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— Жыц цё кож на га асоб на га 

ча ла ве ка спрад ве ку пра хо дзі ла 

і пра хо дзіць сён ня па між тры ма 

асоб ны мі ін стан цы я мі: ха та — 

храм — мо гіл кі, — па чы нае тлу-

ма чыць Іван Іва на віч, на пер шы 

по гляд, вель мі зда лёк, але гэ та 

толь кі на пер шы по гляд. — Мес ца 

па ха ван ня — мо гіл кі, зна хо дзяц-

ца ў гэ тай га лоў най тры я дзе, та му 

іх ста тус над звы чай вы со кі, та му 

яны, як і ха та, і храм, з'яў ля юц-

ца ў тра ды цыі мно гіх на ро даў, у 

тым лі ку і на ша га, свое асаб лі вым 

мік ра кос мам. У гэ та га мік ра кос-

му, ад на го са склад ні каў вя лі ка га 

Кос ма су на ша га жыц ця і лё су, які 

на ву коў цы на зы ва юць куль ту рай 

эт на су, ёсць свае ме жы, свае тра-

ды цыі, свае за ба ро ны, гэ так са ма 

як у ха ты або ў хра ма. Ста тус мо-

гі лак у куль ту ры на ша га эт на су — 

роў на вя лі кі ста ту су жыт ла і хра ма. 

Мо гіл кі заўж ды бы лі звя за ныя з 

хра мам — ме на ві та тое, якую ве ру 

спа вя даў ча ла век і яго ня бож чы кі, 

і дык та ва ла па во дзі ны і аб ра ды на 

мес цы па ха ван ня.

— Бе ла русь спрад ве ку бы-

ла кра і най шмат кан фе сій най і 

шмат на цы я наль най. Тут заўж ды 

мір на ўжы ва лі ся ка та лі кі, пра ва-

слаў ныя, іў дзеі, а ня рэд ка і му-

суль ма не. Мы ўжо не ад ной чы 

на ста рон ках «Звяз ды» раз ва-

жа лі з ва мі пра гэ ты фе но мен — 

ка лі на цэнт раль най пло шчы 

мяс тэч ка зу сім по бач ста я лі 

царк ва, кас цёл, сі на го га... Жы лі 

ра зам, але бы лі роз ныя хра мы і 

мо гіл кі — у кож на га свае. ХХ ста-

год дзе — кры ва вае, страш нае, 

су пя рэч лі вае — унес ла ў спрад-

веч ны ўклад свае ка рэк ты вы. 

У мно гіх мес цах мо гіл кі ста лі 

агуль ны мі — але тут кож ны мае 

маг чы масць спраў ляць аб ра ды 

па сва іх ня бож чы ках як па жа-

дае, згод на з тра ды цы я мі свай го 

ро ду. А вось са мая не ад на знач-

ная, са мая страш ная па сут нас-

ці сва ёй з'я ва — брац кія ма гі лы 

і ма са выя па ха ван ні гвал тоў на 

па збаў ле ных жыц ця лю дзей... 

Пад час абедз вюх су свет ных 

вой наў та кія агуль ныя ма гі лы, 

у якіх ля жаць ты ся чы за бі тых 

лю дзей роз ных на цы я наль нас-

цяў і ве ра выз нан ня, з'я ві лі ся на 

на шай зям лі паў сюд на...

— Тут да ах вяр вай ны вар та 

яшчэ да даць і па ха ван ні ах вяр рэ-

прэ сій 30-х га доў, якіх так са ма не 

раз бі ра лі ні па ве ры, ні па на цы я-

наль нас ці... Нель га ска заць, што 

гвал тоў насць смер ці гэ тых лю дзей 

пры во дзі ла да па ру шэн ня ней кіх 

тра ды цый з бо ку тых, хто іх ха ваў. 

Лю дзі прос та дзей ні ча лі па сі ту а-

цыі і па аб ста ві нах. Ус па мі наю рас-

ка зы свай го баць кі-ве тэ ра на, які 

ва я ваў ра зам з Іва нам Ша мя кі ным 

на Коль скім паў вост ра ве. Яны сва-

іх за гі ну лых ад на па лчан уво гу ле 

не ха ва лі — не бы ло ў што за ка-

паць, ва кол бы лі ад ны ка мя ні. Там 

да гэ та га ча су за ста ла ся да лі на 

смер ці. І ні хто тых, хто там ва я ваў, 

за гэ та не асу дзіць, як і тых, хто 

ў не вя лі кім пе ра пын ку па між ба я-

мі ха ваў сва іх та ва ры шаў, прос та 

пры сы па ю чы це лы зям лёй і хоць 

не як па зна ча ю чы мес ца агуль-

най ма гі лы. Ка лі ж бы ло больш 

спа кой на, ка лі па гі бель бы ла не 

ма са вай — маг лі па ха ваць і асоб-

на. На прык лад, ка ля Чэр ве ня на 

ўзлес ку з ча соў вай ны на ма гі ле 

за бі та га пар ты за на ста іць крыж. 

Але та кое маг ло ад быц ца толь кі 

пры ўмо ве, што за гі ну ла га ча ла ве-

ка тыя, хто ха ваў, ве да лі аса біс та, 

ве да лі, ве рыў ён у Бо га ці не, у 

які храм ха дзіў. На брац кіх ма гі лах 

або на ма гі лах, дзе ра зам ха ва лі 

ах вяр ма са вых за бой стваў, якія 

чы ні лі фа шыс ты ў канц ла ге рах і 

бе ла рус кіх га ра дах і вёс ках, на ват 

ужо пас ля вай ны па збя га лі ста віць 

ней кія ад роз ныя сім ва лы пэў най 

рэ лі гіі або куль ту ры. Бо ў ад ной 

ма гі ле маг лі ля жаць і атэ іс ты, і 

хрыс ці я не, і му суль ма не, якія ра-

зам зма га лі ся з во ра гам, а ся род 

рас стра ля ных жы ха роў ад ной вёс-

кі мог быць і ка му ніст — стар шы ня 

сель са ве та, і мяс цо вы ба цюш ка 

або про башч. Тое са мае мож на 

ска заць і пра ах вяр рэ прэ сій. Атэ-

іс ты, іў дзеі, пра ва слаў ныя — хто 

раз бі раў ся ў іх пры на леж нас ці, ка-

лі за коп ва лі ў адзін яр? На мес цы 

гэ тых па ха ван няў уво гу ле не бы ло 

ні я кіх зна каў...

— І ўсё ж пас ля вай ны вы-

пад ко ва або не, у брац кіх ма гіл 

з'я віў ся ўні вер саль ны сім вал — 

абел іск. Асаб лі ва ка лі ка заць 

ме на ві та пра сал дац кія па ха-

ван ні...

— Уво гу ле, абел іск — адзін 

з са мых ста ра жыт ных сім ва лаў, 

вя до мы яшчэ з ча соў Рым скай 

ім пе рыі, ка лі не бы ло ро даў, а 

бы лі пля мё ны. Пад абел іс ка мі 

звы чай на ха ва лі во і наў з роз ных 

пля мён — ма ла дых муж чын, якія 

заўчасна за гі ну лі ў роск ві це сіл. 

Та му абел іск па сут нас ці сва ёй — 

муж чын скі сім вал, і тое, што ме-

на ві та яго аб ра лі, каб па зна чаць 

ма гі лы во і наў ужо ста год дзя двац-

ца та га, зра зу ме ла. І гэ та сім во лі ка 

аб са лют на ад па вя да ла ідэі адзі най 

дзяр жа вы — Са вец ка га Са ю за, з 

адзі ным не па дзель ным на ро дам, 

бо гэ та сім вал агуль ны і — ні чый. 

А чыр во ная зор ка, якая яго вян-

ча ла, — знак эпо хі, гра мад ска га 

ла ду, якія бы лі, ка лі гэ тыя во і ны за-

гі ну лі. Фак тыч на ўсе са цы яль ныя 

мар ке ры, якія бы лі на звы чай ных 

мо гіл ках, тут знік лі... І на род ная 

тра ды цыя гэ та му пад па рад ка ва-

ла ся, бо на та кіх ма гі лах са праў ды 

нель га бы ло па ста віць крыж, па-

вя заць фар ту шок ці руч нік. Уша-

на ван не, па мяць — так. Дзе ян не 

сак раль най сім во лі кі пэў най мяс-

цо вас ці або кан фе сіі — не.

— А што да ты чыц ца ма са вых 

па ха ван няў, якія не звя за ныя з 

сал да та мі дзе ю чай ар міі... Та кіх 

жа, на жаль, на на шай зям лі так-

са ма шмат...

— Прос ты, пры ро дай да дзе ны 

сім вал, наш, спрад веч ны — вя лі-

кі ка мень. Ня ма ве ра выз нан ня ў 

па ха ва ных, пе рад Бо гам усе роў-

ныя. Ка мя ні да во дзі ла ся ба чыць і 

на ста ра жыт ных кур га нах, і на зга-

да ных ва мі не сал дац кіх агуль ных 

ма гі лах. Гэ та мо жа быць і ва лун з 

над пі сам, і ка ва лак мар му ру або 

гра ні ту...

Ха чу звяр нуць ува гу яшчэ вось 

на што. Пас ля вай ны, ка лі па ча лі 

пра во дзіць по шу ка выя ра бо ты на 

мес цах ба ёў, зна хо дзіць па рэшт кі 

сал дат і ха ваць іх у брац кіх ма гі-

лах, — гэ тыя ма гі лы ў боль шас ці 

сва ёй ства ра лі ся па-за мо гіл ка мі. 

Та кім чы нам пад крэс лі ва ла ся вы-

клю ча насць гэ та га па ха ван ня з мік-

ра кос му звы чай ных мо гі лак і тое, 

што тут бу дуць дзей ні чаць свае пра-

ві лы, свае тра ды цыі, свае та бу...

— Атрым лі ва ец ца, што мес ца 

ма са ва га па ха ван ня — не та кое 

сак раль нае, як звы чай ныя мо-

гіл кі?

— Гэ та мес ца сак раль нае, але 

з зу сім ін шым сэн сам сак раль-

нас ці. Бо, ка лі ты пры хо дзіш да 

ма гі лы бліз ка га ча ла ве ка — гэ-

та адзін стан, ад ны па чуц ці, ка лі 

ты пры хо дзіш ту ды, дзе ў ад ным 

мес цы ра зам па ха ва на шмат лю-

дзей, але аб са лют на чу жых та бе 

лю дзей — стан зу сім ін шы. Ка лі 

ка заць больш кан крэт на — мо гіл-

кі, на якіх па ха ва ныя бліз кія лю дзі, 

ад но сяц ца да кан крэт на га Ро ду 

кан крэт на га ча ла ве ка. Агуль ныя 

ма гі лы, мес цы ма са ва га па ха ван-

ня — гэ та па няц це, якое па-за Ро-

дам, дак лад ней — над Ро дам, яно 

на ле жыць на Ро ду. І не вы пад ко ва, 

што гэ тыя па ха ван ні, як пра ві ла, 

за ме жа мі мо гі лак. Яны по бач, але 

яны част ка ін шай сак раль най куль-

ту ры. Ад сюль і тра ды цыі, і рэг ла-

мен та цыі ін шыя. На прык лад, зра-

зу ме ла, ка лі ма ла дыя пе рад рэ гіст-

ра цы яй шлю бу едуць на ма гі лу да 

па мер лых ма ці ці баць кі жа ні ха або 

ня вес ты. Яны та кім чы нам про сяць 

бла сла вен ня ў са ма га бліз ка га ча-

ла ве ка, «за пра ша юць» яго на вя-

сел ле дзі ця ці. Але зу сім не зра зу-

ме ла, ка лі тыя ж са мыя ма ла дыя 

за яз джа юць на брац кую ма гі лу. 

Чый го бла слаў лен ня яны ча ка юць 

там, дзе ля ча го тры во жаць спа кой 

зу сім не зна ё мых лю дзей? Дзя куй 

бо гу, гэ та не ста ла тра ды цы яй. Як 

ад ва рот ны прык лад: дзіў на бы ло б, 

ка лі б хтось ці з нас у Дзень Пе ра-

мо гі ці ў Дзень Не за леж нас ці ішоў 

на ма гі лу род на га ча ла ве ка, які да 

мі ну лай вай ны ні я ка га да чы нен ня 

не мае. І зу сім нар маль на і ла гіч на 

вы гля дае, ка лі мы ў гэ тыя свя ты 

на вед ва ем па ха ван ні тых, хто вы-

зва ляў Бе ла русь, хто быў бяз він на 

за бі ты ў той вай не, кла дзём квет кі, 

уша ноў ва ем іх па мяць... У па доб-

ных па ха ван няў зу сім ін шая энер-

ге ты ка, і гэ та так са ма трэ ба мець 

на ўва зе.

— У най блі жэй шы час гэ тыя 

па ха ван ні ўсю ды бу дуць доб ра-

ўпа рад ка ваць. Маг чы ма, дзесь ці 

іх за хо чуць «асу час ніць» ці, на-

ад ва рот, «пры вес ці ў ад па вед-

насць з тра ды цы я мі мяс цо вас ці». 

На прык лад, на мес цы абел іс ка 

па ста віць крыж...

— Гэ та га ра біць ка тэ га рыч на 

нель га. Мы ні бы та і хо чам зра-

біць доб рую спра ву, па ста віў шы 

крыж, а ў той ма гі ле па ха ва ны іў-

дзей або му суль ма нін... Трэ ба шу-

каць уні вер сум — той жа абел іск 

або ка мень, які не бу дзе за ле жаць 

ад ідэа ло гіі або гра мад ска га ла ду 

бя гу ча га мо ман ту. Мы не па він ны 

шу каць ней кую рэ лі гій ную або тэ-

ры та ры яль ную да мі нан ту, мы не 

ма ем на гэ та ма раль на га пра ва...

Вель мі ўда лы прык лад ша на ван-

ня па мя ці за гі ну лых і ад на ча со вай 

нейт раль нас ці, якая тут то ес ная 

па ва зе да гэ тай па мя ці — но вы ме-

ма ры ял у Трас цян цы. Ні вод на га рэ-

лі гій на га сім ва ла, хоць усе ве да юць, 

што боль шасць за ка та ва ных там 

бы лі яў рэ я мі. Але ж бы лі і бе ла ру сы, 

і рус кія, і па ля кі, і... хто дак лад на ве-

дае, сы ны ці доч кі якіх яшчэ на ро даў 

скла лі там га ла ву? Та му па стаў ле-

ны пом нік са праў ды нейт раль ны, і 

ўвесь ме ма ры ял та кі, але ці стра ціў 

ён ад гэ та га ў сва ёй жа лоб на-жу-

дас най кра са моў нас ці?

Мы за раз са мі ства ра ем но вую 

(ста рую) тра ды цыю ша на ван ня па-

доб ных мяс цін, але гля дзім на ўсё 

з па зі цыі сён няш ніх нас, якія за-

раз па вяр ну лі ся тва рам да хра ма. 

А ці бы лі ве ру ю чы мі тыя лю дзі, якіх 

за бі лі ў 37-м або ў 42-м? На жаль, 

яны нам не ад ка жуць. Трэ ба быць 

вель мі асця рож ны мі і абач лі вы мі, 

фар мі ру ю чы не ма раль ную — тут 

усё зра зу ме ла — ры ту аль ную 

част ку гэ тай тра ды цыі: сло вы, дзе-

ян ні, сім ва лы. Каб не па ру шыць 

спа кой і па мяць тых, ка го мы гэ тай 

тра ды цы яй уша ноў ва ем.

Гу та ры ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ



Дня мі кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў рас па ра джэн не, па вод-

ле яко га да 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад фа шыс таў 

па ўсёй кра і не па він ны быць доб ра ўпа рад ка ва ны ўсе мес цы 

ва ен ных і ма са вых па ха ван няў. У хут кім ча се ва ўсіх рэ гі ё нах 

раз гор нец ца ак тыў ная дзей насць на брац кіх і ка лек тыў ных 

ма гі лах, якіх на на шай зям лі, на жаль, ня ма ла. Не су мнен на, 

штось ці спат рэ біц ца ад на віць, рэ кан стру я ваць, а то і за мя-

ніць. Але за гэ тай не аб ход нас цю важ на не за бы ваць, што 

раз мо ва ідзе не пра звы чай ныя аб' ек ты доб ра ўпа рад ка ван ня, 

і кі ра вац ца тут вар та не толь кі мер ка ван ня мі эс тэ ты кі. Га лоў-

нае — не па тры во жыць спа кой, не аб ра зіць па мяць бяз він на 

за бі тых або ге ра іч на за гі ну лых лю дзей, якія ля жаць 

у тых ма гі лах.

Як гэ та зра біць, што трэ ба ве даць, бе ру чы ся за вы са ка род ную 

спра ву доб ра ўпа рад ка ван ня? Пра гэ та мы па га ва ры лі са ста-

лым аў та рам «Звяз ды», да след чы кам на род най куль ту ры, кан-

ды да там фі ла ла гіч ных на вук Ян кам КРУ КАМ.

НА ВОШ ТА ПА МЯЦЬ БЕЗ ПА ВА ГІ?
Ці вар та абел іс кі на брац кіх ма гі лах мя няць на кры жы

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

Пом нік у Бла га ўшчы не, дзе ля жаць ах вя ры Трас цян ца, — 
апра ца ва ны ка ва лак гра ні ту, на ім ня ма ні я кай рэ лі гій най сім во лі кі.

Абел іск у Ваў ка выс ку ста іць на мес цы па ха ван ня са вец кіх ва ен на па лон ных, 
вяз няў фа шысц кай тур мы і ге та.


