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МАЕ 
АСЯ НІ НЫ
Што нас тры мае на гэ тай зям лі
НА мі ну лыя вы хад ныя на на шых вяс ко вых мо гіл ках 

бы ло ні бы ўвес ну пе рад Ра даў ні цай — проць ма 
ма шын, яшчэ больш лю дзей. Па рад ка ва лі на ма гі лах, 
згра ба лі апа лае ліс це і су хую тра ву. Шчы ра ва лі і ка му-
наль ні кі — пры бі ра лі ва кол агуль най ага ро джы, вы ся ка-
лі хмыз ня кі ў ста рой за кі ну тай част цы, дзе паў рас та лі ў 
зям лю па кры тыя мо хам ка мя ні з ледзь бач ны мі лі та ра-
мі. Па спя ша лі ся да род ных ма гіл і мы — 1 ліс та па да ў 
ка та лі коў Усе свя тыя, бу дзе ха дзіць ксёндз, бу дзе шмат 
лю дзей, та му па він на быць чыс та, бы ў ха це. Так у на-
шай мяс цо вас ці бы ло спрад ве ку, на ват у са мыя атэ іс-
тыч ныя ча сы. Адзін з са мых міс тыч ных ус па мі наў да лё-
ка га ўжо дзя цін ства — дры гот кія агень чы кі на мо гіл ках 
у маўк лі вай во сень скай цем ры. У па чат ко вых кла сах 
мы ву чы лі ся ў дру гую зме ну, вяр та лі ся да до му ве ча рам, 
і да ро га іш ла мі ма мо гі лак. Свеч кі, за па ле ныя на Усе 
свя тыя на ма гі лах, ка лі на двор'е бы ло ма роз на-ці хае, 
па воль на да га ра лі да цям на, і нам ма лым зда ва ла ся з 
да ро гі, што яны яшчэ і пе ра мя шча юц ца ў цем ры. Мы 
пры га лом ша най ча род кай збі ва лі ся ка ля на шай Ган ны 
Еў да кі маў ны і ра зам з ёй пры спеш ва лі ха ду, ні вод ным 
гу кам не па ру ша ю чы гэ ту ці шы ню...

У ста рэй шых кла сах, ад ву чыў шы ся ўжо ў пер шую 
зме ну, 1 ліс та па да за бя га лі з дзяў ча та мі на мо гіл кі са-
мі. Ва ўсіх там быў нех та свой — у вёс цы, дзе жы ве не 
ад но па ка лен не ро ду, дзе ці з ма лен ства «ба га цей шыя» 
на па ха ва ных по бач сва я коў... Не асаб лі ва за дум ва лі-
ся аб сэн се, аб сут нас ці — прос та ра бі лі так, як баць кі, 
як су се дзі, якія і са мі ў той час, пэў на, тол кам не маг лі 
рас тлу ма чыць, на вош та і ча му ме на ві та ў гэ ты дзень. 
Як не раз бі ра лі ся і не раз ва жа лі, хто дзе хры шча ны, і 
ці хры шча ны на огул...

УЖО апы нуў шы ся ў Мін ску як раз та ды, ка лі лю дзі 
па ча лі ха дзіць у зноў ад чы не ныя хра мы, да ве да-

ла ся, што ў пер шыя два дні ліс та па да — на Усе свя тыя 
і ў За душ ны дзень, ка та лі кі мо ляц ца за спа чын сва іх 
па мер лых. Што ёсць та кі па мі наль ны дзень і ў пра ва-
слаў ных — баць коў ская Дзі міт раў ская су бо та — пер-
шая су бо та пе рад 8 ліс та па да, ка лі цэ лы дзень мо ляц ца 
за па мер лых, а свеч ку за спа чын мож на па ста віць у 
лю бым мес цы хра ма. А ў на род най тра ды цыі гэ тыя дні 
на зы ва юць Дзя ды, Ася ні ны, і, са браў шы ся ўве ча ры за 
ста лом усёй сям' ёй, згад ва юць усіх па мер лых прод каў 
і клі чуць іх да ся бе на вя чэ ру, про ся чы аб за ступ ніц-
тве...

НА ПЭЎ НА, ня ма больш у све це та ко га па чат ку 
ліс та па да, як у Бе ла ру сі. Тры тра ды цыі — дзвюх 

асноў ных кан фе сій і на род ная — на столь кі шчыль на 
пе ра пля лі ся ў на шай свя до мас ці, што ад ну ад дру гой 
ужо не ад дзя ля еш. Дый ці не кож ны з дзя цей гэ тай 
зям лі, ка лі спы та еш у яго, ча му гэ та га не ро біш, здзіў-
ле на спы тае: «А на вош та?» Амаль ва ўсіх ёсць у рад ні 
і пра ва слаў ныя, і ка та лі кі, мно гія па мя та юць ад ба-
буль тра ды цыю па клі каць Дзя доў на вя чэ ру, а хтось ці 
свя до ма ад ра джае яе на но ва ў сва ёй сям'і. Па куль у 
«цы ві лі за ва ным све це» на род рых ту ец ца да Хэ лоў і на, 
ро бя чы па чвар ныя мас кі і кас цю мы мон страў, у нас 
ін шыя кло па ты: пры брац ца на мо гіл ках, за па ліць у кас-
цё ле лам пад ку, па даць за піс кі ў царк ву, ар га ні за ваць 
да маш ніх на вя чэ ру. Мо та му і той жа мод ны Хэ лоў ін у 
нас не пры жыў ся і не пры жы вец ца, пэў на, ні ко лі — за 
трыц цаць га доў ён так і не вый шаў за ме жы не каль кіх 
нач ных клу баў ды яшчэ, мо жа, не ка то рых сту дэнц кіх ін-
тэр на таў. Дый там вя лень ка, без эн ту зі яз му. Чу жое. Не 
на ша. І га лоў нае — ёсць сваё. На шмат больш важ нае. 
Ча му — мо жа, і не зу сім зра зу ме ла. Але на пад свя до-
мым уз роў ні ад чу ва еш: не ад мо віш ся, не вы кі неш з 
жыц ця. Прос та не змо жаш гэ та га зра біць.

...СЁН НЯ на на шых вяс ко вых мо гіл ках, дзе 
ля жаць і ка та лі кі, і пра ва слаў ныя, зноў бу-

дуць трым цець агень чы кі. Ка лі не бу дзе вет ру — дык 
і да цям на. Там ці ха-ці ха і чыс цень ка, ні бы ў ха це, і ад 
гэ та га ве дан ня спа кой на на ду шы... А яшчэ сён ня трэ-
ба зай сці ў царк ву, па даць па мі наль ную за піс ку, на ват 
дзве. Пра ва слаў ных сва я коў шмат — у ма мы бы ла 
вя лі кая рад ня, на адзін ліс ток усе ім ёны не на пі шаш. 
А заўт ра, у су бо ту з ра ні цы — у Дзі міт раў скую су бо ту, 
зноў зай сці ту ды, па ста віць свеч кі, па ма ліц ца за іх спа-
чын... Ад туль — у кас цёл, ку піць лам пад ку, за па ліць яе 
на ву лі цы пе рад хра мам — у За душ ны дзень ро бяць і 
так: шмат лю дзей. Па ма ліц ца за ка та лі коў — баць ка ву 
рад ню... Пас ля ўве ча ры на крыць стол, за па ліць свеч ку, 
па клі каць іх усіх: «Свя тыя дзя ды, клі чам вас, ха дзі це, 
ля ці це да нас!»

Заўт раш ні дзень прой дзе ме на ві та так, і ні як інакш. 
Гэ та як пад му рак. Як апо ра, якую не ты пры ду маў, але 
якая ця бе на дзей на тры мае. Пры нам сі на гэ тай зям лі. 
А на ін шай... А ці па трэб на яна, ін шая?

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

НА СКРЫ ЖА ВАН НІ 
ВУ ЛІЦ АН ТО НА ВА 
І ПРЫ ГА РАД НАЙ

Ме на ві та тут зна хо дзіцца 
са мы ста ры не кро паль у 
кра і не. Як рас ка заў су пра-

цоў нік Гро дзен ска га гіс-

то ры ка-ар хеа ла гіч на га 

му зея Анд рэй ВАШ КЕ ВІЧ, 
у ста рых мо гі лак на ват ёсць 
дак лад ная да та за сна ван-
ня — 1792 год. Праў да, гэ та 
да ты чыц ца ка та ліц кай част-
кі, якую ад пра ва слаў най ад-
дзя ляе вуз кі пра езд. Але ўво-
гу ле ста рыя мо гіл кі лі чац ца 
адзі ным комп лек сам. Са мыя 
ста рыя па ха ван ні да ту юц ца 
кан цом ХVІІІ — па чат кам 
ХІХ ста год дзя.

— Да гэ та га лю дзей ха ва лі 
ка ля ма нас ты роў, кас цёлаў, 
цэрк ваў, гэ та бы лі пры хад-
скія мо гіл кі, пра што свед-
чаць і рас коп кі ка ля той жа 
Ка ло жы, — рас каз вае Анд рэй 
Ваш ке віч. — Сойм Рэ чы Па-
спа лі тай, які за ся даў у 1788—
1792 га дах, пры няў ра шэн не 
ства рыць ка му наль ныя мо-
гіл кі за ме жа мі га ра доў. Та-
ды і бы лі за сна ва ны са мыя 
каш тоў ныя на сён няш ні дзень 
не кро па лі ў Вар ша ве, Льво ве, 
а так са ма ў Грод не.

Ця пер фар маль на ста ры 
не кро паль не дзей ні чае, ён 
быў за кры ты ў 1970-х га дах. 
Але фак тыч на па ха ван ні 
ўсё ж ад бы ва юц ца. Згод на 
з за ко нам, род ных мож на 
ха ваць ка ля ма гіл сва я коў 
ці ў са міх гэ тых ма гі лах. Да 
та го ж тут дзей ні ча юць пры-
ход скія хра мы.

«АЖЫЎ ШАЯ» 
ГІС ТО РЫЯ

Ста рыя пом ні кі мож на 
па знаць па іх не звы чай ным 
вы гля дзе.

Мож на ўба чыць над ма-
гіл лі з са мых роз ных ма тэ-
ры я лаў: пяс ча ні ку, мар му-
ру, чы гу ну, жа ле за, гра ні ту. 
Па сты лі тут і ра ман ты ка, 
і між ва ен ны кан струк ты візм, 
і эк лек ты ка. Да во лі шмат 
сім ва ліч ных эле мен таў, якія 
рас ка жуць пра гіс то рыю дэ-
ка ра тыў на-пры клад но га мас-
тац тва хрыс ці ян ства.

— На прык лад, вя нок з 
су ха цве таў. Гэ тыя квет кі, 
згод на з ан тыч ным пад ан-
нем, звяз ва лі свет жы вых 
і па мер лых. Мож на за ўва-
жыць плюшч, які сім ва лі зуе 
ве ру, — ён рас це паў сюд на, 
і тут ака мя неў. Да во лі час та 
мож на ўба чыць вы яву яка-
ра — сім ва ла над зеі, — рас-
каз вае Анд рэй Ваш ке віч.

Як пра ві ла, та кія дэ ка ра-
тыў ныя пом ні кі ста ві лі сла ву-
тым га ра джа нам. На прык лад, 
вя до ма му ін жы не ру Ва сі лю 
Не баль сі ну ўста ноў ле на плі та 
з вы явай ла па ты і ся ке ры — 
сім ва лаў ін жы нер най служ бы. 
Да рэ чы, ён аў тар пра ек та бу-
дын ка жа но чай Ма ры ін скай 
гім на зіі, дзе ця пер мес ціц-
ца га лоў ны кор пус ГрДУ імя 
Я. Ку па лы. Скульп тур ная кам-
па зі цыя з жа но чай по стац цю 
і ста ра сла вян скім тэкс там 
на плі це ўпры гож вае ма гі лу 
сям'і Ке мар скіх. Кан стан-
цін Ке мар скі — гро дзен скі 
ўрач-аку шэр, які ў 80-х га дах 
ХІХ ста год дзя ар га ні за ваў 
аку шэр ска-фель чар скую 

шко лу. Не па да лёк зна хо-
дзіц ца ма гі ла куп ца Му раў-
ё ва, дом яко га на Са вец кай 
пло шчы вя до мы кож на му 
гро дзен цу. Ма ну мен таль-
на вы гля дае пом нік з дзвю-
ма ка ло на мі ге не ра лу Сяр-
гею Лан ско му, ге рою вай ны 
1812 го да. Шэф Бе ла рус ка га 
гу сар ска га пал ка быў смя рот-
на па ра не ны ў Фран цыі, але 
яго пры вез лі, каб па ха ваць у 
Грод не. У Гро дзен скім не кро-
па лі знай шлі веч ны пры ту лак 
пісь мен ні ца Элі за Ажэш ка, 
за сна валь нік заа пар ка Ян 
Ка ха ноў скі, пры двор ны ар хі-
тэк тар Джу зэ пе Са ка, а так-
са ма чы ноў ні кі, мэ ры го ра да, 
вя до мыя асо бы.

Мно гія ста ра жыт ныя 
пом ні кі на гад ва юць ка мен-
ныя са ды. Іх ра біў вя до мы 
на той час скульп тар Бра ні-
слаў Шыш ке віч. Але пра жыў 
ён ня доў га, уся го 29 га доў, і 
на яго ма гі ле так са ма стаіць 
ка мен нае дрэ ва, якое ён сам 
са бе і зра біў. На жаль, мно-
гія пом ні кі з ця гам ча су і пры 
«да па мо зе» ван да лаў страч-
ва юць свой ве ліч ны вы гляд. І 
ўсё ж не кро паль не за стаў ся 
без ува гі. Гро дзен скія ўла ды 
пры ня лі кам пра міс нае ра-
шэн не па вы ра та ван ні гіс та-
рыч на га аб' ек та.

ПАД АХОЎ НЫМ 
СТА ТУ САМ

Па коль кі аб' ект усё ж 
такі дзе ю чы, хоць і лі чыц ца 
за кры тым, яго не маг чы ма 
ўклю чыць у спіс гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны, па-
ве да мі ла на чаль нік упраў-

лен ня куль ту ры Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Але на 

КЛІ МО ВІЧ. Та му бы ло пра-
па на ва на ў гэ ты спіс за но сіць 
адзін ка выя пом ні кі.

— Мы вы ра шы лі ру хац-
ца крок за кро кам па шля ху 
на дан ня не кро па лю ахоў на-
га ста ту су і ўно сіць у спіс па 
не каль кі над ма гіл ляў, — па-
тлу ма чы ла сі ту а цыю су раз-
моў ні ца. — Чым мы кі ра ва-

лі ся? Гэ та вя до мыя лю дзі і 
па-мас тац ку аформ ле ныя 
пом ні кі, якія ня дрэн на за ха-
ва лі ся. Не ка то рыя пры вя лі ў 
доб ры стан ва лан цё ры пры 
да па мо зе су час ных тэх на-
ло гій. Гэ та да во лі важ ны ас-
пект, бо ад наў ляць пом ні кі 
ў ахоў ным ста ту се вель мі 
скла да на, та му доб ра, што 
ра бо ту пра вя лі ра ней.

Та кім чы нам, у спіс увай-
шлі 10 пом ні каў. У іх лі ку ма-
гі лы Ке мар скіх, Му раў ё вых, 
Шу ма вых (баць коў вя до мага 
па рыж ска га фо та мас та ка 
Пят ра Шу ма ва), ка ман дзі ра 
Пет ра за вод ска га пал ка Іва-
на Вер чы ка, Элі зы Ажэш кі 
з му жам, га лоў на га мыт-
ні ка па чат ку ХХ ста год дзя 
Аляк санд ра Шыр мы і ін шых. 
У гэ тым спі се і пом нік ма ці 
паэ та Мак сі ма Баг да но ві ча, 
якая пра жы ла ўся го 27 га-
доў. На яе ма гі ле ўста ноў-
ле ны гра ніт ны пом нік-ва лун. 
Вось толь кі над піс на ім ужо 
не ра за браць — лі та ры поў-
нас цю сцёр лі ся...

— Гэ ты спіс бу дзе па паў-
няц ца, — ка жа Алё на Клі мо-
віч. — Мы па сту по ва бя ром 
яшчэ не каль кі пом ні каў, якія 
па сва ёй за ха ва нас ці, гіс-
та рыч най знач нас ці мо гуць 
прэ тэн да ваць на ўклю чэн не 
ў спіс гіс та рыч ных каш тоў-

нас цяў, за тым бу дзем да паў-
няць. Та му што сён ня мо гіл-
кі — та кое мес ца, якое ва 
ўсім све це з'яў ля ец ца і за ха-
валь ні кам гіс то рыі, і ўраж вае 
мас тац кі мі асаб лі вас ця мі. Гэ-
та так са ма вы клі кае ін та рэс 
у ту рыс таў.

ПА ТРЭБ НЫ 
КА ТА ЛОГ 
І ВІ ДЭА КА МЕ РЫ

Каб над ма гіл ле тра пі ла 
ў ахоў ны спіс, яно па він на 
мець «паш парт». Та му на па-
чат ку бы ла пра ве дзе на част-
ко вая ін вен та ры за цыя не кро-
па ля. Штось ці бы ло зроб ле на 
яшчэ ў 90-х га дах, ка лі аб' ект 
зна хо дзіў ся ў спі се пом ні каў 
аб лас но га зна чэн ня (паз ней 
гэ ты ста тус быў лік ві да ва ны). 
У рэс пуб лі кан скім рэ ест ры 
гро дзен ска га не кро па ля ўжо 
не ака за ла ся. А за не каль кі 
дзе ся ці год дзяў мно гія на пра-
цоў кі па мо гіл ках стра ча ны, 
не ма юць сіс тэм на га апі сан-
ня, элект рон ных вер сій.

Але спра ва не ста іць на 
мес цы. У хут кім ча се пач нец-
ца рэа лі за цыя транс гра ніч на-
га пра ек та з поль скім бо кам, 
пад час яко га мяр ку ец ца зра-
біць грун тоў ную ін вен та ры за-
цыю не кро па ля.

— Ра бо ты пла ну ем рас па-
чаць на ле та. Па за кан чэн ні 
пра ек та мы зро бім поў ную 
ін вен та ры за цыю мо гі лак да 
1970-х га доў, а гэ та ка ля ты-
ся чы пом ні каў, з фо та фік са-
цы яй, апі сан нем і ка рот кай 
бія гра фі яй лю дзей, якія там 
па ха ва ны. У рам ках пра ек та 
мяр ку ец ца вы дан не пу ця вод-
ні ка па мо гіл ках на не каль-
кіх мо вах. За тым бу дуць шу-
кацца срод кі на рэ стаў ра цыю 
най больш ста ра жыт ных па-
ха ван няў. Тут знач ныя спа-
дзя ван ні ўскла да юц ца на 
спон са раў, — ка жа Анд рэй 
Ваш ке віч.

Зра зу ме ла, што ўсе гэ тыя 
на ма ган ні паў плы ва юць на 
рост ту рыс тыч най пры ваб-
нас ці аб' ек та. Між ін шым, ён 
і за раз ці ка вы для ту рыс таў, 
але яго трэ ба рэ гу ляр на чыс-
ціць, ра біць вы руб ку зел ля і 
кус тар ні каў, праз якія нель-
га па ды сці да не ка то рых ста-
ра жыт ных пом ні каў. Дру гая 
праб ле ма — ахо ва мо гі лак. 
Анд рэй Ваш ке віч лі чыць, 
што іх не аб ход на аб ста ля-
ваць сіс тэ май ві дэа на зі ран-
ня. Ён згад вае, як не каль кі 
га доў та му бы лі вы пад кі 
ван даль ска га кра дзя жу чы-
гун ных эле мен таў. Ні хто не 
га ран туе, што гэ тыя фак ты 
не паў то рац ца.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ,

фо та аў та ра.

Элі за Ажэш ка, Мі хась Ва сі лёк 
ці Ян Ка ха ноў скі?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На цы я наль ны ака дэ міч ны кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі 

вы сту піў з пра гра май на ма лой ра дзі ме кам па зі та ра Іга ра 

Лу чан ка — у Мар' і най Гор цы. Ра ён ны Дом куль ту ры са браў 

шмат гас цей, жы ха роў рай цэнт ра, ама та раў твор час ці Іга-

ра Лу чан ка.

Пад час кан цэр та пра гу ча лі доб ра вя до мыя бе ла ру сам пес ні 
на му зы ку зна ка мі та га твор цы: «Жу раў лі на Па лес се ля цяць», 
«Поль ка бе ла рус кая», «За ча ро ва ная мая», «Бе раг юнац тва», 
«Ду да ры кі» і шмат ін шых. Гэ тыя шэ дэў ры му зыч на га мас тац тва 
вы ка на лі са ліс ты за слу жа на га ка лек ты ву На тал ля Та ме ла, Ва ле-
рыя Гры бу са ва, Ягор Ша ран коў, Але ся Дзяр жа вец, Тац ця на Гла-
зу но ва, Дзміт рый Ка ча роў скі, Га лі на Гра мо віч, Рус лан Мус ві дас, 
Аляк сандр Са лаў ёў, Яў ген Цым ба ліст.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У РА СІІ НА ТРА СЕ 
ЗА ГІ НУ ЛІ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ

У ДТЗ на тра се M1 у Ра сіі за гі ну лі гра ма дзя-

не Бе ла ру сі. Пра гэ та ў сац сет ках ін фар муе 

па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі.

«Ра ні цай на 441-м кі ла мет ры тра сы М1 ад бы ло ся 
ДТЗ з удзе лам гра ма дзян Бе ла ру сі. У вы ні ку трое за-
гі ну лых, адзін па цяр пе лы. Па соль ства ро біць за ха ды 
па ін фар ма ван ні сва я коў», — рас ка за лі ў бе ла рус-
кай дып мі сіі. Удак лад ня ец ца, што су тык нен не мік-
ра аў то бу са Volkswagen і ве лі ка гру за DAF ад бы ло ся 
пры бліз на ў 7.10 ка ля вёс кі Ба ду ны Крас нін ска га 
ра ё на. У МЗС Бе ла ру сі вы ка за лі спа чу ван ні сем' ям 
і бліз кім за гі ну лых.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА МЯ ЦІ КАМ ПА ЗІ ТА РА


