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У маі 2015 г. на тэрыторыі Спаса-Еўфрасіннеўска-
га манастыра ў Полацку выкладчыкамі і студэнта-
мі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта праводзілі-
ся археалагічныя раскопкі. Работы выконваліся ў 
адпаведнасці з пратаколам даручэнняў Намесніка 
Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Н.І.Качанавай 
ад 04.04.2015 г., дадзеных у Полацку падчас нара-
ды па пытаннях рэканструкцыі і рэстаўрацыі Спа-
са-Праабражэнскай царквы. Мэтай раскопак бы-
ло вывучэнне канструкцыйных асаблівасцяў Спаса-
Праабражэнскай царквы XII ст. Згодна з тэхнічным 
заданнем, выдадзеным праектным філіялам ААТ "Бел-
рэстаўрацыя", археалагічныя даследаванні право-
дзіліся непасрэдна каля падмуркаў царквы. 

Падчас археалагічных раскопак вывучаліся пад-
муркі Спаса-Праабражэнскай царквы і тэрыторыя ка-
ля храма. Усяго было закладзена 5 шурфоў, у адным 
з якіх (шурфе № 3) каля паўднёвага фасада храма 
была раскапана крыпта (пахавальная камера) ХІІ ст., 
складзеная з плінфы. Крыпта была запоўнена зям-
лёй з рэшткамі будаўнічых канструкцый. У запаўнен-
ні крыпты былі зафіксаваны пераадкладзеныя паха-
ванні рознага часу. Удалося выявіць толькі адно не-
кранутае пахаванне, якое, верагодна, можна датава-
ць ХІІ ст. Акрамя рэшткаў пахаванняў падчас раскопак 
у крыпце былі знойдзены розныя артэфакты ХІІ—
XIX стст. Усе артэфакты, адшуканыя ў крыпце, не ад-
носяцца да пахавальнага інвентару і відавочна тра-
пілі ў запаўненне крыпты падчас яе засыпкі.

Дзяніс ДУК, 
Інна КАЛЕЧЫЦ, 

Аляксей КОЦ

ПЯЧАТКА 
ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ

Полацк з’яўляецца адным з самых даследаваных археолагамі беларускіх гарадоў. 
Аднак і да сённяшняга дня падчас археалагічных раскопак на тэрыторыі старажытнага 

беларускага горада даследчыкам трапляюцца ўнікальныя знаходкі. 
Сёлета тут была знойдзена пячатка Еўфрасінні Полацкай.

Сярод знаходак з крыпты адну з поўным правам 
можна назваць унікальнай. Гэта свінцовая актавая пя-
чатка (була) з іконаграфічнай выявай Ісуса Хрыста і 
надпісам "Ги помози рабе своеи Офросиниі" — "Го-
спадзі, дапамажы рабе сваёй Еўфрасінні". Наяўнасць 
на пячатцы надпісу з імем, тоесным імені заснаваль-
ніцы манастыра, прападобнай Еўфрасінні Полацкай, 
адразу паставіла пытанне аб дакладнай яе атрыбуцыі.

Перад тым як перайсці да атрыбуцыі знаходкі, ко-
ратка спынімся на гісторыі падобных пячатак. Адзна-
чым, што практыка замацавання легітымнасці афі-
цыйных дакументаў металічнымі, як правіла, свінцо-
вымі віслымі пячаткамі была запазычаная з Візантыі 
ў канцы Х ст. Пячаткамі замацоўвалі важнейшыя да-
кументы. Сам дакумент уяўляў сабой скрутак перга-
мента, перавіты шнурам, які апламбіроўваўся свін-
цовай пячаткай. Пячатка сведчыла аб сапраўднасці 
дакумента, абараняла яго ад дадатковых несанкцы-
янаваных прыпісак і пацвярджала асобу ўладальніка. 
Адзначым, што да сярэдзіны 2012 г. было зарэгістра-
вана каля 8500 старажытнарускіх пячатак X—XV вв. 
(пераважна свінцовых), з якіх навукова апрацавана і 
апублікавана больш за 37001.

Права пасведчання дакументаў на Русі належала 
толькі вышэйшай свецкай ці царкоўнай уладзе — кня-
зям, мітрапалітам, епіскапам, пасаднікам. Калі прад-
стаўнік улады паміраў ці сыходзіў з палітычнай арэны, 
жалезны інструмент для вырабу пячаткі (булатырый — 
спецыяльныя клешчы з выразанымі на іх выявамі і 



14

надпісамі — знішчаўся, каб пазбегнуць фальсіфіка-
цый (з гэтай прычыны знаходкі жалезных булатыры-
яў выключна рэдкія).

Вядома, што палітычная роля Еўфрасінні Полац-
кай была значна вышэйшай за яе афіцыйныя аба-
вязкі і правы ігуменні. У 1120—1160-я гг. яна засна-
вала ў Полацку два манастыры — жаночы (з царк-
вой Спаса) і мужчынскі (з храмам Багародзіцы). У 
гэтых двух манастырах была ігуменняй адначасо-
ва — унікальны выпадак у царкоўнай гісторыі. У 
1132—1143 гг. у Полацку княжыў брат Еўфрасін-
ні — Васілька Святаславіч2. Верагодна, менавіта ў 
гэтыя гады вялася актыўная будаўнічая дзейнасць 
на тэрыторыі абодвух манастыроў3. Палітычная роля 
Еўфрасінні і яе ўплыў на тэрыторыі Полацкай зямлі і 
ў цэлым Усходняй Еўропы ў гістарыяграфіі шырока 
асветлены, нават узнікла навуковая палеміка аб так 
званым "полацкім матрыярхаце"4 (вядучай палітыч-
най ролі жанчын з роду полацкіх князёў у асобныя пе-
рыяды гісторыі Полацкай зямлі ХІІ—ХІІІ стст.).

Натуральна, наяўнасць асабістай пячаткі ў Еўфра-
сінні Полацкай не выклікала сумненняў, улічваючы яе 
значны ўплыў на палітычнае і рэлігійнае жыццё По-
лацкай зямлі ў другой трэці ХІІ ст. Па трапным вызна-

чэнні вядомага расійскага гісторыка Л.В.Аляксеева, 
Еўфрасіння, насуперак рускай традыцыі і дзякуючы 
прамым кантактам з Візантыяй, у прыватнасці з кан-
станцінопальскім патрыярхам Лукой Хрызавергам, 
адчувала сабе ўпэўнена і незалежна і пры патрэбе, як 
і яе родзічы-князі, рассылала ў розныя усходнесла-
вянскія гарады і, верагодна, у Царград, важныя да-
кументы, замацаваныя асабістай пячаткай5. Тым не 
менш да сённяшняга дня знаходак дакладна вызна-
чаных (атрыбутаваных) пячатак Еўфрасінні Полацкай 
не было, за выключэннем аднаго артэфакта.

Так, у гістарычнай літаратуры існавала меркаван-
не аб прыналежнасці Еўфрасінні Полацкай пячаткі з 
выявай іконаграфічнай кампазіцыі "Праабражэнне" і 
малітоўным надпісам6, знойдзенай у 1968 г. у Ноўга-
радзе. Выява на згаданай пячатцы была наступная: з 
аднаго боку прадстаўлена шматфігурная кампазіцыя 
— "Праабражэнне Гасподне на гары Фавор". У цэнт-
ры — выява Іісуса Хрыста, па абодва бакі — праро-
кі Ілля і Маісей, пад імі — тры апосталы: Петр, Іакаў і 
Іаан, якія ў жаху "пали на лица свои" ("Евангелле ад 
Матфея"). Выява суправаджаецца радковай леген-
дай: "МЕТА(МОР)Ф(ОСИ)С" — "Праабражэнне". З 
адваротнага боку змешчана паясная выява святой, 
па абодва бакі якой — радковая легенда: "Иефроси-
ня" — "Іефрасіня", а па краі пячаткі ідзе колавая ле-
генда, якая ўяўляе сабой малітоўнае прашэнне: "Ги 
помози рабе своеи Ефросини нареченнои" ("Госпа-
дзі, дапамажы рабе сваёй, Еўфрасінні нарачонай"). 

Пячатка ўпершыню была апублікаваная расійскім 
гісторыкам і археолагам В.Л.Яніным і атрыбутаваная 
як прыналежная Еўфрасінні Полацкай на падставе 
наступных аргументаў. Па-першае, полацкая княжна 
Прадслава атрымала імя Еўфрасіння пры пастрыжэн-
ні ў манахіні, а не пры хрышчэнні, і на гэта ёсць ука-
занне ў слове "нарачонай"7. Па-другое, фармальныя 
прыкметы пячаткі (памеры і наяўнасць добрапажа-
дальнага надпісу) дазволілі датаваць яе ХІІ ст., а са-
май вядомай на Русі жанчынай, якая насіла ў гэты 
час такое імя, з’яўлялася Еўфрасіння Полацкая8. Па-
трэцяе, назва Спаса-Праабражэнскай царквы, пабу-
даванай Еўфрасінняй, і манастыра ў гонар Спаса вы-
клікалі паралелі з выявай "Праабражэння" на пячат-
цы. Да таго ж, на думку В.Л.Яніна, у тагачасным По-
лацку існавала ўнікальная з’ява, вядомая пад назвай 
"полацкі матрыярхат", калі жонкі полацкіх князёў вы-
сланых у Візантыю Мсціславам Уладзіміравічам, за-
мяшчалі ў палітычным жыцці сваіх мужоў9. 

У 2011 г. расійскі гісторык А.В.Маёраў апубліка-
ваў артыкул, у якім прывёў аргументы, што дазволілі 
яму ідэнтыфікаваць вышэйзгаданы сфрагістыч-
ны помнік як пячатку Еўфрасінні Галіцкай і датава-
ць яго першай паловай — сярэдзінай другога дзе-
сяцігоддзя ХІІІ ст.10. Па-першае, ён адзначае, што 
царква і манастыр, заснаваныя Еўфрасінняй Полац-
кай, не называліся менавіта ў гонар Праабражэння, 
у гістарычных дакументах да XVI ст. і пазней яны на-
зываліся Спасаўскімі11. На карысць гэтага сведча-
ць і фрэскі ў Спасаўскай царкве, сярод якіх не вы-

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ

Агульны від шурфа з пахавальнымі камерамі і 
фрагментамі фундаменту, дзе была знойдзена 
пячатка Еўфрасінні Полацкай. Фота 2015 г.
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яўлена сцэна "Праабражэння"12. Па-другое, напі-
санне імя на пячатцы і крыжы Еўфрасінні Полацкай 
адрозніваюцца. На пячатцы яно запісана "Иефросі-
ня" ("Ефросиня"). А вось на крыжы сустракаецца імя 
"ωфросинья" — "Офросинья"13. Праяўленне ў гэты 
час вышэйзгаданага "полацкага матрыярхата" так-
сама выклікае ў даследчыка сумненні: на гэты пе-
рыяд якраз прыходзіцца княжанне полацкага князя 
Васількі, брата Еўфрасінні Полацкай14. Такім чынам, 
аргументы, прыведзеныя А.В.Маёравым, даказваюць 
прыналежнасць гэтай пячаткі Еўфрасінні Галіцкай.

Звернемся да атрыбуцыі пячаткі, знойдзенай пры 
археалагічных раскопках на тэрыторыі Спаса-Еўфра-
сіннеўскага манастыра ў Полацку ў 2015 г. Пячат-
ка мае круглую форму і наступныя памеры: вышыня 
2,4 см, шырыня 2,5 см. З аднаго боку на ёй змешча-
ная выява Іісуса Хрыста, якая ў іканаграфіі мае назву 
"Спас Усеўладны" — "Пантакратар". Іісус апрануты ў 
гімацій і хітон і паказаны з прамымі валасамі, азна-
чанымі чатырма хвалістымі лініямі, на лоб спускаец-
ца невялікая пасма валасоў, у яго невялікія вусы і ка-
роткая барада, паказаная перарывістай лініяй. До-
бра відаць вочы, выяўленыя круглымі кропкамі, і да-

волі шырокі нос. Левая рука падтрымлівае закрытую 
кнігу — Евангелле, там, дзе павінна знаходзіцца пра-
вая рука, выява пашкоджаная. Німб над галавой пака-
заны не роўнай, а перавітай лініяй. Акрамя таго, гэта 
хросны німб, ён абрысаваны за галавой Ісуса прамы-
мі лініямі, аднак унутры змешчаны не літары "ωОN" — 
"Існы", а проста кропкі. Па абодва бакі ад постаці над-
піс "ІС ХС" — "Іісус Хрыстос". Выява выдзелена кру-
гавой лініяй.

На адваротным баку пячаткі змешчаны надпіс: 
"Ги помози рабе своеи Офросиниі" ("Госпадзі, да-
памажы рабе сваёй Еўфрасінні"). Надпіс пачына-
ецца знакам крыжа, а заканчваецца чатырма кроп-
камі, ён, як і выява, выдзелены кругавой лініяй.

Падчас работ, звязаных з рэстаўрацыяй знаходкі, 
было высветлена, што ў фондах Нацыянальнага По-
лацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка за-
хоўваецца яшчэ адна свінцовая пячатка з аналагічным 
адбіткам. Яна была знойдзена падчас раскопак пад 
кіраўніцтвам беларускага археолага С.В.Тарасава 
на тэрыторыі Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў 
1998 г. і змяшчае толькі частку надпісу-звароту, без 
пазначэння імя: "Ги помози рабе своеи" ("Госпадзі, 

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ

Пячатка Еўфрасінні 
Полацкай пасля 

рэстаўрацыі.

Прамалёўка 
пячаткі
Еўфрасінні 
Полацкай.



16

дапамажы рабе сваёй…"). Адзначым, што адсутнасць 
часткі надпісу тлумачыцца тым, што адбітак матрыцы 
(булатырыя) быў змешчаны і яна не адбілася на свін-
цовым дыску пячаткі. Пры накладанні адбіткаў выяў 
абодвух пячатак адзін на адзін высвятляецца поўная 
ідэнтычнасць захаванай часткі выяў.

Пры атрыбуцыі гэтых дзвюх полацкіх пячатак звер-
немся да палажэнняў, якія прапанаваў А.В.Маёраў. 
Так, сапраўды манастыр і царква, заснаваныя прапа-
добнай Еўфрасінняй Полацкай, спачатку мелі назвы 
не Спаса-Праабражэнскіх, а Спасаўскіх. Менавіта ў 
такім варыянце назва царквы фігуруе двойчы ўжо на 
крыжы Еўфрасінні Полацкай: "покладаеть Офросі-
нья честный крест свой в манастыри своем, в церкви 
Святого Спаса" і ў надпісе Лазара Богшы: "…сделав-
шему крест сіі церкві Святаго Спаса і Офросіньні"15. 

Такая назва царквы сустракаецца і ў "Жыцці 
Еўфрасінні Полацкай". Там адзначаецца, што да пабу-
довы каменнай царквы у Сяльцы ўжо была драўляная 
царква Святога Спаса16. Стрыечная сястра Еўфрасін-
ні Звеніслава, калі прыйшла ў манастыр, каб прыняць 
пострыг, кажа: "Сія вся даю Святому Спасу"17. Па-
сля гэтага згадваецца, што Еўфрасіння пачынае бу-
даўніцтва царквы Святога Спаса18. 

Наступныя пісьмовыя крыніцы, дзе фіксуецца наз-
ва "Святы Спас", — гэта графіці на сценах храма, якія 
датуюцца XII—XV стст. Сярод іх сустракаюцца надпі-
сы пра смерць ігуменій манастыра Кацярыны, Ганны 
і Акіліны. Ва ўсіх гэтых надпісах ігуменні называюцца 
"ігуменнямі Святога Спаса"19. Менавіта так называўся 
ў той час Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр. У адным з 
графіці ўпамінаецца ігумен Гаўрыла, верагодна, ігумен 
Багародзіцкага манастыра. У гэтым надпісе адзнача-
ецца, што ён быў "крылашанінам Святога Спаса"20. 
Нагадаем, што арганізацыя крылашан была добра вя-
домая ў полацкай Сафіі, крылашанамі з’яўляліся свя-
тары гарадскіх цэркваў, якія адпраўлялі багаслужэнні 
ў Сафійскім саборы21, магчыма, такая ж арганізацыя 
існавала ў Спасаўскім манастыры.

Згадаем яшчэ два графіці з эклезіонімам "Спас". 
У першым з іх змешчаны наступны тэкст: "(Спирида) 

биіте чому не ходить петь к Спcсу" ("Спірыда біце, ча-
му не ходзіць пець да Спаса"). Другое графіта (яно 
захавалася горш) чытаецца наступным чынам: "А се 
стоялъ у цркви Стго Спса на празникъ у крылос …ня-
нинъ ..натъ …кася… Степанъ в л днь (мо)ляся Ст(м)у 
Спсу о своихъ гресех(ъ)" ("А вось стаяў у царкве Свя-
тога Спаса на свята у крыласе … Сцяпан у 30 дзень, 
молячыся Святому Спасу аб сваіх грахах"). 

Яшчэ адно графіта, змешчанае на паўночна-
ўсходняй грані паўночна-ўсходняга слупа, чытаецца 
як: "А Савко пономарь Святого Спса с(л)у(жыть) чре-
ву а роботать телу" ("А Саўка, панамар Святога Спа-
са, — служыць жывату, працуе для цела"). Да прыкла-
даў ужывання гэтага эклезіоніма ў графіці можна ад-
несці два надпісы: "крылосъ Стго Спса" ("клірас Свято-
га Спаса"), прадрапаныя на паўднёва-ўсходняй грані 
паўднёва-ўсходняга слупа. Усе гэтая надпісы перада-
юць тагачасную назву царквы — "Святы Спас".

Пазней назва "Святы Спас" сустракаецца ў пісь-
мовых дакументах, у прыватнасці, у адным з іх на-
зываюцца землі, "принадлежащие церкви Святого 
Спаса" (1534 г.)22, у Полацкай рэвізіі 1552 г. згадва-
ецца "манастыр Светого Спаса, который заведаеть 
игуменья Полоцъкая инока Ульяна"23, ігумення Свя-
тога Спаса таксама згадваецца ў сувязі з будаўніцт-
вам дзесяці гарадзен24. Вядома, што пасля перадачы 
манастырскіх земляў іезуітам назва манастыра заха-
валася і нават перайшла на назву зямельнага ўладан-
ня — "фальварак Спас". 

Аднак у 1656 г. назва царквы змяняецца. Вядомы 
даследчык полацкіх старажытнасцяў А.П.Сапуноў у 
сваёй працы, прысвечанай гісторыі манастыра, цы-
туе "Дворцовыя разряды", якія сведчаць аб тым, што 
ў 1656 г. "месяца июля из Полоцка ходил государь в 
Спасский монастырь, что бывал девичий монастырь 
благоверной великой княжны Евфросинии Полоцкой" і 
ў тым жа месяцы ліпені "в 9 день в Спасском монасты-
ре было священие церкви Преображение Спасово"25. 

Такім чынам, царква Святога Спаса была пе-
раасвечаная ў гонар Праабражэння толькі ў 1656 г. 
назва Спаса-Праабражэнская назва была захава-
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ная за ёй і пры асвячэнні пасля 1832 г. Да гэтага ж ча-
су яна была асвечаная ў гонар Спаса Уселітасцівага і 
называлася царквой Святога Спаса. Адзначым, што, 
гэтае свята было ўстаноўлена ў ХІІ ст. і прыходзілася на 
1 жніўня26. Аднак з цягам часу яго перасталі свят-
каваць і 1 жніўня пачалі адзначаць Паходжанне Чэс-
нага і Жыватворнага Крыжа Хрыстова. Выява Спа-
са Уселітасцівага належыць да іканаграфічнага тыпу 
абразоў Спаса Пантакратара, што найлепшым чынам 
адпавядае выяве на пячатцы. Такім чынам, на нашу 
думку, знойдзеная пячатка была не толькі ўласнай 
пячаткай Еўфрасінні Полацкай, аднак і пячаткай ма-
настыра Уселітасцівага Спаса, або, у народным ва-
рыянце назвы, проста Спасаўскага манастыра. Трэба 
дадаць, што выява на пячатцы адпавядае выяве Хры-
ста Пантакратара на крыжы прападобнай, змешча-
най на самым версе ліцавога боку крыжа. На мініяцю-
ры бачна, што Ісус Хрыстос не трымае правую руку ў 
благаслаўляючым жэсце, а паказвае ёй на Евангелле. 
Магчыма, такі ж жэст быў адлюстраваны і на пячатцы. 

Асобна неабходна разгледзець надпіс на пячат-
цы, супаставіць яго з іншым эпіграфічным помнікам — 
крыжам Еўфрасінні Полацкай — і пры гэтым звярну-
ць асаблівую ўвагу на форму напісання імя прапа-
добнай і палеаграфію надпіса. Імя прападобнай на 
крыжы згадваецца тройчы. Два разы — у самім за-
клінальным надпісе: "…покладаеть ωфросинья чест-
ныи крстъ…" і "ωфросинья же раба Хва", другі раз — 
у надпісе майстра, Лазара Богшы: "…и ωфросиньи". 
Ва ўсіх выпадках імя пачынаецца з ω ("амегі") і чы-
таецца як "Офросинья". Надпіс на пячатцы таксама 
змяшчае імя, якое чытаецца як "Офросиниі". Гучан-
не абсалютна аднолькавае: ω і О абазначаюць ад-
нолькавыя гукі. Што тычыцца палеаграфіі надпісаў 
на крыжы і пячатцы, то яна даволі падобная. Надпіс 
на крыжы датуецца 1161 г., характэрнымі прыкмета-
мі на карысць гэтага з’яўляюцца абрысы літары "ф", 
са злёгку выцягнутымі паўкруглымі элементамі, "б" з 
невялікім ізломам, "з" з невялікім хвастом, падагну-
тым да літары. Надпіс на пячатцы адрозніваецца ад 
надпіса на крыжы, аднак, паводле палеаграфічных 
даных, яго таксама можна датаваць ХІІ cт.

Такім чынам, пячатку, знойдзеную каля Спаса-
Праабражэнскай царквы, можна ідэнтыфікаваць як 
асабістую пячатку Прападобнай Еўфрасінні Полац-
кай на падставе выявы на ёй святога Спаса — у го-
нар якога першапачаткова быў асвечаны манастыр, а 
таксама па палеаграфічных даных — выкарыстанне ў 
форме напісання імя "Офросіння". Яшчэ адным выз-
начальным фактарам у атрыбуцыі пячаткі з’яўляецца 
факт яе знаходжання ў запаўненні крыпты Спаса-Пра-
абражэнскай царквы, пабудаванай пад патранатам і 
па замове Еўфрасінні Полацкай.

Звернем таксама ўвагу на факт наяўнасці дзвюх 
аднолькавых пячатак — з раскопак 1998 і 2015 гг. на 
тэрыторыі Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. Па-
ходжанне знаходак сведчыць, што Еўфрасіння По-
лацкая замацоўвала дакументы сваёй уласнай пячат-
кай непасрэдна на тэрыторыі манастыра, а сам ма-

настыр з’яўляўся месцам актыўнага абарачэння ак-
тавых дакументаў. Змест гэтых дакументаў мог быць 
самым разнастайным — ад палітычнага да культурна-
асветніцкага27. Заўважым, што надзвычай актуаль-
ным пытаннем для Еўфрасінні Полацкай з’яўлялася 
папаўненне бібліятэкі манастыра. Сёння на падста-
ве аналізу сюжэтаў фрэскавага роспісу Спаса-Пра-
абражэнскай царквы даследчыкі зрабілі выснову, што 
Еўфрасіння карысталася шматлікімі і разнастайны-
мі кніжнымі крыніцамі з уласнай бібліятэкі, крыніцай 
паступлення якіх з’яўляліся Візантыя і Рым28. Віда-
вочна, што праца па зборы гэтай бібліятэкі не магла 
абыходзіцца без актыўнай перапіскі, матэрыяльным 
сведчаннем якой з’яўляецца знойдзеная ў Полацку 
актавая пячатка Еўфрасінні Полацкай.

Падкрэслім, што наяўнасць у Еўфрасінні Полац-
кай пячаткі яшчэ раз пацвярджае яе значную ролю ў 
палітычным, духоўным і культурным жыцці Полацка-
га княства.
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