
Цуд Свя то га по ля
Гэ та ці хае по ле зна хо-

дзіц ца не да лё ка ад ажыў ле-
най аў та ма гіст ра лі Брэст — 
Маск ва. На пра ця гу мно гіх 
ста год дзяў тут ні бы аку му-
ля ва лі ся сля ды кры ва вых 
гіс та рыч ных па дзей.

У XVII ста год дзі аб ша ры 
ста лі мес цам жорст кіх ба ёў 
і зні шчэн ня чар го вай хва лі 
швед скіх за хоп ні каў. У Пер-
шую су свет ную вай ну ка ля 
ма ляў ні чых па гор каў над 
Шча рай зноў гі ну лі сал да-
ты — фронт у гэ тых мяс ці нах 
ста яў тры доў гія га ды. Бы ло 
та кое, што рус кія вой скі за 
ты дзень губ ля лі больш за 80 
ты сяч ча ла век. Праз чвэрць 
ста год дзя по ле зноў аха пі-
ла по лы мя вай ны — Вя лі кай 
Ай чын най, зноў урэ за лі ся ў 
зям лю ако пы, ума ца ван ні...

А яшчэ на Свя тым по лі 
бы лі мо гіл кі — на іх ста год-
дзя мі ха ва лі сва іх су ро дзі чаў 
ся ля не вась мі на ва коль ных 
вё сак. Не па да лё ку ста я-
ла-кра са ва ла Свя та-Іа а на-
Прад це чан ская царк ва. Усё 

гэ та бы ло зруй на ва на, усё 
ад кла ла ся гор кай па мяц цю 
ў зям лю.

Ві даць, не вы пад ко ва ў 
1983 го дзе пад час зем ля-
ных ра бот на гэ тым по лі быў 
зной дзе ны аб раз Па кро ва 
Пра свя той Ба га ро дзі цы. Пе-
рад людзь мі ён з'я віў ся з зям-
лі, якую на сы паў коўш эк ска-
ва та ра. Аб раз ні бы звяр таў ся 
да ўсіх: не трэ ба не па ко іць 
по ле з пра хам во і наў і мір-
ных жы ха роў. Зна ход ка ні бы 

на каз ва ла: «Ні ко лі больш не 
пус кай це сю ды бя ду, ня сі це 
лю дзям зго ду і мір».

У на ступ ныя га ды аб раз 
спры яў шмат якім доб рым 
спра вам: з ім звяз ва юць вы-
ля чэн не вер ні каў і на ват пе-
ра мо гу над ляс ным па жа рам. 
Гэ ты аб раз не ўза ба ве стаў 
пу ця вод ным для Між на род-
най на ву ко ва-асвет ніц кай 
экс пе ды цыі «Да ро га да свя-
ты няў» з Даб ра дат ным аг нём 
ад Гроба Гас под няга. У 2000 
го дзе аб раз са Свя то га по ля 
быў пра слаў ле ны як цу да-
твор ны Сі но дам Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы.

Заклі ка ныя 
іс ці ра зам

По бач з аб ра зом экс пе-
ды цыя ня се лам па ду, якая 
за па ле на ад цу да дзей на га 
агню ў га лоў ным хрыс ці ян-
скім хра ме Іе ру са лі ма. Гэ ты 
агонь з'яў ля ец ца там што год 
пе рад Вя лі ка днем — на мес-
цы, дзе ка лісь ці ля жаў зня ты 
з кры жа Хрыс тос.

Ці ка ва ве даць, што та кія 
лам па ды для экс пе ды цыі бе-
ла рус кія май стры вы раб ля-
юць з улі кам усіх скла да ных 
сі ту а цый, якія мо гуць су стрэц-
ца на шля ху (ве цер, дождж, 
моц ная віб ра цыя ў час пе ра-
воз кі). Да та го ж яе кан струк-
цыя па він на да зва ляць «пад-
сіл ка ваць» агень чык алівай у 
па ля вых умо вах.

Што яшчэ пры но сіць экс-
пе ды цыя на су стрэ чы з жы-
ха ра мі га ра доў і вё сак? Без у-

моў на, га лоў ны яе «ба гаж»- 
ве ды. Свя та ры, на ву коў цы, 
дзея чы куль ту ры і мас тац тва 
на час экс пе ды цыі доб ра ах-

вот на пры ма юць ня прос тыя 
кло па ты па лом ніц тва — нес-
ці і пе ра да ваць гэ ты га лоў ны 
скарб ча ла вец тва. Су поль нае 
на ба жэн ства, вы ступ лен ні ў 
школь ных і сту дэнц кіх аў ды-
то ры ях, су стрэ чы з мяс цо вы-
мі ама та ра мі края знаў ства і 
мас тац тва, на вед ван не пры-
тул каў і баль ніц — усё гэ та 
аб умоў ле на на ву ко ва-асвет-
ніц кай мэ тай экс пе ды цыі.

За два дзе ся ці год дзі пра-
цы ў скла дзе экс пе ды цыі я 

не ба чыў та ко га, каб тыя, хто 
су стра каў нас, без ці ка вас ці 
слу ха лі Га лоў на га за ха валь-
ні ка Даб ра дат на га агню ад 

Гроба Гас под няга, кан ды да та 
ба га слоўя, за гад чы ка ка фед-
ры Тэ а ла гіч на га ін сты ту та 
Бел дзярж уні вер сі тэ та ай ца 
Сер гія Гар ду на, пісь мен ні цу 
Ні ну За гор скую, члена-ка-
рэс пан дэн та На цы я наль най 
ака дэ міі на вук док та ра фі-
ла ла гіч ных на вук Сця па на 
Лаў шу ка, ар хе о ла га, док та-
ра гіс та рыч ных на вук Пят ра 
Лы сен ку, на род ную ар тыст-
ку Бе ла ру сі Ма рыю За ха рэ-
віч...

Ня хай не па крыў дзяц ца 
тыя, ка го я не на зваў у гэ тым 
ка рот кім пе ра лі ку — за двац-
ца ці год дзе мност ва сла ву тых 
дзея чаў бы лі за про ша ны ў 
па лом ніц тва і плён на пра ца-
ва лі на шля ху да Свя ты няў.

У пром нях 
не па гас на га агню

Па мя таю той дзень, ка лі 
па вуз кіх ву лач ках ста ро га 
Іе ру са лі ма я ўпер шы ню па-
ды шоў да ўва хо да ў храм, 
дзе ка мен не і пя сок ка лісь-
ці ба чы лі ўваск рэ сен не Ісу са 
Хрыс та. Я за паль ваў сваю 
свеч ку ад агню, які ва ўсе 
ста год дзі ша ну юць на ўсіх 
кан ты нен тах, і ад чу ваў яго 
ма гіч нае пры цяг нен не. Не 
па мы лю ся, ка лі ска жу, што 
тое ж са мае ад чу ва лі міль-
ё ны жы ха роў пла не ты, якія 
па бы ва лі тут з на дзе яй ума-
ца ваць сваю ве ру.

Вар та на га даць, што гэ ты 
агонь быў упер шы ню пры не-
се ны на бе ла рус кую зям лю 
20 мая 1992 го да.

Вось што на пі саў епіс кап 
Но ва сі бір скі і Берд скі Сер гій 
у сва ёй кні зе «Праў дай бу-
дзе ка заць». У 1992 го дзе 
на пя рэ дад ні Вя лі ка дня яму 
вы паў го нар з над звы чай-
най мі сі яй да нес ці лам па ду 
ад Гроба Гас под няга з Іе ру-
са лі ма праз усе сла вян скія 

кра і ны ў Маск ву. «У Мін ску 
на пло шчы Не за леж нас ці нас 
су стра ка юць ты ся чы лю дзей. 
Гу чыць ду хоў ная му зы ка. Яе 
вы кон ва юць ха ры кан сер ва-
то рыі, ра дыё і тэ ле ба чан ня. 
Хрэс ны ход су пра ва джае 

ра дыё ма шы на з за пі са мі 
зва ноў і цар коў ных спе ваў. 
На пе ра дзе ду ха вен ства кро-
чаць дзе ці з бу ке та мі. Пас ля 
на ба жэн ства на род вы но сіць 
за па вет ны агень чык у са ма-
роб ных лам пад ках...»

А вось што пі са ла пра гэ ту 
па дзею 22 мая 1992 го да га-
зе та «Звяз да»: «Не па гас ная 
лам па да прый шла да нас на 
свя та сла вян ска га пісь мен-
ства і сла вян скіх куль тур. Яе 
нес лі тым шля хам, якім іш лі 
да нас свя тыя роў на апос-
т аль ныя Кі ры ла і Мя фо дзій, 
не су чы лю дзям свят ло ве даў 
і ду хоў нас ці... Лю дзі пад рых-
та ва лі свае свеч кі, каб па нес-
ці час цін ку Свя то га агню ў 
сваё жыт ло, у свае сем'і...»

З во пы ту ўсіх мі ну лых экс пе-
ды цый, пас ля мност ва су стрэч 
з вер ні ка мі і ты мі, хто ся бе на-
зы вае да лё кі мі ад царк вы, я 
ма гу дак лад на ад ка заць на 
пы тан не пра тое, які мо мант на 
шля ху экс пе ды цыі за ста ец ца ў 
па мя ці як са мы яск ра вы. Дзе б 
тое ні ад бы ва ла ся — у вя лі кім 
го ра дзе ці ў ма лень кай вё сач-
цы, усю ды са мым зна ка вым 
бы ло і за ста ец ца ім гнен не, 
ка лі лю дзі за паль ва юць свае 
свеч кі ад свя то га іе ру са лім ска-
га агню. Яму, гэ та му ім гнен ню, 
на ка на ва на за ста вац ца ў сэр-
цах на доў гія га ды.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ,
пастаянны ўдзель нік 

Між на род ных на ву ко ва-
асвет ніц кіх экс пе ды цый 

«Да ро га да свя ты няў»
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ШЛЯ ХА МІ ПА МЯ ЦІ І ВЕ РЫ

Фак ты з дзён ні каў экс пе ды цый
• Марш рут 21-й Між на род най на ву ко ва-асвет ніц кай 

экс пе ды цыі «Да ро га да свя ты няў» у 2014 го дзе пра хо-
дзіць праз га ра ды і вёс кі Мін скай і Гро дзен скай аб лас цей. 
За ўсе мі ну лыя га ды па лом ні кі пра еха лі і прай шлі, не су чы 
цу да дзей ны аб раз і лам па ду са Свя тым аг нём, больш за 
26000 кі ла мет раў. Амаль 600 кі ла мет раў бы ло пе ра адо-
ле на пад час хрэс на га хо ду, да яко га да лу чы лі ся амаль 
3 міль ё ны ча ла век. У ме ра пры ем ствах, згод на з пла на мі 
экс пе ды цый, удзель ні ча лі звыш 4 міль ё наў ча ла век.

• У агуль ным Са дзе ма літ вы на ву лі цах і пло шчах на се-
ле ных пунк таў удзель ні кі экс пе ды цыі ра зам з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі па са дзі лі амаль ты ся чу яб лы нек, туй, бя ро зак, 
дуб коў, ліс тоў ніц.

• Даб ра дат ным аг нём, які ня се экс пе ды цыя, асве ча ны 
500 хра маў, ма нас ты роў, кап ліц. У 2000 аў ды то рый ад бы-
лі ся вы ступ лен ні чле наў экс пе ды цыі: свя та роў, ву чо ных, 
лі та ра та раў, дзея чаў мас тац тва.

• Тым, хто не меў маг чы мас ці су стра каць экс пе ды цыю і 
пры сут ні чаць на на ба жэн ствах, удзель ні кі экс пе ды цыі са мі 
пры вез лі свеч кі, апа ле ныя свя тым аг нём: у баль ні цы, пры тул-
кі, спе цы яль ныя аду ка цый ныя ўста но вы, да мы ве тэ ра наў.

• Па ма тэ ры я лах мі ну лых экс пе ды цый вы да дзе ны збор-
ні кі на ву ко ва-асвет ніц кіх ар ты ку лаў і тэ зі саў вы ступ лен няў 
на су стрэ чах і кан фе рэн цы ях.Экс пе ды цыя кро чыць па марш ру це.

На па кла нен не цу да дзей на му аб ра зу лю дзі пры хо дзяць сем' я мі.Удзель нік экс пе ды цыі па эт Мі хась Баш ла коў з вяс ко вы мі чы та ча мі.

Брэсц кая крэ пасць так са ма бы ла асве ча на свя тым аг нём 
з Іе ру са лі ма.

Лам па да з аг нём, за па ле ным 
ка ля Гроба Гас под няга.

Між на род ная на ву ко ва-асвет ніц кая экс пе ды цыя «Да-
ро га да свя ты няў» з Даб ра дат ным аг нём ад Гроба Гас-
под няга што год пры бы вае на ад крыц цё ўра чыс тас цяў, 
пры све ча ных Дню бе ла рус ка га пісь мен ства, і з'яў ля ец ца 
зна ка вай част кай гэ та га свя та... Зва на мі аб вес цяць яе 
пры ход і сё ле та ў ста ра жыт ным За слаўі. Кож ны год 
экс пе ды цыя пра хо дзіць па но вых марш ру тах, але, ку ды 
б ні  кі ра ва лі ся яе ўдзель ні кі, яны аба вяз ко ва па чы на юць 
шлях са Свя то га по ля, што пад Ба ра на ві ча мі.
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