дамову на карыстанне богаслужбовай маёмасцю [11]. Ужо 22 каст-

рычніка 1922 г., паводле рашэння мясцовых органаў улады, будынак быў 

заняты пад ссыпны пункт. Прыходскі савет рускай праваслаўнай абшчыны 

ўзбудзіў перад Віцебскім епархіяльным упраўленнем хадайніцтва, у якім 

прасіў узняць перад урадам РСФСР пытанне пра вяртанне царквы абшчыне. 

Вернікі выказвалі занепакоенасць лёсам будынку, падлога і апорныя слупы 

якога ад цяжару збожжа, што там захоўвалася, маглі разбурыцца. Пры гэтым 

латышская абшчына ў мястэчку працягвала функцыянаваць, а выкары-

станне дзвюма абшчынамі адной (Свята-Узнесенскай) царквы стварала 

пэўныя нязручнасці [12]. 

Паводле рэгістрацыйных спісаў, складзеных у 1923 г., у латышскай 

праваслаўнай абшчыне налічвалася 58 чалавек, з якіх 36 (альбо 62 %) былі 

Малюнак 1 

Пячатка латышскай праваслаўнай царквы Святой Марыі 

Магдаліны, адбітак на дакуменце 1919 г. 
 

Малюнак 2 

Пячатка прыходскага савета латышскай праваслаўнай 

абшчыны м. Лёзна, адбітак на дакуменце 1927 г. 
 

Малюнак 3 

Вуглавы штамп прыходскага савета латышскай права-

слаўнай абшчыны м. Лёзна, адбітак на дакуменце 1927 г. 



мужчынамі, 22 – жанчынамі. Усе яны з’яўляліся сялянамі і пражывалі ў 

в. Разумова, якая знаходзілася за 7 км на поўнач ад м. Лёзна. Узроставая 

структура абшчыны выглядала наступным чынам: вернікаў ва ўзросце ад 17 

да 19 гадоў налічвалася 5 чалавек (8,6 % ад агульнай колькасці членаў аб-

шчыны), ад 20 да 29 гадоў – 24 чалавекі (41,4 %), ад 30 да 39 гадоў – 11 

чалавек (19 %), ад 40 да 49 гадоў – 4 чалавекі (6,9 %), ад 50 да 59 гадоў – 9 

чалавек (15,5 %), ад 60 да 71 – 5 чалавек (8,6 %). Святаром латышскай пра-

васлаўнай абшчыны ў гэты час быў Канеп Кірыл Кірылавіч, які пражываў у 

м. Лёзна. Старшынёй царкоўна-прыходскага савета з пяці чалавек з’яўляўся 

Назар Іванавіч Цянісаў [13]. 

У 1924 г. латышская абшчына абвясціла пра сваю прыхільнасць да аб-

наўленчага руху. На карысць такога сцверджання сведчаць надпісы на 

пячатцы (гл. малюнак 2) і вуглавым штампе (гл. малюнак 3) прыходскага 

савета абшчыны. На іх была змешчана легенда наступнага зместу: “Церк.-

Приход. Совет Центр. Латышск. Православн. Общины Во имя Св. Равноап. 

Марии Магдалины / Сост. под покровит. Миссион. Совета при Свящ. Си-

ноде Российск. пр-ой Церкви”. Такімі пячаткай і штампам абшчына кары-

сталася ў сярэдзіне 1920-х гг. [14]. Па ўсёй верагоднасці, дадзеная з’ява тлу-

мачыцца пазіцыяй новага святара абшчыны – Андрэя Брэча. У гэты час ла-

тышская праваслаўная абшчына належала да Высачанска-Веліжскай аб-

наўленчай епархіі, якую ўзначальваў епіскап Міхаіл Свідэрскі. А. Брэч 

імкнуўся здабыць ад яго званне протаіерэя (гэта значыць першынствуючага 

святара), але атрымаўшы адмову, абвясціў пра намер далучыць свой прыход 

да суседняй Полацка-Віцебскай абнаўленчай епархіі, у чым яго падтрымаў 

епіскап Гаўрыіл. У выніку пра канфлікт стала вядома ў Беларускім пра-

васлаўным свяшчэнным сінодзе, які загадаў святарам спыніць сваркі паміж 

епархіямі [15].  

А. Брэч заняў прынцыповую пазіцыю і вырашыў пайсці на стварэнне 

самастойнай абшчыны: у 1925 г. ён абвясціў пра яе адасабленне ад Беларус-

кай аўтаномнай царквы, а з 13 сакавіка 1927 г. афіцыйна былі перапынены 

сувязі латышскай абшчыны з Сінодам Расійскай праваслаўнай царквы – 

кіруючым органам “абнаўленцаў” [16]. 

З гэтага часу пачалі адбывацца непаразуменні паміж латышскай і 

рускай праваслаўнымі абшчынамі. Знешне яны праяўляліся як канфлікты на 

глебе падзелу маёмасці, але вельмі верагодна, што меў месца фактар 

асабістай непрыязні святароў, якія прытрымліваліся рознай арыентацыі і 

імкнуліся да лідарства ў асяроддзі праваслаўнага насельніцтва м. Лёзна і ва-

кольных вёсак. 

Латышская праваслаўная абшчына пачала ажыццяўляць з 1925 г. 

актыўныя захады па вяртанні сабе будынка царквы Святой Марыі Маг-

даліны, якім яна карысталася раней. Паколькі згодна з дэкрэтам “Аб сва-

бодзе сумлення, царкоўных і рэлігійных грамадах”, прынятым СНК РСФСР 

20 студзеня 1918 г., будынкі, прызначаныя для набажэнстваў, з’яўляліся 



народным здабыткам, а рэлігійныя абшчыны маглі атрымаць іх у бясплатнае 

карыстанне толькі паводле спецыяльнага распараджэння органаў савецкай 

улады [17]. Пытанне аб перадачы царквы ад адной абшчыны да другой маглі 

вырашыць Віцебскі акруговы і Лёзненскі раённы выканаўчыя камітэты. У 

сувязі з гэтым у студзені 1925 г. прыходскі савет латышскай абшчыны звяр-

нуўся да Віцебскага акрвыканкама з хадайніцтвам аб перадачы ёй драўлянай 

царквы, і апошні пастанавіў яго задаволіць. Тым не менш, руская пра-

васлаўная абшчына, выкарыстаўшы фармуліроўку пастановы пра “добра-

ахвотную перадачу”, пакінула будынак сабе. Акрамя таго, для латышскай 

абшчыны быў устаноўлены падатак за карыстанне царквой. Чарговы раз ла-

тышская праваслаўная абшчына звярнулася да Віцебскага акрвыканкама па 

згаданым вышэй пытанні 28 красавіка 1927 г. Яна прасіла перадаць ёй у ка-

рыстанне царкву Святой Марыі Магдаліны і траціну богаслужбовай маё-

масці (агульнай для двух храмаў), якая захоўвалася ў Свята-Узнесенскай 

царкве [18]. 

3 чэрвеня 1927 г. адбыўся агульны сход вернікаў рускай праваслаўнай 

абшчыны, на якім было пастаноўлена не прызнаваць А. Брэча святаром і не 

дапускаць яго да карыстання богаслужбовай маёмасцю. У адказ 16 чэрвеня 

А. Брэч накіраваў у Лёзненскі райвыканкам скаргу, у якой прасіў не прыз-

наваць дадзенае рашэнне і дазволіць яму правядзенне набажэнстваў для 

вернікаў (як латышоў, так і беларусаў), а таксама забяспечыць свабодны до-

ступ да праваслаўных культавых будынкаў мястэчка і ўсёй наяўнай у іх ма-

ёмасці. Паводле сцверджання святара латышскай абшчыны, супраць яго вы-

казаўся толькі царкоўна-прыходскі савет, у той час як асноўная частка чле-

наў рускай праваслаўнай абшчыны ставілася да яго лаяльна, пра што ён 

прадставіў акт, падпісаны 146 асобамі. Каб даказаць сваю правату, А. Брэч 

намерваўся 26 чэрвеня правесці агульны сход вернікаў [19]. 

У падтрымку рускай праваслаўнай абшчыны выступіў архіепіскап 

Віцебскі і Гарадоцкі Аляксандр Шчарбакоў, які 23 чэрвеня паведаміў у Віце-

бскі акрвыканкам пра тое, што згодна з рашэннем Свяшчэннага сінода, А. 

Брэч адлучаны ад святарскай дзейнасці, а таму не мае права кіраваць аб-

шчынай, ажыццяўляць набажэнствы і ад яе імя арганізоўваць сходы. У вы-

ніку руская праваслаўная абшчына раскалолася на розныя групоўкі: калі 

адна падтрымлівала латышскага святара, то прадстаўнікі другой лічылі, што 

ён імкнецца застацца адзіным праваслаўным святаром мястэчка і падпарад-

каваць сабе прыход Свята-Узнесенскай царквы [20]. 

Пакуль разглядаліся скаргі, Лёзненскі райвыканкам накіраваў рускай 

праваслаўнай абшчыне ліст, у якім загадваў “не супярэчыць святару Брэчу 

здзяйсняць рэлігійныя служэнні ў драўлянай царкве да часу разгляду ў РВК 

заявы, у адваротным выпадку будзе ўзнята пытанне пра растаржэнне да-

мовы як парушанай вамі” [21]. 

Пытанне пра перадачу драўлянай царквы было вырашана станоўча для 

латышскай абшчыны, і для рэалізацыі сваёй пастановы 29 чэрвеня 1927 г. 



Лёзненскі райвыканкам стварыў спецыяльную камісію з 3 асоб (члена рай-

выканкама, старшыні рэвізійнай камісіі і члена местачковага савета) для 

праверкі наяўнасці царкоўнай маёмасці. Працу камісіі планавалася пачаць 3 

ліпеня 1927 г. (пазней яна была перанесена на 11 ліпеня) [22]. 

У працэсе падзелу богаслужбовай маёмасці паміж рускай і латышскай 

абшчынамі ўзнік чарговы канфлікт. 7 ліпеня 1927 г. архіепіскап А. Шчарба-

коў, старшыня абшчыны А. Калінаў і былы царкоўны стараста У. Агнісенка 

вынеслі з царквы Святой Марыі Магдаліны антымінс (адмысловую шаўко-

вую хустку з мошчамі святых), якім латышская праваслаўная абшчына ка-

рысталася з 1884 г., тым самым пазбавіўшы яе магчымасці праводзіць 

літургію. У адказ латышская абшчына запатрабавала ў Лёзненскага райвы-

канкама вылучыць ёй адзін з трох антымінсаў Свята-Узнесенскай царквы, 

пакуль не будзе вернута маёмасць абшчыны [23]. 

Разгледзеўшы справу, Лёзненскі райвыканкам 9 ліпеня 1927 г. накіра-

ваў рускай праваслаўнай абшчыне ліст, у якім патрабаваў “у далейшым не 

чыніць ніякіх перашкод латышскай абшчыне і прадставіць ёй усе богаслуж-

бовыя прадметы для ажыццяўлення рэлігійных патрэб да часу вырашэння 

пытання пра канчатковую перадачу гэтай абшчыне царкоўнай маёмасці і 

драўлянай царквы па дамове” [24]. 

11 ліпеня 1927 г. у м. Лёзна сабралася вышэйзгаданая камісія па пра-

верцы маёмасці праваслаўных абшчын. Зверыўшы дадзеныя інвентарнай 

кнігі 1885 г. з наяўнымі ў Свята-Узнесенскай царкве богаслужбовымі 

прадметамі, члены камісіі прыйшлі да высновы, што зберажэннем каш-

тоўнасцяў на працягу дзесяцігоддзяў ніхто не займаўся і маёмасць царквы 

знаходзіцца ў дрэнным стане, таму варта скасаваць дамову з абшчынай і за-

ключыць яе з больш надзейнай групай вернікаў. Як вынік, 27 ліпеня 1927 г. 

Лёзненскі райвыканкам пастанавіў перадаць будынак царквы Святой Марыі 

Магдаліны латышскай абшчыне: падпісанне дамовы было прызначана на 5 

жніўня [25]. 

У далейшым А. Брэч працягваў змагацца за перадачу маёмасці латыш-

скай праваслаўнай абшчыне. 11 кастрычніка 1927 г. вернікі накіравалі ў Лёз-

ненскі райвыканкам прашэнне пра прадастаўленне ім часткі царкоўнай вар-

тоўні. Паколькі вартоўня мелася ўсяго адна, райвыканкам 26 кастрычніка 

пастанавіў усходнюю частку будынка аддаць латышскай абшчыне, а заход-

нюю пакінуць за рускай. Апошняя, праўда, ажыццявіла спробу аспрэчыць 

дадзенае рашэнне і накіравала адпаведную скаргу ў Віцебскі акрвыканкам, 

але той сваім рашэннем ад 16 красавіка 1928 г. пацвердзіў пастанову Лёз-

ненскага райвыканкама [26]. 

У 1929 – 1930 гг. у БССР была праведзена кампанія па закрыцці куль-

тавых будынкаў, адным са шматлікіх праяўленняў якой стала ліквідацыя 

цэркваў у м. Лёзна. У пачатку 1929 г. мясцовыя ячэйкі Саюза ваяўнічых 

бязбожнікаў і прафсаюзныя арганізацыі ўзнялі пытанне пра абсталяванне ў 

абедзвюх цэрквах мястэчка клубаў [27]. У хуткім часе культавы будынак у 



латышскай праваслаўнай абшчыны быў адабраны і царква Святой Марыі 

Магдаліны паступіла ў распараджэнне раённага спажывецкага саюза, а з лю-

тага 1932 г. у ёй размясціўся радыёвузел [28]. 

Такім чынам, на дзейнасці латышскай праваслаўнай абшчыны м. Лёзна 

ў 1917 – пачатку 1930-х гг. адбіліся ўсе складаныя і супярэчлівыя тэндэнцыі 

канфесійнага жыцця Беларусі паслярэвалюцыйных часоў. Нягледзячы на 

актыўную дзейнасць абшчыны ва ўказаны прамежак часу, яе ліквідацыя ў 

пачатку 1930-х гг. была цалкам заканамернай. 
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