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З. В. АНТАНОВІЧ  (Мінск) 

АРХІЎ  І  БІБЛІЯТЭКА  ПІНСКАГА  ФРАНЦЫСКАНСКАГА 

КЛЯШТАРА  Ў  ХІХ ст. ЯК   ЧАСТКА  САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ 

СПАДЧЫНЫ  ПІНШЧЫНЫ 

 

Архівы і бібліятэкі, фарміраванне якіх працягваецца ад узнікнення пісьменства і да сѐнняшняга 

моманту, з’яўляюцца захавальнікамі сацыяльнай і культурнай памяці чалавецтва. Пры гэтым кожнае 

пакаленне пакідае свой адбітак на іх камплектаванні, сістэматызацыі і захаванні. Не выключэннем 

з’яўляюцца і архівы канфесійных устаноў. 

На Беларусі, дзякуючы яе геапалітычнаму знаходжанню і талерантнасці насельніцтва, суіснавала 

шмат веравызнанняў, якія аказалі ўплыў на развіццѐ краіны і пакінулі шматлікую дакументальную 

спадчыну. Рыма-каталіцкай царкве належала значная роля на палітычнай і канфесійнай арэне на працягу 

некалькіх стагоддзяў. Перыяды панавання расійскага самадзяржаў’я, адным з асноўных слупоў якога было 

праваслаў’е1, пакінулі адбітак на нашай спадчыне. Сѐння дакументы справаводства рыма-каталіцкай царквы 

застаюцца прывабнымі для вывучэння гісторыкамі, крыніцазнаўцамі і археографамі. 

У горадзе, які з’яўляўся адным з найбуйнейшых цэнтраў рыма-каталіцкай царквы на Беларусі, сѐння 

застаўся толькі адзін касцѐл. Раней у г. Пінску было прадстаўлена шэсць манаскіх духоўна-рыцарскіх 

ордэнаў. Самым старажытным з іх з’яўляўся францысканскі, пачатак дзейнасці якога адносіцца да 

праўлення Жыгімонта Кейстутовіча (1396 г.)2. Яго сцены на дадзены момант прымаюць веруючых 

каталіцкага веравызнання ў якасці парафіяльнага касцѐла і дзейнічае вышэйшая міждыяцэзіяльная духоўная 

семінарыя імя Т. Аквінскага, хаця само прадстаўніцтва францісканцаў было скасавана ў 1852 г.3  Вынікі іх 

дзейнасці на Піншчыне адлюстраваліся ў складзе бібліятэкі і архіва кляшта- 
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ра. Аднак дакументы справаводства кляштара і касцѐла, а таксама звесткі аб фондах бібліятэкі перыяду да 

1917 г. былі расцярушаны ў выніку неспрыяльных грамадска-палітычных абставін паміж архівамі некалькіх 

краін, у тым ліку, безумоўна, Беларусі. Значная частка спадчыны была ўвогуле страчана і сѐння 

рэканструіраваць склад архіва можна дзякуючы дакументам, якія захаваліся ў складзе справаводчай 

дакументацыі ўстаноў, функцыянальна звязаных з касцѐлам і кляштаром. 

Публікацый, цалкам прысвечаных яго архіву і бібліятэцы, амаль няма. Выключэнне складаюць 

звесткі, пададзеныя К. Кантакам, архівістам Пінскага касцѐла, і А. Петрані. Першаму, з арганізацыяй 

Пінскай дыяцэзіі ў 28.10.1925 г., яе біскупам слугой Божым З.  Лазінскім была даручана інвентарызацыя 

бібліятэкі, пры якой захоўваўся архіў. Згодна з яго звесткамі асноўную частку спадчыны кляштара і касцѐла 

складалі рукапісы і старадрукі пінскіх францысканцаў XIV—ХІХ ст., якімі былі прадстаўлены каштоўныя 

звесткі па гісторыі кляштара, у тым ліку касцѐльныя хронікі, прывілеі на зямельныя і фінансавыя маѐмасці, 

рэестры дакументаў, складзеныя ў XVII—XVIII ст., метрычныя кнігі і старадрукі4. На момант апісання ў ім 

захоўвалася 4 рукапісных кодэкса і 19 інкунабул, пазначаных у пратаколе візіты ад 1597 г. На апошніх 

незадрукаваных аркушах кнігі Sermones Pomerii Stellarum Coronae, надрукаванай у 1509 г. у Я. Сакона ў 

Ліѐне, былі запісаны пінскімі францысканцамі метрыкі аб хрышчэнні за 1583—1584 гг. Цалкам спадчына 

францысканцаў, паводле звестак А. Петрані, складала дзве тысячы тамоў, у тым ліку 800 старадрукаў5. 

Прыведзеныя звесткі таксама ўключаюць зборы пінскіх кляштароў, скасаваных у ХІХст. Дакладна вядома, 

што толькі бернардзінскія старадрукі складалі 428 адзінак6. Узбагаціўся збор на пачатку ХХ ст. дзякуючы 

асабістым калекцыям прафесараў, а асабліва ксяндза К. Кантака, ксяндза Я. Васілеўскага, ксяндза Ю. Каз- 

лоўскага, біскупаў К. Букрабы і З.  Лазінскага7. Сучасны даследчык А. Ярашэвіч прыводзіць звесткі 

аб наяўнасці 661 т. у бібліятэцы былога францысканскага, а на той момант парафіяльнага, Пінскага касцѐла8. 

Частка кніг магла быць перададзена павятовай школе, якая распачынала сваю дзейнасць пры кляштары, а 

пазней была перададзена ў свецкае падпарадкаванне. 

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі г. Мінска (далей НГАБ) захоўваецца шэраг спраў, 

якія дазваляюць рэканструяваць гісторыю і грамадскую дзейнасць Пінскага рыма-каталіцкага 



францысканскага касцѐла Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і кляштара пры ім. Дадзеная 

рэканструкцыя дазваляе прасачыць перыяд амаль 500-гадовага існавання прадстаўніцтва францысканцаў у г. 

Пінску і іх месца на канфесійнай і грамадскай арэне горада, высветліць значнасць сацыяльнай і культурнай 

спадчыны, пакінутай прадстаўнікамі ордэна пінчукам. 
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 Спадчына францысканцаў рассеяна па 15 фондах архіва9. Аднак толькі інвентары і візіты (за 

выключэннем асобных спраў) дазваляюць акрэсліць складархіва і бібліятэкі дадзенай установы і сведчаць аб 

іх ролі ў грамадстве. Хаця г. Пінск уваходзіў у склад Мінскай губерніі, у якой дзейнічала адпаведная 

кансісторыя да 1883 г.10, неабходныя дакументы знаходзяцца ў фондзе Магілѐўскай рыма-каталіцкай 

кансісторыі11. У НГАБ захаваліся толькі дзве візіты і адно інвентарнае апісанне прадстаўніцтва ордэна ў г.  

Пінску за ХІХ ст. Інвентарнае апісанне 1856 г.12, згодна свайго фармуляра, не ўключала звестак аб 

бібліятэцы і архіве кляштара. Святары запаўнялі яго ў свабоднай форме, таму апісанне францысканскага 

кляштара ахоплівае некаторыя звесткі, якімі пацвярджаюцца правы на землі, якія належалі кляштару, што 

непасрэдна датычыцца складу дакументальнай спадчыны пінскіх францысканцаў. Дадзеная інфармацыя не 

дазваляе поўна акрэсліць архіў. 

Асобныя звесткі аб архіве і бібліятэцы прадстаўлены ў складзе візіт, якія складаліся падчас рэвізіі 

кожнага кляштара. У іх структуры асобным раздзелам вылучаюцца звесткі пра бібліятэку (Biblioteka), якая 

магла ўключаць кнігі як набытыя самім кляштаром, так і з асабістых збораў манахаў-францысканцаў. Пры 

захоўванні ў бібліятэцы архіва яго апісанне таксама ўваходзіла ўдадзеную частку візіты. У раздзеле аб 

прадстаўніках закона і іх абавязках (Zgromadzenie zakonne klasztoru, Xiiża) пазначаўся святар, які займаўся 

захаваннем архіва і бібліятэкі — kusztosz (custos)13. Нягледзячы на ўстойлівы фармуляр, апісанне ў кожнай 

візіце мела свае асаблівасці. У дачыненні да пінскага рыма-каталіцкага кляштара візіты дазваляюць назваць 

толькі спецыялізаваныя кнігі, якія выкарыстоўваліся святарамі пры падрыхтоўцы багаслужэнняў, а таксама 

акрэсліць архіў кляштара. У візіце ад 1818 г. называецца імя кусташа пры кляштары — ксяндза Дамініка 

Хржаноўскага14. 

Архіў не вылучаны з бібліятэкі і апісаны ў складзе невялікага раздзела — Касцѐльныя кнігі (Ksiigi 

Kościelne). У візіце ад 1818 г. яны раздзелены на дзве групы ў залежнасці ад іх выкарыстання для музычнага 

суправаджэння імшы або манахамі ў іх дзейнасці15, у адрозненне ад візіты 1829 г., у якой яны запісаны 

разам16. Дадзеныя кнігі датычацца літургікі (богаслужэбных кніг для грамадскага і прыватнага набажэнства) 

раздзела пастырскага багаслоўя (сістэмы раскрыцця прыкладных аспектаў культавай дзейнасці)17. Да 

харавых кніг з нотамі, якімі вызначаўся парадак спеваў падчас набажэнства згодна з касцѐльным 

календаром, належалі Антыфанарыі (Antyfonarz) — літургічныя кнігі кароткіх рэфрэнаў (антыфон18) для 

спявання адпаведна літургічным гадзінам19, Брэвярыі (Brewiarz) — кнігі паслядоўнасці спеваў падчас 

літургічных гадзін20, Псалмы (Psalmy), спяваныя падчас імшы, Мартырологі (Martyrologium) — кнігі 

рэлігійнай агіяграфіі пра пакутнікаў за веру21, музычныя медытацыі 
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(Medytacje muzyczne), зборнікі касцѐльных песен (Kantyczki chorowe) і градуалы (Graduały) — зборнікі ўсіх 

песняспеваў мес22. Закрыстыйныя кнігі адзначалі ход імшы. Яны прадстаўлены Місаламі (Mszały) — 

зборнікамі тэкстаў мес для ўсяго літургічнага года23, Трэбнікамі (Agendy) — найбольш распаўсюджанае 

ўніфікаванае выданне на лацінскай мове з паралельнымі тэкстамі малітваў для прыхаджан падчас імшы, 

Евангеліямі (Ewangieliczki), кнігамі для запісаў абавязкаў (Ksiigi do zapisy obligуw) і адпраўленых імш 

(Ksiigi do zapisy mszy). Цалкам пад 1818 г. пазначана 38 кніг, а пад 1829 г. — 58. Дадзеныя за 10 год 

папоўніліся кнігамі, якія датычыліся архіва: Метрычныя запісы (Kssgi Metryczne) і кнігі для запісаў загадаў 

духоўных і свецкіх улад (Ksiigi do zapisywania ukazуw i zaleceń władzy duchownej jako też i rz dowej). 

Пры кляштары францысканцаў да 1799 г. дзейнічала школа з бакалаўрам і праходзілі падрыхтоўку 

клерыкі розных ступеняў навучання. План навучання складаўся з шэрага агульнаадукацыйных дысцыплін, 

таму бібліятэка складалася не толькі з кніг духоўнага напрамку, але і літаратуры, напрыклад, па гісторыі, 

рыторыцы, фізіцы. Дадзеныя кнігі, на жаль, не пазначаліся падчас візітацый, аднак, на шчаце даследчыка, 

сярод дакументаў НГАБ захавалася справа аб перадачы кніг па зачыненні Сакольніцкага вучылішча ў 

кляштар пінскіх францысканцаў, адкуль яны былі ўзяты па дамове паміж адміністрацыямі дадзеных 



устаноў24. Таму можна сцвярджаць, што ў бібліятэцы пінскага рымакаталіцкага кляштара захоўвалася такая 

літаратура, як Фізіка Асінскага, Геаграфія Сярчынскага, Эпохі прыроды, Гісторыя князѐў і каралѐў 

Польскіх, а таксама сачыненне С. Патоцкага аб красамоўстве і стылі25. Усяго на часовае карыстанне пінскія 

францысканцы прадставілі 50 тамоў. 

Звесткі аб складзе самога архіва можна вылучыць з некалькіх раздзелаў візіты. У залежнасці ад 

візітатара (адмысловага чалавека, прызначанага біскупам для правядзення рэвізіі кляштара) раздзел аб 

фундацыях (Fundusz Klasztorny) уключаў памеры землеўладанняў кляштара, называў іх і адзначаў сумы, 

атрыманыя ім у якасці ахвяраванняў на ўтрыманне ксяндзоў і ўладкаванне манастыра. Звычайна запіс 

складаўся з абазначэння асобы фундатара, яго поўнага тытула, зместа фундацыі і даты. Кожны запіс быў 

пацверджаны адпаведным дакументам, які захоўваўся ў архіве разам са справаводчай дакументацыяй 

кляштара. З XVI ст., калі гродскія і земскія суды атрымалі т. зв. «права вечнасці», кнігі ў іх капіраваліся для 

гарантыі захавання дакументаў найбольшай каштоўнасці. Такімі крыніцамі з’яўляліся прывілеі і 

фундацыйныя лісты пінскаму рыма-каталіцкаму францысканскаму кляштару ад моманту яго заснавання26, 

што дазваляе рэканструіраваць склад архіва, а таксама прасачыць развіццѐ кляштара, перыядычнасць яго 

росквіту і заняпаду, раскрыць залежнасць яго функцыянавання ад палітычных і грамадскіх падзей. 
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Фінансавыя фундацыі адлюстроўваліся ў шэрагу табліц: Суммы кляштара, атрыманыя па розным 

тастаментам, серабром (Summy Klasztorne z roznych Legacyow Srebrem), Страчаныя суммы з тастаментаў  

(Summy zŕginione Legacyine), якія зводзіліся ў выніковыя запісы: Гадавы даход серабром (Przychod Roczny 

Srebrem) i Гадавыя аблігацыі ад працэнтаў  (Obligacye roczne od Dochodzacych Procentow)27. Яны дазваляюць 

не толькі характарызаваць даход кляштара, яго ролю ў грамадстве, але і яго фундатараў, таму што запіс 

уключаў імя фундатара, яго пасаду і суму фундацыі. 

Такім чынам, рэканструкцыя стану бібліятэкі і архіва, які захоўваўся пры ѐй, пінскага рыма-

каталіцкага францысканскага кляштара ў ХІХ ст. сведчыць аб значнай ролі манахаў дадзенага ордэна сярод 

шырокіх слаѐў грамадства.  

Дакументы архіва дазваляюць прааналізаваць сацыяльнае паходжанне вернікаў, дэмаграфічную 

сітуацыю, дзейнасць кляштара і манахаў. Бібліятэка стала захавальніцай культурнай спадчыны Піншчыны, 

таму што яе фарміраванне працягвалася ад моманту заснавання кляштара да ліквідацыі прадстаўніцтва 

францысканцаў. У іх склад уваходзілі асабліва каштоўныя дакументы і кнігі для асветы, культуры і гісторыі 

Піншчыны і ўсяго грамадства Беларусі. 
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