
18 кастрычніка 2016 г. 11
№ 27 (174)

У Гер боў нi ку рас пi са ны 
гiс то рыi ро даў — хто чы iм сы-
нам з'яў ля ец ца, з ука зан нем 
звес так пра кож на га ча ла ве ка 
(мес ца пра цы, па са ды i iн шае). 
Для та го каб ка рыс тац ца ёй, 
нi я кiх спе цы яль ных ве даў не 
па трэб на.

— Той, хто ўва хо дзiць у гiс-
то рыю, за ста ец ца на вя кi, — 
ад зна чае ды рэк тар Дэ парт-
амен та па ар хi вах i спра ва-
вод стве Мi нiс тэр ства юс-
ты цыi Ула дзi мiр АДА МУШ-
КА. — Ар хiў ная га лi на пай шла 
па шля ху пуб лi ка цыi збор нi каў 
да ку мен таў, якiя свед чаць пра 
гiс то рыю Бе ла ру сi. Ёсць тыя 
«чыс тыя гiс то ры кi», якiм мы 
да ём та кую пад пiт ку на шы мi 
вы дан ня мi — лю дзям не трэ-
ба ха дзiць у ар хiў ныя схро ны, 
а мож на прос та ска рыс тац ца 
збор нi ка мi да ку мен таў... Мя-
не нi хто не пе ра ка нае, што 
вы дан не каш тоў ных за пi саў у 
вы гля дзе кнi гi — гэ та ар ха iч ны 
спо саб пе ра да чы iн фар ма цыi 
ў XXI ста год дзi. Кнi га за ста-
нец ца на заў сё ды!

Ас но вай для на пi сан ня 
збор нi ка (як i па пя рэд нiх трох 
та моў) з'яў ля ец ца толь кi адзiн 
фонд — Мiнск ага два ран ска-
га дэ пу тац ка га схо ду. Та му 
нель га раз лiч ваць, што жы-
хар лю бо га кут ка Бе ла ру сi, 
чыё проз вi шча па чы на ец ца на 
«г», зной дзе тут iн фар ма цыю 
пра свой род. Ад нак не ка то-
рым шчас лiў чы кам мо жа са-
праў ды па шан ца ваць. У фон-
дзе за хоў ва юц ца ўнi каль ныя 

ге не а ла гiч ныя таб лi цы, iн шыя 
каш тоў ныя да ку мен ты.

Збор нi кi на па пя рэд нiя 
лi та ры — «А», «Б» i «В» — 
вы хо дзi лi ў 2002-м, 2007-м, 
2014-м га дах ад па вед на. 
Мож на ад зна чыць, што но вы 
збор нiк вый шаў уся го праз 
два га ды пас ля па пя рэд ня-
га — вi да воч на, што пра ца 
iс тот на па ско ры ла ся. Та му 
ўкла даль нi кi жар ту юць: мож-

на раз лiч ваць, што збор нiк на 
лi та ру «Я»... уба чаць на шы 
ўну кi.

— Апош нiя 15 га доў на зi-
ра ец ца вя лi кая цi ка васць да 
ге не а ло гii, — ад зна чае адзiн 
з аў та раў вы дан ня, кан ды дат 
гiс та рыч ных на вук Дзмiт рый 
МАЦ ВЕЙ ЧЫК. — Наш ар хiў 
зай ма ец ца вы ка нан нем ге не а-
ла гiч ных за пы таў ад гра ма дзян 
або ад на та ры яль ных кан тор. 
Ме на вi та ў апош нi час коль-
касць гэ тых за пы таў iс тот на па-
вя лi чы ла ся — вi даць iмк нен не 
лю дзей ра за брац ца ва ўлас ных 
ра да во дах. Што год нам пры хо-
дзiць больш за 100 за пы таў. У 
той час як ра ней бы ло ўся го 
5—10 за пы таў на год.

Па слу гу па да сле да ван-
нi аса бiс та га ра да во ду ў ар-

хi ве вы кон ва юць за гро шы. 
Аванс — 270 руб лёў, поў ныя 
кош ты для бе ла ру саў — 800 
руб лёў, для за меж ных гра ма-
дзян — не аб ме жа ва ны.

Рас па чы на ю чы да сле да ван-
не ра да во ду, вар та па чаць з 
по шу каў ва ўлас ных ся мей ных 
кры нi цах, рас пы таць сва я коў. 
Пе рад тым як звяр нуц ца да ар-
хiў ных фон даў, вель мi важ на 
ве даць не ка то рыя фак ты — 
мес ца на ра джэн ня прод ка i 
да ту, ка лi ён з'я вiў ся на свет, 
да 1917 го да.

— Мы па вiн ны больш глы-
бо ка пе ра асэн са ваць свой 
гiс та рыч ны шлях, зра зу мець, 
што зра бi лi за 25 га доў не за-
леж нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
што ро бiм ця пер i што па вiн ны 
зра бiць, — за ўва жае рэ цэн-

зент Гер боў нi ка, кан ды дат 
гiс та рыч ных на вук Вi таль 
МА КА РЭ ВIЧ. — Ра бо та над 
та кiм збор нi кам — рэ аль ны 
прык лад укла дан ня ў на шу 
iдэн тыч насць кам па не нтаў, якiя 
бы лi вы кi ну ты па тых цi iн шых 
пры чы нах на доў гi пра ме жак 
ча су. На род ака заў ся дэ фраг-
мен та ва ным — вы крас лi лi цэ-
лы пласт мi ну ла га. Нас лi чы лi 
ся лян скай на цы яй. Дзя ку ю чы 
та кой пра цы аў та раў збор нi ка 
мы вяр та ем з не быц ця бе ла-
рус кую шлях ту, якой доў гi час 
не бы ло ў на шай гiс то рыi.

Пра тое, ча му ме на вi та сён-
ня так уз рас ла цi ка васць бе ла-
ру саў да гiс то рыi свай го ро ду, 
на прэ зен та цыi збор нi ка раз ва-
жаў га лоў ны ар хi вiст На цы я-
наль на га гiс та рыч на га ар хi ва 
Ула дзi мiр ДЗЯ НI САЎ:

— У са вец кiя ча сы «за зi-
раць» у свае ка ра нi бы ло не-
бяс печ на. Та кая ге не тыч ная 
па мяць за хоў ва ла ся ў нас 
шмат га доў. Пас ля Вя лi кай 
Ай чын най вай ны, у 1970—
80-я га ды, га ва рыць пра гэ та 
ўжо бы ло мож на, але лю дзi 
ба я лi ся. Мно гiя знi шчы лi свае 
аса бiс тыя ар хi вы, фо та здым-
кi, да ку мен ты — каб яны вы-
пад ко ва не тра пi лi ў «кам пе-
тэнт ныя ор га ны»... Гэ та ра бо-
та над ар хiў ны мi збор нi ка мi, 
якая рас па чы на ла ся вель мi 
цяж ка — трэ ба бы ло вы най сцi 
пэў ную ме то ды ку, — ця пер 
пры вя ла да вы дат ных вы нi-
каў. Вар та да даць, што фонд 
Мiнск ага два ран ска га дэ пу-
тац ка га схо ду — сам па са бе 
ўнi каль ная з'я ва ў гiс то рыi ар-
хi вiс ты кi не толь кi на шай кра-
i ны, але i су меж ных. Та ко га 
ня ма нi ў Поль шчы, нi ў Лiт ве, 
нi ў Ра сii. У свой час ар хi вiс-
ты гэ та га фон ду прый шлi да 
вы сно вы, што трэ ба яго ўпа-
рад ка ваць — i скла лi ме на вi та 
пер са наль ныя аса бо выя спра-

вы, на кож ную лi та ру ад «А» 
да «Я». У iн шых ар хi вах усё 
рас фар мi ра ва на па га дах — 
каб знай сцi iн фар ма цыю пра 
пэў на га ча ла ве ка, трэ ба пра-
гар таць проць му да ку мен таў. 
А тут усё бы ло сiс тэ ма ты за ва-
на, доб ра апра ца ва на, раз ме-
шча на пад ад мыс ло вы мi вок-
лад ка мi — да рэ чы, на ват па iх 
ко ле рах мож на ары ен та вац ца 
ў ста ту се шлях цi чаў... Так са-
ма гэ ты фонд ура та ва ла тое, 
што ён меў 3-ю ка тэ го рыю: 
фон ды 1-й ка тэ го рыi за бi ра лi 
на ўдас ка наль ван не... За ха-
ва лi ся ўнi каль ныя ге не а ла-
гiч ныя таб лi цы, вы ка на ныя 
на вы со кiм мас тац кiм уз роў-
нi. Ёсць ка лек цыя па тэн таў, 
зроб ле ная на пер га мен це. На-
ту раль на, та кi ма тэ ры ял нель-
га згу бiць. Яго трэ ба бе раг чы 
i ша на ваць.

Вар та да даць, што яшчэ 
адзiн аў тар Гер боў нi ка, ар хi вiст 
Ва дзiм Уруб леў скi, аб са лют на 
бяс плат на пра во дзiць за ня ткi 
па ге не а ло гii пры пра ва слаў-
ным пры хо дзе свя цi це ля Мi ка-
лая Япон ска га ў Мiн ску. Там 
кож ны ах вот ны мо жа на ву чыц-
ца i склас цi ўлас ны ра да вод.

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ.
nina@zviazda.by
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ХТО ВА ШЫ ПРОДКІ?

«Якою мо вай, бра то ве, на ле-
жыць усла вiць свет лую па мяць най-
шчас ней шай ня вес ты Хрыс то вай 
Еў фра сiн нi! Бы ла яна да па мо гай 
па крыў джа ным, су ця шэн нем смут-
ку ю чым, рас пра ну тым — адзен нем, 
хво рым — на ве дан нем цi, прос та 
ка жу чы, — для ўсiх бы ла ўсiм. Еў-
фра сiн ня сэр ца сваё па iла Бо жаю 
муд рас цю. Еў фра сiн ня — не ўвя-
даль ны квет рай ска га са ду. Еў фра-
сiн ня — арол, што, лу на ю чы ў не бе, 
пра ля цеў ад за ха ду i да ўсхо ду, як 
пра мень со неч ны, пра свят лiў зям лю 
По лац кую». На ват ка лi пра жыц цё 
Еў фра сiн нi По лац кай не за ха ва ла ся 
б нi я кiх звес так, гэ ты ўзнёс лы гiмн 
не вя до ма га аў та ра яе жыц ця пi су 
пра сла вiў бы яе на ста год дзi. I са-
праў ды, ад мет ная тая зям ля, якая 
ўзга да ва ла гэ тую вя лi кую жан чы ну, 
пра свет ле ную Бо жай лю боўю да лю-
дзей. Якая ста ла для бе ла ру саў iх 
ня бес най апя кун кай.

Еў фра сiн ня бы ла дач кой ма лод-
ша га сы на кня зя Усяс ла ва Бра-
чыс ла вi ча, Свя та сла ва — Ге ор гiя i 
да по стры гу на сi лi iмя Прад сла ва. 
Зда ва ла ся, яе ча кае звы чай ны жа-
но чы лёс — шлюб, сям'я, дзе цi, уну кi. 
Сла вi ла ся яна сва ёй пры га жос цю, 
i мно га кня зёў сла лi да яе баць кi 
сва тоў. I ка лi споў нi ла ся Прад сла ве 
два нац цаць га доў, баць ка за ду маў 
вы даць яе за муж. Але iн шы шлях 
вы бра ла са бе Прад сла ва. Па лю бi-
ла яна кнiж ную на ву ку, а яе свет лая 
ду ша цяг ну ла ся да Бо жа га свят ла. 
Сва iм сэр цам зра зу ме ла юная кня-
зёў на ўсю мар насць люд ской мi тус нi, 

гэ тую па го ню за ба гац цем i сы тас цю, 
гэ тую пра гу люд ской сла вы — пыл i 
по пел. У па мя цi лю дзей за ста юц ца 
доб рыя спра вы, а праз да бро лю-
дзям, праз лю боў да iх мож на вы ра-
та ваць Бо жы дар — ду шу. I ду шой 
спа сцiг ла яна тую муд расць, што, 
бы вае, i са мым муд рым не спа сцiг-
нуць — муд расць Бо жа га за па ве-
ту. I ста ла яна па клi ка най слу жыць 
Бо гу. Прад сла ва пры ня ла ма нас кi 
сан i пры по стры гу атры ма ла iмя Еў-
фра сiн ня. Як у рос па чы рваў ва ла сы 
яе баць ка, як пла каў, як смут ка ваў! 
Лi чыў, што го ра — дач ка пай шла ў 
ма нас тыр. Толь кi не ён су це шыў яе, 
а яна яго. Цi зра зу меў князь ду шэў ны 
па рыў дач кi? Не згу бiў ён дач ку, а 

пры дбаў за ступ нi цу пе рад Бо гам i за 
сваю сям'ю, i за свой род ны По лацк, 
i за ўсiх лю дзей.

Шчы рыя ма лiт вы ўзно сi ла да ня-
бес на га Ай ца вер нi ца. I шчы расць 
яе ду шы асвят ля ла цем ру та го 
жорст ка га ча су. Квет ка рай ска га 
са ду бы ла па да ра ва на Бо гам Бе-
ла ру сi — iмя яе Еў фра сiн ня. I каб 
толь кi ма лiт вы... Да яе iш лi па су ця-
шэн не, па да бры ню, па мi ласць. Яна 
ля чы ла i ця лес ныя, i ду хоў ныя яз вы i 
ра ны. Хрыс цi ян ская цно та пра яў ля-
ла ся так са ма i ў iн шым — Еў фра сiн-
ня жа да ла бу да ваць храм. Хай гэ ты 
храм i не бу дзе мець сцен i баж нiц, 
аб ра зоў, ку па лоў, але ён бу дзе мець 
сло ва тое, сло ва, якое ёсць у Бо га, 
i гэ та сло ва па бу дуе храм у сэр цах 
i ду шах лю дзей. Еў фра сiн ня пе ра-
хо дзiць у са бор Свя той Са фii i там 
пе ра пiс вае кнi гi. З дня ў дзень — 
руп лi вая пра ца, кож нае на пi са нае 
ёй сло ва, як зер не, кi ну тае ара та-
ем ва ўра джай ную гле бу. Кож нае 
сло ва нес ла лю дзям асве ту, кож нае 
сло ва рас кры ва ла iм во чы. Пры бы-
так, якi атрым лi ва ла Еў фра сiн ня ад 
про да жу кнiг, яна раз да ва ла тым, 
хто па про сiць мi лас цi ну. Вось ца на 
пра цы для лю дзей, вось яна — вы-
шы ня ду хоў на га жыц ця.

I храм — бя лют кi, нi бы свеч ка, з 
яр кi мi фрэс ка мi свя тых, бе ла ка мен-
ны — па бу да ва ны Еў фра сiн няй. Па 
яе прось бе дой лiд Iван уз вёў царк-
ву, якой яшчэ не бы ло нi ў По лац кай 
зям лi, нi ва ўсёй Ру сi. I ра да ва лi ся 
па ла ча не, ра да ва ла ся да слёз Еў-
фра сiн ня i ў пер шай ма лiт ве ў сва iм 

хра ме пра сi ла Бо га, каб аба ра нiў ён 
лю дзей...

Яшчэ адзiн храм па бу да ва ла Еў-
фра сiн ня i за сна ва ла два жа но чыя 
ма нас ты ры. Пры хо дзi лi да яе тыя, 
ка го па клi каў да ся бе Бог.

Свя тасць нес ла Еў фра сiн ня род-
най зям лi, аздаб ля ла яе свя ты ня мi. 
Па яе прось бе вi зан тый скi iм пе ра тар 
Ма ну iл i па тры ярх Лу ка пры сла лi ў 
По лацк аб раз Эфес кай Бо жай Ма цi, 
пi са ны, па вод ле пад ан ня, еван ге лiс-
там Лу кой. Яна ж за ка за ла май стру 
Ла за ру Бог шу зра бiць крыж, у якiм 
зна хо дзi лi ся хрыс цi ян скiя рэ лiк вii: 
кроп лi кры вi Iсу са Хрыс та, ка ва лак 
Кры жа Гас под ня га, ка мя нi ад да ма вi-
ны Ба га ро дзi цы, част кi мо шчаў свя-
тых Стэ фа на i Пан це ляй мо на, а так-
са ма кроп лi кры вi свя то га Дзмiт рыя. 
I, зра зу ме ла, не мас тац кiя вар тас цi, 
не каш тоў нас цi, а гэ тыя рэ лiк вii зра-
бi лi крыж ад ной з га лоў ных свя тынь 
Бе ла ру сi, сiм ва лам яе ду хоў нас цi i 
хрыс цi ян скай чыс цi нi. Не рас ка жаш 
пра ўсе спра вы Еў фра сiн нi. Хоць ад-
на спра ва бы ла ў яе — нес цi лю дзям 
хрыс цi ян скую лю боў. I на ват кня зям, 
якiя рва лi ся бiц ца па мiж са бой, iмем 
Бо га за ба ра ня ла яна брац ца за 
зброю, яд на ла iх у лю бо вi i зго дзе. 
Мi ра твор ца! Ду хоў ны ўла дар По лац-
кай зям лi.

На пры кан цы жыц ця Еў фра сiн ня 
ад пра вi ла ся ў па лом нiц тва да Свя той 
зям лi па кла нiц ца Гро бу Гас под ня му. 
Сла ва пра по лац кую асвет нi цу сяг ну-
ла да лё ка. Па да ро зе яе су стра ка лi з 
ра дас цю i па ша най. Сам вi зан тый скi 
iм пе ра тар вi таў яе. У Iе ру са лi ме Еў-

фра сiн ня ўце шы ла ся ду шой — па-
кла нi ла ся Гро бу Гас под ня му. Сваю 
мi сiю на зям лi яна вы ка на ла i па пра-
сi ла Бо га пры няць яе дух i пе ра ся лiць 
у ня бес ны Iе ру са лiм. Гас подзь па чуў 
яе ма лiт ву i пры слаў да яе анё ла, якi 
i мо вiў: «Шчас ная ты ся род жан чын 
i шчас ная пра ца твая! Вось ужо рас-
чы нi ла ся рай ская бра ма i са бра лi ся 
анё лы, тры ма ю чы свеч кi i ча ка ю чы 
су стрэ чы з та бой».

Вi таўт ЧА РОП КА.

СВЯ ТАЯ ЕЎ ФРА СIН НЯ ВЯ ЛI КАЯ
(?—1167?)

Под авай те же по том кам, 
что ма е те з пред ков.

Анд рэй РЫМША.
Эпi гра ма на герб Льва Са пе гi, 1588 г.

Пра ге не тыч ную па мяць 
i вяр тан не з не быц ця

Не за адзiн дзень пi шац ца гiс то рыя. Та му i да сле ду ец-
ца яна не хут ка. «Гер боў нiк бе ла рус кай шлях ты. Том 
4» — ра бо та над гэ тай кнi гай, вы да дзе най ня даў на ў 
На цы я наль ным гiс та рыч ным ар хi ве Бе ла ру сi, вя ла ся 
не каль кi га доў. У вы дан нi змя шча юц ца ра да вод ныя 
рос пi сы толь кi на ад ну лi та ру — 4-ю. Та му мно гiя, чыё 
проз вi шча па чы на ец ца з лi та ры «Г», ця пер ма юць 
над зею больш да ве дац ца пра свой род. Але i для ўсiх 
iн шых гэ та кнi га мо жа быць над звы чай цi ка вай...

Ге не а ла гiч ная таб лi ца ро ду Га дзеб скiх. 22 ве рас ня 1835 г.


