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ПРАШКНЕННЕ ЭЛЕМЕНТАЎ ПАТОЙБАКОВАГА СВЕТУ 

Ў СВЕТ РЭЧАІСНЫ: З'ЯЎЛЕННЕ НЯБОЖЧЫКАЎ У МЕРЗЕБУРГУ 

ПАВОДЛЕ «ХРОНІКІ» ЦІТМАРА 

Вядомы гісторык Цітмар Мерзебургскі (25.07.975(976)-01.12.1018) належаў 
да аднаго з найболын знатных і славутых германскіх родаў. Адным яго прадзе-
дам быў граф Вальбекскі Лотар, другім - граф Стадэнскі Лотар. Сам Цітмар 
быў сынам графа Вальбекскага Іаана Сігфрыда і Кунігунды, стрыечнай сяст-
ры Атона I і Генрыха Баварскага. Першапачатковую адукацыю будучы гісто-
рык атрымаў у Квадлігбургскім кляштары, дзе навучаўся тры гады, потым 
яшчэ каля трох год навучаўся ў школе пры кляштары св. Іпація. 3 трынаццаці-
гадовага ўзросту Цітмар стаў манахам і працягваў сваю адукацыю ў кляшта-
ры св. Маўрыкія. У 990 г. памёр яго бацька, у 998 г. - маці. Цітмар аддаў 
значную частку атрыманай спадчыны і за гэта яму ў 1002 г. было дадзена 
месца ігумена Вальбекскага кляштара. У 1009 г. Цітмар, дзякуючы сяброўскім 
адносінам з архіепіскапам Тачына, стаў епіскапам Мерзебурга 
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Праславіла Цітмара Мерзебургскага «Хроніка» ў васьмі кнігах, што ахоп-
лівае падзеі 908-1018 гадоў. Тэма нашага даследавання звязана з успрыняц-
цем патойбаковага свету ў сярэднявечным заходнееўрапейскім менталітэце. 
Асаблівую цікавасць пры разглядзе сюжэтаў, звязаных з дадзенай тэмай, уяў-
ляюць раздзелы 11—13 з першай кнігі дадзенага твору, у якіх ідзе гаворка пра 
з'яўленне нябожчыкаў у рэчаісным свеце. 

Трэба адзначыць. што такога кшталту эпізоды ўжо сустракаліся ў больш 
ранніх лацінскіх творах. Раздзел 32 апавядання пра падарожжа Брэндана 
(Navigatio Brendani), пераклад якога на лацінскую мову быў зроблены пры-
намсі ў першай палове X ст„ згадвае пра ўломак скалы, на якім знаходзіць 
сабе часовы адпачынак ад вечных пакут Іуда - кожную нядзелю «ад вечара да 
вечара» (г. зн. літургічныя суткі), ад Каляд да Адвента (Богаяўлення), ад Вялі-
кадня да Пяцідзесятніцы і ад Ачышчэння (purificatione Dei) да Узыходжання. 

Цітмар Мерзебургскі прыводзіць чатыры сведчанні пра з'яўленне нябож-
чыкаў у рэчаісным свеце. Два з іх ён чуў ад сваіх родных, а д в а - «ад сведкаў, 
якія заслугоўваюць даверу». Акрамя таго, сам ІДітмар асабіста быў сведкай 
начной размовы памерлых. 

Першая падзея адбылася ў горадзе Вальслебене, які нядаўна быў адбуда-
ваны пасля разбурэння. У ранішнім змроку святар пайшоў у касцёл, каб ад-
служыць ютрань. Калі ж ён прыйшоў на могілкі, то пабачыў вялікі натоўп 
людзей, што стаялі каля касцёла і рабілі паднашэнні святару, які стаяў перад 
дзвярмі касцёла. Жывы святар абараніў сябе знакам крыжа, прайшоў праз 
натоўп, нікога не пазнаўшы пры гэтым, і падышоў да капліцы (огаіогшт). 
Нарэшце ён пабачыў жанчыну, якую ведаў пры яе зямным жыцці. ГІаміж імі 
адбылася размова, падчас якой высветлілася, што ютрань ужо адслужана, а 
самому святару засталося жыць нядоўга. Другая падзея адбылася на могілках 
г. Магдэбурга, дзе ўначы бачылі свечы, чулі запрашальны псалом (пс. 94) і 
паслядоўна, у кананічным парадку, - хвалебныя гімны ранішняй імшы. Па-
добныя падзеі адбыліся ў валоданні Цітмара- Ротмерслебен. У царкве з пер-
шым крыкам пеўня з'явілася яскравае святло, якое запоўніла ўвесь двор. I былі 
чуваць галасы, якія спявалі. 

Трагічны выпадак здарыўся ў мястэчку Дэвентэр. Епіскап Утрэхта Балд-
рык (917/918-975) узнавіў старую разбураную царкву. Аднойчы святар яшчэ 
да досвітку ўвайшоў у яе. Ён пабачыў, што ў царкве і на могілках мёртвыя 
прыносяць ахвяры, і пачуў іх спевы. Гіаводле прыказу епіскапа ён заначаваў у 
царкве. Але мёртвыя выкінулі яго разам з ложкам. Святар прыняў некаторыя 
меры абароны: акрапіў сябе святой вадой і ўзяў святыя мошчы. На наступ-
ную ноч зноў пайшоў у царкву і заначаваў. Але мёртвыя паднялі яго і спалілі 
перад алтаром. Заканчвае Цітмар гэта апавяданне наступнымі словамі: «Як 
дзень належыць жывым, так ноч - мёртвым». 
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У выніку можна выказаць наступныя меркаванні: 
1. З'яўленне нябожчыкаў у свеце жывых людзей непасрэдна звязана мо-

гілкамі. Могілкі ўказваюць на месца іх знаходжання. Пры гэтым не зусім зра-
зумела, ці з'яўляецца яно цялесным - т аму што сведкі пазнавалі сваіх родных 
і знаёмых, а гэта значыць, што іх вонкавы выгляд не быў зменены ў выніку 
разлажэння ў магіле — ці маецда на ўвазе духоўная сутнасць, звязаная з мес-
цам пахавання чалавека. 

2. З'яўленне нябожчыкаў у свеце жывых людзей непасрэдна звязана з цар-
коўнай службай. Магчыма, гэтыя душы пазбаўлены магчымасці звязацца з 
Богам у патойбаковым свеце (што ўспрымаецца ў каталіцызме як пакаран-
не), таму вымушаны ажыццяўляць гэтую сувязь праз рэчаісны свет у вылу-
чаны для іх час. Цітмар падкрэслівае: «Як дзень належыць жывым, так ноч -
памерлым». 

3. Акрамя таго, з'яўленне нябожчыкаў у свеце жывых людзей заклікана 
выканаць яшчэ адну функцыю — перадаць інфармацыю пра будучыню (ма-
ецца на ўвазе смерць чалавека, што мае адбыцца ў бліжэйшы час). 
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