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Акра мя шмат лі кіх мес-

ці чаў на ад крыц цё за ві-

та лі мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 

МА КЕЙ з сы нам Ар цё мам, 

прад стаў ні кі дып ла ма тыч-

ных кор пу саў Вя лі ка бры та ніі, 

ЗША, Із ра і ля, кі раў ніц тва На-

ва груд ска га ра ё на на ча ле 

са стар шы нёй рай вы кан ка-

ма Сяр ге ем ФЕД ЧАН КАМ. 

Паз ней у На лі ба ках гас цей 

су стра каў стар шы ня сель-

ска га Са ве та Аляк сандр 

ПІ ЛІН КЕ ВІЧ.

Гэ ты дзень стаў так са ма 

і днём су стрэ чы шмат лі кіх 

на шчад каў тых яў рэ яў, якія 

здо ле лі вы брац ца з на ва-

груд ска га ге та. Яны з'е ха лі-

ся сю ды, на бе ла рус кую зям-

лю, пры вез лі з са бой дзя цей 

і ўну каў, бо лі чаць важ ным 

да лу чаць іх да агуль на на-

цы я наль най па мя ці, ву чыць 

стой кас ці ў скла да ных жыц-

цё вых сі ту а цы ях.

Ар га ні за та рам су стрэ-

чы, як і аў та рам пра ек та па 

за ха ван ні па мя ці пра тра ге-

дыю яў рэ яў на На ва груд чы-

не, з'яў ля ец ца Та ма ра ВЯР-

ШЫЦ КАЯ. Яна ад зна чы ла:

— У лё се кож на га ча ла-

ве ка бы ва юць лю дзі, пас-

ля су стрэ чы з які мі цал кам 

змя ня ец ца на ша жыц цё. 

Для мя не та кім ча ла ве кам 

стаў Джэк Ка ган. Ён ад крыў 

і мне, і ўсім нам гіс то рыю яў-

рэ яў На ва груд ка, гіс то рыю 

тра ге дыі і муж нас ці. Яму 

бы ло 13—14 га доў, ён адзі-

ны, хто за стаў ся ў жы вых з 

сям'і. На маю дум ку, ён вы-

жыў для та го, каб за ха ваць 

гіс то рыю для нас, та му што 

лю дзі, якія гэ тую тра ге дыю 

пе ра жы лі, з'е ха лі і мно гія 

га ды маў ча лі. Не ка за лі на-

ват сва ім род ным, дзе цям. 

Джэ ка Ка га на больш ня ма 

з на мі, але ёсць Му зей яў-

рэй ска га су пра ціў лен ня, які 

пра цяг вае жыць і раз ві вац-

ца. Сён ня на су стрэ чу ў На-

ва гру дак пры еха ла больш 

за 100 ча ла век — на шчад кі 

пар ты за наў атра да Бель ска-

га з ЗША, Ка на ды, Аў стра ліі, 

Гер ма ніі, Ра сіі, Укра і ны.

За меж ныя гос ці зра бі лі 

вя лі кі шлях, каб уба чыць 

важ ныя, па мят ныя мес-

цы, каб зра зу мець, ад чуць 

штось ці важ нае для ся бе. 

Пра страш ныя па дзеі даў-

ніх ча соў яшчэ раз на га даў 

стар шы ня На ва груд ска га 

рай вы кан ка ма Сяр гей Фед-

чан ка:

— Да вай ны 63 % на-

сель ніц тва ў На ва груд ку 

скла да лі яў рэі. На роў ні з 

бе ла ру са мі, па ля ка мі і та-

та ра мі яў рэі бу да ва лі і раз-

ві ва лі На ва гру дак. Нем цы 

за ха пі лі го рад ужо 4 лі пе ня 

1941 го да. Праз тры тыд-

ні на цэнт раль най пло шчы 

на ла дзі лі пер шы па ка заль-

ны рас стрэл яў рэ яў. А ў 

снеж ні 1941 го да ства ры лі 

ге та. Рас стрэ лы ста лі ма-

са вы мі. Ка лі спа чат ку ў вяз-

няў яшчэ і бы лі ней кія над-

зеі, то дзве ма са выя ка ры 

8 снеж ня 1941 го да і 7 жніў-

ня 1942 го да, якія за бра лі 

жыц ці ты сяч бяз він ных 

лю дзей, іх цал кам раз ве я-

лі. Вяз ні зра зу ме лі: ад туль 

ужо не вы пус цяць. Адзі ным 

спо са бам вы ра та вац ца бы лі 

ўцё кі. 250-мет ро вы пад зем-

ны ход да сва бо ды ка па лі 

ча ты ры ме ся цы. Даждж лі-

вай во сень скай ноч чу 43-га 

праз ту нэль бег ла больш за 

дзвес це ча ла век. Не ўсім 

уда ло ся вы брац ца, але тыя, 

хто па спеў, сыш лі ў лес, дзе 

іх ужо ча каў пар ты зан скі 

атрад бра тоў Бель скіх.

У На ва гру дак за ві таў 

і адзі ны жы вы з бра тоў 

Бель скіх Арон. Сён ня яму 

93 га ды, і жы ве ён у ЗША. 

На шчад кі ін шых бра тоў так-

са ма пры еха лі на Гро дзен-

шчы ну.

Па сол Із ра і ля ў Бе ла-

ру сі Алон ШО ГАМ пад час 

сва ёй пра мо вы па дзя ка ваў 

бе ла ру сам за па мяць пра 

яў рэй скі пар ты зан скі атрад 

на су пе рак са вец ка му на ра-

ты ву, які за моўч ваў ро лю 

яў рэ яў у ча сы вай ны.

З дзвю ма доч ка мі з ЗША 

пры еха ла Гэ лен КУШ НЕР-

ЗЭ ЛІГ, сва яч ка зя ця і да рад-

цы аме ры кан ска га прэ зі дэн-

та До наль да Трам па Джа-

рэ да Куш не ра. Яе ма ці Лея 

КУШ НЕР ра зам з ін шы мі яў-

рэ я мі пад час вай ны ўцяк ла 

з На ва груд ска га ге та праз 

ту нэль, які вы ка па лі вяз ні, 

і больш за год пра жы ла ў ла-

ге ры Бель скіх.

Та кія су стрэ чы сва я коў 

і вяз няў ге та ста нуць што-

га до вы мі, упэў не на Та ма ра 

Вяр шыц кая, якая за пра шае 

ў на ступ ным го дзе да лу чац-

ца ўсіх, хто не тра піў сё ле-

та.

У све це ця пер жы-

ве 25 000 на шчад каў тых 

250 яў рэ яў, якія вы жы лі ў 

На ва груд скім ге та. Мож на 

ска заць, што іх род ужо па-

вя лі чыў ся ў 100 ра зоў.

Не здар ма ра бін су пол-

кі пра грэ сіў на га іў да із му 

«Бэйт-Сім ха» Ры гор Аб ра-

мо віч з Мін ску за ўва жыў: 

«Мы пры еха лі сю ды, каб 

ву чыц ца, што та кое яў рэй-

ская на дзея і ве ра». Ду ма-

ец ца, гэ та па трэб на і ўсім 

нам — ня злом ныя ве ра і 

на дзея ў са мых ня прос тых 

сі ту а цы ях.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

«Ёсць праб ле мы ла каль ныя, а 

ёсць гла баль ныя, — ка жа Ці ма фей 

Аку до віч. — Гла баль ная праб ле-

ма за клю ча ец ца ў тым, што ні хто 

сён ня ў Бе ла ру сі не ра зу мее, як 

рэ стаў ра ваць гіс та рыч на ад мет-

ныя мо гіл кі. Ёсць за кон 2015 го-

да, які аба зна чыў, што ўсе ста рыя 

над ма гіл лі му сяць быць доб ра ўпа-

рад ка ва ныя — так, каб вы гля да ла 

пры го жа. Але як гэ та ра біць — не-

вядома. І вось ад та ко га не ра зу-

мен ня па ча лі ся ра зы хо джан ні...»

У ка мі тэ це ІCOMOS па спра ба-

ва лі са браць кан сі лі ум най больш 

да свед ча ных, во пыт ных лю дзей у 

сфе ры ахо вы пом ні каў, каб уз гад-

ніць су поль ны зва рот. Ён бу дзе да-

ты чыц ца най перш Вай ско вых мо гі-

лак, але так са ма мець да чы нен не 

да праб лем рэ кан струк цыі мо гі лак 

у Бе ла ру сі ўво гу ле.

Ві да воч на, што ра-

бо ты на Вай ско вых мо-

гіл ках — гэ та пер шы 

прык лад рэ кан струк цыі 

мо гі лак у Бе ла ру сі. І, хо-

ча хтось ці гэ та га ці не, 

яны бу дуць пры кла дам 

для ўсёй Бе ла ру сі. Та-

му спе цы я ліс ты шчы ра 

спа дзя юц ца, што гэ ты 

прык лад, які па чаў ся па 

гор шым сцэ на рыі, пры-

вя дзе да вы пра цоў кі но-

вых па ды хо даў.

Важ на так са ма да-

даць, што Вай ско выя 

мо гіл кі — прык лад гіс та-

рыч на ад мет на га ланд-

шаф ту ў Бе ла ру сі. Яны ўва хо дзяць 

у топ-10 бе ла рус кіх гіс та рыч ных 

мо гі лак. Ме на ві та та му да іх па-

він на быць асаб лі вае стаў лен не. 

Та кім чы нам, спе цы я ліс ты рас-

пра ца ва лі на ступ ныя пра па но вы, 

з які мі пла ну юць звяр тац ца ў Мі ніс-

тэр ства куль ту ры, да пра ек ці роў-

шчы каў і ін шых ад каз ных асоб.

1. Пад га лоў ні кам — не
«Мы ка тэ га рыч на су праць 

ма са ва га вы ка ры стан ня ідэн ты-

фі ка цый ных зна каў у вы гля дзе 

пад га лоў ні каў, — ка жа Ці ма фей 

Аку до віч. — Бо яны кар ды наль на 

змя ня юць знеш ні вы гляд усіх мо-

гі лак. Тра ды цый ныя гіс та рыч ныя 

бе ла рус кія па ха ван ні ў вя лі кай 

коль кас ці ма юць вер ты каль ную 

на кі ра ва насць: стэ лы, ка мен ныя 

кры жы, ме та ліч ныя кры жы, драў-

ля ныя кры жы. З XІІ да XX ста год-

дзя на шы мо гіл кі за рэд кім вы клю-
чэн нем ме лі па зі цыю зні зу ўверх. 
Гэ та тое, што ства рае бе ла рус кія 
не кро па лі.

На Вай ско вых мо гіл ках вай ско-
вае па ха ван не заў сё ды ад дзя ля ла-

ся ад цы віль на га — та му паў сюд-

нае вы ка ры стан не пад га лоў ні каў 

змя няе аб ліч ча гэ та га 

ланд шаф ту».

2. Ага ро джы — 
тра ды цыя, 
якую вар та 
за ха ваць

«Знач на больш скла-

да нае пы тан не — ага-

ро джы, — пра цяг вае 

спе цы я ліст. — Бо гэ тая 

тра ды цыя па ча ла раз ві-

вац ца ў нас у XІX ста год-

дзі, яна пра цяг ва ла ся ў 

XX ста год дзі, а за раз 

зні кае. Ця пер ага ро джы 

ў Бе ла ру сі не ста вяц ца, 

і больш за тое, на ста рых вяс ко вых 

мо гіл ках, дзе ёсць ак тыў ны свя тар, 

ага ро джы час та пры бі ра юць. Ло гі-

ка зра зу ме лая — яны ня зруч ныя, 

не вель мі прос та пры бі раць ма гі-

лу ва кол. Та му пры чы ны сы хо ду 

гэ тай тра ды цыі, та кой вяс ко вай 

мо ды зра зу ме лыя.

Тым больш каш тоў на для нас 

ак цэн та ваць ува гу на та кіх ага ро-

джах на Вай ско вых мо гіл ках. Бо 

ка лі мы ад зна ча ем, што гэ та тра ды-

цыя, якая знікае, мы му сім яе за фік-

са ваць у ней кім мес цы — хоць бы 

ад ным, двух ці трох у Бе ла ру сі. 

І та кім мес цам, ка лі мы ка жам ме-

на ві та пра тра ды цыю XX ста год дзя, 

му сяць быць ме на ві та Вай ско выя 

мо гіл кі — наш га лоў ны трэнд між-

ва ен най Бе ла ру сі. Ме на ві та там 

ага ро джы па він ны быць за ха ва ныя. 

Мо жа, і не поў нас цю — пра гэ та 

му сяць па ду маць ар хі тэк та ры. Але 

ме на ві та ту ды мы па він ны прый сці 

і ўба чыць гэ тую мо ду, якая бы ла ў 

пер шай па ло ве XX ста год дзя».

3. Не ад' ем ны 
эле мент — дрэ вы

«Звяр та ем ува гу, што тра ды-

цый най з'я вай на бе ла рус кіх мо гіл-

ках з'яў ля юц ца дрэ вы — яны заў-

сё ды там бы лі. І дрэ вы па він ны за-

стац ца на Вай ско вых мо гіл ках, — 

упэў не ны ў ІCOMOS. — У но вай 

кан цэп цыі ад наў лен ня Вай ско вых 

мо гі лак за пла на ва ная па сад ка 

туй — гэ та нас моц на не па ко іць. 

Бо важ на за ха ваць на гіс та рыч ных 

пом ні ках (мы не ка жам пра ўсе мо-

гіл кі) тра ды цый ныя дрэ вы. Туі там 

бу дуць гля дзец ца ня звык ла.

Мо гіл ка вая мо да змя ня ец ца, 

гэ та нар маль на, ка лі су час ныя 

бе ла рус кія мо гіл кі ро бяц ца больш 

па доб нымі на аме ры кан скія мо гіл-

кі, на пэў ны су свет ны фар мат — 

мі ні мум рас лін нас ці, вы са джа ны 

толь кі туі, — гэ та пры маль на, час 

дык туе свае пра ві лы. Ад нак мы ка-

жам пра пом нік ін шай ка тэ го рыі, 

на ім ні я кія ін ша зем ныя рас лі ны 

ві да воч на не да пу шчаль ныя.

4. Ува га 
дроб ным фор мам

«Да рож кі не па він ны змя няц-

ца, — рэ зю муе Аку до віч. — У гэ-

тым па прос ту ня ма сэн су. Да та-

кіх дроб ных фор маў, як квет ні кі, 

трэ ба ста віц ца з на шмат боль шай 

ува гай, бо ў падобных дро бя зях 

і за хоў ва ец ца гіс то рыя. Каш тоў-

насць мо гі лак вы зна ча ец ца не 

толь кі пэў ны мі пры го жы мі ба рэль-

е фа мі, але і дэ та ля мі».

* * *
У бе ла рус кім ка мі тэ це ІCOMOS 

пра па но вы па рэ стаў ра цыі гіс та-

рыч на каш тоў ных мо гі лак да пра-

цоў ва юц ца. Га то вы да ку мент бу-

дзе на кі ра ва ны ад каз ным асо бам 

у ве дам ствы, якія кант ра лю юць і 

ажыц цяў ля юць ад наў лен не.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Паў ла КА РА ЛЁ ВА.

Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны

ГІС ТО РЫЯ ЗА ХОЎ ВА ЕЦ ЦА Ў ДРО БЯ ЗЯХ
Як пра віль на 
рэ стаў ра ваць 

мо гіл кі?
Прад стаў нік бе ла рус ка га ка мі тэ та ІCOMOS Ці ма фей АКУ ДО ВІЧ 

ад зна чае, што ў іх ар га ні за цыі ўсур' ёз за не па ко е ны праб ле-

май рэ стаў ра цыі мо гі лак у на шай кра і не. Па куль што сі ту а цыя, 

якую да вя ло ся на зі раць на Вай ско вых мо гіл ках, не да да ла ап-

ты міз му, а, на ад ва рот, вы клі ка ла хут чэй сум і пя рэ чан ні мно гіх 

спе цы я ліс таў. Та му бы ло вы ра ша на вы пра ца ваць агуль ныя рэ-

ка мен да цыі — як у бу ду чым трэ ба па ды хо дзіць да ад наў лен ня 

па ха ван няў, якія ў той жа час з'яў ля юц ца аб' ек та мі гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны.

Ста рон кі мі ну ла гаСта рон кі мі ну ла га

ШТО ТА КОЕ 
НА ДЗЕЯ І ВЕ РА

Зу сім ня даў на на Вай ско вых мо гіл ках знік ла ага ро джа ва кол па ха ван ня 
пер ша га прэ зі дэн та Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Усе ва ла да Іг на тоў ска га.

Ме сяц та му на гэ тым мес цы на мо гіл ках рас ло дрэ ва.
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У На ва груд ку 
з'я ві ла ся 

Сця на 
Па мя ці

Ты дзень та му ў На ва груд ку, ка ля Му зея яў рэй ска-

га су пра ціў лен ня, ура чыс та ад кры лі Сця ну Па мя ці. 

Гэ та пом нік, пры све ча ны ўцё ку яў рэ яў у ве рас ні 

1943 го да з На ва груд ска га ге та. Так са ма тут раз гар-

ну ла ся вы стаў ка пад ад кры тым не бам пад наз вай 

«Гіс то рыя бу даў ніц тва ту нэ ля і ўцё ку ў свед чан нях 

яго ўдзель ні каў».


