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Франц i Фран цiш ка Баб роў скiя 
ра зам з пяц цю дзець мi жы лi лi та-
раль на за паў кi ла мет ра ад го ра-
да, пры да ро зе Iўе—На ва гру дак. 
Поль ская сям'я, якая пе ра еха ла на 
Бе ла русь у 1930-х га дах, зай ма-
ла ся ад ло вам ба дзяж ных са бак i 
з та го жы ла. Пад час Вя лi кай Ай-
чын най вай ны вяз нi ге та ха ва лi ся 
ў Баб роў скiх, ка лi ўця ка лi з ла ге ра, 
цi прос та пры хо дзi лi па ежу. Мно гiя 
пас ля трап ля лi да пар ты за наў. Па 
да но се на па чат ку лю та га 1943-га 
ў ха це па ля каў пра вя лi во быск. 
У той час у Баб роў скiх ха ва ла ся 
Шыф ра Гар ка вi з дзвю ма доч ка мi: 
пя цi га до вай Рут i Ха даш кай, якой 
ледзь ве споў нi ла ся два. Шыф ру 
ра зам з Рут рас стра ля лi ад ра зу. 
Фран ца i Фран цiш ку кры ху паз-
ней рас стра ля лi ў тур ме, да якой 
iх амаль тры кi ла мет ры ва лак лi 
па да ро зе, пры вя заў шы да хвас-
тоў ко ней. Ха ту спа лi лi. Дзя цей 
Баб роў скiх — дзвюх да чок i трох 
сы ноў — ад пра вi лi ў канц ла гер 
Грос Гро зэн на мя жы Поль шчы 
i Гер ма нii. Ма рыя, Ян ка, Мi хась 
i Стэ фан вы жы лi, Ан тэк за гi нуў. 
Двух га до вую дач ку Шыф ры Гар-
ка вi, Ха даш ку, якая яшчэ не ўме ла 
га ва рыць i не маг ла на зваць сваё 
iмя, праз што дзяў чын ку па лi чы лi 
дач кой Баб роў скiх, ад пра вi лi ў дзi-
ця чы дом на ву лi цы Гро дзен ская ў 
На ва груд ку, дзе за пi са лi як Га лiн ку 
Баб роў скую. Яна i да гэ туль жы ве 
ў Iз ра i лi. Франц i Фран цiш ка па-
ха ва ныя ў На ва груд ку на ста рых 
мо гiл ках, а iх на шчад кi — унук Ма-
рыi Баб роў скай Дзмiт рый з жон-
кай Жан най — за ста лi ся на На ва-
груд чы не. Яны за хоп ле ныя iдэ яй 
уша на ваць подз вiг сва iх прод каў у 
па мят ным зна ку i мяр ку юць уста-
на вiць яго на мес цы па пя лi шча ха-
ты Баб роў скiх.

ПРА ВЕД НI КI 
I АХ ВЯ РЫ

У На ва груд скiм ра ё не пра-
водзяць сур' ёз ную ра бо ту па 
ўве ка вечан нi па мя цi аб Вя лi кай 
Ай чын най вай не. У го ра дзе з 
2007 го да дзей нi чае Му зей яў рэй-
ска га су пра цiў лен ня з па стаян най 

экс па зi цы яй. На ба зе ўста но вы 
мэ та на кi ра ва на пра цу юць над гiс-
то ры яй яў рэй ска га на ро да на тэ-
ры то рыi На ва груд ка. Не так даў-
но тут ад кры лi пом нiк у вы гля дзе 
дзяў чын кi-анё ла, рас ка за ла На-

тал ля ЖЫШ КО, на чаль нiк ад-

дзе ла iдэа ла гiч най ра бо ты i па 

спра вах мо ла дзi На ва груд ска га 

рай вы кан ка ма:

— На На ва груд чы не бы ла са-

мая вя лi кая ба роч ная сi на го га, i да 

вай ны знач ную част ку на сель нiц-

тва скла да лi яў рэi, та му гэ тая тэ ма 

для нас вост рая i за па тра ба ва ная. 

У яў рэ яў, якiя жы вуць тут здаў на, 

на ват ёсць улас ны сiм вал — шас-

цi кан цо вая зор ка з паль май унут-

ры, — якi азна чае сму так яў рэ яў 

па сва ёй стра ча най Ра дзi ме. Тра-

ды цый на на на шай тэ ры то рыi бе-

ла ру сы, яў рэi i па ля кi жы лi ра зам. 

Вай на за спе ла ўсiх, ад нак не ў ад-

ноль ка вых умо вах. Яў рэ яў змяс цi лi 

ў два ге та: на Пя рэ се цы i ў ге та 

са ста ту сам пра цоў на га ла ге ра на 

ву лi цы Ка рэ лiц кая (ця пер — Мiн-

ская). Так па ча ла ся гiс то рыя Ха-

ла кос ту на На ва груд чы не.

22 снеж ня 1942-га з пра цоў на га 
ла ге ра збег лi 14 вяз няў-пад лет каў, 
у тым лi ку Iдэль Ка ган, ура джэ нец 
На ва груд ка, якi ў эмiг ра цыi ўзяў 
са бе iмя Джэк. З сям' ёй Баб роў скiх 
яго звяз вае даў няя гiс то рыя. Ха ту, 
дзе па ся лi лi ся Франц i Францiшка, 

яны атры ма лi ад Ка га наў. Ка лi 
бы ло ар га нi за ва на ге та, усе яў-
рэi ве да лi, што да гэ тай поль скай 
сям'i мож на звяр нуц ца па ежу цi 
ча со ва сха вац ца ў iх. Ме на вi та да 
Баб роў скiх прый шлi ўце ка чы. Яны 
па вiн ны бы лi сыс цi ў лес да пар-
ты зан, але спаз нi лi ся — апош нiя 
ўжо сыш лi. Баб роў скiя не маг лi 
ха ваць у ся бе столь кi лю дзей, але 
ўсё ж на кар мi лi iх га ра чым су пам, 
та лер ку яко га Ка ган па мя таў усё 
жыц цё. Пас ля вяз нi ру шы лi ў лес, 
дзе пар ты зан трэ ба бы ло ча каць 
трое су так. Яшчэ па да ро зе да ха-
ты Баб роў скiх Iдэль пра ва лiў ся пад 
лёд на ра цэ i моц на аб ма ро зiў но гi, 
та му быў вы му ша ны вяр нуц ца ў 
ге та. Там та кi ж вя зень, як i ён, 
зуб ны ўрач па пра фе сii, ам пу та-
ваў хлоп цу паль цы на на гах, ка лi 
тыя ўжо па ча лi гнiс цi. Iдэль ча ты ры 
ме ся цы не мог ха дзiць, але да жыў 
да дня ўцё каў з ла ге ра — 26 ве-
рас ня 1943-га. У той дзень праз 
220-мет ро вы ту нель, якi вяз нi ры лi 
на мет ро вай глы бi нi ця гам ча ты рох 
ме ся цаў, збег ла больш за 220 ча-
ла век. Па ло ва з iх вы жы ла, ся род 
iх i Джэк Ка ган. На той мо мант ха-
ты Баб роў скiх ужо не бы ло.

Джэк вяр нуў ся ў На ва гру дак у 
1992-м i па чаў шу каць на шчад каў 
Баб роў скiх. У той час з дзя цей 
Баб роў скiх у жы вых за ста ла ся 
толь кi Ма рыя, ця пер ня ма i яе. 

Ка ган да па мог ства рыць Му зей 
яў рэй ска га су пра цiў лен ня i ад-
на вiць гiс та рыч ныя звест кi пра 
той час. Ён так са ма за свед чыў 
у iз ра iль скiм му зеi Ка та стро фы i 
Ге ра iз му «Яд ва-Шэм», што Баб-
роў скiя да па ма га лi яў рэ ям. Тое ж 
са мае зра бi ла i Ха даш ка Гар ка вi. 
17 лi пе ня 1997-га сям'я Баб роў-
скiх атры ма ла зван не Пра вед нi-
каў на ро даў све ту, якое пры свой-
ва юць не яў рэ ям, якiя ра та ва лi iу-
дзе яў у га ды ня мец кай аку па цыi 
ў Еўропе.

Подз вiг Баб роў скiх ад мет ны 
яшчэ i тым, што сям'я бы ла поль-
скай, а на той час ад но сi ны па мiж 
яў рэ я мi i па ля ка мi бы лi до сыць 
скла да ныя, ад нак на на ва груд-
скай зям лi на су пе рак роз ным пе-
ра ка нан ням лю дзi ра та ва лi адзiн 
ад на го, i гiс то рый зма ган ня за най-
боль шую каш тоў насць у све це — 
жыц цё — злi чыць цяж ка.

НА СУ ПЕ РАК 
СТРА ХУ СМЕР ЦI

Знак, якi ства ра ец ца, ста но вiц-
ца не прос та да нi най па мя цi подз-
вi гу ад ной сям'i. Гэ та гра мад скi 
пра ект, якi ўша нуе ўсiх Пра вед нi-
каў На ва груд чы ны, упэў не на На-
тал ля Жыш ко:

— На ва гру дак ста но вiц ца цi ка-

вы ўжо не толь кi сва iм зам кам, му-

зе ем Ада ма Мiц ке вi ча, але i гiс то-

ры яй су пра цiў лен ня яў рэ яў пад час 

вай ны i iх пад трым кi з бо ку мяс-

цо ва га на сель нiц тва. Мне да вя-

ло ся су стра кац ца са свед ка мi тых 

ча соў, якiм па шчас цi ла вы жыць. 

Джэк Ка ган ка заў, што та кi вя лi-

кi пра цэнт вы жы ван ня яў рэ яў на 

бе ла рус кiх зем лях, у пры ват нас цi 

на На ва груд чы не, звя за ны з тым, 

што ня гле дзя чы на страх смер цi, 

на вус цiш, у лю дзей зна хо дзi ла-

ся жа дан не ра та ваць яў рэяў. Хо ць 

яны ве да лi, што за гэ та iх па ка-

ра юць смер цю. Баб роў скiя па не-

каль кi дзён а, зда ра ла ся, i тыд няў 

ха ва лi яў рэ яў у ся бе за ха тай, на 

га ро дзе, па каз ва лi iм марш ру ты 

да пар ты зан.

Ка лi ў 2018-м на мес цы вы ха ду 
з ту нэ лю ўста наў лi ва лi ме ма ры-
яль ную сця ну ў па мяць аб тых уцё-

ках, на мес цы ся дзi бы Баб роў скiх 
яшчэ бы лi кры ху вi даць ка мя нi з 
рэшт каў фун да мен та ха ты. Ця пер 
аб жыт ле на гад вае толь кi ка ло-
дзеж, якi, на жаль, ужо не пiт ны. 
Не па да лёк ад яго i пла ну юць па-
ста вiць знак.

Аў тар пра ек та — мiн скi скульп-
тар Алег Куп ры я наў, якi ства рыў 
бе тон ную птуш ку, што ахi нае кры-
ла мi шэсць пту ша ня таў, на ма га ю-
чы ся iх сха ваць. Ле бедзь не над та 
вя лi кi — яго мож на аха пiць ру ка мi, 
а ўсе пту ша ня ты роз ныя, як сiм вал 
та го, што чу жых дзя цей не бы вае. 
На па мят ным зна ку не бу дзе тэкс-
ту, а по бач з iм уста лю юць шыль-
дач ку з гра нi ту — дак лад ную ко пiю 
Га на ро вай гра ма ты Ма рыi Баб роў-
скай аб пры сва ен нi ёй зван ня Пра-
вед нi ка на ро даў све ту.

— Ха та Баб роў скiх ста я ла ў 

нi зi не, та му мы за ха ва лi з'езд да 

гэ та га мес ца з да ро гi не па да лёк 

ад мес ца рас стрэ лаў. Ад нак сам 

пом нiк бу дзе кры ху вы шэй за ўзро-

вень, на якiм бы ла ха та, каб кож-

ны па да рож нiк мог уба чыць яго. 

I вель мi ха це ла ся б зра бiць пад-

свет ку, каб птуш ку бы ло вi даць 

лепш. Мы за пра ша ем усiх не раў-

на душ ных пры няць удзел у ства-

рэн нi на род на га пом нi ка жы ха рам 

На ва груд чы ны, якiя ра та ва лi жыц-

цi, — за клi кае На тал ля Жыш ко.
Жан на i Дзмiт рый Баб роў скiя, 

а так са ма не раў на душ ныя мес-
цi чы ро бяць усё маг чы мае, каб 
пом нiк з'я вiў ся. Пры во зяць зям лю i 
ка мя нi, рас чы шча юць тэ ры то рыю, 
ад нак для ўста ля ван ня i ства рэн ня 
па мят на га зна ку па трэб ныя гро-
шы, якiх ка та стра фiч на не ха пае. 
Та му ўсе, хто хо ча да па маг чы ва 
ўша на ван нi подз вi гу сям'i Баб роў-
скiх, мо гуць пе ра лi чыць гро шы на 
ра ху нак:

ЦБП № 416 ААТ «ААБ Бе ла-

рус банк», г. На ва гру дак, вул. 

Мiц ке вi ча, 22А. УНП 500191715 

МФА АКВBY21413; тран зiт-

ны ра ху нак № BY33АКВВ3134

000011493422041 на даб ра чын-

ны ра ху нак № BY09АКВВ3134

00001193422041; пры зна чэн не 

пла ця жу — бу даў нiц тва ме ма-

ры яль на га зна ку.

Iры на СI ДА РОК.

БЕ ТОН НЫ ЛЕ БЕДЗЬ 
НА МЕС ЦЫ ПА ПЯ ЛI ШЧА

Ён з'я вiц ца пад На ва груд кам у го нар па мя цi сям'i Баб роў скiх

Гэ та бы лі жу дас ныя для смар гон ска га края га ды. 

Ты ся чы бе жан цаў па кі да лі свае да мы 

і іш лі за лі нію фрон ту. Упер шы ню на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі кай зе раў ская ар мія пры мя ні ла 

хі міч ную зброю. Пад Смар гон ню ва я ваў 

і зна ка мі ты жа но чы ба таль ён пад ка ман да ван нем 

Ма рыі БАЧ КА РО ВАЙ.

Вы стаў ка — гэ та су мес ны пра ект Смар гон ска га гіс то-
ры ка-края знаў ча га му зея і гіс то ры ка — ка лек цы я не ра з 
Мін ска Дзміт рыя Ан та но ві ча. Ён даў для экс па зі цыі больш 
за 140 уні каль ных прад ме таў, боль шасць з якіх — ва ен ныя 
ўзна га ро ды.

Шмат ары гі наль ных фо та здым каў з фон даў му зея. 
На іх мож на ўба чыць жы ха роў-бе жан цаў ад ной з вё сак 
з-пад Смар го ні, якія доў гі час зна хо дзі лі ся ў Санкт-Пе-
цяр бур гу. Ня ма ла ары гі наль ных да ку мен таў, у тым лі ку 
па свед чан не бе жан ца. Ёсць так са ма да ку мент па збо ры 
ах вя ра ван няў для бе жан цаў, та му што іх бы ло вель мі 
шмат. І гэ та не дзі ва, бо з 1915 да 1918 го да Бе ла русь 
з'яў ля ла ся арэ най па зі цый най вай ны, моц ныя баі іш лі і 
на Смар гон шчы не. Вось на фо та ня мец кі сал дат ста іць з 
вя лі кім сна ра дам, на якім над піс «Смар гонь». Зра зу ме ла, 
ку ды ён пры зна чаў ся.

На ву ко вы су пра цоў нік му зея Воль га Са ма ркі на рас ка-
зала, што ка ля го ра да ця пер вя дзец ца ўзнаў лен не аба-
рончай лі ніі «За ла тая гор ка». Гэ та свай го ро ду му зей пад 
ад кры тым не бам. Лі чыц ца, што пад рыў гор кі рус кі мі сал да-
та мі знач на паў плы ваў на ход ва ен ных дзе ян няў, а ва рон ка 
за ста ла ся да сён няш ня га ча су.

На фо та мож на ўба чыць на ступ ствы га за вых атак, і гэ та 
вель мі жу дас на. Ёсць здым кі зна ка мі та га Крэў ска га зам ка. 
Тут бач ны ня мец кія ўма ца ван ні, нем цы вы ка рыс тоў ва лі 
ста ра жыт ную ве жу як на зі раль ны пункт.

— Вось са праўд ны зды мак дыс ла ка цыі ў кляш та ры ка ля 
вёс кі На вас паск блі зу Крэ ва зна ка мі та га пет ра град ска га 
жа но ча га ба таль ё на смер ці на ча ле з Ма ры яй Бач ка ро вай. 
Яна на здым ку ў цэнт ры ва ўзна га ро дах: кры жы за ўдзел 
у ба я вых дзе ян нях, за ра нен ні. Ка ман дзір бы ла вель мі ад-
важ ная і ра зам з тым вель мі па тра ба валь ная да сва іх пад-
на ча ле ных. Аб ге ра із ме жан чын рэ жы сёр Дзміт рый Мес хі еў 
зняў фільм «Ба таль ён», — рас ка за ла пад час зна ём ства з 
экс па зі цы яй Воль га СА МА РКІ НА, навуковы супрацоўнік 

гісторыка-краязнаўчага музея Смаргоні.

Ва я ва лі пад Смар гон ню і зна ка мі тыя ў бу ду чым пісь мен-
ні кі — Ка та еў, Зо шчан ка, Па устоў скі. У зван ні пал коў ні ка 
бы ла на фрон це Аляк санд ра Талс тая, пісь мен ні ца, дач ка 
Льва Талс то га. На здым ку яна ка ля са ні тар на га по ез да, 

які ста яў на стан цыі За лес се блі зу Смар го ні. Знач ная част ка 
экс па зі цыі — прад ме ты пры ват най ка лек цыі. Усе — ары-
гі на лы. Тут рэд кія і ўні каль ныя ўзна га ро ды Гер ман скай 
ім пе рыі, Ра сіі, фор мен нае адзен не і прад ме ты сал дац ка га 
по бы ту, паш тоў кі, дру ка ва ныя вы дан ні, аль бо мы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

З на го дыЗ на го ды

Ад га за вай ата кі да жа но ча га ба таль ё на
Што мож на ўба чыць на вы стаў цы да 105-й га да ві ны па чат ку ба я вых дзе ян няў у Смар го ні 

пад час Пер шай су свет най вай ны
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