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Тай на ма гі лёў ска га 
не кро па ля

Яшчэ шэсць га доў та му 

яна ра зам з вуч ня мі за ня ла-

ся ін вен тар ным во пі сам ма-

гі лёў скіх па ха ван няў XІX — 

па чат ку XX ста год дзя. У Ма-

гі лё ве яны ёсць на не каль кіх 

мо гіл ках, але іх стан, мяк-

ка ка жу чы, не над та доб-

ры — раз ла ма ныя пом ні кі, 

на па ло ву сцёр тыя над пі сы, 

урос лыя ў зям лю плі ты. Маг-

чы ма, на шчад каў па мер лых 

ужо так са ма ня ма ў жы вых 

або яны з'е ха лі ку дысь ці на 

край све ту, і хтось ці ўжо з іх 

уну каў шу кае свае ка ра ні і 

не мо жа знай сці. Хут чэй за 

ўсё — і не зной дзе, бо спро-

бы ства рыць та кую грун тоў-

ную ба зу бе ла рус кіх мо гі лак 

за апош няе ста год дзе бо лей 

не ра бі лі ся. Ва ўся ля кім ра-

зе, аб агуль не най ба зы Га-

лі на Бя ля е ва ў 2013 го дзе 

не знай шла. Та му і вы ра шы-

ла ра зам са сва і мі вуч ня мі 

вы пра віць гэ ты пра бел. За 

паў го да яны абы шлі шэсць 

мо гі лак — Ус пен скія, Ма шэ-

каў скія, Яў рэй скія, Поль скія, 

Ка ра ба наў скія, Васк ра сен-

скія — і ўнес лі ў спіс 292 ма-

гі лы. Усе па ха ван ні кла сі фі-

ка ва ны па ча се, па ла вой і 

ўзрос та вай пры на леж нас ці, 

зроб ле на ацэн ка за ха ва-

нас ці пом ні каў, скла дзе ны 

спі сы імян ных над ма гіл ляў, 

па зна ча ны і тыя па ха ван-

ні, якія ідэн ты фі ка ваць не 

атры ма ла ся. Але ка лі да-

след чы кі па спра ба ва лі да-

поў ніць спіс ін фар ма цы яй з 

мяс цо вых ар хі ваў, вы свет лі-

ла ся, што там ні чо га па гэ-

тай тэ ме ня ма.

— Наш по шук за цяг нуў ся 

на пяць доў гіх га доў, — ка жа 

Га лі на Бя ля е ва. — Мы зна-

хо дзі лі но выя пом ні кі, па паў-

ня лі свой спіс, але ўвесь час 

ха це ла ся да ве дац ца, што 

бы ло зроб ле на да нас.

Ад ной чы яна знай шла ў 

ін тэр нэ це пад каз ку — спа-

сыл ку на ме на ві та той са-

мы ар хіў кня зя Мі ка лая Ра-

ма на ва. Ледзь да ча ка ла ся 

лет ня га ад па чын ку, каб 

ад пра віц ца ў Ра сію і на рэш-

це да кра нуц ца да ар хіў ных 

ста ро нак.

— Ка лі еха ла, я дак лад на

ве да ла і фон ды, і во пі сы, 

і коль кі ўся го ста ро нак скла-

дае гэ ты ар хіў. Ка лі ад кры-

ла вя лі кі ар хіў ны фа лі янт, 

сэр ца аж за ка ла ці ла ся ад 

не вы моў най ра дас ці. Мя не 

пе ра паў ня лі па чуц ці — ар хіў 

Мі ка лая Мі хай ла ві ча Ра ма-

на ва з во пі сам не кро па ля, які 

быў зроб ле ны Ма гі лёў скай 

кан сіс то ры яй за 1908 — 1911 

га ды, на рэш це ў ма іх ру ках.

180 ста ро нак — 
за тры дні

«Пом ні кі зды ма юц ца з 

мес цаў, пра да юц ца ганд-

ля рам: над пі сы, кры жы, 

скульп тур ныя вы явы зні-

ка юць або абяз веч ва юц ца; 

плі ты за кла да юц ца ў пад-

мур кі, тра ту а ры, пад ва да-

сцё ка выя тру бы, раз бі ва-

юц ца на бут. Цэ лыя скле пы 

з за сы па ны мі тын коў кай і 

пы лам ста год дзяў пом ні-

ка мі, з са рва ны мі гер ба мі, 

з за ма за най фар бай ці зні-

шча ны мі над пі са мі слу жаць 

скла дам ня год ных рэ чаў», — 

пі саў у сва ёй прад мо ве 

да пер ша га то ма «Мас коў-

ска га не кро па ля» Мі ка лай 

Ра ма наў. За апош няе ста-

год дзе з па верх ні зям лі знік-

ла яшчэ больш куль та вых 

бу дын каў, пом ні каў, ма гіл... 

Знік ла бяс след на, ра зам з 

ці ка вы мі над пі са мі, сім ва ла-

мі, зна ка мі.

— Пра бы лую сі на го гу на 

Вя лі кай Мя шчан скай ву лі цы 

(сён ня Гра ма дзян ская) мы 

ўсе доб ра ве да ем, а што 

бы ло ў ёй унут ры — пы тан-

не, — інт ры гуе Га лі на Бя ля-

е ва. — У ар хі ве знай шла ся 

ін фар ма цыя пра над піс, які 

быў на яе сця не. «Ча ла век 

ту жыць пра стра ту ка пі та-

лу свай го і не ту жыць пра 

стра ту дзён сва іх. А дні яго 

не зва рот ныя». Са праў ды, 

мы заў сё ды пе ра жы ва ем 

за ма тэ ры яль нае і зу сім не 

ду ма ем пра тое, што час на-

ша га зна хо джан ня на зям лі 

аб ме жа ва ны. Ка лі ся дзіш 

і ўды ха еш пах да ку мен таў 

сто га до вай даў ні ны, гэ тыя 

сло вы гу чаць асаб лі ва па-

пра роц ку.

На сён ня па Ма гі лёў скай 

епар хіі за ха ва ла ся 180 ста-

ро нак ар хіў на га ма тэ ры я лу. 

Ма гі лёў, Чэ ры каў скі, Клі ма-

віц кі, Ча вус кі, Мсці слаў скі 

і ін шыя па ве ты, а яшчэ — 

Ор ша, Ар шан скі па вет, Ра-

га чоў скі, на ват Го мель — 

яны так са ма ўва хо дзі лі ў 

Ма гі лёў скую епар хію. Га лі-

на Бя ля е ва па спе ла за кан-

спек та ваць усе тыя ім ёны, 

якія бы лі там па зна ча ны. 

За тры дні спі са ла два на-

тат ні ка, ся дзе ла ў ар хі ве з 

ра ні цы да поз ня га ве ча ра, 

па куль пра ца ва ла ўста но ва. 

У гас ці ні цы ўсё пе ра чыт ва ла 

і на ступ ны дзень па чы на ла з 

та го, што пе ра горт ва ла тыя 

ж са мыя ста рон кі, каб яшчэ 

раз зве рыць лі та ры і сло вы, 

якія вы клі ка лі су мнеў.

— Цар коў ныя слу жа чыя 

пра ца ва лі над гэ тым зво дам 

цэ лыя тры га ды, у сва іх ліс-

тах ад зна ча лі, што ра бо це 

час та пе ра шка джа лі снег 

або дрэн ная за ха ва насць 

над пі саў, — ка жа на стаў ні-

ца. — Але на ват не ўсё тое, 

што яны са бра лі, тра пі ла 

ў звод ны спіс Ма гі лёў скай 

кан сіс то рыі. Час цей за ўсё 

гэ та ад бы ва ла ся з пры чы ны 

дрэн на га по чыр ку. Я пе ра-

гля да ла ўсе ары гі на лы, зна-

хо дзі ла пра пу шча ныя ім ёны

і пе ра піс ва ла іх, а таксама ім ё-

ны тых свя та роў, якія гэ тыя 

спі сы скла да лі.

Мес ца 
ця пер вя до ма

Су раз моў ні ца пры во дзіць 

пры кла ды та го, якія ад крыц-

ці да па маг ла здзейс ніць

зда бы тая ёй ін фар ма цыя. 

У ся рэ дзі не мі ну ла га ста год-

 дзя ў Ма гі лё ве быў зне се ны 

Бо га яў лен скі Брац кі ма нас-

тыр, які зна хо дзіў ся ў ра ё не 

су час най пло шчы Сла вы. 

Ар хіў ны спіс да па мог да ве-

дац ца, што на ма нас тыр-

скіх мо гіл ках зна хо дзі ла ся 

па ха ван не ге не ра ла ка ва-

ле рыі Ся мё на Ва сі ле ві ча 

Ка ха на ва — ге роя рус ка-ту-

рэц кай вай ны. У цар коў най 

ага ро джы гэ та га ж ма нас-

ты ра быў па ха ва ны адзін з 

ма гі лёў скіх гу бер на та раў — 

Мі ка лай Ска лон, а ў са-

 мой царк ве яго дач ка Але на. 

Гэ та бы ла яго трэ цяя дач-

ка, пра якую ні хто не ве даў 

— усе лі чы лі, што ў 

яго два дзі ця ці. Там 

жа па ха ва на Пе ла-

гея Пят роў на Ка ра-

бань ка ва — прад-

стаў ні ца вя до ма га 

шля хец ка га ро ду. А 

мо жа, гэ та ў яе го-

нар у Ма гі лё ве іс нуе 

мяс цо вы та по нім 

Ка ра ба наў ка? Для 

Ма гі лёў скай епар хіі 

ці ка вай ака за ла ся 

ін фар ма цыя пра тое, 

што на там тэй шых 

мо гіл ках знай шоў 

свой веч ны спа чын 

ар хі манд рыт Афа на-

сій, які ў роз ны час 

быў на ста я це лем 

гэ та га ма нас ты ра і 

Ус пен ска га, што ў 

Пус тын ках Мсці слаў-

ска га ра ё на. Мес ца 

яго па ха ван ня да гэ туль бы-

ло не вя до ма. Ад крыц цём 

ста ла і тое, што ў Пус тын-

ках па ха ва ны на ста я цель 

Ус пен ска га ма нас ты ра ар-

 хі манд рыт Ана толь, які 

30 га доў пра ца ваў на яго ка-

рысць і па мёр у 1901 го дзе. 

Там жа ка ля царк вы бы ла 

ма гі ла яшчэ ад на го з на ста я -

це ляў ма нас ты ра — ігу ме-

на Еляў фе рыя, які па мёр у 

1896 го дзе.

— Спа дзя ю ся, што ўсе 

тыя проз ві шчы, якія я за-

пі са ла, ста нуць раз гад кай 

той ці ін шай гіс та рыч най 

па дзеі. Гэ та важ на не толь-

кі для свя шчэн ні каў і гіс то-

ры каў, але і для звы чай ных 

лю дзей, якія ства ра юць ра-

да во ды або за хоў ва юць пра 

ка гось ці па мяць, — лі чыць 

Га лі на Бя ля е ва.

Тро іц кая царк ва ў Ма гі-

лё ве на огул доў гі час бы ла 

толь кі прад ме там зда га дак. 

Ня даў на атры ма ла ся знай-

сці яе пад му рак. А Га лі на 

да ве да ла ся яшчэ і пра двух 

свя та роў, якія бы лі па ха ва-

ныя ка ля яе.

— На жаль, про та і е рэй, 

які за на тоў ваў гэ тыя ім ёны, 

пі саў не раз бор лі ва, — ка жа 

яна. — Ка лі ліст прый шоў у 

Ма гі лёў скую кан сіс то рыю, 

яго на ват вы ра шы лі не ўно-

сіць у спі сы. Я знай шла яго 

ся род ары гі на лаў.

У Слаў га ра дзе (бы лым 

Пра пой ску) ве да юць пра 

кня зёў Кра пот кі ных. Але дзе 

яны па ха ва ны, бы ло вя до-

ма толь кі па рас ка зах. Ця-

пер гэ тае мес ца дак лад на 

ўста ноў ле на — ка ля хра ма 

Рас тва Пра свя той Ба га ро-

дзі цы.

— За ха ва лі ся звест кі, 

што ка ля царк вы зна хо дзяц-

ца два мар му ровыя помнікі 

з крыжамі наверсе. Адзін 

належаў князю Мікалаю 

Крапотніку, другі — яго 

жонцы Ма рыі Аляк санд раў-

не, на ро джа най фон Бен-

кен дорф.

Пра ца ў ар хі ве да па маг-

ла Га лі не да ве дац ца кры ху 

бо лей не толь кі пра ін шых, 

але і пра свай го сва я ка — 

ка леж ска га са вет ні ка Іва на 

Паў ла ві ча Бу лая, які па мёр 

у 1883 го дзе. Яго па ха ван не 

зна хо дзі ла ся на Ма шэ каў-

скіх мо гіл ках.

Гіс то рыя ад на го 
кла да

Са бор ныя мо гіл кі (або, 

як іх яшчэ на зы ва лі, Ка фед-

раль ныя) зна хо дзі лі ся як раз 

па між ця пе раш нім ганд лё-

вым цэнт рам «Па на ра ма» і 

гас ці ні цай «Ма гі лёў». Па ха-

ван ні знес лі ў 1960-я га ды ў 

су вя зі з пе ра пла ні роў кай го-

ра да. Пе рад тым як пус ціць 

ма гі лы пад буль до зер, ні хто 

на ват не па ду маў спі саць 

ім ёны з пом ні каў. У 2013 го-

дзе Га лі на Бя ля е ва з вуч ня-

мі па спра ба ва ла вы пра віць 

не спра вяд лі васць. На сай-

це шко лы, дзе, да рэ чы, яны 

вы ста ві лі спі сы па ўсіх ма гі-

лёў скіх мо гіл ках, быў раз ме-

шча ны за клік з прось бай па-

дзя ліц ца ін фар ма цы яй пра 

тых, хто па ха ва ны на Са бор-

ных мо гіл ках. Ад гук ну лі ся 

толь кі дзве сям'і — яны да лі 

ін фар ма цыю і фо та здым кі 

аб пя ці сва іх род ных.

— У ар хі ве знай шло ся 

яшчэ 20 проз ві шчаў, — ра-

ду ец ца Га лі на. — Гэ та свя-

та ры, ва ен ныя, вы клад чы кі 

ду хоў най се мі на рыі. Ці ка-

васць уяў ляе пер со на Мац-

вея Ва сі ле ві ча Фур са ва — 

рэ дак та ра «Гу берн скіх ве-

да мас цяў», ды рэк та ра Ма-

гі лёў скай гім на зіі, пра ва-

дзей на га стац ка га са вет-

ні ка і аў та ра гіс та рыч на га 

на ры са да «Во пы ту апі сан ня 

Ма гі лёў скай гу бер ні» Аляк-

санд ра Дэ мба вец ка га. Тут 

жа быў па ха ва ны кі раў нік 

Ма гі лёў скай кант роль най 

па ла ты, пра ва дзей ны стац-

кі са вет нік Мі ка лай Дзя ра гін. 

Гэ тае проз ві шча ёсць на ват 

у па мят ных кніж ках Ма гі лёў-

скай гу бер ні.

За мест лю ба га —
толькі яго мун дзір

У ар хі ве за ха ва ла ся кра-

наль ная гіс то рыя, звя за ная 

з Пуг ля еў скай царк вой Го-

рац ка га па ве та. Там зна-

хо дзіў ся пом нік удзель ні ку 

па хо ду су праць На па-

ле о на ге не рал-ма ё ру 

Аляк сею Пят ро ві чу 

Ме лі сі ну. Як свед чыў 

над піс, ге не рал на ра-

дзіў ся ў 1766 го дзе, а ў 

1788-м ус ту піў у шлюб 

з дач кой кня зя Кан та-

ку зе на. За бі ты быў у 

1813 го дзе пад час біт вы 

пры Дрэз дэ не. Яго це-

ла па ха ва лі ў Цеп лі цы 

(тэ ры то рыя су час най 

Чэ хіі), а жон цы, якая 

спра ба ва ла знай сці яго 

па рэшт кі і пе ра вез ці ў 

Ра сію, пе рад алі толь кі 

мун дзір, у якім быў за-

бі ты яе су жэ нец. І гэ ты 

мун дзір быў па ха ва ны 

ў Пуг ля еў скай царк ве. 

Уся гэ та гіс то рыя ста ла 

ма гіль най эпі та фі яй.

Ця пер на стаў ні ца 

да паў няе той спіс ма гі лёў-

ска га не кро па ля, які па чы-

на ла скла даць ра зам са 

сва і мі вуч ня мі. На жаль, 

ён так са ма бу дзе ня поў ны. 

Тыя, хто зай маў ся пе ра пі-

сам над ма гіл ляў у па чат ку 

1900-х, не вель мі ад каз на 

па ста ві лі ся да сва ёй мі сіі, і 

іх спі сы атры ма лі ся сціп лыя. 

Але гэ тая ін фар ма цыя ўсё 

роў на каш тоў ная і ро біць 

шмат но вых ад крыц цяў. 

Га лі на Бя ля е ва спа дзя ец-

ца, што, маг чы ма, на рэш-

це атры ма ец ца вы пра віць 

гіс та рыч ную не спра вяд лі-

васць і зра біць тое, што, на 

жаль, не атры ма ла ся ў вя-

лі ка га кня зя Мі ка лая Ра ма-

на ва, — вы даць гэ тыя спі сы 

асоб ным то мам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

фо та аў та ра і з ар хі ва.

Бе лыя ста рон кі гіс то рыіБе лыя ста рон кі гіс то рыі

МА ЛА ВЯ ДО МЫЯ АР ХІ ВЫ 
МІ КА ЛАЯ РА МА НА ВА

да па маг лі на стаў ні цы з Ма гі лё ва знай сці ўні каль ную ін фар ма цыю пра да рэ ва лю цый ныя па ха ван ні
У па чат ку XX ста год дзя вя до мы ву чо ны, вы да вец і 

гіс то рык вя лі кі князь Мі ка лай Мі хай ла віч Ра ма наў 

(дзядзь ка ца ра Мі ка лая ІІ) вы даў кор пус звес так аб 

асо бах, па ха ва ных на мо гіл ках Маск вы, Пе цяр бур-

га, паў ноч ных гу бер няў Ра сіі, а так са ма Па ры жа 

і яго ва ко ліц пад наз вай «Рус кі не кро паль». У яго 

пла нах бы ло сіс тэ ма ты за ваць ін фар ма цыю і па 

ўсіх тых пра він цы яль ных мо гіл ках, якія зна хо дзі -

лі ся на тэ ры то рыі сён няш няй Бе ла ру сі — на той 

мо мант част кі Ра сій скай ім пе рыі. У 1908—1911 га дах 

Ма гі лёў ская епар хія пра вя ла маш таб ную ра бо ту 

па пе ра пі се да  ных з над ма гіль ных пліт. Пе рад 

цар коў ны мі слу жы це ля мі так са ма ста я ла за да ча 

ўнес ці ў спі сы тых лю дзей, якія неш та зра бі лі для 

го ра да або па ве та. Гэ ты аб агуль не ны звод па ві нен 

быў увай сці ў адзін з та моў спе цы яль на га вы дан ня. 

Але ад бы ла ся Каст рыч ніц кая рэ ва лю цыя, і са бра-

ныя пра не кро паль звест кі ляг лі ў ар хі вы. Ня даў на 

яны тра пі лі ў ру кі ма гі лёў скай на стаў ні цы гіс то рыі, 

за ву ча 34-й шко лы Га лі ны БЯ ЛЯ Е ВАЙ.


