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Страш на ўяў ляць, як ні шчы лі ў вай-

ну лю дзей, ка лі сто, дзвес це, трыс-

та ча ла век ад ра зу ста на ві лі ся ах вя ра мі злой во лі 

кар ні каў. Па кра і не, як ве да ем, та кіх вё сак шмат. 

А тут больш за пяць дзя сят ты сяч ад ра зу... На шы 

рай цэнт ры на ліч ва юць па 10—15 ты сяч ча ла век. 

А ка лі — 50 000 — гэ та ўжо не ма лы го рад, гэ та як раз 

на сель ніц тва да ва ен на га Брэс та... Іх тут за бі ва лі. І 

ра біў гэ та не аў та мат, якая-не будзь пя кель ная ма-

шы на, тое тва ры лі жы выя лю дзі, якія ўзды ма лі зброю 

для кож на га вы стра лу. Праў да, на не маў лят куль не 

тра ці лі, га ла вой аб дрэ ва — і ў яму, час цей на ва чах 
у ма ці. Вось што та кое Брон ная Га ра.

Ка ля і на смер ці
Ка лі ў Брэс це на пя рэ дад ні свят ка ван ня 1000-год-

дзя вай на не ча ка на на га да ла пра ся бе рэшт ка мі 
больш як 1000 ча ла век у ра ё не но ва бу доў лі, у кан-
тэкс це раз моў пра ге та ўвесь час згад ва лі Брон ную 
Га ру Бя ро заў ска га ра ё на. Ме на ві та ва ўро чы шчы 
Брон ная Га ра рас стрэль ва лі вяз няў Брэсц ка га ге та. 
А ка лі пра хо дзі ла пе ра па ха ван не, га ва ры лі, ча му ў 
пад ня тых рэшт ках бы ло так мно га дзі ця чых кас цей. 
Не каль кі со цень. Ві даць, мно гія, хто ад праў ляў ся ў 
апош ні свой шлях на Брон ную Га ру, ха ва лі дзя цей у 
пад ва лах ды роз ных за кут ках у кво лай над зеі: рап там 
вы ра ту ец ца. Але пас ля ад праў кі апош ніх ва го наў кар-
ні кі з ня мец кай пе дан тыч нас цю пра вя лі за чыст ку. Зня-
сі ле ных, спа ло ха ных ма лых стра ля лі на мес цы, тру пы 

па кі да лі. Як і да рос лых, хто ней кім чы нам за стаў ся.

Брон ная Га ра ста ла най больш тра гіч най ста рон-

кай Ха ла кос ту на Брэст чы не. Даў но зай ма ец ца вы-

ву чэн нем гіс то рыі, шчы руе над уве ка ве чан нем па-

мя ці ня він ных ах вяр мяс цо вая жы хар ка, на стаў ні ца 

па пра фе сіі, Лі за ве та МШАР. Лі за ве та Ба ры саў на 

шмат га доў шу ка ла і рас пыт ва ла све дак тра ге дыі, 

пра ца ва ла ў Брэсц кім ар хі ве, са бра ла ба га ты ма тэ-

ры ял для му зей на га па коя. Сён ня ні хто лепш за яе 

не рас ка жа аб па дзе ях 1942 го да ў гэ тых мяс ці нах. 
Лі за ве ту Мшар двой чы за пра ша лі ў Із ра іль, яна бы ла 
ў му зей ным комп лек се Яд Ва шэм. Пры вез ла ад туль 
не ка то рыя ма тэ ры я лы і для свай го му зея.

З Лі за ве тай Ба ры саў най едзем да пом ні каў. Ад 
чы гу нач на га пе ра ез да ў лес вя дзе ста рая ржа вая ка-
ляя. Па ёй і пад га ня лі ва го ны з людзь мі. Але спа чат ку 
тэ ры то рыя рых та ва ла ся. Па чы на ю чы з мая мяс цо выя 

жы ха ры ў ле се ка па лі ямы даў жы нёй ад 25 да 50 мет-

раў, шы ры нёй 10—12 мет раў і глы бі нёй ча ты ры мет-

ры. Ім ка за лі, што там бу дзе за хоў вац ца буль ба. Ямы 

паз ней бы лі аб не се ныя ка лю чым дро там і ахоў ва лі ся 

сал да та мі СС і СД. Эша ло ны з людзь мі па ча лі пры бы-

ваць сю ды ў чэр ве ні 1942 го да. Ка лі пер шы эша лон 

на ліч ваў 16 ва го наў, у кож ным з якіх бы ло не менш 

за 200 ча ла век, то дру гі ўжо скла даў ся з 46 ва го наў, 

якія пры бы ва лі са стан цый Дра гі чын, Яно ва, Га ра дзец. 

Вез лі ў аб са лют най боль шас ці яў рэ яў. Паз ней бу дзе 

жмень ка лю дзей ін шых на цы я наль нас цяў — бе ла-

ру саў, па ля каў — вяз няў брэсц кай тур мы. Уся го на 

Брон ную Га ру пры гна лі 186 ва го наў з асуджанымі на 

смерць.

Ме ха нізм зні шчэн ня
Пас ля даж джоў у сё лет нюю чэр вень скую спё ку 

лес аж бу яе ад са ка ві тай зе ля ні ны. Раз на траўе і квет-

кі, рос сып пту шы ных га ла соў, ся род якіх вы дзя ля ец ца 

зя зю ля. Зноў пра слу хоў ваю дык та фон ны за піс, і ў гэ-

тым звы чай ным зя зюль чы ным ад лі ку па да ец ца ней-

кая зла вес насць. Яна ад ліч вае га ды без іх, тых, хто 

за стаў ся, хто не змог уба чыць сва іх дзя цей і ўну каў, 

чые дзе ці не на ра дзі лі ся і не ўба чы лі гэ ты свет.

Лі за ве та Ба ры саў на рас каз вае, што лю дзей вы-

гру жа лі з ва го наў, пад га ня лі да пад рых та ва ных ям і 

за гад ва лі рас пра на цца да га ла. Вось та кіх, аб са лют на 

го лых, уклад ва лі на дно ямы тва рам уніз шчыль на 

ад но да ад на го. По тым ме та дыч на рас стрэль ва лі з 

аў та ма таў у га ла ву. Па ды хо дзі ла дру гая пар тыя, на 

пер шы рад мёрт вых цел уклад ва лі ся жы выя, гэ так жа 

зні шча лі ся. І так да поў на га за паў нен ня ямы. За тым 

тру пы пе ра сы па лі вап най і за сы па лі. Пачына ла ся но-

вая яма. Ды ча ла век — іс то та жы ву чая. Як пра ві ла, 

све жыя на сы пы не каль кі дзён ва ру шы лі ся, ад туль 

са чы ла ся кроў — рас каз ва лі школь ным сле да пы там 

мяс цо выя жы ха ры. Але па ды хо дзіць сю ды ім за ба-

ра ня ла ся пад стра хам смер ці.

Апош нія эша ло ны пры хо дзі лі ў ліс та па дзе. І вяз-

няў Брэсц ка га ге та гна лі го лых да ям ужо ў хо лад 

і ма роз... У на стаў ні цы-края знаў цы час та пы та лі ся 

эк скур сан ты, ча му ж яны так па кор на іш лі на смерць, 

ча му не раз бя га лі ся, не спра ба ва лі ака заць су пра ціў, 

каб хоць не ка му вы ра та вац ца. Ад каз у яе ёсць. Лю дзі 

бы лі зня сі ле ныя жыц цём у ге та. Хо лад, го лад, хва ро-

бы, вя лі кая ску ча насць се я лі рос пач і ад чай. Да та го 

ж аку пан ты ад ся ка лі маг чы масць су пра ціў лен ня: ма-

ла дых зда ро вых муж чын рас стрэль ва лі ра ней. Сю ды 

най больш вез лі жан чын, ста рых і дзя цей. З па чат ку 

ар га ні за цыі ге та яў рэ яў аб кла лі кант ры бу цы я мі, іх 

пры му ша лі пла ціць за кож ны ліш ні дзень жыц ця. А 

ка лі ада бра лі зо ла та, ін шыя каш тоў ныя рэ чы, та ды 

і пад га ня лі эша ло ны. У ва го ны на бі ва лі столь кі лю-

дзей, што мно гія не вы трым лі ва лі да ро гу.

Без над зеі на вы ра та ван не
Пас ля вай ны, ка лі пра ца ва ла дзяр жаў ная ка мі сія 

па рас сле да ван ні зла чын стваў фа шыз му, на мес нік 

на чаль ні ка стан цыі Брон ная Га ра Ра ман Но віс даў 

шмат звес так пра эша ло ны смя рот ні каў, пра коль-

касць ва го наў і лю дзей. Та ды пра та кол ка мі сіі за свед-

чыў та кія па ка зан ні Но ві са: «Мёрт выя па яў ля лі ся ад 

зня сі лен ня і моц най ціс ка ні ны пры ма лым па ступ лен ні 

па вет ра». Лю дзей вез лі ў за кры тых ва го нах, лепш 

бы ло толь кі та му, хто ста яў ля сця ны з якой-не будзь 

шчы лі най. Мёрт вых вы гру жа лі на стан цыі, а жы выя 

іш лі без уся ля ка га су пра ці ву ў над зеі, што ўсё гэ та 

на рэш це скон чыц ца.

Хоць бы лі і цу дам вы ра та ва ныя. Па вод ле афі цый-

ных звес так, за час рас стрэ лаў на Брон най Га ры 

вы жы лі 19 ча ла век. Най больш — дзя ку ючы мяс цо-

вым жы ха рам, якія іх вы ра та ва лі. Рас каз ва лі яшчэ 

ад ну гіс то рыю, не ўлі ча ную афі цый ны мі звест ка мі. 

Да вай ны ў гэ тых мяс ці нах пра ца ва ла ўрач па проз-

ві шчы Голь тфайн. Ад ной чы яна вы ле чы ла ад цяж кай 

хва ро бы вяс ко ва га хлоп чы ка. Дык вось яго баць ка, 

ка лі да ве даў ся пра гэ ты іх страш ны шлях, пад' ехаў 

на пад вод зе з се нам, злаў чыў ся і вы ха піў жан чы ну з 

на тоў пу, сха ваў у се не і вы вез. Ка за лі, што да кан ца 

вай ны док тар ка ха ва ла ся ў Пру жан скім ма нас ты ры, а 

по тым з'е ха ла да дач кі ў Фран цыю. Бы лі яшчэ цу доў-

ныя гіс то рыі вы ра та ван ня, але ж іх над та ма ла.

А та ды, у 1942-м, фа шыс ты за вяр шы лі рас стрэ-

лы і скла лі спра ва зда чу аб па спя хо вым пра вя дзен-

ні апе ра цыі. І ўсё ж праз два га ды яны вяр ну лі ся 

на Брон ную Га ру, ві даць, ад чу ва лі пры ад ступ-

лен ні, што за зроб ле нае да вя дзец ца ад каз ваць. 

І па ста ра лі ся сха ваць сля ды зла чын ства. Для гэ та га 

вы ка рыс та лі бы лы ла гер для ва ен на па лон ных. Ра за-

бра лі 48 драў ля ных ба ра каў на бяр вен ні, за дзей ні ча лі 

сто ча ла век з па лон ных. Апош нія рас коп ва лі ямы, 

пе ра клад ва лі рэшт кі тру паў бяр вё на мі і спаль ва лі. 

Вяс коў цы га ва ры лі, што два тыд ні нель-

га бы ло ды хаць ад ку ро ды му, вок ны і 

дзве ры па кры ва лі ся тлус тай са жай. Ка лі 

каст ры смер ці ад га рэ лі, па лон ных рас-

стра ля лі, а на све жым по пе ле па са дзі лі 

кус ты і па лі чы лі, што сля ды зла чын ства 

сха ва ныя.

Та кім чы нам, ад лю дзей не за ста ло ся 

ні рэшт каў, ні ма гіл — зу сім ні чо га. Ка мі сія 

па рас сле да ван ні за фік сава ла знойдзеныя 

шпі лькі, за ко лкі, ме та ліч ныя гу зі кі, а зям-

ля, па вод ле да ку мен таў, на пло шчы звыш 

16 ты сяч квад рат ных мет раў на сы ча на 

труп най ма сай і по пе лам ад спа ле ных кас-

цей. «Не ка то рыя пі шуць, што на Брон най 

Га ры мо гіл кі, па ха ван не. Тут ня ма па ха-

ва ных, усіх спа лі лі, да ад на го», — ка жа 

Лі за ве та Мшар.

Пом ні кі і па мяць
Ме на ві та дзя ку ю чы гэ тай ня стом най вяс ко вай 

жан чы не ўда ло ся са браць па кру пін ках тра гіч ную 

гіс то рыю ўро чы шча. Да 1991 го да на огул ні ко му не 

да зва ля лі вы ву чаць ар хі вы па гэ тай спра ве. Сак рэт-

нас ці пры баў ля ла і раз ме шча ная па блі зу ра кет ная 

часць. Але на стаў ні ца не су па кой ва ла ся. Яе пад трым-

лі ваў мяс цо вы сель вы кан кам. На кі роў ва лі пісь мы ў 

Мі на ба ро ны. Ад туль пры сла лі по шу ка вы атрад. Па-

кры се па дзеі ўда ло ся ад на віць.

І вось у 1992 го дзе ўста на ві лі пер шы пом нік. Ка-

мень-ва лун з таб ліч кай за свед чыў, што на гэ тым 

мес цы бы ло зні шча на 50 ты сяч са вец кіх лю дзей. Та-

ды як раз ад зна ча лі 50-год дзе рас стрэ лу Брэсц ка га 

ге та. 15 каст рыч ні ка са бра ла ся шмат лю дзей. Асвя-

ці лі пом нік прад стаў ні кі трох кан фе сій: іў дзей скай, 

пра ва слаў най і ка та ліц кай. Гро шы са бра лі свая кі за-

гі ну лых, мяс цо выя жы ха ры. А праз два га ды з' явіў ся 

яшчэ адзін пом нік, гра ніт ны, з вы явай па ра во за, што 

вёз ва го ны смерт ні каў, і над пі сам на іў ры це. Пом нік 

па ста ві ла сям'я Шлё мы Вай нштэй на.

Яго не на пат каў лёс вяз няў ге та, та му што Шлё ма 

Ашэ ра віч ва я ваў. А ка лі вяр нуў ся з фрон ту, да ве даў-

ся, што за стаў ся зусім адзін. Яго баць ка, ма ці, тры 

сяст ры, двое бра тоў былі забітыя, не бы ло су се дзяў, 

сяб роў, зна ё мых. Ён по тым га ва рыў: «Я ве даў, што 

за бі та мно га, але тое, што за бі тыя ўсе, мне не пры-

хо дзі ла ў га ла ву. З 23 ты сяч яў рэ яў, што скла да лі 

да ва ен ную аб шчы ну Брэс та, не за ста ло ся ні ко га». 

Не зна ё мыя лю дзі жы лі ў баць коў скім до ме і ў сот нях 

ін шых да моў. Шлё ма Вай нштэйн по тым стаў кі раў-

ні ком ад ноў ле най ма лень кай брэсц кай аб шчы ны. 

На пом ні ку яго сям'я на пі са ла зва рот да ўсіх лю дзей 

све ту, каб па мя та лі ах вя ры і бе раг лі мір.

А трэ ці пом нік — стэ лу з чы гу нач ных рэ ек са 

зво нам па ся рэ дзі не — па ста ві лі да 50-год дзя вы-

зва лен ня, у 1994-м. Та ды пры еха лі прад стаў ні кі 

дып ла ма тыч ных мі сій мно гіх кра ін, са бра ла ся 

мно га лю дзей — згад вае Лі за ве та Ба ры саў на. 

Гэ та агуль ны сім ва ліч ны знак — рэй кі, па якіх 

вез лі асу джа ных на смерць, і звон па мя ці. Ме ма-

ры яль ная дош ка з' яві ла ся на шмат паз ней.

Тут бы вае ня ма ла ту рыс таў. З роз ных кра ін 

све ту пры яз джа юць лю дзі, чые сва я кі за гі ну лі ў 

гэ тым ле се. Ад ной чы пры еха ла вя лі кая сям'я са 

Злу ча ных Шта таў Аме ры кі, прад стаў ні кі ўсіх па-

ка лен няў. Са май ста рэй шай з той сям'і бы ло 93 

га ды, са май ма лод шай — 12. Ба бу ля пры вез ла 

дзя цей, уну каў, праў ну каў, каб па ка заць мес ца, 

дзе за гі ну лі іх сва я кі. Доў га ста я ла га ла ва ро ду 

ка ля стэ лы з рэй ка мі, а по тым рас па ра дзі ла ся, 

каб сы ны за ня лі ся вы ра бам дош кі. На ёй на 

ча ты рох мо вах — бе ла рус кай, анг лій скай, іў-

ры це і ідыш — на пі са на пра коль касць ах вяр 

Брон най Га ры.

Тэ ры то рыю ме ма ры я лаў пад-

трым лі вае ў па рад ку мяс цо вая ўла-

да. Стар шы ня Са ка лоў ска га сель-

ска га Са ве та На тал ля КА ВА ЛЕ ВІЧ 

рас ка за ла, што ў гэ тым ёй вель мі 

да па ма гае вай ско вая часць, якая 

даў но пе ра ста ла быць ра кет най. У 

час ці, да рэ чы, ёсць вель мі пры стой-

ны му зей. За ад сут нас цю ста ту су яго 

на зы ва юць гіс та рыч ным па ко ем, але 

там па ко яў не каль кі. Адзін з раз дзе-

лаў му зея пры све ча ны Ха ла кос ту — 

тра ге дыі Брон най Га ры. Эк скур са вод 
Люд мі ла Се мань ко па ка за ла тэ ма тыч ную экс па зі цыю, 

зроб ле ную з ма тэ ры я лаў Лі за ве ты Мшар.

Пра та ко лы-пры су ды
А ма тэ ры я лаў гэ тых у Лі за ве ты Ба ры саў ны цэ лыя 

па пкі, яшчэ на адзін му зей. Яна рас каз ва ла, як пра ца-
ва ла ў Брэсц кім ар хі ве. Там за хоў ва юц ца пра та ко лы, 
якія скла да лі ся на кож на га вяз ня Брэсц ка га ге та. Яны 
ўяў ляюць са бой ан ке ту са звест камі пра ча ла ве ка, 
яго сям'ю і пры ма ца ва ным фо та. У пра та кол баць коў 
уно сі лі дзя цей да 14 га доў. Ён жа слу жыў пад ста вай 
для вы да чы паш пар та, а за ад сут насць паш пар та 
па гра жа ла смерць. Гэ тыя да ку мен ты знай шлі вы-
пад ко ва, ка лі ў 1994 го дзе ар хіў пе ра яз джаў на ін шае 
мес ца. Доў га яны ля жа лі ўба ку, не ўлі ча ныя...

— Для мя не гэ та бы ло ўзру шэн не, — рас каз вае 
бы лая на стаў ні ца. — Ад на спра ва ха дзіць па по лі, 
дзе ля жыць толь кі по пел. І дру гая — гля дзець на 
здым кі кан крэт ных лю дзей. Мно гія та кія ма ла дыя, 
пры го жыя, яны жы лі, ра да ва лі ся, бу да ва лі пла ны. 
Вось ма ці, у якой толь кі ў маі на ра дзі лі ся двай нят кі, 
да лей — дач ка га лоў на га брэсц ка га ра ві на Воль фа 
Са ла вей чы ка, вось хло пец, па доб ны на вя до ма га 
ар тыс та тых ча соў, я не маг ла ада рвац ца, ра бі ла ко-
піі, за піс ва ла, — пра цяг вае края знаў ца. — Усе яны 
по тым ста нуць па кут ні ка мі Брон най Га ры.

Як і сва я кі за слу жа най ар тыст кі Ра сіі Але ны Ва ра-
бей, у дзя воц тве — Ле бен баўм. Ка ля двац ца ці сва я-

коў па лі ніі баць кі і ма ці, з ся мей стваў Ле бен баў маў 

і Вай сба таў, бы лі вяз ня мі Брэсц ка га ге та. А за бі ва лі 

іх тут, на Брон най Га ры. Але на пры яз джа ла ў Брэст 

на пе ра па ха ван не рэшт каў 1214 ча ла век, а по тым 

на ве да ла Брон ную Га ру, па кла ла па яў рэй скай тра-

ды цыі ка мень чы кі да пом ні каў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, фо та аў та ра. 

Бя ро заў скі ра ён.

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ЦІ ФАР БА ВАЦЬ 
ВЕ ЛІ КОД НЫЯ ЯЙ КІ 
Ў ГОД ПА ХА ВАН НЯ 

БЛІЗ КА ГА ЧА ЛА ВЕ КА?
У рэ дак цыю «Звяз ды» па тэ ле фа на ва ла 

С. У. Зма чын ская з Мар' і най Гор кі і 

за пы та ла ся: 

«Чу ла, як на Вя лік дзень ка ля царк вы 

спра ча лі ся жан чы ны. Ад ны бы лі пе ра ка на ны, 

што ў той год, ка лі па мёр нех та са сва я коў, 

яй кі ў чыр во ны ко лер не фар бу юць. Дру гія 

з та кой жа ўпэў не нас цю ка за лі пра тое, што 

мы хрыс ці я не і ад зна чаць вя лі кае свя та 

трэ ба не за леж на ад ся мей най бя ды. А якой 

тра ды цыі пры трым лі ва лі ся на шы прод кі?»

Зна ём ства са шмат лі кі мі ры ту аль ны мі сі ту а цы я мі 

пе ра ка наў ча свед чыць пра тое, што бе лы ко лер прад-

стаў ле ны прак тыч на ва ўсіх аб ра да вых прак ты ках, 

звя за ных з асноў ны мі эта па мі жыц ця ча ла ве ка, сям'і, 

уся го ро ду. Быў ён і ў па ха валь ным аб ра дзе, і ва ўсім, 

што звя за на з сы хо дам ча ла ве ка ў ін шы свет.

Пра тое, што сям'ю на пат ка ла го ра, свед чы лі ад па-

вед ныя дзе ян ні лю дзей і спе цы яль ныя ры ту аль ныя зна-

кі, ат ры бу ты, та кія як бе лы руч нік, на кі ну ты на акно ад 

ву лі цы. У апош нія дзе ся ці год дзі тра ды цыя за кры ваць 

люс тэр кі, ка лі ў ха це нех та па мёр, атры ма ла ла гіч ны 

пра цяг. У ква тэ рах з'я ві лі ся тэ ле ві за ры, кам п'ю та ры, 

па коі ста лі ўпры гож ваць бліс ку чай па лі ра ва най мэб ляй, 

та му сён ня абач лі выя гас па ды ні за на веш ва юць бе лым 

по кры вам усё тое, што мо жа ад люст роў ваць, да ваць 

ад бі так, «па каз ваць вы яву смер ці».

Бе лы ко лер пры сут ні чаў і ў аздаб лен ні тру ны, 

убран ні ня бож чы ка. Ка лісь ці дно тру ны і абод ва яе 

ўнут ра ныя ба кі аба бі ва лі ся бе лы мі руч ні ка мі, а са-

мо га ня бож чы ка ад ног і да по яса за кры ва лі яшчэ 

ад ным бе лым руч ні ком (у больш поз нія ча сы тка ні най 

тон ка га вы ра бу). Да след чы кі-эт ног ра фы ад зна ча лі, 

што бе лы ко лер да мі на ваў у па ха валь ным адзен ні 

ўсход ніх сла вян.

У ста ра даў нія ча сы па ўсёй Бе ла ру сі тру ну з ня бож-

чы кам апус ка лі ў ма гі лу на спе цы яль ных чыр во на-бе-

ла-чыр во ных руч ні ках. Прак тыч на ва ўсе па мі наль ныя 

дні на шы пра дзе ды ха дзі лі на мо гіл кі ўша ноў ваць па-

мер лых. На над ма гіль ныя кры жы (знак роў на сці пе рад 

Бо гам) па вяз ва лі ад па вед ныя зна кі-сім ва лы: на ма гі ле 

дзяў чы ны — бе лы вя нок, на ма гі ле жан чы ны — бе лы 

фар ту шок, над ма гі ла мі муж чын — са ма тка ныя бе-

лыя руч ні кі.

Да сён няш ня га ча су бе ла ру сы пры трым лі ва юц ца 

яшчэ ад ной ста ра даў няй тра ды цыі. Звы чай на ў су бо ту 

пе рад Вя лі ка днем лю дзі зай ма юц ца апош ні мі пры га та-

ван ня мі да найвялікша га свя та. Ся род іх важ нае мес ца 

зай ма ла фар ба ван не яек у чыр во ны ко лер. Ка лі ж на 

пра ця гу го да ў сям'і зда ра ла ся го ра — па мі раў нех та 

з су ро дзі чаў пер ша га-дру го га ка ле на сва яц тва, то яй кі 

ў чыр во ны ко лер не фар ба ва лі. Іх прос та ва ры лі і па кі-

да лі бе лы мі або рас піс ва лі фар ба мі сі ня га, чор на га ці 

зя лё на га ко ле ру (у апош ні ко лер іх фар ба ва лі час цей 

пе рад Зя лё ны мі свя та мі — Сё му хай, Трой цай).

Век ад ве ку, год за го дам на шы прод кі жы лі ў ад па-

вед нас ці са ста нам пры ро ды, пад па рад коў ва лі ся раў-

на мер на му ру ху сон ца па не ба схі ле і ў ад па вед нас ці з 

яго фа за мі ад зна ча лі ад ны і тыя ж свя ты. Сям'я, у якую 

пры хо дзі ла бя да, тут жа вы клю ча ла ся з агуль на пры-

ня та га рыт му су іс на ван ня і пе ра хо дзі ла са звы чай на-

га га да во га ко ла свят ка ван няў на спе цы яль ны цыкл 

па ха валь на-па мі наль ных трыз наў, га лоў ны мі ве ха мі ў 

якім бы лі тра ці ны, дзе вя ці ны, са ра ка ві ны і ўгод кі.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са ва-
насць да су час на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-
по бы та вых на род ных тра ды цый і аб ра даў на паш то-
вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра 
ра дзін нае».

Вяс коў цы га ва ры лі, што два тыд ні нель-

га бы ло ды хаць ад ку ро ды му, вок ны і

дзве ры па кры ва лі ся тлус тай са жай. Ка лі

каст ры смер ці ад га рэ лі, па лон ных рас-

стра ля лі, а на све жым по пе ле па са дзі лі

кус ты і па лі чы лі, што сля ды зла чын ства

сха ва ныя.

Та кім чы нам, ад лю дзей не за ста ло ся

ні рэшт каў, ні ма гіл — зу сім ні чо га. Ка мі сія

па рас сле да ван ні за фік сава ла знойдзеныя

шпі лькі, за ко лкі, ме та ліч ныя гу зі кі, а зям-

ля, па вод ле да ку мен таў, на пло шчы звыш 

16 ты сяч квад рат ных мет раў на сы ча на 

труп най ма сай і по пе лам ад спа ле ных кас-

цей. «Не ка то рыя пі шуць, што на Брон най 

Га ры мо гіл кі, па ха ван не. Тут ня ма па ха-

ва ных, усіх спа лі лі, да ад на го», — ка жа

Лі за ве та Мшар.

А трэ ці п

зво нам па с

зва лен ня, у

дып ла ма ты

мно га лю дз

Гэ та агуль н
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ры яль ная до

Тут бы ва

све ту пры яз
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СТЭ ЛА З РЭ ЕК.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

Пер шы раз мне да вя ло ся па ба чыць, як ка та лі кі ў ад ным 

з ку точ каў Бе ла ру сі пра вод зяць дзень Свя той Трой цы. Свя-

та ад бы ва ла ся на мо гіл ках у Чаш ніц кім ра ё не ка ля вёс кі 

Чор ная Ла за. Як і ка лісь ці, па да ро зе на клады лю дзі ідуць 

да кры ні цы Доб рая ва да, якая да па ма гае ад хва роб ва чэй. 

Мяс цо выя так і ка жуць: «Трой цу бу дзем спраў ляць по бач з 

Доб рай ва дой у Чор най Ла зе».

Жы ха ры Ле пель ска га, Ба ры саў ска га і Чаш ніц ка га ра ё наў 

у гэ ты Тра ец кі дзень спя ша юц ца на ляс ную мо гіл ка вую га ру, 

якая мес ціц ца на да ро зе з Ла ты га лі чаў у Ле пель. Тут мне 

су стрэ лі ся лю дзі вё сак За мош ша, Сі вы Ка мень, Сту дзён ка 

Пер шая і Дру гая, Уце ха, Ся лец, Глы бо чы ца, Ця рэш кі, Жар-

тай ка, Клет нае, Чор ная Ла за, Ла ты га лі чы. Вы хад цы з гэ та га 

так зва на га «ка та ліц ка га кус та» пры еха лі таксама з Мін ска, 

По лац ка, Ба ры са ва, Ле пе ля. На ве да лі род ныя мяс ці ны ця пе-

раш нія жы ха ры Лат віі і Эс то ніі. Ча сы мя ня юц ца, але доб рая 

тра ды цыя за ста ец ца і збі рае зем ля коў з уся го све ту.

— Вель мі ра ду ю ся, ка лі па бы ваю на мо гіл ках сва іх прод-

каў, калі су стрэну тут сва іх ад на вяс коў цаў, бы лых ад на клас-

ні каў, сяб роў, маё сэр ца пе ра паў ня ец ца ста ноў чы мі эмо цы я-

мі, — ка жа бы лы жы хар вёс кі За мош ша Ана толь Га лу бец.

Пра сваю фа міль ную гіс то рыю, кі нуў шы не каль кі ма нет у 

кры ні цу, мне рас па вя ла жы хар ка Ба ры са ва Га лі на Кру пе ніч.

— Гэ тую кры ні цу яшчэ ў дру гой па ло ве дзе вят нац ца та га 

ста год дзя ўпа рад ка ваў мой пра пра дзед — мяс цо вы му ляр, 

ён збі раў і ўклад ваў ка мя ні ва кол ва ды, ра біў пры ступ кі — усё 

гэ та за ста ло ся і па сён ня.

На паў днё вым ус край ку мо гі лак за ха ва лі ся ка мен ныя кры-

жы і па ха валь ня: гэ та па ча так пан тэ о на па мя ці і ле ген да, бо 

ні хто не ве дае, хто ля жыць пад ты мі кры жа мі. 

Ці ка ва: усе лі чаць, што ме на ві та іх прод кі знай шлі Доб рую 

Ва ду і за сна ва лі мо гіл кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Пра цяг і больш здым каў гля дзі це на сай це «Звяз ды».

Доб рая ва да ў Чор най Ла зе
Тра ды цыі ма лой ра дзі мыТра ды цыі ма лой ра дзі мы

ПА КУТ НІ КІ БРОН НАЙ ГА РЫ
Сель ская на стаў ні ца шмат га доў па кру пін ках збі рае гіс то рыю тра ге дыі


