
Мяс цо выя жы ха ры з аг ра-

га рад ка Гра ні чы, што ў Ма-

ла дзе чан скім ра ё не, на пы-

тан не: «А дзе тут кра ма?» у 

адзін го лас ад каз ва юць «На 

скры жа ван ні, ка ля пом ні ка, 

не пра пус ці це!» І са праў ды, 

вя лі кая шыль да за пра шае 

за зір нуць у но вую кра му 

ма ла до га прад пры маль ні ка 

Ана то ля ГАН ЧА РА.

Двац ца ці пя ці га до вы Ана толь 

Ган чар толь кі год у ста ту се ін ды-

ві ду аль на га прад пры маль ні ка. Але 

ўжо па спеў па пра ца ваць у вы яз ным 

ганд лі — на сва ёй ма шы не ез дзіў па 

вёс ках, пра да ваў са да ві ну-га род ні-

ну, алей, кру пы. Але пра ца скла да-

ная, асаб лі ва зі мой, на хо ла дзе.

— Ды і даў но ха це ла ся ней кай 

ста біль нас ці, каб на ад ным мес цы 

быць, — дзе ліц ца Ана толь. — Ад-

ной чы пры ехаў сю ды ганд ля ваць, 

спа да ба лі ся і мес ца (як раз пус та-

ваў гэ ты бу ды нак), і лю дзі. Па ра і лі-

ся з жон кай і вы ра шы лі аран да ваць 

па мяш кан не.

Але ўзнік лі скла да нас ці — на 

па мяш кан не не бы ло да умен таў, 

і паў го да прад пры маль нік пла ціў 

арэн ду «ўпус тую».

— Га лоў ны страх быў, што мы 

не ад кры ем ся, — ус па мі нае Ана-

толь. — Але ўсё скла ла ся!

Ма ла дая сям'я Ган ча роў жы ве 

ў вёс цы Крас нае — гэ та ка ля дзе-

ся ці кі ла мет раў ад Гра ніч. Кож ны 

дзень Аляк санд ра і Ана толь пры-

яз джа юць у сваю кра му — тут яны 

і пра даў цы, і груз чы кі, і пры бі раль-

шчы кі, і бух гал та ры. Да рэ чы, бух-

гал тар скую спра ву вы ву ча лі са ма-

стой на — праз ін тэр нэт. «Вель мі 

да па ма гае пад атко вая служ ба, як 

толь кі пы тан ні — ад ра зу ту ды».

Для ад крыц ця спра вы ма ла-

ды прад пры маль нік узяў крэ дыт 

у «Бе ла рус бан ку» на пяць ты сяч 

бе ла рус кіх руб лёў, дру гі, на восем 

ты сяч, ужо на ад крыц цё кра мы.

— Вядома ж, гэ тых гро шай не 

ха пі ла, — рас каз вае Ана толь. — 

Усё тое, што за ра біў  на вы яз ным 

ганд лі, укла дзе на ў спра ву. У не-

чым ад маў ля лі на ват і дзет кам 

(жон ка ця пер у дэ крэт ным, трош кі 

бра лі з «дзі ця чых»). І за раз увесь 

пры бы так «ідзе» ў та вар. Але і не 

ха цеў бы, каб на мя не ўсё «ва лі ла-

ся з не ба».

— До ма — двое дзе так. А кра-

ма — трэ цяе, — да дае Аляк санд-

ра. — Боль шасць ча су мы 

тут, на ле та зра бі лі зруч ны 

гра фік для па куп ні коў — у 

буд ні пра цу ем да васьмі 

ве ча ра, у вы хад ныя — да 

23.00. На ват па му ку пры-

хо дзяць ноч чу!

Кра ма пра цуе толь кі 

дру гі ты дзень, але мяс-

цо выя з за да валь нен-

нем пры хо дзяць у «Вер-

саль».

— Вёс ка вя лі кая, але 

доб ра га асар ты мен ту 

та ва ру бра куе, — раз-

во дзіць ру ка мі прад пры-

маль нік. — Мы ро бім як для ся-

бе — шы ро кі вы бар каў бас і са да-

ві ны, ма лоч кі. Ака за ла ся, тут шмат 

ма лых, асаб лі ва груд ніч коў, та му 

ад ра зу ста лі пра да ваць су ме сі, ка-

шы. За раз за клю ча ем да га вор з 

«Бел лак там» на дзі ця чыя тва раж кі, 

ёгур ты.

Ад вяс коў цаў па чы на юць па сту-

паць і за ка зы — ка мусь ці трэ ба 

вяд ро на ма ла ко з веч ка мі, ін ша-

му — па крыш кі на ко лы. Ана толь 

ужо шу кае, за клю чае да мо вы, каб 

за да во ле ныя за ста лі ся ўсе.

Ся рэд ні чэк па куп ні ка — дзе сяць 

руб лёў. Час цей за ўсё ў кра му за-

віт ва юць дзе ці і ба бу лі. Час ад ча су 

тым, ка му цяж ка ха дзіць, прад пры-

маль ні кі пад во зяць та вар да ха ты.

Са мы ха да вы за раз — ма ро жа-

нае. У «Вер са лі» яго шас нац цаць 

ві даў! Толь кі за ты дзень пра да лі ся 

двац цаць скры няў. Да ся рэ дзі ны 

ле та асар ты мент па шы рыц ца — 

пад вя зуць кан цы ляр скія та ва ры, 

бо на ды дзе час рых та вац ца да 

шко лы.

— Уста нем на но гі — бу дзем 

пра дум ваць мар ке тын га выя стра-

тэ гіі, — дзе ляц ца Аляк санд ра 

і Ана толь. — Зніж кі, на прык лад. 

А па куль у пла нах — зра біць та-

кую кра му, каб лю дзі пры хо дзі лі не 

толь кі неш та на бы ваць, але і прос-

та па ві тац ца, па га ва рыць.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА,

фо та аў та ра.

Ма ла дзе чан скі ра ён.

716 чэрвеня 2018 г. ЛЮСТЭРКА

Гэ ты мі дня мі споў ні ла ся 

75 га доў, як зні шчы лі жы ха-

роў вё сак Лю бель-Поль і су-

сед няй Вуль кі Га ра дзі шчан-

скай. Лю бель-Поль раз дзя ліў 

лёс Ха ты ні, яго зні шчаў, што 

і Ха тынь, той са мы 118-ы кар-

ны ба таль ён. Кры ва вы до-

свед у бай цоў гэ та га пад раз-

дзя лен ня быў ужо не ма лы. 

Та му жы ха роў збі ра лі ў гру пу 

пра фе сій на, з ве дан нем спра-

вы, праў да, дзей ні ча лі хут ка, 

ні бы без па пя рэд ня га за га ду.

Іван Кар жа не віч ве дае гэ тую 

страш ную гіс то рыю ад сва іх баць-

коў, дзя доў і ба буль. Баць кі так са ма 

ве да лі най больш з рас ка заў баць-

коў. Ад ным сло вам, нем цы ста я лі 

ў су сед няй Вуль цы. Кру гом ля сы і 

ба ло ты, пар ты зан скі край. Адзін з 

вай скоў цаў-аку пан таў, які ста яў у 

да зо ры, за ўва жыў рух, увя заў ся ў 

пе ра стрэл ку з пар ты за на мі. Гэ та-

га ха пі ла, каб пад пі саць смя рот ны 

пры га вор абедз вюм вёс кам. Лю-

дзей вя лі ў Лю бель-Поль і з Вуль кі, 

усіх зга ня лі ў хлеў на ся дзі бе Ан то на 

Жы ле ві ча, дзе да Іва на Кар жа не ві-

ча. У ней кі мо мант ся ля не зра зу-

ме лі, што гэ та іх апош няя да ро га, 

і ра шы лі ся ўця каць. Хто па бег у 

бок ця пе раш няй ша шы, за стаў ся 

жыць: аку пант, які ста яў там, стра-

ляў уверх, да ваў лю дзям вы ра та-

вац ца. Хто вы браў су праць лег лы 

на пра мак, та го да гна ла ку ля. Ас тат-

ніх спа лі лі ў хля ве. Ка лі за га рэ ла ся, 

лю дзі ры ну лі ся ў дзве ры, іх су стра-

ка лі ку ля мёт ным аг нём. Толь кі ад на 

дзяў чын ка Тац ця на Пронь ка, ка лі яе 

збі лі з ног, упа ла і пра ля жа ла пад 

це ла мі, аж па куль усё не сціх ла. Яна 

ў тым пек ле за ста ла ся жы вой. Ад на 

са 105 ах вяр. Ця пер ба бу ля Тац ця на 

жы ве ў дзя цей у Мін ску.

Ба бу лі Іва на Кар жа не ві ча ў той 

страш ны дзень так са ма па шан-

ца ва ла вы жыць, інакш і не бы ло 

б ця пер Іва на... На дзея Ан то наў на 

па бег ла ў бок ця пе раш няй бе тон кі з 

ма лы мі дзець мі. Са мы ма лы, амаль 

двух га до вы сын, быў у яе за пля чы-

ма. Бег лі па ба ло це, ры зы ку ю чы 

ўско чыць у баг ну, пад плач дзя цей 

і га ла шэн не ста рых. Яна по тым 

доў га не маг ла асэн са ваць, як не 

за ўва жы ла, што дзі ця вы ва лі ла ся 

з фар ту хо ва га кап шу ка, прос та не 

ад чу ла. А ка лі агле дзе ла, ёй не да лі 

вяр нуц ца ас тат нія: «Са ма за гі неш, 

а ў ця бе яшчэ шас цё ра дзя цей!» 

Так і ся дзе ла ў схо ван цы, па куль у 

вёс цы ўсё не за ціх ла. По тым пай-

шла на зад шу каць сваё дзі цят ка і 

знай шла яго! Па пла чы. Дзі ва, што 

не за гі нуў у ба ло це, што не з'еў 

які звер, тут звяр'я заў сё ды бы ла 

проць ма. Ма ло га вы ра та ва ла, ся-

мё ра дзя цей вы га да ва ла.

Ка лі яны вяр ну лі ся ў вёс ку, да вя-

ло ся ха ваць род ных і бліз кіх, а так-

са ма су се дзяў, тых, ка го ха ваць не 

бы ло ка му. Ці ка ва, што ха ты кар ні-

кі па ліць не ста лі, ма быць, не ку ды 

спя ша лі ся.

Вяс коў цы, што за ста лі ся, ста лі 

на ладж ваць жыц цё.

— Баць ка вы баць кі тут жы лі, — 

рас каз вае Іван Кар жа не віч. — Тут і 

я з'я віў ся на свет, ма лод шы ў сям'і. 

Пас ля вай ны на ват па чат ко вая 

шко ла ў Лю бель-По лі ад кры ла ся, 

мае ста рэй шыя бра ты ха дзі лі. Ка лі 

ж мне прый шоў час вы праў ляц ца 

ў пер шы клас у 1973 го дзе, шко-

лу ўжо за кры лі, да вя ло ся ха дзіць у 

Вуль ку за ча ты ры з па ло вай кі ла-

мет ры. Як толь кі не да бі ра лі ся! — 

згад вае Іван Іва на віч. — Зі мой на 

лы жах ез дзі лі, а ка лі Ясель да раз-

лі ва ла ся і ўсё за мяр за ла, на ват на 

кань ках, цяп лом — на ве ла сі пе дзе. 

Гэ та ця пер, ка лі і ад но дзі ця ў вёс цы 

жы ве за кі ла метр ад шко лы, за ім 

аба вяз ко ва прый дзе школь ны аў-

то бус, а та ды да ро га бы ла на шай 

праб ле май. Але ж ні чо га, жы лі, ча-

сам да во лі ве се ла і ці ка ва.

Элект рыч насць прый шла сю ды 

не дзе ў го дзе 69-м ці 70-м. Пом ню, 

як баць кі ад ра зу ку пі лі тэ ле ві зар. 

У на шы ба ло ты лі нію элект ра пе-

ра да чы цяг ну лі ад ной з апош ніх у 

ра ё не. Тут жа да ро гі не бы ло, гэ ту 

бе тон ку, па якой вы пры еха лі, па бу-

да ва лі ў 80-м ра зам з алім пій скі мі 

аб' ек та мі. Ра ней су вязь са све там 

бы ла праз Вуль ку а бо на лод цы 

праз ра ку. Не як і не за ўва жа лі ся та-

кія ня зруч нас ці. На тан цы збі ра лі ся 

ў вя лі кай ха це. Ка лі гу ля лі вя сел ле 

ў ад ной ха це, тан ца ваць іш лі ў су-

сед нюю. Баць кі ўсё жыц цё пра ца ва-

лі: ма ці ў кал га се, баць ка лес ні ком. 

Тры ма лі вя лі кую гас па дар ку: бы лі 

свае ка ро ва, конь, свін ні, птуш ка, — 

згад вае ўра джэ нец Лю бель-По ля.

Пас ля шко лы Іван Кар жа не віч 

скон чыў тэх ні кум, ад слу жыў у вой-

ску, ства рыў сям'ю, па жыў не каль кі 

га доў у го ра дзе і зра зу меў, што гэ-

та не яго. Та му свой дом па бу да ваў 

у вёс цы Вы со кае, там, дзе знай-

шла ся ра бо та. Па куль бы лі жы выя 

баць кі, заў сё ды пры яз джаў сю ды, 

да па ма гаў. А ка лі іх не ста ла, не 

змог па кі нуць род ную ха ту, даць 

за рас ці ага ро ду. Хоць, зда ва ла ся 

б, сам жы ве ў вёс цы, мае ка ва лак 

зям лі по бач з до мам. «Ма лая ра дзі-

ма — гэ та не пус тыя сло вы, — ка жа 

мой су раз моў ца. — Цяг не сю ды і 

ўсё. Лю бы вы хад ны дзень, воль ную 

га дзі ну еду, неш та раб лю ў два ры, 

кор па ю ся ў ага ро дзе. Вось і ў су-

сед нім до ме, даў но ні ко га ня ма, 

дзе ці не пры яз джа юць, а га ды два 

та му ста лі пры яз джаць уну кі, на вя-

лі па ра дак, ней кую град ку клуб ніц 

па са дзі лі, зна чыць, не пра пад зе 

ся дзі ба».

Стар шы ня Асне жыц ка га сель-

ска га Са ве та Ва ле рый КІ РЫЛ КА 

ка жа, што ў вёс цы за рэ гіст ра ва на 

не каль кі ча ла век, але апош нія жы-

ха ры яе жы вуць у дзя цей у га ра дах. 

На ват ле там тут мож на су стрэць 

толь кі іх дзя цей і ўну каў. Праў да, 

ця пер на зі ра ец ца ці ка васць да 

ўчаст каў пад бу даў ніц тва. Не ка то-

рыя ўжо ўзвя лі па бу до вы і вы ка рыс-

тоў ва юць іх як лет ні кі.

Ва ле рый Аляк санд ра віч звяр-

тае ўва гу на кап лі цу, якую па бу да-

ва лі не ка лі са мі жы ха ры ў па мяць 

аб тра ге дыі. Ця пер сель скі Са вет 

пад трым лі вае кап ліч ку ў на леж-

ным ста не. А пом нік, які па ста ві лі 

ў 1990 го дзе на мес цы хля ва, спа-

ле на га з людзь мі, да гля дае НПС 

«Пінск» ААТ «Го мель транс наф та 

«Друж ба». Ра ней тут ста яў крыж. 

27 га доў та му яго змя ні лі на абел-

іск, на плі тах яко га ўве ка ве чы лі 

ім ёны ўсіх за гі ну лых. Ця пер сю ды 

ня суць вян кі і квет кі, як і ня даў на з 

вы пад ку 75-й га да ві ны тра ге дыі.

Яшчэ Ва ле рый Кі рыл ка па ка заў 

сціп лы, кры ху раз бу ра ны пом нік, які 

ста іць не да лё ка ад кап лі цы, у за-

рас ні ку бэ зу. Стар шы ня ра ней і сам 

не ве даў пра яго іс на ван не, ста ра-

жы лы па ка за лі. Гэ та так са ма адзін 

з пом ні каў ах вя рам та го жах лі ва га 

чэр вень ска га дня. Дзяў чы на-маск-

віч ка пры еха ла ў гос ці да сва я коў 

пе рад са май вай ной, за гас ця ва-

ла ся ў вёс цы. Праз не ка то ры час 

пры ехаў і яе жа ніх, ві даць, па зна ё-

міц ца. Яны ўжо ха це лі вяр тац ца, ды 

на сту пі ла 22 чэр ве ня. Не па спе лі 

ачо мац ца, як ака за лі ся на аку па-

ва най тэ ры то рыі. Вы ехаць у Маск ву 

ста ла не маг чы ма, так і пра бы лі тут 

да 43-га го да, і зга рэ лі ў тым са мым 

хля ве. Ча му іх па ха ва лі асоб на, а 

не на мо гіл ках з ін шы мі вяс коў ца мі, 

ця пер дак лад на ні хто не ска жа, ды 

і ня ма ка му ска заць. Але па ха ва лі 

тут, дзе ця пер раз рос ся бэз. Стар-

шы ня сель вы кан ка ма ска заў, што 

гэ ты сціп лы абел іск так са ма хут ка 

пры вя дуць у па ра дак. Па мяць па-

він на жыць.

А стар шы ня ра ён на га Са ве та 

Іо сіф ГУ ЗІЧ упэў не ны, што вёс ка 

Лю бель-Поль не знік не з кар ты 

ра ё на. На яе звяр ну лі ўва гу га ра-

джа не. Адзін дом на ўскрай ку ку пі лі 

Тац ця на і Ва ле рый Ку ту за вы. Яны 

ад кры лі аг ра ся дзі бу. Тут жа рай для 

ту рыс таў, якія шу ка юць су стрэ чы з 

са праўд най пры ро дай: лес, ба ло та, 

ра ка по бач. Ку ту за вы рас пра ца ва лі 

эка ла гіч ныя сця жы ны, пра па ноў ва-

юць кон ныя пра гул кі гас цям. Звя ры 

па ды хо дзяць ледзь не да дзвя рэй 

ся дзі бы. «Зі мой воўк пры хо дзіў, — 

па каз вае Тац ця на зды мак на сва ім 

тэ ле фо не, — ка зуль кі, зай цы тут 

кож ны дзень бе га юць». Ці шы ня, 

пры га жосць, ша ша пра хо дзіць за 

кі ла метр ад вёс кі. Жыць мож на. 

Мо жа, хто і за хо ча, па бу да ваў шы 

дом, пе ра ехаць сю ды на па ста ян-

нае мес ца жы хар ства. «Вёс ка ад ра-

дзі ла ся пас ля зні шчэн ня ў 1943 го-

дзе, яна па він на жыць на ват дзе ля 

па мя ці», — ка жа Іо сіф Гу зіч.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Лю дзей па лі лі ў хля ве, Лю дзей па лі лі ў хля ве, 
хто вы бя гаў — су стра ка лі аг нёмхто вы бя гаў — су стра ка лі аг нём

СУ СТРЭ НЕМ СЯ Ў «ВЕР СА ЛІ»

Лю бель-Поль 
Пін ска га ра ё на

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры  

Мяс цо вы часМяс цо вы час  

Ма ла ды прад пры маль нік Ана толь ГАН ЧАР.


