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— У мя не бы ло шмат роз-

ных пра па ноў — за пра ша лі 

ў Кі еў, Санкт-Пе цяр бург ды 

ін шыя мес цы. Ча мусь ці я вы-

браў ме на ві та Баб руйск — і 

не па шка да ваў пра гэ та.

— У го ра дзе шмат гра-

мад скіх згур та ван няў яў-

рэ яў...

— Так, іх шэсць — усе 

су пра цоў ні ча юць між сабой, 

мно гае ро бяць су мес на. Усе 

свя ты мы ад зна ча ем су поль-

на. А ра бо ту па дзя лі лі па між 

згур та ван ня мі — та му не 

кан ку ры ру ем, а, на ад ва рот, 

пад трым лі ва ем. Лю дзі ста-

ла га ве ку збі ра юц ца ад но з 

ад ным, мо ладзь — з мо лад-

дзю, дзе ці — так са ма ра зам. 

Для кож на га ёсць ва ры янт, 

як спаз наць хоць не вя лі кі 

ка ва лак іў да із му праз шлях, 

які яму больш бліз кі.

— Ва ша су поль насць 

збі ра ец ца ў ста рым, пры-

го жым бу дын ку. Рас ка жы-

це яго гіс то рыю.

— Тут ра ней раз мя шча-

ла ся ешы ва — рэ лі гій ная 

на ву чаль ная ўста но ва. Ад-

сюль па хо дзіў зна ка мі ты 

ра бін Шмар' яў-На ах Шне-

ер сон — ён па мёр дзесь ці 

ў 1923 го дзе і па ха ва ны на 

мяс цо вых яў рэй скіх мо гіл-

ках. Ён быў вя лі кім ча ла ве-

кам і мог аб' яд наць вя лі кую 

част ку яў рэ яў, якія жы лі ў 

Баб руй ску ў той час, а яны 

скла да лі ка ля 80 % на сель-

ніц тва го ра да. Фак тыч на 

гэ та бы ло яго ешы ва, яго 

ву чы лі шча, дзе ён вы хоў-

ваў бу ду чае па ка лен не. 

І ад сюль вый шла шмат зна-

ка мі тых лю дзей, ва ўся кім 

ра зе па із ра іль скіх мер ках. 

Да гэ туль на са май вя лі кай 

у Із ра і лі ку пю ры, 200 шэ ке-

ляў (пры бліз на 100 руб лёў), 

вы яў ле ны На тан Аль тэр ман. 

Гэ та вя до мы пісь мен нік, па-

эт — яго баць ка на ра дзіў-

ся не да лё ка ад Баб руй ска, 

каля Бу да-Ка ша лё ва. Вель-

мі шмат вя до мых асоб, ка лі 

кап нуць іх бія гра фію, па хо-

дзяць з Баб руй ска ці ва ко-

ліц, ву чы лі ся тут. Су час ную 

сі на го гу агу лам на вед вае 

ка ля 750 ча ла век — як тых, 

хто пры хо дзіць раз на год, 

так і тых, хто на вед вае што-

дзён ную служ бу.

— Ці сяб ру е це з баб руй-

ча на мі, які не з'яў ля юц ца 

яў рэ я мі?

— Гэ та ці ка вае пы тан-

не. У Баб руй ску не яў рэ яў 

не бы вае. У наш дво рык, 

на Чан гар скай, толь кі што 

за віт ва лі мяс цо выя, бе ла-

ру сы, — яны пры нес лі і вы-

са дзі лі там квет кі. Не толь кі 

най блі жэй шыя су се дзі, але і 

лю дзі з су сед ніх ра ё наў пры-

хо дзі лі са скрын ка мі кве так 

і да па ма га лі іх па са дзіць, 

да па ма га юць іх па лі ваць. 

Мы рэ гу ляр на атрым лі ва ем 

доб рыя вод гу кі ад баб руй-

чан, і гэ та над звы чай пры ем-

на — ці то ар ты ку лы чы та ем, 

ці ней кія ка мен та ры ба чым. 

На ту раль на, заў сё ды зна хо-

дзяц ца тыя, хто імк нец ца ад-

шу каць неш та дрэн нае, але 

боль шасць на стро е на па зі-

тыў на. Нель га су дзіць на род 

па мен шас ці, трэ ба гля дзець 

на боль шасць — і гэ та цу-

доў ныя лю дзі, са праўд нае 

свят ло! Пры ем на іс ці па ву лі-

цы, ві тац ца з мес ці ча мі, яны 

на стро е ны ста ноў ча. У нас 

доб рае су пра цоў ніц тва з 

на сель ніц твам і з ула да мі. 

У лю бой сфе ры, якой зай-

ма ец ца гра ма да, мы ба чым 

пад трым ку.

— Рас ка жы це пра дво-

рык, які ад крыў ся на Чан-

гар скай.

— Там ка лісь ці дзей ні ча-

ла сі на го га. Роз ныя кры ні-

цы па-роз на му тлу ма чаць 

яе раз бу рэн не. Сён няш няя 

сі на го га зна хо дзіц ца зу сім 

по бач, на ад лег лас ці менш 

чым квар тал. У нас з'я ві ла-

ся маг чы масць узяць гэ ты 

аб' ект, які быў у ава рый ным 

ста не, і ад ра ман та ваць яго. 

Па-пер шае, мы ўша ноў ва ем 

яго як ко ліш нюю ма лель-

ню — лю дзі мо гуць азна ё-

міц ца там з тра ды цы я мі, не 

за хо дзя чы ў сі на го гу, не бу-

ду чы ні ко му ні чым аба вя за-

ны. Гэ ты бу ды нак мог быць 

раз бу ра ны, ад нак у на шай 

тра ды цыі нель га зні шчаць 

ста рыя сі на го гі — ка лі толь кі 

не збі ра еш ся бу да ваць на яе 

мес цы но вую, леп шую. Та му 

трэ ба бы ло пры маць пэў нае 

ра шэн не, і мы пры ду ма лі 

зра біць там яў рэй скі дво-

рык. Каб лю бы баб руй ча нін 

і госць го ра да мог прый сці і 

доб ра ся бе ў ім ад чу ваць.

— Ка го за пра ша ем на 

ад крыц цё дво ры ка?

— Да нас з'е ха ла ся ка ля 

50 ча ла век з Із ра і ля, Ка на-

ды, ЗША, Вя лі ка бры та ніі, 

еха лі спе цы яль на на ад крыц-

цё. Я ўпэў не ны, што гэ ты 

пер шы за 35 га доў раз, ка-

лі яны вяр ну лі ся ў Бе ла русь 

(не бы лі тут з та го мо ман-

ту, як з'е ха лі), раз бу дзіць іх 

«апе тыт» зноў пры яз джаць 

у Бела русь. За віт ваць у 

гос ці, да кра нац ца да сцен, 

по бач з які мі яны гу ля лі ў 

дзя цін стве, су стра кац ца з 

ці ка вы мі людзь мі, якія ча ка-

юць іх тут.

— Ці ка ва, як бы вы апі-

са лі гэ ты «апе тыт» пры яз-

джаць у Бе ла русь?

— У лю дзей ёсць свае 

«на род ныя» гус ты. Ёсць 

лю дзі, з які мі яны вы рас лі, 

і мес цы, дзе жы лі, але яны 

не ве да юць, які там ця пер 

стан... Я прый шоў са све ту 

біз не су (і ця пер жы ву ў ім), 

дзе трэ ба ры зы ка ваць, ска-

каць у не вя до мае, не ве да ю-

чы, па спя хо ва гэ та бу дзе ці 

не. Ад нак ты ўпэў не ны, што 

зро біш пра віль ны крок. Лю-

дзі, якія пры яз джа юць сю ды 

ця пер, па куль не ве да юць, 

ку ды яны тра пяць, не ка то рыя 

за пыт ва юц ца, ці нар маль на 

тут пра цуе элект рыч насць. 

Ня гле дзя чы на тое, што не-

ка то рыя з іх па ста ян на ў се ці-

ве со чаць за на ві на мі ў Баб-

руй ску, ім трэ ба пры ехаць, 

каб зра зу мець, што гэ та за 

мес ца. Мы ва зі лі іх па роз-

ных кроп ках Баб руй ска, каб 

па ка заць роз ны го рад, — на-

са мрэч па ім пры ем на на ват 

прос та прай сці. Так са ма яны 

ўба чы лі бу дын кі, у якіх на ра-

дзі лі ся, вы рас лі, тыя шко лы, 

у якіх ву чы лі ся, дош кі го на ру 

з ім ёна мі і фо та карт ка мі най-

леп шых вуч няў. Я ўпэў не ны, 

гэ та ад на ві ла іх жа дан не 

пры яз джаць у Бе ла русь. Тут 

шмат на ту раль ных пра дук-

таў (ча го не ха пае ў све це). 

Я час та бы ваю за мя жой і 

сам ве даю, што там зу сім не 

тыя пра дук ты, не тое па вет-

ра. У нас у Бе ла ру сі вель мі 

ашчад на ста вяц ца да пры ро-

ды, а пры ро да ад наў ляе сі лы 

ча ла ве ка.

— Атрым лі ва ец ца, вы 

па кі ну лі біз нес, каб стаць 

ра бі нам?

— Так, на ту раль на. Ад нак 

я яго не кі нуў. З гэ та га біз-

не су я і жы ву сён ня — я не 

жы ву на гро шы гра ма ды, 

на ад ва рот, я ёй да па ма гаю. 

У Із ра і лі ў мя не сваё рэ клам-

нае агенц тва, у якім пра цуе 

35 ча ла век. У 18 га доў я ад-

крыў ма лень кае агенц тва — 

з та го ча су яно вы рас ла ў 

агром ніс тую ар га ні за цыю.

— Як вы зра зу ме лі, што 

вам трэ ба ўсё кі нуць і пры-

ехаць у Бе ла русь?

— У пэў ны мо мант, ка лі 

мой біз нес стаў на но гі, я 

зра зу меў, што ча ла век жы ве 

ў гэ тым све це не для ся бе. 

Ка лі жыць толь кі для ся бе, 

ста неш эга іс там і бу дзеш 

ні ко му не па трэб ны. Мож на 

за раб ляць шмат гро шай, 

але быць ні ко му не па трэб-

ным. Так, за раб ляць трэ ба, 

асаб лі ва ка лі Бог дае та бе 

та кую маг чы масць, і трэ ба 

дзя ліц ца з не кім. У пэў ны мо-

мант я ўба чыў, што ра бо та ў 

агенц тве ідзе вель мі лад на, 

па ду маў: «На вош та я там па-

трэб ны?» У гэ тай кам па ніі я 

маю ак цыі, з якіх атрым лі-

ваю пры бы так, — на іх мне 

доб ра жы вец ца тут. Я там не 

вель мі па трэб ны, а тут, мне 

зда ец ца, пры но шу пэў ную 

ка рысць для гра ма ды, для 

ся бе, для лю дзей, якія так-

са ма мя не ча мусь ці ву чаць. 

Уза е ма аб мен — над звы чай 

ка рыс ная рэч.

— Вы ву чы лі ся і на ра бі-

на, і на рэ клам шчы ка?

— Не, я ву чыў ся толь кі 

на ра бі на. А рэ кла ма — гэ-

та прос та па да ру нак мне ад 

Бо га: я ёй ні дзе не ву чыў ся. 

У сту дэнц кія ча сы, па ра-

лель на з ду хоў най ву чо бай, 

я па чаў гэ ты рух. Спа чат ку, 

у 12 га доў, усё бы ло прос-

та ва лан цёр ствам. На хлеб 

мне за раб ляць не трэ ба бы-

ло, сям'я ў нас да стат ко ва 

за бяс пе ча ная: ма ма — кан-

ды дат на вук, та та — вя лі-

кі ча ла век у Із ра і лі. Та му я 

рас па чаў гэ ты за ня так не 

та му, што меў па трэ бу, а та-

му, што ба чыў прык лад сва іх 

баць коў — трэ ба зай мац ца, 

трэ ба штось ці ра біць, пад-

пра цоў ваць, імк нуц ца неш-

та доб рае зра біць у гэ тым 

све це. Пер шай у мя не бы ла 

рэ кла ма ка вы, якую я рас-

пра ца ваў для вя лі кай кам-

па ніі ў Із ра і лі. Гэ та рэ кла ма 

доб ра пай шла, на яе атры-

маў ся вя лі кі по пыт. Я па ду-

маў, што ка лі пер шае пай-

шло доб ра, то трэ ба па спра-

ба ваць і дру гое. На ступ най 

зра біў рэ кла му для кам па ніі 

ма біль ных тэ ле фо наў. На 

сён няш ні дзень мы тры ма-

ем да во лі вя лі кі ры нак без 

май го зна хо джан ня ў кра і не. 

Ка лі трэ ба, Бог уз мац няе гэ-

ту сфе ру, а ка лі трэ ба, уз-

мац няе ін шае — маю сям'ю, 

слу жэн не як ра бі на: усё рас-

пі са на вель мі слуш на.

— На коль кі скла да на 

бы ло з'е хаць з Із ра і ля ў 

ін шую кра і ну? І што ака-

за ла ся са мым ня прос тым 

тут?

— На ту раль на, скла да на 

з'яз джаць са свай го до ма, 

па кі даць кам форт, да яко га 

ты пры звы ча іў ся. Тут жа ня-

прос та бы ло пры ста са вац-

ца да ін ша га мен та лі тэ ту, 

а асаб лі ва да ін шай мо вы. 

Ад нак ка лі ў ця бе ёсць мэ та, 

у пра віль нас ці якой ты ўпэў-

не ны, усё атрым лі ва ец ца 

пры ем на і доб ра.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 

Фо та аў та ра.

г. Баб руйск.

Ка зі мір 
Лы шчын скі 

(1634—1689)

Ка зі мі ра Лы шчын скага 

па ка ра лі за воль на люб ства, 

за тое, што ўсу мніў ся ў тра-

ды цый ных іс ці нах. Ён ад верг-

нуў Бо га, а зна чыць, за мах-

нуў ся на ма на поль ную ўла ду 

царк вы над ду ша мі лю дзей, 

і цар коў ні кі не да ра ва лі яму. 

Суд над ім быў су дом над 

сва бод най дум кай.

Яшчэ ў га ды на ву чан ня ў езу іц кім кас цё ле ў Бя рэс ці ў 

Ка зі мі ра пра чнуў ся да пыт лі вы ро зум, ха це ла ся ра за брац ца 

з пы тан ня мі, «што ста вяц ца ўсі мі», ха це ла ся ве даць больш, 

чым яго ву чы лі. Гэ тая ця га да ве даў пры му сі ла шлях ці ца-

во і на змя ніць свой лёс — і за мест вай ско вай служ бы ён 

у 1658 го дзе вяр нуў ся да ву чо бы, ця пер ужо ў Кра каў скім 

езу іц кім ка ле гі у ме, пры ня ўшы ма наст ва. Пас ля за кан чэн ня 

ву чо бы ён быў па моч ні кам рэк та ра езу іц ка га ка ле гі у ма ў 

Бя рэс ці. У 1666 го дзе Лы шчын скі па кі дае ор дэн езу і таў і 

вяр та ец ца ў ро да вы ма ён так Лы шчы цы, атры ма ны ў спад-

чы ну ад баць коў. У спа кой най аб ста ноў цы Лы шчын скі 

па глы біў ся ў вы ву чэн не кніг, шу ка ю чы ў іх па цвер джан ня 

сва іх сме лых ду мак. Па за ўва гах на іх ста рон ках мож на 

ўба чыць ход раз ваг: «Мы, атэ іс ты, так ду ма ем», «Зна чыць, 

я па каз ваю, што Бо га ня ма».

Гэ так ён збі раў чу жыя мер ка ван ні, асэн соў ваў іх, ду маў 

і пі саў улас ны трак тат пад кра са моў най наз вай — «Аб 

не іс на ван ні Бо га». Ка зі мір так і не аб на ро да ваў трак тат, 

асце ра га ю чы ся рас пра вы, і ні хто апроч су ро вых суд дзяў 

не чы таў яго.

З «Трак та та» вы ні ка ла, што Бо га пры ду ма лі лю дзі. «Рэ лі-

гія ство ра на людзь мі без рэ лі гіі. Бо га бо язь вы ду ма лі лю дзі, 

каб ім па кла ня лі ся як Бо гу. Бо язь пе рад Бо гам на моў ле на 

ты мі, хто яго не ба іц ца, каб іх ба я лі ся. Ве ра, пра якую ка-

жуць, што яна ад Бо га, з'яў ля ец ца ча ла ве чай гіс то ры яй». 

Сва ім трак та там Лы шчын скі ад ні маў у цар коў ні каў ула-

ду над ча ла ве чай ду шой і сум лен нем. Ён на ўпрост пі ша: 

«Лжэ муд ра цы пад ман ва юць прос ты на род, ад пуж ва ю чы яго 

лжы вай ве рай у Бо га, і пад трым лі ва юць яе та кім чы нам, што 

на ват ка лі б муд ра цы за ха це лі вы зва ліць на род з да па мо гай 

праў ды ад гэ та га пры гнё ту, дык муд ра цоў ду шаць з да па мо-

гай са мо га ж на ро да». Ён ха цеў, як ута піст, «мець свет без 

ула ды, га ра ды без на чаль ні каў, на род без ва ла да роў».

Лы шчын скі ад крыў шко лу для вы кла дан ня сва іх воль-

ных ідэй, вы каз ваў іх у 1687 го дзе на бе рас цей скім сой мі ку. 

Пры сут ныя жах ну лі ся. Царк ва па ча ла па ля ван не на валь-

на дум ца. Су сед Лы шчын ска га, не жа да ю чы вяр нуць яму 

па зы ку, вы краў трак тат і пе ра даў яго ві лен ска му біс ку пу 

Ка зі мі ру Бжас тоў ска му. Па прось бе біс ку па ка роль Ян ІІІ 

Са бес кі за га даў узяць валь на дум ца пад вар ту. Цар коў ны 

суд вы нес жорст кі прысуд — спа ліць бяз бож ні ка. Ад нак за 

яго за сту пі лася бе рас цей ская шлях та, і вы шэй шы суд — 

Тры бу нал ВКЛ — ад мя ніў біс куп скі пры суд. Толь кі царк-

ва не ад сту пі ла. Су праць Лы шчын ска га скла ла ся змо ва 

ка та ліц кіх біс ку паў на ча ле з поль скім пры ма сам. Пад іх 

ціс кам ка роль даў зго ду раз гле дзець спра ву Лы шчын ска га 

на Вар шаў скім сой ме. Су дзіў Лы шчын ска га сой ма вы суд. 

З аб ві на вач ван нем су праць яго вы сту піў езу іт Шы мон Ку-

ро віч. «Я аб ві на вач ваю яго ў тым, што ён ад ва жыў ся на 

265 ста рон ках не толь кі па каз ваць Па на Бо га як ня іс нае 

ства рэн не фан та зіі, сля пую вы пад ко васць і скі нуць яго з 

над звы чай най і не да ся галь най вы шы ні, але і асме ліў ся 

пры пі саць ула ду і кі ра ван не зям лёй і не бам на ту раль най 

пры ро дзе; са мо га ж па на Бо га на зваў вы дум кай, па чва рай, 

пус той свя та сцю, ча ла ве чым ства рэн нем, іс нас цю, ство ра-

най у ма рах, не ма ю чай быц ця, а тых, хто ве рыць у Бо га, 

на зваў ра ба мі ба жаст ва, іда ла пак лон ні ка мі, ства раль ні ка мі 

Бо га; на стаў ні каў жа свя той ка та ліц кай ве ры, ба га сло-

ваў — ра мес ні ка мі пус та звон ства, паў зу на мі, не ві ду шчы мі, 

аба рон ца мі бяз глу дзі цы, па мы лак, са ста рэ лых хіт ры каў. Ён 

бяз бож на аб ра жаў іх, пя ром са мо га д'яб ла пі саў бяс кон-

цыя блюз нер ствы су праць Най свя цей шай Трой цы, Бо жа га 

ўва саб лен ня, паў стан ня з мёрт вых...

Ён він ны больш, чым у баць ка за бой стве, бо за біў 

агуль на га ай ца не ба і зям лі, з-за ча го здры га ну ла ся са ма 

смерць, пры зна ча ная для вы куп лен ня ча ла ве чых гра хоў 

Бо гам...» За кон чыў сваё аб ві на вач ван не Ку ро віч за клі кам 

па ка раць Лы шчын ска га смер цю.

Лы шчын скі спа кой на вы слу хаў аб ві на вач ван не, стры ваў 

і зня ва гі пры сут ных, і за клі кі па ка раць «гэ тую жах лі вую 

па чва ру». Яму за ста ва ла ся муж на і стой ка ба ра ніць ка лі 

не жыц цё (пэў на, ра зу меў сваю асу джа насць), дык свой 

го нар і год насць, каб не вы гля даць «гід кім ча ла ве кам або 

вы рад кам». Толь кі тры ча ла ве кі вы сту пі лі ў аба ро ну Ка-

зі мі ра Лы шчын ска га, але яны не маг лі вы ра та ваць яго. 

Вы пра ба ван не на дэ ма кра тыю шлях та не вы тры ма ла, не 

аба ра ні ла свай го шлях ці ца ад ін кві зі цыі цар коў ні каў.

Пе рад па ка ран нем Ка зі мі ра Лы шчын ска га яшчэ ме сяц 

тры ма лі ў вяз ні цы, да ма га ю чы ся ад яго ад ра чэн ня. Важ на 

бы ло не толь кі зні шчыць мыс лі це ля, але і за біць яго ідэю. 

Па ка ра лі мыс лі це ля 30 са ка ві ка 1689 го да на Ста рым рын-

ку ў Вар ша ве на ва чах шмат люд на га на тоў пу. Рас па ле ны мі 

шчып ца мі ў яго вы рва лі язык і вус ны, а пас ля спа лі лі на 

вог ні шчы. По пел па кла лі ў сна рад і вы стра лі лі з гар ма ты 

ў «Тар та рыю». Яго ныя ка́ ты лі чы лі, што ра зам з пра хам 

згі не на заўж ды і імя валь на дум цы, і яго ідэі спаз нан ня све-

та — ды пра лі чы лі ся.

Ра бін г. Баб руй ска 
Ша уль ХА БА БА: «Ча ла век жы ве 
ў гэ тым све це не для ся бе»

На па чат ку жніў ня па ву лі цы Чан гар скай, 31, што ў Бабруйску, ад чы ніў ся 

яў рэй скі дво рык. На гэ ту па дзею з'е ха лі ся гос ці з уся го све ту — пры бы ло 

ка ля 50 ча ла век. Ця пер дво рык мо жа на вед ваць кож ны ах вот ны ў лю бы 

час, акра мя нач но га. Сця на ста рой сі на го гі, якая змя шча ец ца ў дво ры ку, 

аку рат на да поў не на су час най чыр во най цэг лай — так, што клад ка амаль 

не ад роз ні ва ец ца. Ко ліш нія пра ёмы акон па кры тыя бе лай тын коў кай, на якой 

зме шча ны вя лі кія пры го жыя ма люн кі, што свед чаць пра роз ныя ас пек ты жыц ця 

на ро да — тра ды цый ную воп рат ку, аду ка цыю, по быт.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та ры ла з ра бі нам Баб руй ска Ша у лем Ха ба ба. 

Яму ўся го 33 га ды. А ў Баб руйск з Із ра і ля ён пры ехаў, ка лі яму бы ло 19 — 

уся го праз год пас ля за сна ван ня ў Із ра і лі ўлас най рэ клам най кам па ніі. 

У 22 га ды Ша уль Ха ба ба стаў баб руй скім ра бі нам.

Ра бін Ша уль гас цін на за пра сіў унутр.


