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(За кан чэн не. 
Па ча так на 1-й стар.)

ДА ЛЁ КАЯ ДА РО ГА 
З КА ЗА НІ

52-га до вы та та рын Ай рат 
Га лі ву лін пры ехаў у Ор шу, каб 
на ве даць ма гі лу свай го дзе да 
Са мі гу лы Га лі ву лі на. Ай рат ужо 
быў тут ад ной чы, але ха цеў, 
каб і яго сын Да мір уба чыў свя-

ты ку то чак бе ла рус кай зям лі. 
21-га до вы сту дэнт не ха ваў па-
чуц цяў: па езд ка ў Бе ла русь ста-
ла вя лі кай па дзе яй яго жыц ця 
— і ад го на ру за свай го ад важ на-
га пра дзе да-аба рон ца, са праўд-
на га ге роя, за тое, што імя яго 
вы крас ле на з лі ку не вя до мых 
і па зна ча на на абел іс ку. Хоць і 
адоль ваў сму так, што пра дзед 
ля жыць за ты ся чы кі ла мет раў ад 
род най зям лі.

Ай рат і Да мір пры еха лі з Ка-
за ні. Яны ўжо ве да лі, што Са мі-
гу ла Га лі ву лін быў на вай не ад 
са ма га яе па чат ку, што ў 1941-м 
яму споў ні ла ся 30 га доў. Ён быў 
на вод чы кам гар ма ты-са ра ка пят-
кі, быў трой чы па ра не ны. Уз на-
га ро джа ны ор дэ на мі Чыр во най 
Зор кі і Ай чын най вай ны, ме да-
лём «За ад ва гу». Слу жыў у 67-м 
ар ты ле рый скім пал ку 15-га гвар-
дзей ска га страл ко ва га кор пу са 
33-й Ар міі За ход ня га фрон ту. 

Той са май 33-й ар міі, якая ад ной 
з пер шых па нес ла ці не са мыя 
вя ліз ныя стра ты аса бо ва га скла-
ду. Во сен ню 1943 го да ў хо дзе 
Сма лен скай апе ра цыі Чыр во-
ная Ар мія вый шла на ўсход нія 
ру бя жы Бе ла ру сі, дзе су стрэ ла 
жорст кі ад пор ва ро жых вой скаў. 
Ка ман да ван не імк ну ла ся лю бым 
кош там пра рваць лі нію фрон ту, 
не шка ду ю чы ні ко га і ні чо га. 
Смя рот нае кра вап ра ліц це іш ло 

лі та раль на за кож ны метр зям-
лі. Свой апош ні ліст з фрон ту, 
у якім па ве дам ляў, што зна хо-
дзіц ца на пе ра да вой, ар ты ле-
рыст ада слаў 23 ліс та па да 1943 
го да. Больш ні я кіх звес так пра 
яго не бы ло. Аж но цэ лых 65 га-
доў, да ча су, па куль лёс не звёў 
Ай ра та Га лі ву лі на з ар шан скім 
клу бам «Ру сі чы».

Дзя ку ю чы по шу ка вай пра цы 
«Ру сі чаў» ста ла вя до ма, дзе, ка-
лі і пры якіх аб ста ві нах за гі нуў 
Са мі гу ла Га лі ву лін, дзе ён па ха-
ва ны. Яшчэ ў 1993 го дзе пад час 
рас ко пак «Ру сі чы» знай шлі мес-
ца гі бе лі ка ман дзі ра ба таль ё на 
ка пі та на Мі ка лая За га руль кі, 
які за гі нуў 3 снеж ня 1943 го да. 
Вы свет лі ла ся, што ў той дзень 
за гі ну ла ўсё пад раз дзя лен не, у 
тым лі ку і та та рын з-пад Ка за ні 
Са мі гу ла Га лі ву лін.

Спа чат ку во ін быў па ха ва ны 
на мес цы гі бе лі, паз ней пе ра па-

ха ва ны ў «Ры лен ках» — ме ма-
ры яль ным комп лек се на са май 
мя жы Бе ла ру сі і Ра сіі. Пас ля 
вай ны па лег лых на тэ ры то рыі 
Дуб ро вен ска га ра ё на з не вя лі-
кіх брац кіх па ха ван няў пе ра нес лі 
ў брац кую ма гі лу ка ля вёс кі Ры-
лен кі. Мно гія ім ёны па мыл ко ва 
згу бі лі ся і стра ці лі ся. А Га лі ву лі-
ным па шан ца ва ла: імя іх род на га 
ча ла ве ка бы ло ад лі та на ад ной з 
164 пліт ме ма ры я ла.

ЁН ВЫ ЗВА ЛЯЎ 
ОР ШУ І БЕ ЛА РУСЬ
Тац ця на Іва ню шы на, 55-га до-

вая жы хар ка па сёл ка Дуб роў ка 
Бран скай воб лас ці, і яе стры еч-
ныя бра ты Вік тар Ла ма каў і Ула-
дзі мір Па ні заў пры еха лі на ма гі лу 
дзе да Да ра фея Ці ма фе е ві ча Па-
ні за ва. У 1985 го дзе Вік тар Ла-
ма каў ужо на вед ваў Ор шу ра зам 
з ма ці — дач кой Да ра фея. Але 
та ды знай сці апош ні пры ста нак 
во і на ім не ўда ло ся. Праз шмат 
га доў за по шу кі ўзя ла ся са ма Тац-
ця на, ёй уда ло ся вый сці на клуб 
«Ру сі чы». Доў гая кар пат лі вая пра-
ца да ла на рэш це вы ні кі, і мес ца 
па ха ван ня бы ло зной дзе на.

І вось на шчад кі ста яць ка ля 
дзе да вай ма гі лы, упер шы ню за 

70 га доў схі ля юць га ло вы, ад да-
юць яму па клон ад імя ўсіх род-
ных, якія не да жы лі да гэ та га 
ра дас на га і ад на ча со ва сум на га 
дня. Па-свой му яны шчас лі выя, 
бо коль кі яшчэ тых, хто ўжо ні-
ко лі не да ве да ец ца пра апош ні 
пры ту лак сва іх баць коў, дзя доў 
і пра дзе даў.

Што яны ве да лі пра род на га 
ча ла ве ка, ка лі еха лі з ра сій скай 
глы бін кі на бе ла рус кую зям лю, 
шчод ра па літ ую кры вёю сал да-
таў мно гіх на цы я наль нас цяў? 
Ба дай ні чо га, апроч та го, што 
Да ра фей Па ні заў быў пры зва-
ны на фронт у 1943 го дзе. Ды з 
па ве дам лен ня ў па ха ван цы пра 
тое, што па мёр ад ран у ар шан-
скім шпі та лі 31  лі пе ня 1944 го да 
і па ха ва ны ў ма гі ле № 31. Дзе 
быў той ва ен ны шпі таль і тая 
ма гі ла, ні хто ім дак лад на па тлу-
ма чыць не мог. У свой час, ка лі 
на ар шан скіх мо гіл ках ства раў ся 
ме ма ры ял, усе ну мар ныя па ха-
ван ні бы лі зне се ны ў ад ну вя лі-
кую брац кую ма гі лу.

Уда ва Да ра фея Па ні за ва 
Аляк санд ра, якая так са ма збі ра-
ла ся пры ехаць у Бе ла русь, але 
так і не здзейс ні ла гэ тай па езд кі, 
пра жы ла 93 га ды, пе ра жыў шы 
46-га до ва га му жа (столь кі яму 
бы ло, ка лі за гі нуў) роў на ўдвая.

Ра зам з Тац ця най Іва ню шы-
най у Ор шу пры ехаў яе ўнук 

Дзя ніс. Дзе вя ці га до вы хлоп чык 
тры маў у ру ках рэ пра дук цыю 
парт рэ та свай го ге ра іч на га пра-
пра дзе да, яшчэ не ўсве дам ля-
ю чы, што яго імя, па сут нас ці, 
вер ну та з ня бы ту. На гэ тых ар-
шан скіх мо гіл ках па ха ва на ка ля 
29 ты сяч сал дат вай ны, з якіх 
вя до ма толь кі ка ля 500 ім ёнаў. 
З вяр тан нем імя Да ра фея Па ні-
за ва іх ста ла бо лей.

ЖМЕ НЯ 
РОД НАЙ ЗЯМ ЛІ

Жы хар ка зах ска га го ра да 
Ураль ска Жай лы кан Ма да-
наў ужо не спа дзя ваў ся знай-
сці мес ца па ха ван ня свай го 
дзядзь кі-фран та ві ка Алі Ма да-
на ва. Та му што ў іх сям'і, акра мя 

Алі, яшчэ тры бра ты пай шлі на 
вай ну, і два з іх так са ма пра па лі 
без вес так. Але ў 2007 го дзе ў 
Ка зах стан прый шла не ча ка ная 
вест ка: зной дзе на мес ца гі бе лі і 
па ха ван ня Алі Ма да на ва. Гэ тую 
вест ку да слаў по шу ка вы клуб 
«Ру сі чы». Ня прос та бы ло па кі-
нуць усе спра вы і па ехаць у Бе-
ла русь, пе ра адоль ва ю чы шлях 
амаль у тры ты ся чы кі ла мет-
раў. Але ця пер, ад гук нуў шы ся 
на прось бу «Ру сі чаў» пры няць 
удзел у 25-год дзі ства рэн ня 
клу ба, Жай лы кан пры ехаў у 
Ор шу. Ра зам з ім пры еха ла 
Кай сын Ха у са ва, ня вест ка за-
гі нуў ша га Алі Ма да на ва. Свай-
го свёк ра яна ба чы ла толь кі на 
да ва ен ных фо та карт ках (гэ тыя 
карт кі яна за ха пі ла з са бою). 
Ма рыў пры ехаць у Бе ла русь 
на ма гі лу свай го баць кі і муж 
Кай сын, але ён па мёр ча ты ры 
га ды та му.

І вось толь кі ця пер, амаль 
праз сем дзе ся ці год дзяў, на 
ўскра і не бе ла рус кай вёс кі Ку-
да е ва на рэш це ад бы ла ся гэ тая 
цяж кая і доў га ча ка ная су стрэ-
ча. Жай лы кан і Кай сын пры вез-
лі на ма гі лу род на га ча ла ве ка 
па жмень цы ка зах скай зям лі. 
У сля зах 76-га до вай жан чы ны 
бы ло столь кі го ры чы ад не пе ра-
жы тай крыў ды за стра ты, якія 
ёй пры нес ла вай на, за па ку ты 

без баць коў ска га дзя цін ства, за 
ўсіх сва іх зем ля коў, што шчод ра 
па лі лі кры вёю ра сій скія і бе ла-
рус кія зем лі. За свай го свёк ра 
Алі, на ма гі ле яко га яшчэ ні хто 
да гэ туль не пра ра ніў ні вод най 
сля зін кі. І ад па чуц ця вы ка на на-
га пе рад му жам абя цан ня пры-
ехаць сю ды. Які мі хва лю ю чы мі і 
ад на ча со ва ра дас ны мі бы лі хві-
лі ны, ка лі Жай лы кан і Кай сын 

слу ха лі гіс то рыю ад крыц ця 58 
ім ёнаў па лег лых во і наў, ся род 
якіх быў і ма лод шы лей тэ нант, 
ка ман дзір уз во да 36-га до вы Алі 
Ма да наў. Рас па вя даў кі раў нік 
клу ба «Ру сі чы» Ры гор Ша рай:

— Род ныя ра да во га Ільі Мер-
кі та на ва, пра яко га па ве дам ля-
ла ся ў па ха ван цы, звяр ну лі ся ў 
Дуб ро вен скі рай ва ен ка мат, але 
там пра вёс ку Ку да еў скі За сце-
нак, дзе за гі нуў ба ец, ні чо га не 
ве да лі. Вёс ка Ку да е ва ака за ла-
ся ў Ар шан скім ра ё не. «Ру сі чы» 
пра вя лі по шу кі і са праў ды па-
цвер дзі ла ся, што на краі гэ тай 
вёс кі за ха ва лі ся аб ры сы во ін ска-
га па ха ван ня. Да лей шая пра ца 
ў Па доль скім ва ен ным ар хі ве 
пра лі ла свет на больш поў ную 
гіс то рыю гі бе лі апош ніх во і наў 
427-га страл ко ва га пал ка. Вы-
свет лі ла ся, што ў ноч з 25 на 26 
чэр ве ня 1944 го да 427-ы страл-
ко вы полк 192-й страл ко вай ды-
ві зіі 31-й ар міі 3-га Бе ла рус ка-
га фрон ту пра ры ваў ня мец кую 
аба ро ну ў 600 мет рах на за хад 
ад вёс кі Ку да еў скі За сце нак. Да 
го ра да Ор шы за ста ва ла ся ўся-
го тры кі ла мет ры. За гі нуў увесь 
страл ко вы полк. А гэ та ж бы ла 
толь кі трэ цяя на сту паль ная ноч 
апе ра цыі «Баг ра ці ён»...

У 2004 го дзе пры ўдзе ле вы-
ха ван цаў клу ба «Ру сі чы» брац-
кая ма гі ла ў вёс цы Ку да е ва бы-
ла пры ве дзе на ў на леж ны стан, 
уста ля ва на плі та з ім ёна мі ўсіх 
за гі ну лых.

ХТО ВЫ, 
«РУ СІ ЧЫ»?

Ар шан скі ва ен на-па тры я тыч-
ны клуб «Ру сі чы» ство ра ны 5 
мая 1988 го ду ра шэн нем пе да-
га гіч на га са ве та пра фе сій на-
тэх ніч на га ву чы лі шча № 110. 
Іні цы я та рам быў вы клад чык гіс-
то рыі Ры гор Ша рай. Ця пер клуб 
ад но сіц ца да ар шан ска га Цэнт-
ра фі зіч най куль ту ры, ту рыз му 
і края знаў ства дзя цей і мо ла-
дзі, ува хо дзіць у Бе ла рус кую 
аса цы я цыю клу баў ЮНЕС КА. 
Па чы наў з по шу ка вай ра бо ты і 
пер шую экс пе ды цыю ў мес цах 

ба ёў пра вёў ужо ў маі та го ж 
го да. Ад ра зу бы лі зной дзе ны 
астан кі 11 не вя до мых бай цоў. 
На пра ця гу 1988—1994 га доў 
«Ру сі чы» здзяйс ня лі што год 
па 6-7 по шу ка вых экс пе ды цый 
на тэ ры то ры ях Ар шан ска га і 
Дуб ро вен ска га ра ё наў. Сё ле та 
«Ру сі чам» споў ні ла ся 25 га доў. 
За гэ ты час з акоп ных ма гіл у 
брац кія імі бы ло пе ра за ха ва на 
1200 сал дат і афі цэ раў Чыр во-
най ар міі. А яшчэ, пра цу ю чы з 
ар хіў ны мі да ку мен та мі, «Ру сі-
чам» уда ло ся ўста на віць шэсць 
ты сяч (!) ра ней не вя до мых проз-
ві шчаў.

— Ад шук ваць астан кі во і-
наў  — гэ та толь кі па ча так шля-
ху, — ка жа Ры гор Ша рай. — Не 
менш важ ная і скла да ная ра бо-
та — па за ха ва ных прад ме тах 
(ме даль ён, ба я вая ўз на га ро да, 
над піс на ар мей скай лыж цы 
аль бо ка цял ку...) знай сці сля ды 
не вя до ма га ге роя, яго род ных 
і бліз кіх, жы вых ад на па лчан, 
вы крас ліць яго імя з лі ку бе-
зы мен ных, пе ра па ха ваць пад 
улас ным імем у брац кай ма гі-
ле. Гэ та і ёсць кан чат ко вая мэ та 
по шу каў.

За да ча клу ба «Ру сі чы» — да-
нес ці па мяць пра вай ну да кож-
на га юна ча га сэр ца, не прос та 
на ву чыць пад лет каў вай ско вай 
спра ве, а вы ха ваць з іх са праўд-
ных па тры ё таў, гра ма дзян кра-
і ны. У клу бе ву чаць ша на ваць 
ге ра ізм на шых дзя доў, баць коў, 
га на рыц ца імі, за хоў ваць у сэр-
цах па мяць пра іх вя лі кі подз-
віг. За чвэрць ста год дзя шко лу 
клу ба прай шлі больш за 2500 
ар шан скіх пад лет каў, не толь кі 
хлоп чы каў, але і дзяў ча так так-
са ма.

«Ру сі чы» ўдзель ні ча юць у 
цы ры мо ні ях ус кла дан ня вян коў і 
пе ра за ха ван ні астан каў, на доб-
ра ўпа рад ка ван ні брац кіх ма гіл, 
на ўзвя дзен ні кап ліц і пом ні каў. 
Не абы шло ся без іх удзе лу і ця-
пер. Су пра ва джа ю чы род ных з 
Ка за ні, ка зах ска га Ураль ска і 
Бран скай воб лас ці, яны ўра чыс-
та ўскла да лі вян кі.

Ця пер у клу бе ка ля 100 ча-
ла век, ся род якіх на ву чэн цы 
га рад скіх школ, ка ле джаў і на-
ват сту дэн ты ВНУ. На прык лад, 
сту дэнт ка Ма гі лёў ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та Ка ця ры на 
Вя рэм' е ва, якая ў клу бе ўжо 4 
га ды. За ак тыў ную ва ен на-па-
тры я тыч ную пра цу, за ха ван не 
гіс та рыч най па мя ці і по шу ка-
вую дзей насць яна ўзна га ро-
джа на ра сій скі мі ме да ля мі «За 
вер насць аба вяз ку і Ай чы не», 
ад зна ча на па дзя ка мі ад Бе ла-
рус кай Пра ва слаў най Царк вы, 
дып ло ма мі вя до мых ра сій скіх 
гра мад скіх ар га ні за цый, дып ло-
мам ЮНЕС КА. Ця пер Ка ця ры на 
з'яў ля ец ца на мес ні кам стар шы ні 
клу ба.

Чвэрць ста год дзя та му і мне 
са мо му да вя ло ся ўдзель ні чаць 
у не каль кіх по шу ка вых экс пе ды-
цы ях ра зам з «Ру сі ча мі», бы ваць 
на пе ра за ха ван нях у ме ма ры яль-
ным комп лек се «Ры лен кі», на 
якім, па роз ных звест ках, па ха ва-
на амаль 20 ты сяч во і наў-чыр во-
на ар мей цаў. Ка жу «амаль», та му 
што гэ тыя звест кі не дак лад ныя. 
Дак лад на га пад лі ку ня ма. Ні ко лі 
не са трэц ца з па мя ці па ля на ся-
род дуб ро вен скіх ба лот, на якой 
бы лі вы кла дзе ны астан кі дзя сят-
каў не па ха ва ных і не вя до мых 
во і наў, вы ка па ныя пад лет ка мі з 
«Ру сі чаў». Не за бы ва юц ца слё зы 
жан чы ны з Укра і ны, якая, упер-
шы ню тра піў шы ў Ры лен кі, ца-
ла ва ла абел іск з імем яе баць кі. 
І пра цяг лыя гуд кі элект ры чак і 
цяг ні коў, якія кож ны раз спы ня лі 
ха ду ка ля «Ры лен каў».

Але най больш мя не ўраж ва ла 
ней ма вер ная ўпэў не насць Ры го-
ра Ша рая — ня змен на га кі раў ні-
ка «Ру сі чаў», што не сот ні, а ты-
ся чы не вя до мых ім ёнаў бу дуць 
аба вяз ко ва вер ну ты з ня бы ту. 
Ён не мог спа кой на гля дзець 
на тое, што ў па лях ар шан ска га 
Пры дняп роўя і ў баг не дуб ро вен-
скіх ба лот да гэ туль за ста юц ца 
ля жаць ах вя ры, мно гіх з якіх і 
ця пер ча ка юць з вай ны.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

ДЗЯ ДЫ, ЯКІЯ НАС ВЫ ЗВА ЛЯ ЛІ

На пры кан цы 2012 го да нам 
па шчас ці ла пры маць удзел у 

Між на род най кан фе рэн цыі ў Тбі лі сі, 
пры све ча най праб ле мам фар мі ра ван ня 

гра ма дзян скай су поль нас ці ў кра і нах 
СНД. Пас ля за вяр шэн ня на ву ко вай 

дыс ку сіі нас ча ка ла так зва ная 
куль тур ная пра гра ма, част ку якой 

за ня ла вя чэ ра ў рэ ста ра не.
Кі ра ваў бя се дай наш гру зін скі ка ле га, яко-

га зва лі Ка ха. Слу ха лі пра цяг лыя муд рас лоўі-
він ша ван ні, або тос ты, і шчы ра зайз дрос ці лі 
гас цін ным гру зі нам: за тое, што ад іх чу лі, 
за маг чы масць па ся дзець з гэ ты мі людзь мі 
за ад ным ста лом і па ву чыц ца ў іх эты кет най 
куль ту ры. А з га ла вы не вы хо дзіў пры мі ты-
візм на шых су час ных (пад крэс лі ваю, сён-
няш ніх) за стол ляў, за пра шэн няў на поў ніць 
чар го вы кі лі шак: «Па між пер шай і дру гой 
ку ля не па він на пра ля цець», «Трэ цяя чар-
ка — за лю боў», а чац вёр тая «спа кон вя коў 
(ка лі та кое бы ло?) — за му жы коў». Пра пер-
шую сен тэн цыю га ва рыць уво гу ле со рам на. 
Дру гая і трэ цяя — поў нае не па ра зу мен не. 
Біб лей ская тра ды цыя сцвяр джае, што пер-
шым Бог ства рыў муж чы ну, і толь кі по тым 
раб ры на бы ла ах вя ра ва на дзе ля ства рэн ня 
той, якую мы на зы ва ем леп шай па ла ві най 
ча ла вец тва. Ні чо га па доб на га не бы ло ў кам-
па ніі гру зін скіх ка лег. Ся дзе лі мы да лё ка за 
поў нач, а та ма да раз за ра зам усё га ва рыў 
пра не аб ход насць уша на ван ня Ро ду. Слу ха-
лі, між во лі па раў ноў ва лі і спра ба ва лі знай сці 
пры чы ны та го, ча му і ка лі з на мі — бе ла ру-
са мі — зда ры ла ся так, што на ват на вя сел лі 
толь кі на пры кан цы (ка лі вы чар па ны рэ сурс 
ста тус на-ген дар най пас ля доў нас ці) і ка жам 
доб рыя сло вы пра тых, хто пры сут ні чае за 

свя точ ным ста лом толь кі сім ва ліч на.
І яшчэ адзін ус па мін. На ша доб рая зна-

ё мая рас каз ва ла пра тое, як ез дзі ла на па-
ха ван не сва ёй сяб роў кі ў Із ра іль. Як толь кі 
скон чыў ся да во лі сціп лы па ха валь ны цы ры-
ма ні ял, кож ны з пры сут ных сеў у сваю ма-
шы ну і па ехаў да до му. І толь кі яна з му жам 
ста я лі ка ля ма гі лы і не маг лі зра зу мець, ча му 
пас ля па ха ван ня род ныя не ла дзі лі па мі наль-
ны стол...

Да рэ чы, у Тбі лі сі за ста лом ся дзе лі ўдзель-
ні кі кан фе рэн цыі з роз ных кра ін, і бы ло ці ка-
ва на зі раць за тым, як прад стаў ні кі роз ных 
на ро даў і тра ды цый па-роз на му рэ ага ва лі 
на ад ну і тую ж сі ту а цыю. На прык лад, Ка-
ха пра па на ваў тост за жы вых баць коў, і мы 
апус ці лі во чы, да ючы тым са мым зра зу мець 
яму, што на шы баць кі па мер лі. Ён тут жа ўсё 
зра зу меў і вы ра шыў пад пра віць сі ту а цыю: 
ска заў, што бу дзем узгад ваць ад на ча со ва і 
жы вых, і па мер лых. Мы зу сім па-ін ша му ад-
рэ ага ва лі на ўдак лад нен не. Ка ха пра цяг нуў 
свой кі лі шак, каб чок нуц ца з на мі. Мы ад хі лі лі 
гэ тую пра па но ву, ад зна чыў шы, што ў нас у 
та кім вы пад ку не пры ня та чо кац ца. І тут да 
на ша га дыя ло гу пад клю чыў ся госць з Мал-
до вы, які за ўва жыў, што ў іх уво гу ле пас ля 
за ха ду сон ца не пры ня та па ды маць кі лі шак 
і пра маў ляць тос ты пра па мер лых.

Шэ раг уз га да ных сі ту а цый вы раз на свед-
чыць пра тое, што ў кож на га на ро да іс ну-
юць свае тра ды цыі ры ту аль на га дыя ло гу з 
прод ка мі, свае прад пі сан ні пра вя дзен ня цы-
ры ма ні я лу іх уша на ван ня. Хо чац ца ска заць 
не каль кі слоў пра тое, якое мес ца зай ма лі 
во сень скія Дзя ды ў свя до мас ці бе ла ру са і 
ў струк ту ры сак раль на га тра ды цый на га ка-
лен да ра.
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Па-пер шае, ад ра зу ж на прош ва ец ца па раў-

на нне на зваў двух асноў ных свя таў у на шым 
свя точ ным ка лен да ры: вес на вая Ра даў ні ца і 
во сень скія Дзя ды. Не ка то рыя на ву коў цы схіль-
ны лі чыць Ра даў ні цу свя там уша на ван ня перш 
за ўсё тых, хто па мёр за апош ні год. На са мрэч 
гэ та не зу сім так, ка лі па гля дзець на змест 
гэ та га свя та і на стаў лен не лю дзей да яго. Ра-
даў ні ца ад зна ча ец ца на дзя вя ты дзень пас ля 
Вя лі ка дня і фак тыч на рас па чы нае скла да ны і 
пра цяг лы зем ля роб чы цыкл бе ла рус кіх ся лян. 
Тых, ка го Ма ці-Зям ля пры мае на веч ны спа-
чын, для ка го ста но віц ца не толь кі пры тул кам 
ра да вой па мя ці, але і мес цам ачы шчэн ня, між-
па ка лен на га па яд нан ня, глы бо ка га ўнут ра на га 
па ка ян ня і ўзвыш эн ня да Ня бё саў. Ча ла век 
сам па са бе і моц ная, і сла бая іс то та ад на ча-
со ва, ён мо жа як пра сла віць, так і зня сла віць 
свой род. У сваю чар гу род — гэ та ва ві лон скія 
жор ны, якія зні тоў ва юць у ад но цэ лае прад-
стаў ні коў роз ных па ка лен няў і эт на саў, та му 
ён заў сё ды моц ны і скі ра ва ны ў перс пек ты ву. 
Ра даў ні ца — гэ та і ёсць ад люст ра ван не мо цы 
ра да во га дрэ ва. Мо гіл кі для бе ла ру са та му і 
ста лі цэнт рам су све ту, што пе рад па чат кам 
зем ля роб чых спраў мы пры хо дзім да прод каў 
па бла слаў лен не.

Зу сім ін шы ха рак тар ма юць во сень скія 
Дзя ды. Іх свят ку юць до ма, за пра ша ю чы да 
ся бе «свя тых дзя доў»: «Свя тыя дзя ды, за-
вём вас: ха дзі це да нас! Ёсць тут усё, што 
Бог даў, чым толь кі ха та ба га та. Про сім вас: 
ля ці це да нас!».

Во сень скія Дзя ды больш «вуз кія» па ха-
рак та ры гіс та рыч най па мя ці. Звы чай на стол, 
за якім сне да ла, абе да ла або вя чэ ра ла сям'я, 
ста ві лі ў кі рун ку ад по ку ці і да па ро га, а вось 

на Дзя ды, на ад ва рот, ста ві лі пад бэль кай 
так, каб кож ны з пры сут ных мог «пра чы таць» 
ска ро ча ную ра да вую кні гу: ім ёны тых, хто 
на пра ця гу ве ка жыў у гэ тай ха це, пі са лі-
ся на той бэль цы, што блі жэй да по ку ці. Як 
пра ві ла, жы выя згад ва лі свой род да пя та га 
ка ле на: дзед, які ся дзеў на ча ле свя точ на га 
ста ла, рас каз ваў сва ім уну кам як мі ні мум пра 
свай го дзе да.

За пра шэн не «дзя доў» ме ла ад на ча со ва 
і рэа ліс тыч ны, і сім ва ліч ны ха рак тар. Сам 
прын цып па сад кі ўдзель ні каў па мі наль най 
бя се ды быў вы ключ ны: толь кі на во сень скія 
Дзя ды чле ны сям'і са дзі лі ся так, каб не да-
кра нац ца адна да ад на го. Мер ка ва ла ся, што 
па між жы вы мі трэ ба па кі нуць мес ца для за-
про ша ных душ прод каў. Для іх на стол кла лі 
і свое асаб лі вае ры ту аль нае ах вя ра ван не — 
ка ва лач кі страў, якія па да ва лі ся на стол.

Па-дру гое, Дзя ды ме лі глы бін ны фі ла соф-
скі сэнс. Ка лі на Ра даў ні цу ва ві лон ская та ла ка 
ві ра ва ла, та му што сваю спра ву ра бі ла вес-
на вое абу джэн не, то на Дзя ды па на ва лі фі ла-
соф скі на строй, ня спеш насць, стры ма насць. 
Дзед (най ста рэй шы член сям'і) імк нуў ся га ва-
рыць з прод ка мі мо вай уз вы ша ных ка тэ го рый, 
імк нуў ся пе ра ка наць іх у тым, што сён няш нія 
пра даў жаль ні кі ро ду за хоў ва юць па мяць аб іх, 
га на рац ца імі, аба ра ня юць іх тра ды цыі і звы-
чаі. Дзед вёў га вор ку з Веч нас цю, пад час якой 
ра да вая ге не тыч ная па мяць ро ду па сту по ва 
пе ра плаў ля ла ся ў гіс та рыч ную па мяць уся го 
на ро да. Ме на ві та так, та му што ад на ча со ва 
з дзе дам кож ны член сям'і ду маў пра свае 
ста сун кі з прод ка мі і жы вы мі.

А яшчэ, на наш по гляд, Дзя ды нес лі ў са бе 
моц ны вы ха ваў чы па тэн цы ял. Ма ла дое па-
ка лен не ве да ла: лю бы не пры стой ны ўчы нак 

мож на бу дзе ад ма ліць до ма ў апош ні дзень 
Мас ле ні цы. У Да ра валь ную ня дзе лю, ка лі 
баць ка зой ме мес ца пад аб ра за мі, кож ны з 
да ма чад цаў ста не пе рад ім на ка ле ні і бу дзе 
пра сіць пра ба чэн ня. Пры гэ тым на ша тра-
ды цыя за ба ра ня ла ад мо віць ка му-не будзь у 
гэ тым жа дан ні. А вось у да чы нен ні да прод-
каў іс на ва лі больш жорст кія за ко ны. Жы выя 
ма лі лі ся, пра сі лі па ра зу мен ня, да ра ван ня... 
Ад нак «у ад каз» ім бы ло толь кі фі ла соф скае 
маў чан не, за якім ста яў шы ро кі спектр маг-
чы мых ва ры ян таў.
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Во сень скія Дзя ды ву чаць не толь кі за хоў-

ваць па мяць аб сва ім ро дзе, але і ша на ваць 
яго як са мую вя лі кую зям ную каш тоў насць. 
Род па клі каў ця бе ў гэ ты гіс та рыч ны час і 
ўсклаў ад каз насць за сваё за ха ван не — 
ад каз насць, ні з чым не па раў наль ную. За 
мно гія сот ні ты сяч га доў іс на ван ня ча ла ве ка 
на Зям лі ме на ві та тут і ця пер Род пры зваў 
вас стаць яго пра даў жаль ні кам. А мы гэ тую 
гіс та рыч ную мі сію раз мень ва ем на свар кі, 
здра ды, п'ян ства... І та ды, ка лі на шы да рос-
лыя дзе ці не мо гуць на ра дзіць сва іх дзе так, 
мы з ма літ вай звяр та ем ся да Бо га — каб ён 
«пад ка рэкта ваў» на шу до лю, да ра ваў гра хі. 
Бог ба чыць і ве дае ўсё, ад нак па чы наць пра-
сіць да ра ван ня трэ ба з тых, хто ста яў ка ля 
вы то каў ва ша га ро ду.

Сім ва лізм во сень скіх Дзя доў, да рэ чы, 
скі ра ва ны толь кі ў заўт раш ні дзень. Які мі 
фар ба мі бу дзе рас кве ча на жыц цё на ступ-
на га пра даў жаль ні ка ва ша га ро ду, цал кам 
за ле жыць ад глы бі ні спа сці жэн ня ры ту аль-
на га дыя ло гу на Дзя ды, ад ва ша га жа дан ня 
сён ня і тут не за пля міць па мяць ро ду.

Та му ў свя точ ны дзень во сень скіх Дзя доў 
на крый це свя точ ны стол, па стаў це ня цот ную 
коль касць страў, за па лі це грам ніч ную свеч ку, 
па кла дзі це на стол ся мей ны аль бом і ўспом ні це 
доб рым сло вам усіх прад стаў ні коў ва ша га ро-
ду. Па пра сі це, каб яны ма лі лі ся за вас, жы вых, 
каб да ра ва лі па мыл кі і га на ры лі ся тым, што іх 
род пра цяг ва ец ца. І так бу дзе да ве ку.
У дзень свет лай па мя ці,
у па мі наль ную су бо ту
ўзга дай це ім ёны
сва іх род ных і бліз кіх,
зна ё мых і су се дзяў,
сяб роў і ка лег па пра цы,
усіх тых, хто за гі нуў або ска наў
без уся ля кіх звес так,
усіх тых, за ка го
ні хто і ні ко лі не па мо ліц ца,
не вы п'е чар ку,
да ка го не прый дзе на па клон да ма гі лы.
Па мя ні це ўсіх, хто не ка лі жыў на Зям лі!

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК
�

КОД ПРОД КАЎ
ад ге не тыч най па мя ці ро ду да гіс та рыч най па мя ці на ро да
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