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#movananova & #radavod



❧
❧ Як скласці свой радавод?

❧ Да якога калена яго трэба ведаць — да пятага, сёмага ці 
да пятнаццатага? 

❧ Якія таямніцы хаваюць старадаўнія шляхецкія гербы?

❧ Што чуваць з генеалогіяй у Беларусі?
❧ Гурток «Радавод»

❧ Рэсурсы інтэрнэту па генеалогіі

Асноўныя пытанні



❧
Адраджэнне нацыянальнай самасвядомасці немагчыма 
без асэнсавання грамадзянамі неабходнасці ведаць 
і шанаваць гісторыю, мову і культуру сваёй краіны. Пры 
гэтым важна ўсвядоміць не толькі духоўную, але 
і кроўная повязь з Радзімай, дзясяткамі пакаленняў 
продкаў, што жылі на ёй да нас. Продкі — не маўклівая 
і аморфная маса без імёнаў і абліччаў, а жывыя людзі 
з мінулага, чые фізічныя рысы і рысы характару 
перададзены нам у спадчыну. 
Памяць аб іх патрэбна нам, як даніна павагі былым часам 
і надзея на лепшую будучыню.

Асноўныя сэнсы ведання 
свайго радаводу



❧
❧ Матэрыялы вуснай гісторыі (Беларускі архіў вуснай гісторыі 

www.nashapamiac.org)
❧ Матэрыялы некрапалістыкі (Сайт www.niekropali.by)
❧ Матэрыялы асабістых архіваў
❧ Архівы Беларусі і суседніх краінаў (https://vk.com/topic-

25680609_28306714)
❧ Спецыялізаваныя інтэрнэт-рэсурсы

Асноўныя складнікі інфармацыі:
❧ імёны, назвы;
❧ месцы;
❧ даты

Крыніцы

http://www.nashapamiac.org/
http://www.nashapamiac.org/
http://www.niekropali.by/
https://vk.com/topic-25680609_28306714
https://vk.com/topic-25680609_28306714
https://vk.com/topic-25680609_28306714


❧
Да якога калена трэба ведаць свой радавод – пытанне ўмоўнае. 
Чым глыбей тым лепш. Справа пасціжэння гісторыі на ўласным 
прыкладзе вельмі захоплівае і можа зрабіць падарожжа ў былое 
бясконцым. Традыцыйна лічыцца, што ведаць радавод трэба да 
пятага калена, пры гэтым не ўдакладняецца па якой лініі. Продкаў у 
чацвёртым пакаленні ў нас па восем, значыць у пятым – па 16. На 
жаль, нават масцітыя генеалогі не могуць пахваліцца веданнем 
імёнаў і прозвішчаў усіх сваіх прапрадзядуль і прапрабабуль. На 
гэта ёсць аб’ектыўныя прычыны незахаванасці дакументаў у часе і 
іх раскіданасці ў прасторы (за часамі войнаў і іншых бедстваў, 
напрыклад пажараў). Ведаць трэба столькі пакаленняў, колькі 
ўдаецца спазнаць. 

Да якога калена трэба ведаць свой 
радавод?



❧

Герб «Корвін»

Сэнс шляхетных гербоў



❧
Корвін (Korwin, Corvus) – герб часоў ВКЛ, які мела 250 дваранскіх родаў. У чырвоным полі чорны 
воран, які стаіць на адціне з чатырма сукамі, двума зверху і двума знізу. У птушкі ў роце залаты пярсцёнак 
з каштоўным камянем.
Чорны колер – сімвал асцярожнасці, мудрасці, пастаянства ў выпрабаваннях а таксама смутку і жалобы.
Чырвоны колер азначае храбрасць, мужнасць, любоў, а таксама кроў, якая была пралітая ў барацьбе.
Па геральдычных сімвалах:
❧ Воран – сімвал, які азначае прынцып: кантраляванне думкі, пазбаўлення ад стараху смерці; 

дабрадзейнасць– пакорнасць;
❧ Пярсцёнак – сімвал духоўнага аб’яднання людзей, улады над людзьмі дадзенай ад бога
❧ Адцін з чатырма сукамі – сімвал дрэва продкаў.
Дзесяць канкрэтных якасцяў герба: 1) храбрасць; 2) мудрасць; 3) мужнасць; 4) трываласць у 
выпрабаваннях; 5) любоў; 6) кантроль над думкамі; 7) пакорнасць; 8) пазбаўлення ад страху смерці; 9) 
асцярожнасць; 10) духоўнае аб’яднанне людзей; 
Пасланне герба нашчадкам:
Трымай слова, пакорна і годна выконвай любую чорную працу (воран), нават тую, якая не ў пашане, але 
неабходная, як рабілі твае продкі у чатырох пакаленнях (адцін з чатырма сукамі) і дасягнеш узроўня, калі 
зможаш аб’яднаць людзей (пярсцёнак) для таго, каб наступіў мір і  дабрабыт (чырвоны колер).

Апісанне герба «Корвін»



❧
Дэмакратычныя пераўтварэнні ў грамадстве ў сярэдзіне 1980-х – пачатку 1990-х 
гг., аднаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі паспрыялі з’яўленню ў 
шырокіх колах насельніцтва вялікай цікавасці да гісторыі сваіх продкаў.
Было адноўлена вывучэнне генеалогіі ў навуковых і вышэйшых навучальных 
установах краіны. Пра актывізацыю навуковай генеалогіі сведчаць і абароненыя ў 
апошні час кандыдацкія дысертацыі
Назіраюцца цесныя сувязі спецыялістаў па генеалогіі Беларусі, Польшчы, Расіі і 
іншых краін.
З’явіўся вялікі пласт генеалагічных даследаванняў, падрыхтаваных аматарамі 
(З. Дрозд, Ф. Чарняўскі, В. Юрша і інш). Шмат для дадзенай справы робіць 
мецэнат і выдавец Анатоль Стацкевіч-Чабаганаў. 
Генеалагічныя даследаванні сучаснай беларускай гістарыяграфіі будуюцца на 
падставе дакументальных крыніц. Для Беларусі гэта – метрычныя кнігі 
рэлігійных супольнасцей XVIII – ХХ стст., перапісы насельніцтва, інвентары і 
іншыя матэрыялы.

Што чуваць 
пра генеалогію ў Беларусі?



❧
Гурток даследчыкаў генеалогіі (ГДГ)
“Радавод” створаны з мэтай развіцця 
айчыннай генеалогіі, адраджэння і захавання 
родавай памяці беларусаў, распаўсюджвання 
ведаў аб гісторыі і генеалогіі беларускага 
народа, выхавання павагі да культурнай 
спадчыны свайго і іншых народаў, да 
агульначалавечых культурных каштоўнасцей.

Гурток «Радавод»



❧
❧ папулярызацыя сярод грамадства навуковых і 

маральна-выхаваўчых аспектаў генеалогіі як значнай 
асновы родавай і нацыянальнай самасвядомасці;

❧ аказанне дапамогі грамадзянам у пошуку 
генеалагічных звестак і складанні радаводу;

❧ садзейнічанне развіццю айчыннай генеалогіі як 
навуковай дысцыпліны

Задачы:



❧
❧ генеалога-бібліяграфічны: напісанне, азнаямленне і прэзентацыя новых 

выданняў па генеалогіі, іх сістэматызацыя, стварэнне агульнай 
бібліяграфічнай базы па генеалогіі Беларусі, фармаванне электроннай 
бібліятэкі тэкстаў генеалагічных даследаванняў;

❧ генеалога-пошукавы: стварэнне агульнага спіса беларусаў-землякоў, 
праслаўленых на Беларусі і за яе межамі ў розныя гістарычныя эпохі 
з мэтай далейшага паглыбленага даследавання іх радавода;

❧ некрапалістычны: апісанне могільнікаў па пэўных правілах, 
фотафіксацыя ўсіх даваенных пахаванняў на іх, публікацыя назапашанай 
інфармацыі;

❧ навукова-даследчыцкі: кансультаванне і дапамога ў генеалагічных 
даследаваннях сябраў гуртка, абмеркаванне гатовых радаводаў, 
падрыхтоўка іх да публікацыі.

Кірункі дзейнасці гуртка



❧
З 8 верасня 2013 пры мінскім праваслаўным прыходзе 
Свяціцеля Мікалая, асветніка Японіі, праводзіць свае 
заняткі першая ў Беларусі Школа практычнай 
генеалогіі. Кіраўнік праекта – В. В. Урублеўскі. Расклад 
заняткаў на сайце прыхода: www.n-do.by. Інфармацыя 
аб школе: www.nn.by/?с=ar&i=117041.  

Школа практычнай генеалогіі

http://www.n-do.by/
http://www.nn.by/?%D1%81=ar&i=117041


❧
Сацыяльныя сеткі:
https://www.facebook.com/radavod

https://vk.com/radavod

Разьдзел на сайце гістарычнага факультэта БДУ:

http://hist.bsu.by/agulnaya-infarmatsyya.html

Зараз ідзе распрацоўка сайту, увясну будзе прэзэнтацыя. 
Лайкайце старонкі ў сацыяльных сетках і сачыце за 
абвесткамі.

Інфармацыя пра гурток у інтэрнэце

https://www.facebook.com/radavod
https://www.facebook.com/radavod
https://vk.com/radavod
https://vk.com/radavod
http://hist.bsu.by/agulnaya-infarmatsyya.html
http://hist.bsu.by/agulnaya-infarmatsyya.html


❧
❧ База звестак пра рэпрэсаваных у 1920 — 1950-я гг. грамадзянах СССР: 

www.lists.memo.ru
❧ База звестак праузнагароджаных у гады Другой сусветнай вайны вайскоўцаў 

савецкайарміі: www.podvignaroda.mil.ru 
❧ База звестак пра вайскоўцаў савецкай арміі, якія загінулі, прапалі бяз вестак, 

трапілі ў палон у час Другой сусветнай вайны ў 1941 — 1945 гг.:
www.obd-memorial.ru

❧ Сайт Згуртавання беларускай шляхты, прысвечаны шляхецкай генеалогіі 
Беларусі (адміністратар — Уладзіслаў Вяроўкін-Шалюта): www.nobility.by

❧ Сайт Канстанціна Шастоўскага, прысвечаны генеалогіі Беларусі: www.
radzima.net

❧ Сайт "Некропалі Беларусі", створаны з ініцыятывы ГА "Ікамос", прысвечаны 
апісанню старажытных могілак: www.niekropali.by

❧ Вольная генеалагічная энцыклапедыя (Radavod Wiki) (праект Максіма 
Гацака), дзе кожны можа апублікаваць свой радавод: http://be.radavod.
wikia.com/wiki/Radavod_Wiki

Сайты у інтэрнэце
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❧


