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АД УКЛАДАЛЬНІКАЎ

Зборнік «Epitaphium»  – першае ў Бела-
русі спецыялізаванае выданне, прысве-

чанае вывучэнню пахавальнай культуры 
народаў, якія жылі ў свой час на землях 
Вялікага Княства Літоўскага. Пры гэтым 
уласна перыядам існавання ВКЛ хранало-
гія зборніка не абмяжоўваецца. Яе верх няя 
мяжа сягае ў міжваенны перыяд  – 1920–
1930-я гг. – і блізка падыходзіць да сучасна-
сці, што дазваляе ўжываць у даследаваннях 
такую спецыфічную крыніцу як чалаве-
чая памяць. Зрэшты, адной з мэт зборні-
ка акурат і з’яўляецца вывучэн не ўяўлен-
няў нашых продкаў аб спосабах захавання 
памяці па сабе ў наступных пакаленнях. 
«Памет чоловеческая есть коротка, если 
бы писмом подпирана не была»  – пісаў у 
сваім тастаменце (завяшчан ні) у сярэдзіне 
XVI ст. слонімскі зямянін Павел Ірыковіч.

Канцэптуальна назва «Epitaphium» робіць 
акцэнт на матэрыяльнай культуры, на 
рэчах, тэкстах і месцах  – ім прысвечана 
большасць артыкулаў у прапанаваным чы-
тачам зборніку. Праз іх магчыма ўявіць па-
хавальныя і памінальныя практыкі міну-
лых часоў, рэканструяваць і прааналізаваць 
іх. Паняцце эпітафіі (ад грэцкага ἐπιτάφιος 
(«надмагільны») ў XVI  – XVIII  стст. было 
значна больш шырокім, і  не абмяжоўва-
лася выключна надпісам над пахаваннем. 
Паводле традыцыі, якая пайшла яшчэ са 
Старажытнай Грэцыі, эпітафіямі называлі-
ся літаратурныя творы альбо прамовы, 
прысвечаныя важным памерлым асобам. 
На землях Вялікага Княства Літоўскага, як 

і па ўсёй Еўропе, набылі вялікую папуляр-
насць і стылізаваныя эпітафіі-эпіграмы, 
мэтай якіх было ў з’едлівай форме высме-
яць нябожчыка. Эпітафіямі называліся і 
штогадовыя памінанні ў храмах розных 
канфесій сваіх колішніх дабрадзеяў і фун-
датараў. Яны павінны былі гарантаваць 
душам нябожчыкаў вечнае жыццё. У гас-
падарчых нататках прадстаўнікоў магнац-
кіх родаў ВКЛ часта можна было сустрэць 
ахвяраванні вялікіх сум грошай «на эпіта-
фіі». У шырокім сэнсе эпітафіі – гэта ўсё 
тое, што заклікана захаваць у наступных 
пакаленнях пасмяротную памяць па чала-
веку, добрую альбо кепскую.

Інтэрпрэтаваць назву магчыма і дастаткова 
літаральна: большасць тэкстаў у зборніку 
сапраўды прысвечана апісанню і вывучэн-
ню надмагільных помнікаў. Эпітафіі, над-
магіллі, тастаменты, пахавальныя цыры-
моніі  – вось прапанаваныя ўвазе чытачоў 
галоўныя сюжэты зборніка. Усе яны цягам 
чатырох стагоддзяў перажылі важныя зме-
ны. Магнацкая pompa funebris, здавалася  б, 
мае мала агульнага са сціплым сялянскім 
пахаваннем на Падзвінні ў ХІХ ст., але пры 
бліжэйшым разглядзе лёгка заўважыць, што 
асноўныя структурныя элементы застаюцца 
надзвычай падобнымі. Як бы ні адрознівалі-
ся фінансавыя магчымасці і сацыяльны ста-
тус, усе тут уцягнуты ў адзін і той жа Танец 
Смерці, які падпарадкоўвае сабе і багатага, і 
беднага. Гэта – тая перспектыва, з якой вар-
та разглядаць усе падрыхтаваныя тэксты,  – 
не толькі праз іх фармальную аб’яднанасць  



адной тэмай, але як інтэгральнае цэлае, 
часткі адной гісторыі.

Ужо пятнаццаць гадоў у Нацыянальным гіс-
тарычным архіве Беларусі распрацоўваец-
ца планавая навуковая тэма па выяўленні і 
публікацыі тастаментаў (завяшчанняў) жы-
хароў ВКЛ XVI ст. Першым вынікам працы 
стаў выдадзены том тастаментаў шляхты 
і мя шчан другой паловы XVI ст.1. У цяпе-
рашні час падрыхтаваны да друку другі том, 
складзены з тастаментаў шляхты Гродзен-
скага павета. Пры распрацоўцы архівам пла-
навых навуковых тэм па асабовым складзе 
шляхты і духавенства ВКЛ, чыноўнікаў бела-
руска-літоўскіх губерняў перыяду Расійскай 
імперыі, удзельнікаў грамадска-палітычнага 
руху XIX ст. востра паўставала пытанне вы-
вучэння і сістэматызацыі некралогаў, мет-
рычных кніг аб памерлых розных канфесій, а 
таксама іншых крыніц, дзе вядзецца размова 
пра смерць чалавека. Аднак крыніцазнаўчым 
архіўным даследаванням выразна не хапа-
ла міждысцыплінарнага падыходу. Дагэтуль 
вынікі даследаванняў фунеральнай тэматыкі 

1  Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (з актавых кніг Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі) / склад.: А. Ф. Аляксандрава, В. У. Бабкова, І. М. Бобер. – М інск: Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. – 736 с.: іл.
2  З відэазапісам пасяджэння круглага стала «EPITAPHIUM: пахавальная культура земляў былога Вялікага 
Княства Літоўскага XVI–XIX стст.» можна азнаёміцца на YouTube-канале НГА Беларусі «Гістарычны 
архіў» па спасылцы: https://www.youtube.com/watch?v=k5T9vdWKRQY.

былі раскіданы па самых розных выданнях – 
гістарычных, мастацтвазнаўчых, філалагіч-
ных і археалагічных.

Задуманы зборнік вырас з жадання ства-
рыць пляцоўку, дзе даследчыкі з розных 
галін, аб’яднаныя супольнай тэматыкай, маг-
лі б «сустрэцца» і падзяліцца вынікамі сва-
іх навуковых распрацовак. Такое месца тым 
больш важнае, што фармальна на ўзроўні 
навуковых дысцыплін даследаванні ў гэтай 
галіне дагэтуль ніяк не аб’яднаны і часта зна-
ходзяцца на перыферыі сваіх спецыяльнас-
цей.

Аснову зборніка склалі матэрыялы круглага 
стала, які адбыўся ў Нацыянальным гіста-
рычным архіве Беларусі ў красавіку 2021 г.2. 
Да іх было дададзена некалькі іншых арты-
кулаў, якія адпавядалі заяўленай тэматыцы.

Сяргей Грунтоў, 
Дзяніс Лісейчыкаў
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