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«Пе ра жыць Мін скае ге та 

ўда ло ся ня мно гім лю дзям, — 

вы сту піў яго бы лы вя зень Якаў 

Краў чын скі. — Яно бы ло част-

кай бес ча ла ве ча на га жа дан-

ня зні шчыць цэ лы на род, дзе 

за гі ну ла больш за во сем дзе-

сят ты сяч ча ла век. Мы заў сё-

ды ка жам: па гром. У Мін скім 

ге та па гро му не бы ло: коль-

кі фа шысц кае кі раў ніц тва ні 

на ма га ла ся зра біць так, каб 

жы ха ры го ра да ўвар ва лі ся ў 

ге та і ўчы ні лі раз ню, у яго гэ та 

не атры ма ла ся. Але ме лі мес-

ца доб ра ар га ні за ва ныя ак цыі 

з удзе лам ня мец ка га вой ска, 

па лі цыі і рас стрэль ных ка-

мандаў. Апроч як пад час гэ-

тых ак цый, лю дзі па мі ра лі 

кож ны бо жы дзень: не зняў 

шап ку за пят нац цаць кро каў 

ад нем ца — ку ля; па ды шоў 

да дро та, неш та аб мя няць ці 

прос та так, — ку ля; зда ло-

ся, што ў ця бе бруд ная аль бо 

дрэн на пры шы тая ла та, — 

так са ма ку ля. Гэ та пра цяг ва-

ла ся кож ны дзень. Апроч та го, 

лю дзей да апош ня га экс плу а-

та ва лі: пры му ша лі пра ца ваць 

на прад пры ем ствах, чыс ціць 

ву лі цы — зна хо дзі лі роз ныя 

спо са бы, каб лю дзі па мі ра лі 

ад змар да ван ня і не па сіль най 

пра цы. Маё адзі нае па жа дан-

не — каб та кое больш не паў-

та ры ла ся, гэ та вель мі цяж ка 

ўспа мі наць».

Тое, што Між на род ны дзень 

па мя ці ах вяр Ха ла кос ту гэ тым 

ра зам быў ад зна ча ны ў тым 

лі ку Мі ніс тэр ствам за меж ных 

спраў Бе ла ру сі, — па сло-

вах ра бі на Мар дэ хая Рай хін-

штэйна, упер шы ню на та кім 

вы со кім уз роў ні, — свед чыць, 

што з кож ным го дам на гіс та-

рыч ную па дзею звяр та ец ца 

ўсё больш ува гі. На на ша пы-

тан не, ці ёсць у дыс ку сіі пра 

Ха ла кост ба кі, да якіх бела-

рускае гра мад ства па куль не 

га то ва, спа дар Рай хінш тэйн, 

на ад ва рот, ад зна чыў на шу 

«су пер та ле рант насць»: «Пра 

Ха ла кост вы хо дзіць усё больш 

і больш ін фар ма цыі, і, я ду маю, 

Бе ла русь лепш за ўсіх га то-

ва яе ўспры маць. Гэ та дзіў ная 

кра і на, бо, на пэў на, адзі ная, 

на тэ ры то рыі якой пры вя лі-

кай яў рэй скай аб шчы не не 

бы ло коль кі-не будзь ма са-

ва га здрад ніц тва і для за дач 

зні шчэн ня не ха па ла «сва іх» 

су пра цоў ні каў, та му іх за во зі лі 

з ін шых тэ ры то рый. Да та го ж, 

на мой по гляд, ан ты се мі тызм 

у цэ лым на пост са вец кай пра-

сто ры змян ша ец ца».

Хоць лейт ма ты вам та кіх 

дзён — і гэ ты не стаў вы клю-

чэн нем — тра ды цый на ста но-

вяц ца сло вы пра важ насць за-

ха ван ня па мя ці аб за гі ну лых, 

каб не паў та рыць мі ну лае ў 

бу ду чы ні, вы сту поў цы фо ру му 

ад зна чы лі тры вож ныя свед-

чан ні та го, што ў су час ным 

гра мад стве не цяр пі масць па 

на цы я наль най пры кме це ўсё 

яшчэ ся бе пра яў ляе. Ра бін Ры-

гор Аб ра мо віч ус пом ніў аб лі ты 

чор най фар бай пом нік ах вя рам 

Ха ла кос ту ў Ма гі лё ве, раз бі-

тае шкло сі на го гі ў Баб руй ску, 

гра фі ці ў вы гля дзе свас ты кі на 

сце нах Із ра іль ска га куль тур на-

га цэнт ра ў Мін ску.

Ад ра джэн не праб ле мы не-

цяр пі мас ці па цвер дзіў і па сол 

Гер ма ніі ў Бе ла ру сі Манф рэд 

Ху тэ рэр: «Мы — нем цы — ад-

чу ва ем вя лі кі со рам за вар-

вар скія зла чын ствы, якія вы-

хо дзяць за ме жы ра зу мен ня, 

учы не ныя нем ца мі на гэ тай тэ-

ры то рыі. Па мя таць пра гэ тыя 

зла чын ствы, на зваць ві на ва тых 

і за ха ваць да стой ную па мяць 

аб ах вя рах — не ад дзель ная 

ад на шай кра і ны ад каз насць, 

якая не пад ля гае аб мер ка ван-

ню. Усве дам лен не гэ тай ад-

каз нас ці з'яў ля ец ца част кай 

на шай на цы я наль най ідэн тыч-

нас ці, на ша га ра зу мен ня ся бе 

як аду ка ва на га гра мад ства і 

пра ва вой дзяр жа вы. На жаль, 

мы жы вём у час не бяс пе кі та-

го, што дэ ма ны мі ну ла га, якія 

лі чы лі ся па мер лы мі, пра чнуц-

ца. Ма ла хто з нас мог уя віць, 

што ў Гер ма ніі зноў пач нуць 

цка ваць яў рэ яў, аб ра жаць на 

ву лі цы лю дзей з кі пай на га ла-

ве, драж ніць яў рэй скіх дзя цей 

у шко лах. Але гэ та ад бы ва ец ца 

ў ма ёй кра і не, хоць я не мог на-

ват па ду маць, што та кое яшчэ 

маг чы ма. Ня даў няй куль мі на-

цы яй тэн дэн цыі ста ла страш-

нае на па дзен не на яў рэй скую 

аб шчы ну ў Га ле».

Спа дар Ху тэ рэр лічыць, што 

на рас та ю чы ан ты се мі тызм у 

Гер ма ніі, а так са ма ў ін шых 

част ках Еў ро пы, ня се не бяс-

пе ку дэ ма кра тыі і плю ра ліс-

тыч на му гра мад ству і важ на 

ўліч ваць, што ан ты се мі тызм 

на кі ра ва ны не толь кі су праць 

яў рэ яў, але так са ма вы яў ляе 

глы бо ка ан ты дэ ма кра тыч ны 

све та по гляд.

Ся род вы сту поў цаў у Цэнт-

ры імя Рау бы лі прад стаў нік 

Са ю за бе ла рус кіх яў рэй-

скіх гра мад скіх аб' яд нан няў 

і аб шчын Ба рыс Герс тэн, па-

стаян  ны ка ар ды на тар ААН у 

Бе ла ру сі Іа а на Ка за на-Віш ня-

вец кі і прад стаў нік Га лоў на га 

ўпраў лен ня шмат ба ко вай дып-

ла ма тыі Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў Аляк сандр Апі мах. 

Удзель ні кі фо ру му па спе лі 

аб мер ка ваць ро лю аду ка цыі 

ў зні жэн ні ан ты се міц кіх на-

стро яў, шля хі ба раць бы з ксе-

на фо бі яй праз сфе ру куль ту ры 

і СМІ, пра ду хі лен не зла чын-

стваў на гле бе ня на віс ці, а пы-

тан не Ха ла кос та аб мер ка ваць 

як з гіс та рыч на га ра кур су, так 

і з фі ла соф ска га.

«Лю дзі лю бяць пы тац ца, дзе 

быў Бог пад час ка та стро фы і як 

ён та кое да пус ціў, але трэ ба так-

са ма за даць пы тан не, а дзе ў гэ-

ты час быў ча ла век і агуль на ча-

ла ве чыя каш тоў нас ці? — ка жа 

Мар дэ хай Рай хінш тэйн. — Нам 

і сён ня трэ ба ду маць пра пры ро-

ду ча ла ве ка, бо ад та го, што мы 

ста лі больш цы ві лі за ва ныя, што 

раз ві ла ся тэх ні ка, што ў кож ным 

до ме ёсць душ, пры ро да ча ла ве-

ка не змя ні ла ся. На мой по гляд, 

гэ та гла баль ная рэч, і ка лі мы 

хо чам вы ка ра ніць ней кія не да хо-

пы су час нас ці, трэ ба ў пер шую 

чар гу ду маць пра ад но сі ны ча-

ла ве ка да ін шых».

Ме ра пры ем ствы і вы ступ-

ленні, пры све ча ныя Між на род-

на му дню па мя ці ах вяр Ха ла-

кос ту, 27 сту дзе ня пра хо дзі лі 

па ўсім све це. Га лоў нае з іх — 

ура чыс тая цы ры мо нія ў го нар 

вы зва лен ня Аў шві ца — ад бы-

ло ся на мес цы са мой гру пы кан-

цэнт ра цый ных ла ге раў, ку ды 

пры еха ла ка ля двух сот бы лых 

вяз няў і больш за пяць дзя сят 

прад стаў ні коў кра ін све ту.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

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

Што азна чае 
пе ра вер ну ты 

кі лі шак 
на па мін ках?

Ліст з Мін ска ад Воль гі К.: «Так ад бы ло-

ся, што ад ра зу пас ля су стрэ чы Но ва га 

го да, ме на ві та 2 сту дзе ня, да вя ло ся 

ха ваць стры еч ную ба бу лю, якая жы ла 

ў вёс цы не да лё ка ад Мін ска. Па мін кі 

зра бі лі ў ха це, а не ў ста лоў цы. Прый-

шлі яе су се дзі, сяб ры, зна ё мыя. 

Адзін з са мых ста рых дзя доў стро га 

са чыў, каб лю дзі вы пі лі па тры чар кі, 

за кож ным ра зам пра па ноў ваў ка мусь-

ці рас ка заць пра ба бу лю. І ка лі трэ цюю 

чар ку вы пі лі, ён пе ра ку ліў сваю чар ку 

да га ры, устаў, пе ра хрыс ціў ся і пай шоў 

да дзвя рэй. Вяс ко выя лю дзі зра бі лі так-

са ма, а мы, га рад скія, здзіў ле на са чы лі 

за гэ тым. Рас тлу мач це, ча му так ся бе 

па во дзіў гэ ты ста ры ча ла век».

У тра ды цый най куль ту ры бе ла ру саў іс на ваў 

і да сён няш ня га ча су за ха ваў ся цэ лы шэ раг 

дзе ян няў, звя за ных з пе ра куль ван нем або пе-

ра ва роч ван нем прад ме таў, якія су пра ва джа-

юць асноў ныя эта пы па ха валь на-па мі наль ных 

аб ра даў, у тым лі ку і за ключ ную яго част ку.

Па мер ла га вы но сі лі з ха ты ўпе рад на га мі і 

ад ра зу ж пе ра куль ва лі та бу рэт кі або лаў кі, на 

якіх ста я ла тру на. Пры чым іс на ва лі два ва ры-

ян ты: пе ра вяр нуць абедз ве та бу рэт кі ўверх на-

га мі ці толь кі ад ну і па ста віць яе ніц ма на дру-

гую. Змест гэ та га дзе ян ня быў адзін і той жа: 

не даць смер ці ра ней за жы вых «за няць» гэ та 

мес ца і «за браць» яшчэ ка го-не будзь з сям'і. 

Як толь кі жа лоб ная пра цэ сія скі роў ва ла ся да 

мо гі лак, нех та са сва я коў па мер ла га пе ра меш-

ваў зер не роз ных сель ска гас па дар чых куль тур 

так, каб тое, якое бы ло зні зу, ака за ла ся звер ху, 

і на ад ва рот, каб смерць ад на го з чле наў сям'і 

не ад бі ла ся не ўра джа ем, а зна чыц ца, яшчэ 

боль шы мі стра та мі і бе да мі.

Уз вы шша над ма гі лай так са ма ме ла фор му 

асвое най пра сто ры (пра ма ву голь ні ка), ад нак 

струк тур ныя га ры зон ты зям лі пад час за сы пан-

ня ма гі лы мя ня лі ся мес ца мі. Дзё ран і чар на зём 

кі да лі на дно ма гі лы, а звер ху ўтва ра лі ўзвы-

шак з жоў та га або бе ла га пяс ку, у якім зер не 

не маг ло пра рас ці но вым ко ла сам.

На Пін шчы не вя до мы яшчэ адзін ры ту ал 

пе ра ва роч ван ня ў за ключ най част цы па ха-

валь на га аб ра ду. За тру ной звы чай на нес лі 

гар шчок з ва дой, якой свя тар кра піў ма гі лу. 

Рэшт кі ва ды вы лі ва лі, а гар шчок пе ра ва роч-

ва лі і кла лі на ма гі лу ў га ло вах. Тое ж ра бі лі і з 

мі сай або глі ня ным гарш ком, у якім сле дам за 

ня бож чы кам нес лі па ла ю чыя ву голь чы кі. Са ні 

або ка лё сы, на якіх вез лі тру ну з ня бож чы кам, 

так са ма пе ра ва роч ва лі і па кі да лі ў та кім ста не 

да са ра ка він по бач з мо гіл ка мі або не па да лёк 

ад вёс кі. Пе ра важ ная боль шасць зга да ных ры-

ту а лаў ме ла па пе рад жаль ны ха рак тар. Жы выя 

эк ра ні ра ва лі смерць і праз пэў ныя аб ра да выя 

дзе ян ні імк ну лі ся па збег нуць но вых ах вяр.

Важ ную ро лю прын цып пе ра вер ну тас ці 

вы кон ваў і ў струк ту ры пер ша га па мі наль на-

га ста ла, які звы чай на ра біў ся на трэ ці дзень 

пас ля смер ці ча ла ве ка або ад ра зу ж пас ля 

вяр тан ня з мо гі лак: за трэ цім ра зам кі лі шак 

трэ ба бы ло пе ра вяр нуць і па ста віць. Гэ тым ры-

ту аль ным дзе ян нем са мы ста рэй шы ча ла век 

за ста лом па каз ваў за кан чэн не па мі наль най 

тра пе зы. І зноў жа — свай го ро ду эк ра ні ра ван-

не жы вых ад смер ці.

Сіс тэ ма ты за цыя ры ту а лаў пе ра куль ван ня 

прад ме таў у па ха валь на-па мі наль най аб рад-

нас ці да зва ляе зра зу мець асаб лі васць ма-

ца ван ня ра мак з фо та здым ка мі ў вяс ко вых 

ха тах. Ка лі ў рам цы зме шча ны фо та карт кі 

жы вых су ро дзі чаў, то яна бу дзе ві сець па ра-

лель на сця не, стро га вер ты каль на (усё жы-

вое цяг нец ца да сон ца, пад па рад коў ва ец ца 

рыт мам яго ак тыў нас ці); ка лі ж там бу дуць 

парт рэ ты ба бу лі і дзя ду лі, якія даў но па мер-

лі, то яна бу дзе ві сець на хі ле ная пад вуг лом 

да пад ло гі.

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».

Па ўсёй кра і не 27 сту дзе ня — у сем дзе сят пя тую га да ві-

ну вы зва лен ня кан цэнт ра цый на га ла ге ра Аў швіц — 

за паль ва лі свеч кі ў па мяць аб за гі ну лых. Ад ным 

з мес цаў для ры ту а лу стаў Мін скі між на род ны аду ка-

цый ны цэнтр імя Ёха нэ са Рау, дзе Між на род ны дзень 

па мя ці ах вяр Ха ла кос ту ад зна чы лі ад мыс ло вым фо ру-

мам «Праб ле мы та ле рант нас ці ў су час ных гра мад ствах» 

з удзе лам дып ла ма таў, прад стаў ні коў яўрэйскіх гра мад-

скіх аб' яд нан няў і бы лых вяз няў Мінск ага ге та. Ка рот кая 

цы ры мо нія за паль ван ня све чак, у якой удзель ні ча лі 

па слы не каль кіх дзяр жаў, прад стаў ні кі ААН і Мі ніс тэр-

ства за меж ных спраў Бе ла ру сі, су пра ва джа ла ся раз мо-

ва мі пра ксе на фо бію і ў пры ват нас ці пра ан ты се мі тызм, 

не цяр пі масць і мо ву ва ро жас ці.

Куль ту ра па мя ціКуль ту ра па мя ці

«А ДЗЕ БЫЎ 
ЧА ЛА ВЕК?»

На ад мыс ло вым фо ру ме ў цэнт ры імя Рау 
па га ва ры лі пра Ха ла кост і та ле рант насць

«У Мін скім ге та 
па гро му не бы ло: коль кі 
фа шысц кае кі раў ніц тва 
ні на ма га ла ся зра біць 
так, каб жы ха ры го ра да 
ўвар ва лі ся ў ге та 
і ўчы ні лі раз ню, у яго гэ та 
не атры ма ла ся».

«Беларусь — дзіў ная 
кра і на, бо, на пэў на, 
адзі ная, на тэ ры то рыі 
якой пры вя лі кай 
яў рэй скай аб шчы не 
не бы ло коль кі-не будзь 
ма са ва га здрад ніц тва і для 
за дач зні шчэн ня не ха па ла 
«сва іх» су пра цоў ні каў, 
та му іх за во зі лі з ін шых 
тэ ры то рый».
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