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— Не так даў но ў По-

лац ку бы ло зроб ле на 

ўні каль нае ад крыц цё — 

пад зем ны храм. Ду маю, 

вар та рас ка заць на шым 

чы та чам пра яго больш 

пад ра бяз на.

— Пад зем ны храм — 

гэ та са праў ды ўні каль нае 

ар хі тэк тур нае збу да ван не, 

якое не мае ана ла гаў на тэ-

ры то рыі Ус ход няй Еў ро пы. 

Ім пад крэс лі ва ец ца ін ды ві-

ду аль насць ідэі пра па доб-

най Еф ра сін ні По лац кай у 

бу даў ніц тве Спа са-Пра аб-

ра жэн ска га хра ма. Мы па-

куль не змаг лі знай сці ней-

кіх пра мых ана ло гій на ват 

у ві зан тый скай ар хі тэк ту ры, 

та му не мо жам ска заць, ад-

куль гэ та прый шло да нас. 

Па мяш кан не пад зем на га 

хра ма бы ло ад нос на не вя лі-

кім: яго па мер 4,5 мет ра на 

1,5 мет ра, — звер ху пе ра-

кры тае зводам. Ва ўсход няй 

част цы за ха ваў ся пра стол 

у ал та ры. Вя ла ў пад зем-

ны храм спе цы яль ная лес-

ві ца, част ко ва ўбу да ва ная 

ў зям лю. Ці ка ва тое, што 

шы ры ня гэ тай лес ві цы пры-

бліз на су па дае з шы ры нёй 

лес ві цы, якая вя ла на хо ры 

ў асноў ным хра ме. Та му 

мож на ка заць, што абедз-

ве лес ві цы ра бі лі ад ны і тыя 

ж май стры. Мы ад на дум на 

схі ля ем ся да мер ка ван ня, 

што ар хі тэк тур нае ра шэн не 

бу дын ка пра ек та ваў вя до-

мы нам дой лід Іа ан. Звер ху 

пад зем ны храм быў пе ра-

кры ты стол лю, зні зу зроб-

ле на пад ло га з плін фы. Але 

ў пэў ны мо мант, ве ра год на, 

з-за віль га ці, гэ та пад ло га 

з плін фы бы ла пе ра кры та 

звер ху драў ля ны мі дош ка-

мі. Вя до ма, са мы ці ка вы мо-

мант — ар ка со лі: гэ та та кая 

ні ша ў сця не для та го, каб 

у ёй бы ло зроб ле на па ха-

ван не. Ад ну та кую ні шу мы 

як раз знай шлі ў пад зем ным 

хра ме. Мяр кую, што гэ та ін-

ды ві ду аль ны храм для ад-

на го ча ла ве ка і ад на го па-

ха ван ня.

— Ці быў хтось ці ў ім 

па ха ва ны?

— Мы ўскры лі гэ тую ар-

ка соль, але яна ўжо бы ла 

раз ра ба ва ная. Дак лад ней, 

не раз ра ба ва ная, а ўскры-

тая да нас. Так, да гэ та га ча-

су яна бы ла за кла дзе на — 

зна чыць, па ха ван не зра бі лі. 

Ад нак у мо мант па шко джан-

ня хра ма гэ тую ар ка соль 

раз бу ры лі, па рэшт кі вы ня лі 

для пе ра за ха ван ня. Бо ка-

лі б гэ та бы ло ван даль скае 

раз бу рэн не гіс то ры ка-куль-

тур най каш тоў нас ці, за ста-

лі ся б пэў ныя рэ чы, кост кі. 

Тут жа ўсё цал кам чыс тае, 

ні чо га ня ма. Та му, хут чэй за 

ўсё, ад бы ло ся мэ та на кі ра-

ва нае вы ман не па рэш таў 

для та го, каб мож на бы ло 

іх пе ра па ха ваць.

— Ка лі маг ло ад бы вац-

ца пе ра па ха ван не?

— Дак лад на ска заць па 

ар хеа ла гіч ным ма тэ ры я-

ле мы, на жаль, не мо жам. 

Адзі нае, мож на мер ка ваць, 

што да кан ца ХVІІ ста год-

дзя пад зем на га хра ма і 

га ле рэй ужо не іс на ва ла. 

Пры чым ві да воч на, што 

кан струк цыя са мо га пад-

зем на га хра ма і та го, што 

бы ло над ім (па мяш кан не, 

ба га та рас пі са нае фрэс ка-

мі) — усё за гі ну ла пад час 

моц на га раз бу рэн ня ў па-

жа ры. Рэшт кі па жа ры шча, 

аплаў ле ныя ліс ты свін ца 

(іх вы ка рыс тоў ва лі для па-

крыц ця да ху) за фік са ва ны 

як цэ лыя зліт кі: зной дзе ны 

адзін злі так ва гой амаль 38 

кі ла гра маў. Ві да воч на, што 

быў па жар, ад нак ска заць 

дак лад на, ка лі ён зда рыў ся, 

скла да на — да кан ца ХVІІ 

ста год дзя.

— Ці вя до ма, для ка го 

бы ло ад ве дзе на та кое ад-

мыс ло вае мес ца?

— Мы лі чым, што там 

быў па ха ва ны баць ка пра-

па доб най Еф ра сін ні — князь 

Свя та слаў-Ге ор гій. Пра гэ-

та свед чаць зной дзе ныя два 

фраг мен ты аб ра за Свя то га 

Ге ор гія. Гэ та ўжо чац вёр тая 

зна ход ка па доб ных аб ра зоў 

у По лац ку. Яна зна хо дзі ла-

ся ў ал тар най част цы хра ма. 

Для ка го Еф ра сін ня маг ла 

бу да ваць та кую гран ды ёз-

ную пад зем ную кан струк-

цыю, якая не мае ана ло гій, 

як не для свай го баць кі? Ён 

быў спон са рам, пад трым лі-

ваў яе ў бу даў ніц тве і ін шых 

спра вах. А яна ша на ва ла па-

мяць аб ім та кім чы нам. Гэ-

та на ша мер ка ван не, ін шыя 

да след чы кі мо гуць з ім не 

зга джац ца, па коль кі мы не 

знай шлі па рэшт каў. Ад нак 

пра тое свед чыць кан тэкст.

— Ці ма юц ца ней кія 

звест кі пра тое, што баць-

ка пад трым лі ваў ду хоў-

ную дзей насць Еф ра сін ні? 

Бо з жы ція свя той паў стае 
ін шая кар ці на — род ныя 
бы лі су праць яе сы хо ду ў 
ма нас тыр...

— Так, баць ка вель мі ба-

лю ча ўспры няў яе сы ход у 

ма нас тыр. Але по тым ён з 

гэ тым па га дзіў ся, бо Еф-

ра сін ня не прос та сыш ла ў 

ма нас тыр і ста ла ма на хі няй. 

Яна за ста ла ся ак тыў ным 

па лі тыч ным дзея чам — вы-

кон ва ла пэў ныя па лі тыч ныя 

функ цыі ў По лац кім княст-

ве — яе аў та ры тэт быў над-

звы чай вя лі кі. Гэ та па цвяр-

джае той факт, што яна ме-

ла сваю пя чатку.

— Рас ка жы це пра зной-

дзе ны тып па ха ван ня, бо я 

чую пра та кі ўпер шы ню — 

каб по бач быў ал тар і ад-

ту лі на для па мер ла га...

— Так ра бі лі ся вель мі 

ба га тыя па ха ван ні — або 

епіс ка паў, або ма на хаў, або 

кня зёў. Ра да вым га ра джа-

нам быць па ха ва ны мі та кім 

спо са бам на ўрад ці да вя ло-

ся б. Ка лі па мер ла га ту ды 

кла лі, сця на фак тыч на за му-

роў ва ла ся, ча сам яе на ват 

за ма лёў ва лі фрэс ка мі. Але 

бы ло вя до ма, што тут па ха-

ва ны та кі і та кі ча ла век.

— Ка лі гэ та сця на за му-

роў ва ла ся, ці пра цяг ва лі 

вес ці служ бы ў ма лень кім 

хра ме?

— Што да ты чыц ца гэ та га 

хра ма, сам па са бе ён не-

вя лі кі — на кшталт умоў най 

хат няй царк вы. Не кож ны 

дзень іш ла служ ба, а толь кі 

па ней кіх вы ключ ных свя тах. 

Маг ло са брац ца пяць ма на-

хінь і ра зам са свя та ром яны 

па мі на лі спа чы ла га. Та кім 

чы нам, гэ та не агуль ны вя-

лі кі храм. Хут чэй за ўсё гэ-

та бы ло мес ца па ха ван ня і 

ўша на ван ня па мя ці.

— Сён няш нім ту рыс там 

тра піць ту ды не ўдас ца?

— Гэ ты пад зем ны храм у 

вель мі дрэн ным ста не. Мож-

на ска заць, што мы ад шу ка-

лі ру і ны. Уліч ва ю чы, што яму 

ўжо 800—900 гадоў, ка лі мы 

яго рас ка па лі, ён быў у віль-

га ці. Та му, каб па збег нуць 

да лей ша га раз бу рэн ня, бы-

ло вы ра ша на яго за кан сер-

ва ваць як ма га хут чэй і зра-

біць гэ та шля хам зва рот най 

за сып кі той жа гле бы, якую 

мы вы ну лі. Та кім чы нам бы-

ла зроб ле на кан сер ва цыя: 

уста ля ва ныя спе цы яль ныя 

пад пор кі пад рэшт кі скля-

пен няў, каб яны не аб ры-

ну лі ся да кан ца, і гэ та ўсё 

за сы па на зям лёй. Бы лі ідэі 

ўзяць храм пад шкло ці вы-

ка рыс таць ін шы па доб ны 

спо саб. Але гэ та над звы-

чай скла да на, трэ ба бы ло б 

пры ста са ваць цэ лы па верх, 

атры маць вель мі вя лі кае фі-

нан са ван не, каб ства рыць 

спе цы яль ныя ўмо вы для 

гід ра іза ля цыі, пад тры ман ня 

ўзроў ню віль га ці, тэм пе ра-

тур на га рэ жы му і ін ша га. Гэ-

та вель мі скла да на — та му 

сён ня ці ў хут кім ча се вы-

ка наць не атры ма ец ца. Каб 

храм зі мой не за мяр заў, ле-

там не пе ра сы хаў, бы ло вы-

ра ша на яго за сы паць. Праз 

20—30 га доў мы сю ды зноў 

вер нем ся на но вы этап рэ-

стаў ра цыі хра ма — та кія 

аб' ек ты па тра бу юць па ста-

ян най пад трым кі. А зра біць 

ра бо ту на 100—200 га доў 

у нас не атры ма ец ца. Маг-

чы ма, на но вым эта пе рэ-

стаў ра цыі бу дуць пры ня ты 

но выя ра шэн ні, мы змо жам 

ус крыць храм і зра біць так, 

каб ён быў на ві да во ку.

— Зра зу ме ла, што гэ та 

ўні каль ная зна ход ка. Ці 

па спе лі даць ёй грун тоў-

ную гіс та рыч ную ацэн ку?

— Па куль ня ма пра мых 

ана ло гій, ад куль прый шла 

та кая тра ды цыя, з яко га 

хра ма. Гэ та бу дзе асноў нае 

ад крыц цё для нас — мы 

змо жам ска заць пра су вязь 

пэў на га рэ гі ё на і По лац ка. 

Уні каль насць зна ход кі ў 

тым, што мы ўпер шы ню ў 

По лац ку знай шлі пад зем-

ны храм і мес ца па ха ван ня 

кня зя — до сыць пэў на пра 

гэ та ка жам. Та кі вы ключ ны 

вы па дак. Бо мы ве да ем пра 

па ха ван не лі тоў скіх кня зёў, 

рус кіх ца роў, поль ска га ка-

ра ля. А тут выявілася, дзе 

па ха ва на знач ная асо ба ў 

бе ла рус кай гіс то рыі.

— Рас ка жы це, якія яшчэ 

зна ход кі бы лі зроб ле ны?

— У нас ёсць рэд кая 

зна ход ка аб раз ка Свя то га 

Ге ор гія — та кіх аб раз коў іс-

на ва ла ня шмат. У По лац ку 

ўпер шы ню бы ло зной дзе на 

не каль кі дэ та ляў хо ра са. 

(Хо рас — гэ та ста ра жыт ны 

пад свеч нік, які вы веш ваў ся 

ў хра ме, для та го каб ста віць 

у яго свеч кі). Упер шы ню ў 

Бе ла ру сі зной дзе на па крыц-

цё да ху ХІІ ста год дзя — ад-

шу ка лі цэ лы ліст. У нас ёсць 

уні каль ны збор фраг мен таў 

фрэ сак, якія з'яў ля лі ся рос-

пі сам унут ры га ле рэй. Зной-

дзе ны фраг мент тын коў кі з 

тэкс та вым рос пі сам. Усе 

ка вал кі мы збі ра ем, апра-

цоў ва ем — рых ту ем для за-

ха ван ня. Ужо пад су ма ва ны 

зна ход кі 2017 го да — там 

са бра на ка ля 10 000 фраг-

мен таў з фрэ сак. За пе ры-

яд рас ко пак 2018 го да іх 

бу дзе знач на больш. Гэт кім 

пад ра бяз ным збо рам фрэ-

сак на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

ра ней ні хто не зай маў ся. 

Та кім чы нам мы змо жам 

уба чыць кар ці ны — толь кі 

трэ ба пра віль на склас ці ўсе 

фраг менты.

— Па сут нас ці, гэ та ка-

вал кі фрэс кі?

— Ка вал кі вап на вай тын-

коў кі, якая звон ку бы ла рас-

пі са на фрэс ка мі. Ка лі за раз 

за зір нём у вя лі кі храм, то 

ўба чым та кія фрэс кі на сце-

нах. А ка лі сце ны раз бу ра-

юц ца, тын коў ка асы па ец ца. 

Гэ тыя ка вал кі бы лі ў зям лі — 

у га ле рэі, пры бу да ва най да 

царк вы. Мы ка па лі па ся род 

му роў і ад шу ка лі та кія фраг-

мен ты.

— Ці ёсць цэль ная 

фрэс ка, якую ўжо мож-

на ўба чыць, ці хоць бы яе 

част ка?

— Не, па куль што пра та-

кое мы ска заць не мо жам. 

Для та кой спра вы па трэ-

бен спе цы я ліст-рэ стаў ра-

тар, які б гэ тым зай маў ся. 

У нас та ко га спе цы я ліс та 

па куль ня ма. Ад нак мы ча-

сам ба чым част кі агуль най 

кам па зі цыі, вы явы тва раў 

і на ват уні каль ныя над пі-

сы. Ёсць ві да воч на роз на-

ка ля ро выя фрэс кі з яр кі мі 

сю жэ та мі. На ша за да ча як 

ар хе о ла гаў най перш ад-

шу каць і за ха ваць. А ўжо 

за да ча рэ стаў ра та раў — 

пра ца ваць над склей ван-

нем, фак тыч на збор кай 

вя лі ка га па зла.

— Ма быць, вам па трэ-

бен штат ны рэ стаў ра тар?

— Так, мы над гэ тым пра-

цу ем. Бы ло б вель мі доб ра, 

каб у нас быў свой рэ стаў ра-

тар, які б зай маў ся ме на ві та 

гэ тым пы тан нем.

— Вяр та ю чы ся да зной-

дзе на га хра ма: ка лі па куль 

што не зной дзе на ана ло-

гій, мо жа, гэ та на ша, вы-

ключ на бе ла рус кая пры-

дум ка?

— На ўрад ці. Бо бу даў-

ніц тва ў Ста ра жыт най Ру-

сі — Вя лі кім Ноў га ра дзе, 

По лац ку — ся гае ка ра ня мі 

ў Ві зан тыю, Бал га рыю, Грэ-

цыю.

— Не так даў но ў срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі 

па ве дам ля ла ся пра ад шу-

ка ны ў ра цэ шлем Ізя сла-

ва. Як вы пра ка мен ту е це 

та кую зна ход ку?

— Гэ та са праў ды 

найунікаль ней шая зна ход ка 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, шмат 

пра яе пі са лі. Я б скеп тыч на 

ад но сіў ся да та го, што яна 

з'яў ля ец ца шле мам ме на ві-

та Ізя сла ва. Мож на ска заць 

дак лад на, што па доб ны 

шлем мог на сіць і Ізя слаў, 

і лю бы по лац кі князь. Шлем 

вель мі ба га та га, знат на га 

ча ла ве ка. Але зна ход ка до-

сыць вы пад ко вая, без куль-

тур на га слоя, зроб ле ная не 

ў пом ні ку, не ў па ха ван ні. Та-

му сцвяр джаць пра рэч Ізя-

сла ва я б не браў ся. Адзі нае, 

што да след чы кі, якія гэ тым 

зай ма лі ся, зра бі лі та кую 

вы сно ву — атрымалася іх 

вер сія, іх кан цэп цыя, яны яе 

аб грун тоў ва юць — знеш не 

гэ та так са ма па хваль на. Для 

нас — на цы я наль ны брэнд, 

яго пі яр. Агу лам жа для Ус-

ход няй Еў ро пы та кі шлем — 

уні каль ная рэч. У вы ву чэн ні 

гіс то рыі Бе ла ру сі ён зной дзе 

сваё год нае мес ца. Ха це-

ла ся б, вя до ма, каб больш 

та кіх рэ чаў бы ло ад шу ка на 

на тэ ры то рыі на шай кра і-

ны — але гэ та ўжо пы тан не 

аб' ёму са міх рас ко пак, якіх у 

нас пра хо дзіць не так шмат. 

Але перс пек ты ва ёсць, мож-

на знай сці шмат ці ка ва га.

— Рас ка жы це пра но вы 

ар хеа ла гіч ны се зон. Што 

ка па е це і што спа дзе я це ся 

ўба чыць?

— Сё ле та ў нас ра бо ты 

вя дуц ца на двух участ ках. 

Пер шы — на ўсход нім фа-

са дзе пры ал та ры хра ма. 

Ра бо ты там ча со ва за вер-

ша ны. Па куль ска заць, 

што мы знай шлі, дак лад на 

нель га. Дру гі ўчас так — на 

за ход нім фа са дзе пры ўва-

хо дзе. Мы вый шлі на сця-

ну эк за нар тэк са — пры бу-

до вы да хра ма. Да кан ца 

чэр ве ня пер шыя вы ні кі па 

гэ тым участ ку бу дуць вя-

до мыя. Да сле да ван ні вя-

дуц ца не толь кі По лац кім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ там.  

Далучыўся Ма гі лёў скі дзяр-

жаў ны ўні вер сі тэт, а так-

са ма Санкт-Пе цяр бург скі 

Эр мі таж. Агу лам пра цу ем 

ак тыў на — якія бу дуць ад-

крыц ці, хут ка да ве да ем ся.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та www.рsu.bу

«ЕФ РА СІН НЯ ША НА ВА ЛА 
ПА МЯЦЬ АБ ІМ ТА КІМ ЧЫ НАМ»

Так вы гля даў зной дзе ны пад зем ны храм пад час кан сер ва цыі.


