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Та кі ж лёс ча каў і рэшт кі да рэ-

ва лю цый най яў рэй скай сі на го гі на 

ву лі цы Чан гар скай у Бабруйску. 

Ад яе за ста ва лі ся тры паў раз бу-

ра ныя сця ны. Яў рэй ская аб шчы на 

знай шла спо саб іх за ха ваць. Яны 

доб ра ўпі са лі ся ў свое асаб лі вы 

арт-аб' ект, які ад кры лі ў гэ тую ня-

дзе лю. На прэ зен та цыі пры сут ні-

ча лі прад стаў ні кі мяс цо вай ўла ды 

і га лоў ныя спон са ры. Не ка то рыя з 

іх пры ля це лі дзе ля гэ та га на ват з 

Аме ры кі. Усе бу даў ні чыя ра бо ты, 

акра мя спе цы яль ных, дзе па він ны 

быць за дзей ні ча ны пра фе сі я на лы, 

ра бі лі прад стаў ні кі яў рэй скай аб-

шчы ны.

ГА РАД СКАЯ 
ПРА СТО РА

— Гэ та бы ла вель мі ба га тая сі на-

го га, яна ўзве дзе на дзесь ці ў кан цы 

ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя, — ка-

жа кі раў нік яў рэй скай аб шчы ны 

Алег КРАС НЫ. — Та кія бу да ва лі ў 

Поль шчы, Чэ хіі, ін шых га ра дах Еў-

ро пы. У са вец кія га ды ча го толь кі 

не бы ло ў гэ тых сце нах — і га раж, 

і млын, і на ват Баб руйск кі но. Пэў-

ны час яна ста я ла без гас па да ра, 

па куль не знай шоў ся нех та, хто 

за ха цеў ска рыс тац ца яе пад ва ла-

мі. Каб ту ды маг ла ўвай сці тэх ні ка, 

ра за бра лі сця ну, але па куль ра бі лі, 

неш та па мя ня ла ся, і сі на го гу кі ну лі 

ў паў раз бу ра ным вы гля дзе. Па ці ху 

на род рас цяг нуў цаг лі ны ад пер шай 

сця ны і ўзяў ся за яшчэ ад ну. Ка лі 

паў ста ла пы тан не аб зно се, мы па-

ча лі дзей ні чаць. Вы ра шы лі зра біць 

на гэ тым мес цы, як ця пер ста ла 

мод на ка заць, га рад скую пра сто ру. 

І па мяць пра сі на го гу за ста нец ца, 

і лю дзям бу дзе дзе куль тур на пра-

вес ці час.

Ці ка вы пра ект пад ка заў ма ла ды 

ды зай нер з Із ра і ля. Пла на ва ла ся, 

што ўсё абы дзец ца ў су му эк ві ва-

лент ную 30 ты ся чам до ла раў, але 

вый шла кры шач ку бо лей. Боль-

шую част ку гро шай унес лі баб руй-

ча не, якія жы вуць за мя жой.

Атры ма ла ся са праў ды пры го-

жа. Аку рат нень кія да рож кі з пліт кі, 

квет кі, збо ку зо на для ад па чын ку. 

Над ёй на вес, дзе мож на сха вац ца 

ад сон ца і даж джу, ад па чыць, па-

ма рыць аб не чым сва ім, веч ным. 

І сце ны сі на го гі — яны як раз на су п-

раць — на та кія дум кі вель мі доб ра 

на тхня юць. Тое, што за ста ло ся ад 

бу дын ка, ужо не на гад вае раз ва-

лі ны. Сце ны ўма ца ва ныя, над імі 

з'я віў ся спе цы яль ны каў пак, каб 

дождж і снег не раз бу ра лі клад ку. 

За мест вок наў ба не ры са сцэн ка мі 

з яў рэй ска га жыц ця — з ча сам тут 

бу дуць віт ра жы.

— Спа чат ку бы ла ідэя зра біць 

на мес цы сі на го гі му зей яў рэй скай 

куль ту ры, — ка жа Алег Крас ны. — 

Гэ ты ж ды зай нер пра па на ваў нам 

пра ект з ін тэ гра цы яй гіс та рыч ных 

сцен у бу ды нак у сты лі хай тэк з 

вы ка ры стан нем шкла і бе то ну. 

Нам вель мі спа да ба ла ся, але гэ та 

каш туе ін шых гро шай — пры бліз-

на міль ёна до ла раў. Але тое, што 

цяпер у нас ёсць, не пе ра шка джае 

ў да лей шым зра біць гэ ты му зей.

Но вы аб' ект вель мі ар га ніч на 

ўпі саў ся ў на ва коль нае ася род-

дзе. У да рэ ва лю цый ны час гэ та 

быў кла січ ны ра ён яў рэй скай за-

бу до вы. Тут за ха ва ла ся яшчэ шмат 

ста рых бу дын каў. Да мы на ву лі цах 

Чан гар скай, Са цы я ліс тыч най, Пуш-

кі на, Са вец кай бы лі па бу да ва ны ў 

асноў ным у па чат ку ХХ ста год дзя. 

І ка рэн ныя жы ха ры вель мі ба лю-

ча ста вяц ца да зно су ста рых па-

бу доў. Ня даў на адзін з та кіх да моў 

быў зне се ны, і ін тэр нэт вы бух нуў 

ад абу рэн няў. Мес ці чы лі чаць, што 

та кія рэ чы трэ ба аб мяр коў ваць з 

гра мад скас цю. Бо на ват з пад мур-

ка мож на зра біць цу кер ку.

КАС ЦЁЛ БЕЗ... 
СЦЯ НЫ

Гэ ты вы па дак, як той ка заў, 

кры ху з дру гой опе ры, але ж гра-

мад скасць тут так са ма дзей ні чае 

ак тыў на. Кас цёл у го нар Без за ган-

на га За чац ця Най свя цей шай Пан-

ны Ма рыі — яшчэ ад на сла ву тасць 

го ра да, хоць жорст ка і зня ве ча ная 

ў са вец кі час. Ідзеш са бе па ву-

лі цы Каст рыч ніц кай, ва кол ты по-

вая га рад ская за бу до ва, і на ват 

не па да зра еш, што за фа са дам 

вунь той не са ма ві тай пя ці па вяр хо-

вай ка роб кі ха ва ец ца пры га жосць 

з чыр во най цэг лы ў сты лі не аго-

ты кі. Ка жуць, што кас цёл па бу да-

ва ны па пра ек це славутага бе ла-

рус ка га ар хі тэк та ра Ста ні сла ва 

Ша бу неў ска га. Та го са ма га, чы і мі 

бу дын ка мі ў сты лі ма дэрн і кла сі-

цызм га на рыц ца су час ны Го мель. 

Кас цёл уз вя лі ў 1906 го дзе, але 

паў ве ка та му яго фа сад част ко ва 

раз бу ры лі, каб уму ра ваць у пя ці па-

вяр хо вы ад мі ніст ра цый ны бу ды нак 

упраў лен ня бу даў ні ча га трэс та. 

У 1990-я га ды дзей насць па ра фіі 

бы ла ад ноў ле на, але сам кас цёл 

са ма стой нас ці не атры маў. Ця пер, 

ка лі трэст збанк ру та ваў, паў ста ла 

пы тан не, што ра біць з пя ці па вяр-

хо ві кам. Бе ла рус банк на пра вах 

крэ ды то ра пе ра даў бу ды нак ва 

ўлас насць го ра да. Як па тлу ма-

чы лі ў Баб руй скім гар вы кан ка ме, 

ажыц цяў ля ец ца доў га тэр мі но вая 

пра цэ ду ра па на дан ні гэ тым двум 

бу дын кам ста ту су ад на го аб' ек та. 

Як бу дуць раз ві вац ца па дзеі да-

лей, ка лі кас цёл ус ту піць у пра вы 

спад чын ні ка, не вя до ма. Але ад 

пус ту ю ча га пя ці па вяр хо ві ка ўсё ж 

та кі да вя дзец ца не як па збаў ляц ца. 

Плюс спат рэ біц ца на даць кас цё-

лу пер ша па чат ко вы вы гляд. Дзе 

ўзяць для гэ та га срод кі? На жаль, 

па куль ні хто не мо жа ад ка заць на 

гэ та пы тан не.

Ван да Ар хі пен ка, пры ха джан-

ка кас цё ла з 1990 го да, вя дзе тут 

бух гал тэ рыю. Яна доб ра ра зу мее, 

коль кі бу дзе каш та ваць ад наў лен-

не іх свя ты ні.

— На ад наў лен не кас цё ла так-

са ма спат рэ біц ца шмат гро шай. 

Але ж бу дзем неш та ра біць, шу-

каць спон са раў, маг чы ма, збі раць 

гро шы з да па мо гай краў дфан дын-

га, — ка жа жан чы на.

Сён ня кас цёл іс нуе вы ключ на 

за кошт вер ні каў. Бу дын ку больш 

за сто га доў, і ён па кры се раз бу-

ра ец ца.

— Вунь па мя ня лі акно за кошт 

пры ха джан, ста рая ра ма ўжо згні-

ла, па ча ла аб валь вац ца, — кі вае 

Ван да Ар хі пен ка на вя лі кую, не-

каль кі мет раў вы шы нёй кан струк-

цыю. — Зі мой як мо жам уцяп ля ем 

бу ды нак. Ле тась толь кі за ацяп-

лен не ад да лі ка ля ты ся чы руб лёў. 

Дзя куй яшчэ, што пла цім па льгот-

ным та ры фе. Аб шчы на не вя лі кая, 

ка лі свя та — лю дзей цэ лы кас цёл, 

а па фак це ча ла век 400.

ГА НА РЫЦ ЦА ТУТ 
ПРЫ ВУ ЧА ЮЦЬ 
З ДЗЯ ЦІН СТВА

Лю біць свой на се ле ны пункт — 

гэ та не толь кі за хоў ваць яго гіс та-

рыч ны код у вы гля дзе бу дын каў, 

але і не за бы ваць пра лю дзей, якія 

яго пра сла ві лі. Адзін з сім ва ліч ных 

пом ні каў у Баб руй ску пры све ча ны 

яго зна ка мі та му ўра джэн цу — Эф-

ра і му Се ве лу. Спон са ры пра ек та 

Ге надзь Раб кін, Фе лікс Цуп рун і 

Аляк сандр Пра сня цоў — тры ад-

на клас ні кі, якія ка лісь ці ву чы лі ся 

ў 19-й баб руй скай шко ле, а ця пер 

жы вуць да лё ка за ме жа мі род на га 

го ра да. Але гэ та не пе ра шка джае 

ім браць удзел у яго жыц ці. Яны ж 

ак тыў на па спры я лі і ства рэн ню 

арт-аб' ек та з сі на го гай. Што да-

ты чыц ца Эф ра і ма Се ве лы, то гэ та, 

на пэў на, адзін з яск ра вых сім ва лаў 

Баб руй ска. У цык ле на вел «Ле ген-

ды ін ва лід най ву лі цы» ён пра сла віў 

го рад да ва ен най па ры і яго ка ла-

рыт ных жы ха роў. Кні га, да рэ чы, 

ка рыс та ец ца вя лі кім по пы там. На 

жаль, у мяс цо вай кні гар ні я яе не 

знай шла, за тое сфа та гра фа ва ла 

на па мяць аў та ра ў ме та ле.

А яшчэ мя не вель мі кра ну ла 

гіс то рыя, рас ка за ная ды рэк та рам 

25-й шко лы Ва лян ці най Аб ра ма-

вай. Два га ды та му вуч ні гэ тай 

шко лы за ці ка ві лі ся лё сам аба-

рон цаў свай го го ра да — кур сан-

таў Баб руй ска га ва ен на-трак тар-

на га ву чы лі шча, якія ле там 41-га 

стрым лі ва лі на ступ во ра га з 28 да 

30 чэр ве ня. Пад кі раў ніц твам на-

стаў ні каў яны на пі са лі да след чую 

ра бо ту «Баб руй скі ру беж».

— Дзе ці на столь кі пра сяк ну-

лі ся гэ тай тэ май, што вы сту пі лі 

з іні цы я ты вай па ўве ка ве чан ні 

па мя ці кур сан таў, — рас каз вае 

ды рэк тар. — Баб руй скі гар вы кан-

кам гэ тую іні цы я ты ву пад тры маў, 

і сё ле та 2 лі пе ня на пер шай лі ніі 

аба рон чай мя жы, дзе, па вод ле 

гіс та рыч ных звес так, за гі ну ла не 

менш за 200 кур сан таў ву чы лі шча, 

быў уста ля ва ны па мят ны знак. 

У збо ры срод каў на яго ўдзель ні ча-

лі так са ма школь ні кі і іх баць кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

г. Баб руйск.

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ ПА МЯЦЬ?
Вось так 

вы гля дае кас цёл 
з боку два ра.

Баб руй ча не знай шлі спо саб за ха ваць тое, 
што за ста ло ся ад сі на го гі.

Эф ра ім Се ве ла 
пра сла віў го рад, 

го рад пра сла віў яго.

Дзяр жаў ны мыт ны ка мі тэт 

пра ін фар ма ваў 

пра змя нен не па ды хо даў, 

якія вы ка рыс тоў ва юц ца мыт ны мі 

ор га на мі пры ад ня сен ні та ва раў, 

што ўво зяц ца фі зіч ны мі асо ба мі, 

да та ва раў для аса біс та га 

ка ры стан ня. Ад па вед ная 

ін фар ма цыя раз ме шча на 

на ін тэр нэт-пар та ле ка мі тэ та.

Пе ра лік та ва раў, якія мо гуць быць ад-

не се ны да та кіх у за леж нас ці ад час та ты 

пе ра ся чэн ня фі зічнай а со бай мыт най мя жы 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за ў Бе ла ру-

сі і так са ма ад час та ты ўво зу асоб ных ка-

тэ го рый та ва раў, раз ме шча ны ў раз дзе ле 

«Фі зіч ным асо бам» — «Ме та дыч ныя рэ ка-

мен да цыі па вы зна чэн ні пры зна чэн ня та ва-

раў, што ўво зяц ца фі зіч ны мі асо ба мі».

У пры ват нас ці, да та ва раў для аса біс-

та га ка ры стан ня мо гуць быць ад не се ны 

ку хон ная га за вая аль бо элект рыч ная плі-

та, ва рач ная па нэль, вы цяж ка, ду ха вая 

ша фа, во да на гра валь нік, ка сіл ка для га-

зо наў, тры ме ры для скош ван ня тра вы, 

бы та вое аб ста ля ван не для мый кі аў та ма-

бі ляў, ма ні тор, ноў тбук або не тбук, шмат-

функ цы я наль ная ка пі ра валь ная пры ла да, 

тэ ле ві зар, ве ла сі пед, на дзі ма ная лод ка, 

ло дач ны ма тор, гра ма дзян ская глад ка-

стволь ная або на раз ная зброя і яе част-

кі, кан ды цы я не ры, бы та выя зва рач ныя 

апа ра ты і элект ра ге не ра та ры, гуль ня выя 

пры стаў кі. Пры гэ тым дзей ні чае аб ме жа-

ван не: мож на ўвез ці не больш за ад ну 

адзін ку на пра ця гу ка лян дар на га го да. 

Так са ма да та кіх та ва раў мо гуць ад но сіц-

ца ма біль ны тэ ле фон, дзі ця чая ка лыс ка, 

прын тар, ска нер, план шэт ны кам п'ю тар, 

ка лі на пра ця гу го да ўво зіц ца не больш 

за дзве адзін кі.

На пра ця гу го да мож на ўво зіць не больш 

за ча ты ры адзін кі но вых пнеў ма тыч ных 

шын, но вых аль бо бы лых ва ўжы ван ні ко лаў 

да кож на га аў та- і мо та транс парт на га срод-

ку для аса біс та га ка ры стан ня. Пры гэ тым 

звест кі аб дэк ла ран це па він ны быць ука за-

ны ў па свед чан ні аб рэ гіст ра цыі транс парт-

на га срод ку аль бо да ку мен це (ра хун ку-да-

вед цы, да га во ры куп лі-про да жу, да га во ры 

да рэ ння або ін шым), які свед чыць аб на-

быц ці транс парт на га срод ку, не за рэ гіст ра-

ва на га ў дзяр жа вах — чле нах Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за або дзяр жа вах, якія не 

з'яў ля юц ца чле на мі Са ю за.

У Дзяр жаў ным мыт ным ка мі тэ це звяр ну-

лі ўва гу, што па ды хо ды, якія пры мя ня юц ца 

мыт ны мі ор га на мі, рас паў сюдж ва юц ца на 

ўсіх фі зіч ных асоб, якія пе ра ся ка юць мыт-

ную мя жу Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 

ў Бе ла ру сі, не за леж на ад іх гра ма дзян ства 

і кра і ны па ста ян на га пра жы ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

З-ЗА МЯ ЖЫ — ПА НО ВЫХ ПРА ВІ ЛАХ
Яны да ты чац ца 
ўво зу та ва раў 
для аса біс та га 
спа жы ван ня


