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Summary

The role of ancient ecclesiastical literature of pre
nikean period (I–III centuries) in the generation of the 
idea of social equity in Christian communities is consid-
ered. The article analyses the topic of the development 
of fasting in the commentarien of The Church Fathers 
an the books of The Old Testament.
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выявы крыжОЎ у графіЦі пОлаЦкай 
спаса-праабражэнскай Царквы

Графіці Спаса-Праабражэнскай царквы – важ-
ны і цікавы від гістарычных крыніц. Па па-

пярэдніх даных, іх колькасць у царкве – каля чаты-
рох тысяч. Пэўную частку з іх складаюць рысункі. 
Гэта выявы людзей і жывёл, раслін і фантастычных 
пачвар [1]. Значную частку рысункаў складаюць 
выявы крыжоў. Якія віды крыжоў прадрапваліся 
на сценах Спаса-Праабражэнскай царквы? З якой 
нагоды наносіліся на сцены гэтыя выявы, якія су-
стракаюцца і на сценах іншых старажытнарускіх 
храмаў? Адказы на гэтыя пытанні можна даць 
толькі пасля сістэматызаванага вывучэння гэтага 
віду крыніц.

Выявы крыжоў-графіці змяшчаюцца амаль па 
ўсёй прасторы царквы. Самая вялікая колькасць іх 
знаходзіцца ў алтары і, у прыватнасці, у ахвярніку.  
На слупах таксама сустракаюцца такія рысункі.

Усе графіці – выявы крыжоў, якія змешчаны 
ў прасторы царквы, можна падзяліць на некалькі 
катэгорый. Па-першае – гэта простыя чатырохкан-
цовыя крыжы. Яны могуць не мець упры гажэнняў 
і быць утворанымі перпендыкулярным перасячэн-
нем дзвюх ліній. Выявы такіх крыжоў ёсць на ўсход-
няй сцяне праёма – паміж алтаром і дыя кан нікам, 

на паўднёвай сцяне ахвярніка, на заходняй сця не 
праёма – паміж алтаром і ах вяр нікам.

Некаторыя з крыжоў такога тыпу ўпрыгожаны 
лініяй, праведзенай пасярэдзіне. Такі крыж ёсць 
на ўсходняй сцяне паміж алтаром і дыяканнікам, 
на паўночнай сцяне дыяканніка, на паўднёвай 
сцяне ахвярніка. Чатырохканцовы крыж з патоў-
шча нымі канцамі і праведзенай пасярэдзіне 
лініяй змешчаны на паўночнай сцяне ахвярніка. 
Два крыжа такога тыпу знаходзяцца над ахвяр-
ным сталом на паўночнай сцяне ахвярніка, 
пяць – на паўднёвай сцяне ахвярніка (рысунак 1). 
На паўднёвай сцяне ахвярніка канцы крыжа аз-
доблены кругамі. 

Рысунак 1 – Чатырохканцовы крыж 
на паўднёвай сцяне ахвярніка

Два крыжа такога тыпу размяшчаюцца 
некалькі «нетыпова». Адзін з іх вянчае манагра-
му IHS, змешчаную над выявай герба Станіслава 
Сарноўскага, што знаходзіцца на ўсходняй сця-
не праёма паміж алтаром і дыяканнікам [2, 
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с. 269]. Другі, што змешчаны на паўночнай сцяне 
алтара, знаходзіцца паміж літарамі А і Г, мана-
грамай нейкага чалавека (рысунак 2). 

Рысунак 2 – Крыж і манаграма на паўночнай сцяне алтара
Крыжы такога тыпу ёсць за межамі ахвярніка, 

напрыклад, на паўночнай грані паўночна-заходняга 
слупа. Выявы простых крыжоў характэрныя для 
іншых храмаў. Іх выявы сустракаюцца ў кіеўскай 
Сафіі [3, с. 230–231] і наўгародскай Сафіі [4, с. 215].

Па-другое – гэта крыжы, якія змешчаны ў ко-
ле. Здаўна такія крыжы лічыліся салярнымі 
сімваламі. Кола з крыжам пасярэдзіне можа 
абазначаць і еўхарыстычны хлеб [3, с. 231]. Ча-
тыры выявы такіх крыжоў ёсць на паўднёвай 
сцяне ахвярніка (рысунак 3). Дзве змяшчаюцца 
побач з надпісам пра «купальны тыдзень» [2, 
с. 261], дзве – паасобку. Адна выява такога кры-
жа ёсць на заходняй сцяне праёма паміж алта-
ром і ахвярнікам. 

Рысунак 3 – Крыж у коле на паўднёвай сцяне ахвярніка
Выявы такіх крыжоў ёсць у кіеўскім Сафійскім 

саборы [3, с. 230–231].
Трэцяя разнавіднасць крыжоў – гэта так зва-

ныя галгофскія крыжы. Галгофскі крыж – вызнача-
ная кампазіцыя, дзе крыж змяшчаецца на сты-
лізаванай гары Галгофе, якая складаецца з адной 
ці некалькіх ступеней. Па абодва бакі змяшчаецца 
надпіс ІС ХС НІКА – «Ісусам Хрыстом перамагай». 
Па абодва бакі ад крыжа змяшчаюцца таксама вы-
явы тросці і кап’я – сімвалаў пакутніцкай смерці. 
Выява крыжа, якая найбольш дакладна змяшчае 
амаль усе гэтыя сімвалы знаходзіцца на паўднёвай 
сцяне хораў (рысунак 4). 

Рысунак 4 – Аўтограф Цімафея Міхайлоўскага
Аўтографы Цімафея Міхайлоўскага, якому 

належаць некалькі графіці, запісаных у царкве,  
знаходзяцца ў асноўным у келлі прападобнай 
Еўфрасінні. Усе яны датуюцца першым дзе ся ці-
годдзем XVII ст. На рысунку 4 бачна, што Мі-
хайлоўскі запісаў свой  аўтограф двойчы: у 1606 
і 1604 гг. Тут жа ёсць рысунак галгофскага кры-
жа: шасціканцовы крыж стаіць на трохвугольнай 
Галгофе, на верхняй перакладзіне ён мае на-
вершша, канцы бакавой перакладзіны па тоў ш ча-
ныя, ніжняя пе рак ладзіна – косая, ад падножжа 
крыжа адыходзяць трысціна і кап’ё. Крыж супра-

ваджаецца кананічнымі і некананічнымі над-
пісамі. Да кананічных належаць «Цар Славы» – 
над крыжам, «ІС ХС НИКА» – па абодва бакі кры-
жа, «МЛРБ» – «месца лобнае – рай бысць» – пад 
крыжам. Да некананічных належаць надпісы, 
прыдуманыя самім Цімафеем: вялізныя літары 
Т і М пад цітламі па абодва бакі ад крыжа і слова 
«смиренный» пад крыжам. Гэтыя словы павінны 
былі характарызаваць чалавека, які напісаў 
графіта, як «Тимофей Михайловский – смирен-
ный». Нягледзячы на сваю «смірэннасць», ён на-
нёс графіта якраз па выяве святога. 

Выява Галгофскага крыжа, якая змяшчае 
толькі частку кананічнага тэксту, знаходзіцца 
на ўсходняй сцяне хору, злева ад уваходу ў кел-
лю прападобнай Еўфрасінні. «Ножкі» ўвагнутага 
ўнутр падножжа стаяць на п-падобных «пад-
стаўках». Вертыкальную перакладзіну пакрывае 
навершша, а гарызантальных перакладзін дзве – 
верхняя прамая (нарысавана не ідэальна прама) 
і ніжняя косая. Надпісы змяшчаюцца нетыпова. 
Так, скарочаныя словы «Цар Славы» змешчаны 
па абодва бакі крыжа, а вось манаграма імя Хры-
ста, скарочаная да трох літар І ХЪ і слова «Ніка», 
знаходзяцца па розныя бакі ад крыжа (рысунак 5). 

Рысунак 5 – Выява галгофскага крыжа на хорах
Прыгожая выява галгофскага крыжа 

знаходзіцца на паўночнай сцяне ахвярніка. Ча-
тырохканцовы крыж змяшчаецца на аднаступен-
чатай Галгофе, яго канцы патоўшчаныя, аднак 
і крыж, і Галгофа ўпрыгожаны вертыкальнымі, 
гарызантальнымі і дыяганальнымі лініямі. Па 
абодва бакі ад крыжа змешчаны надпіс, які чыта-
ецца, як «Ісусам Хрыстом перамагай» [2, с. 259].

Астатнія графіці – выявы галгофскіх крыжоў – 
больш схематычныя. Так, напрыклад, на паў-
ночнай сцяне алтара крыж, паказаны перасячэн-
нем двух простых ліній і стаіць ён на прамавуголь-
най Галгофе. Такія выявы двух крыжоў ёсць 
на паўночнай сцяне дыяканніка. Больш складаная 
выява: Галгофа мае від падковы, ад якой адыхо-
дзяць кап’ё і трысціна, падобная на галінку, 
а крыж – перясячэнне дзвюх простых ліній – зна хо-
дзіцца на паўднёвай сцяне алтара. Чатырохканцо-
вы гал гофскі крыж, які стаіць на прамавугольнай 
Галгофе, выкананай у выглядзе рашоткі, мае пашы-
раныя канцы і аздоблены лініяй, праведзенай у пе-
ракладзінах. Упрыгожаны лініяй пасярэдзіне і ча-
тырохканцовы крыж на паў ночнай сцяне дыяканніка. 
Падобны да яго крыж ёсць на паў днё вай сцяне 
ахвярніка. Правая перакладзіна аздоблена паў-
кружжам, ас тат нія – неўпрыгожаны. 

Выявы галгофскіх крыжоў змяшчаюцца і за 
межамі алтара. Так, пад памінальным запісам 
на за ходняй грані паўночна-ўсходняга слупа пра-
драпаны галгофскі крыж з пашыранымі канцамі. 
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Выкананы ён падвоенымі лініямі. Вя лі кая коль-
касць галгофскіх крыжоў змяшчаецца на паў днёва-
ўсходнім слупе, у прыватнасці, чатыры – на паў-
днёвай грані, шэсць – на паўднёва-ўсходняй. 

Галгофскія крыжы – адны з самых папуляр-
ных выяў сярод крыжоў, таму іх сустракаецца 
найбольшая колькасць. Папулярная яна таксама 
сярод рысункаў-графіці кіеўскага і наўгародскага 
Сафійскіх сабораў [3; 4].

Чацвёрты від крыжоў – праквітнеўшыя крыжы. 
З іх падножжа ў абодва бакі адыходзяць парасткі. 
Такія крыжы сімвалізуюць Уваскрасенне Хрыста, 
перамогу жыцця над смерцю. Найбольшая коль-
касць такіх крыжоў знаходзіцца ў ахвярніку. Яны не 
заўсёды сіметрычныя, частка з іх не дарысавана. 
Яны могуць быць ча ты рох канцовымі і шасці кан цо-
вы мі. Два такія крыжы прарысаваны побач у ах вяр-
ніку на паўднёвай сцяне (рысунак 6). Там жа зна хо-
дзі цца крыж, у якога прадрапана толькі левая част-
ка парастка, а таксама крыж, у якога прарысаваны 
па расткі, а перакладзіны няма. 

Рысунак 6 – Праквітнеўшыя крыжы на паўднёвай сцяне ахвярніка
Праквітнеўшыя крыжы даволі часта сустра-

каюцца і сярод выяў крыжоў у іншых ста ра жытна-
рускіх храмах [3, с. 230–231; 4]

Пяты від – крыж, упрыгожаны пасярэдзіне. 
Такі крыж чатырохканцовы, вертыкальная пера-
кладзіна якога большая за гарызантальную. 
Звычайна гэтыя крыжы прадрапаны падвоенай 
лініяй, пасярэдзіне якой праходзіць яшчэ адна. 
Сярэдзіна крыжа ўпрыгожана дыяганальнымі 
лініямі, якія праведзены ад адной да другой 
перакладзіны (рысунак 7). Магчыма, гэтыя выя-
вы крыжоў звязаны з крыжамі-цель нікамі. Выявы 
такіх крыжоў сустракаюцца на паўднёвай сцяне 
ахвярніка (увогуле іх пяць).

Рысунак 7 – Крыж на паўднёвай сцяне ахвярніка
Шосты від крыжоў сустракаецца даволі рэд-

ка – крыж-крослет. Гэта выява чатырохканцовага 
раўнабокага крыжа, канцы якога заканчваюцца 
патаўшчэннямі ў выглядзе трохвугольнікаў. Такі 
крыж знойдзены на паўночнай сцяне алтара (ры-
сунак 8). Да таго ж срэдахрэсце злучана лініямі 
на ма нер ромба. Падобны крыж, але без срэ да-
хрэсця ёсць на паўднёва-заходняй грані паўд нё-
ва-ўсходняга слупа. Падобная выява крыжа 
змешчана ў наўгародскай Сафіі [4, с. 222]. Крыж, 
канцы якога перасякаюцца перпендыкулярнымі 
рысачкамі, знаходзіцца ў аркасолі. 

Рысунак 8 – Крыж-крослет на паўночнай сцяне алтара
Рысачкі або трохвугольнікі на канцах 

сімвалізавалі чатыры Евангеллі. Выявы крыжоў-
крослетаў сустракаюцца таксама ў графіці 
кіеўскага Сафійскага сабора [3, с. 230–231].

Сёмы від – шасціканцовыя крыжы. Выява тако-
га крыжа прарысавана ў праёме паміж алтаром 
і ахвярнікам. Верхняя перакладзіна гэтага крыжа 
трошкі меншая чым ніжняя. Пасярэдзіне пера-
кладзін крыжа праведзена яшчэ адна лінія. 

Шасціканцовы крыж, які мае аднолькавыя па-
пярочныя перакладзіны, прадрапан разам з ры-
сункам. Гэты крыж трымае ў руках чалавек, чыя 
выява падпісана як Семенъ Па//въловичь // Вла-
сиха (рысунак 9). Выява змешчана на ўсходняй 
сцяне дыяканніка. 

Рысунак 9 – Графіта на ўсходняй сцяне дыяканніка
За межамі алтара шасціканцовы крыж зме-

шчаны на паўднёва-ўсходняй грані паўднёва-ўсход-
няга слупа. Выявы шасціканцовага крыжа ёсць і ся-
род графіці Сафійскіх сабораў Кіева і Ноў гарада.

Восьмы від – крыж, які ўпрыгожвае выяву царк-
вы. У прасторы Спаса-Праабражэнскай цар квы 
знойдзена тры графіці, якія можна інтэр прэтаваць 
як выявы царквы. Адно з іх знаходзіцца на заход-
няй сцяне праёма паміж алтаром і ахвярнікам (ры-
сунак 10,1). Другое знаходзіцца на паўночнай сця-
не алтара. Яно прадрапана тонкімі, ледзь бачнымі 
лініямі (рысунак 10,2). Трэцяе змешчана на ўсход-
няй сцяне хору, злева ад уваходу ў келлю прапа-
добнай Еўфрасінні. 

Рысунак 10,1.       Рысунак 10,2.       Рысунак 10,3.
Выявы царквы з крыжам наверсе ёсць, напрык-

лад, у графіта № 35 наўгародскага Са фій ска га са-
бора [4, с. 220]. Аднак царква ў ім, у адрозненне ад 
полацкіх графіці, прарысавана менш схематычна. 

Такім чынам, сярод графіці Спаса-Праабра-
жэнскай царквы мы бачым разнастайныя выявы 
крыжоў. У асноўным яны знаходзяць адпаведнасці 
ў рысунках-графіці іншых храмаў. З якой нагоды 
наносіліся гэтыя выявы? Безумоўна, такія рысункі 
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наносіліся для таго, каб паказаць прыналежнасць 
аўтара да хрысціянскага веравызнання, у пера-
важнай большасці выпадкаў, да праваслаўя. Най-
большая колькасць крыжоў знаходзіцца ў алтар-
най частцы і на паўднёва-ўсходнім слупе, дзе 
змяшчаўся клірас Спаса-Праабражэнскай царквы. 
Акрамя таго, што выявы крыжоў самі па сябе 
ўяўляюць сімвал хрысціянскага веравызнання, 
фактам свайго нанясення яны маглі перадаваць 
нешта іншае. Магчыма, яны прыраўноўваліся да 
памінальных або, увогуле, да малітоўных надпісаў. 
Іх маглі наносіць людзі, якія былі непісьменнымі, 
але жадалі пакінуць малітоўны надпіс або сведчан-
не сваёй прысутнасці ў храме. Аднак і пісьменныя 
людзі нанясенне крыжа маглі прыраўноўваць да 
малітвы. Нездарма сярэдневяковыя пісьмовыя да-
кументы, у пры ват насці, граматы на бяросце і пер-
гаменце, пачынаюцца з крыжа, які абазначаў пача-
так малітвы («У імя Айца і Сына і Святога Духа»). 
Такім чынам, на нашу думку, большая колькасць 
крыжоў-графіці Спаса-Праабражэнскай царквы 
звязана з патрэбай перадаць сваю малітву з дапа-
могай нанясення крыжа.
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Summary

Eight main types of these crosses are identifed. 
These are four pointedcrosses, crosses, inscribed in a 
circle, the cross of Calvary, blossoming crosses, crosses 
decorated in the middle, krosslets, sixpointed cross and 
the crosses that adorn the symbolic images of churches. 
The images found in Polotsk Transfiguration Church, 
have correspondences in other ancient temples. For ex-
ample, they are in the Novgorod and Kiev Saint Sophia 
Cathedral. The author concludes that the crosses could 
be applied to the wall not only as a Christian symbol, but 
they could be equated illiterate people to a prayer or evi-
dence of the presence in the temple at a certain time.
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беларускія татары – удзелЬнікі вызваленчыХ 
паЎстанняЎ (канеЦ XVIII–XIX ст.)

У выніку падзелаў у канцы XVIII ст. пала пад 
ударамі суседзяў Рэч Паспалітая – тая 

дзяржава, якой верай і праўдай служылі беларускія 
татары і іншыя народы. Барацьба за адраджэнне 
стра чанай незалежнасці супраць чужаземнага 
прыг нёту аб’ядноўвала прадстаўнікоў розных на-
родаў колішняга жыхарства шматнацыя нальнай 
дзяржавы. Нягледзячы на спробы за хоп нікаў пас-
варыць іх, супрацьпаставіць адзін аднаму, тра-
дыцыі адзінства, усведамленне агульнасці лё су 
жылі ў людзях, зберагаліся доўгі час. Прычым вы-
разна гэтыя ўяўленні захоўваліся ў свядомасці 
шляхты – беларускай, польскай, літоўскай, татар-
скай, балта-нямецкай. Памяць аб гераічным мі-
нулым, аб багатай велічы зняслаўленай радзімы 
гуртавала іх незалежна ад становішча. Нездарма 
царскі ўрад заўсёды лічыў шляхту, асабліва дроб-
напамесную і беззямельную, галоўным сваім пра-
ціўнікам. Такім чынам, патрыятычную пазіцыю зай-
мала большасць шляхты і часткова сялянства.

У перыяд падзелаў Рэчы Паспалітай татары 
прымалі ўдзел ва ўсіх выступленнях, накіраваных 
на вызваленне краіны. Яны не шкадавалі свайго 
жыцця і змагаліся на баку Т. Касцюшкі, на барыка-
дах паўстанцаў 1830–1831, 1863–1864 гг. разам 

з іншымі народамі краіны. У дакументах таго часу 
захавалася паведамленне, «што народ татарскі 
праз трох пасланых ад яго дэпутатаў даводзіў да 
правінцыяльнай сесіі Вялікага Княства Літоўскага, 
што як і ў Варшаве, так і ў правінцыях, адважныя яго 
салдаты, саб раўшыся да сваіх імамаў, прысягалі 
на Каране бараніць караля, Бацькаўшчыну і Кан-
стытуцыю» [6, с. 68]. Вядомыя сваімі подзвігамі 
і ўме льствам у баях як радавыя воіны, так 
і камандзіры. Гэта перш за ўсё генералы Юсуф Бе-
ляк, Якуб Ясінскі, які загінуў пры абароне Варшавы 
ў лістападзе 1794 г. Вядомасць атрымалі і іншыя 
афіцэры: палкоўнік Самуэль Улан, капітаны Саму-
эль Беляк (сын праслаўленага генерала), Давыд 
Крычынскі, што змагаліся за свабоду і незалеж-
насць сваёй Бацькаўшчыны падчас паўстання 
1830–1831 гг. Да нашых дзён захавалася перапіска 
паміж кі раў ніцт вам паўстання ў Вільні і імамам 
мячэці ў Даў бу чыш ках, Давыдам Александровічам. 
У адным з ліс тоў, напісаным 21 красавіка 1831 г., 
кіраўніцтва паўстання заклікала Д. Александровіча 
«прыкласці ўсе намаганні для хутчэйшага аб’яд-
нання братоў-татар з групы паў станцаў», якія ад но-
сіліся ў боль шасці да мусульман. У другім лісце 
знаходзім, што татары, змагаючыся з ворагамі 
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