
Ме жы, па зна ча ныя на кар це, 

да во лі пра цяг лы час не ад па вя да лі 

ме жам рэ аль ным. У пер шай па ло-

ве 90-х толь кі дзве буд кі па зна ча лі 

пе ра езд з Бе ла ру сі ва Укра і ну. Пра-

сёл ка вая да ро га бы ла да ступ ная 

для су се дзяў, бра тоў, пля мен ні каў, 

шва ге раў і дзе ве раў, якія здаў на 

пе ра мя ша лі ся і пе ра мя шча лі ся ў 

той зо не, якая сён ня за вец ца пры-

меж най. Звыч ка воль на пе ра адоль-

ваць ад лег ласць у 80 кі ла мет раў 

на прам кі за ста ва ла ся ў нас доў га. 

Па куль пяць га доў та му кан чат ко-

ва не ска са ва лі маг чы масць пра-

ез ду праз так зва ныя спро шча ныя 

пунк ты про пус ку. Ця пер ім мож на 

ка рыс тац ца толь кі пеш шу і толь кі 

жы ха рам су сед ніх вё сак.

Усе гэ тыя пяць га доў ма ту ля 

гор ка пла ка ла аб за бы тых ма гі лах 

сва я коў, на якія не маг чы ма тра-

піць за адзін свет ла вы дзень. І вось 

на рэш це мы вы ра шы лі ся. На пя рэ-

дад ні Ра даў ні цы на ма шы не вы-

еха лі ра ні цай з Го ме ля. Па да ро зе 

не каль кі ра зоў ба дзё ра аб га ня лі 

ма гут ную сель гас тэх ні ку, якая ў 

Доб руш скім ра ё не ру ха ла ся пра-

ца ваць у по ле.

Хві лін 15 пра во дзім на бе ла-

рус кім па меж ным пе ра хо дзе Ве-

ся лоў ка і пры клад на 45 — на укра-

ін скім — у Сянь коў цы. Гэ та як раз 

там, дзе зна ка мі ты ма ну мент «Тры 

сяст ры». Боль шая част ка ча су — 

ча кан не пры ад сут нас ці чар гі. Бе-

ла ру сы за пус ка юць кож ную з ма-

шын, што пад' яз джае, укра ін цы 

на коп лі ва юць па пяць. Не шу ка ем 

ло гі кі. Вет лі выя па гра ніч ні кі на бе-

ла рус кім ба ку і ў кант рас це — на-

пру жа ныя ўкра ін скія. На звы чай-

нае пры ві тан не рэ агу юць так, быц-

цам ты па пы таў у іх ва ен ную тай ну. 

Вя лі кія пла ка ты на гад ва юць, што 

са ла, як і ін шыя пра дук ты хар чу, 

ця пер ка тэ га рыч на за ба ро не на пе-

рамяшчаць з кра і ны ў кра і ну. Пры 

вы ез дзе на тэ ры то рыю Укра і ны пы-

та ем у па гра ніч ні ка, што за кры вае 

за на мі шлаг ба ум:

— Па якой да ро зе лепш да бі-

рац ца да вёс кі Ха ро бі чы: праз Га-

рад ню ці праз Са ла ноў ку?

— Ні па якой! — упэў не на ад-

каз вае хло пец, і тут на рэш це мы 

ба чым шчы рую ўсмеш ку.

У тым, што вай ско вец мае ра-

цыю, пе ра кон ва ем ся ад ра зу ж. 

Та му вы бі ра ем па між дрэн ным і 

зу сім дрэн ным. Едзем праз най-

блі жэй шы рай цэнтр Га рад ню. Ад 

Сянь коў кі да яе — 30 кі ла мет раў. 

Яшчэ 18 — да на шых Ха ро бі чаў. 

У да ро зе на сталь гіч на ўспа мі на ем, 

як бы ло не ка лі зруч на ез дзіць на-

прам кі. Праў да, мая апош няя па езд-

ка на зям лю прод каў пяць га доў та-

му па ка рот кай да ро зе не абы шла-

ся без пры год. Два ра зы ма шы ну 

вы цяг ва лі з бруд ных ямін, і ўво гу ле 

20 кі ла мет раў па ўкра ін скай зям-

лі я та ды еха ла даў жэй, чым 60 па 

бе ла рус кай. Ка лі вяр ну ла ся, бы ла 

га то вая ца ла ваць род ны ас фальт.

Та му сё лет ні марш рут у 135 кі-

ла мет раў (у адзін бок) праз між на-

род ны пункт про пус ку мы па лі чы лі 

ап ты маль ным. Ад нак і ця пер, ін-

шым шля хам, да вя ло ся спаз наць 

ці ка вост кі ўкра ін скіх пра сёл ка вых, 

быц цам не ка лі ас фаль та ва ных, да-

рог. Еха лі на пер шай-дру гой пе ра-

да чы. Здзіў ля лі ся, ка лі два дзя сят кі 

мет раў атрым лі ва ла ся пра ехаць на 

трэ цяй.

Ча сам зда ва ла ся, што пра клад ва-

ем да ро гу ў джунг лях — так усё на во-

кал за рас ло. Ра да ва лі ся, ка лі ба чы лі, 

што па лі, пяць га доў та му за рос шыя 

хмыз ня ком, сё ле та дзе-ні дзе бы лі 

апра ца ва ныя. Уда ле чы ні ўба чы лі 

адзі но ка га сей бі та, які з вя лі кай ёміс-

тас ці кі даў у віль гот ную зям лю зер не. 

Ад ра зу ж прый шла на па мяць вы ява 

са зна ка мі та га са вец ка га чыр вон ца 

20-х га доў мі ну ла га ста год дзя. Ка лі 

ўяз джа лі ў са му вёс ку, дзе ма ту ля 

пра вя ла сваё дзя цін ства, яе эмо цыі 

па ча лі за шкаль ваць.

— А тут не дзе быў дом дзядзь кі 

Ан то на! А тут — цёт кі Ма ру сі! Ой, 

ні чо га ж не па знаць ця пер...

Між тым вя ліз ная жы лая ўкра ін-

ская вёс ка Ха ро бі чы сён ня больш 

на гад вае чар но быль скую зо ну ад-

ся лен ня. Не ка лі, у 90-я га ды, да-

вя ло ся па ез дзіць у за бру джа ныя 

ра ды я цы яй ра ё ны. Та му дак лад на 

па мя таю і тыя аб ва ле ныя да мы, і 

тыя аб ры ну тыя ко мі ны, і тыя пус-

тыя вач ні цы акон... Эфект дэ жа вю 

да гнаў.

Да рэ чы, за кі ну ты дом ма ёй ба-

бу лі цал кам за рос дзі кім ві на гра-

дам і праз яго мы пра дзі ра лі ся да 

ган ка. Гор кае ві до ві шча, і мно га 

слёз. Пад ло гу, зроб ле ную з шы-

ра чэз ных лі па вых до шак, якую я 

не ка лі ў дзя цін стве мы ла пад кі-

раў ніц твам ба бу лі, нех та част ко ва 

вы пі ла ваў. Груб ку, на якой заў сё-

ды ля жа ла пры го жая са ма тка ная 

по сціл ка, ра за бра лі на цаг лі ны. 

Ад печ кі, з якой ба бу ля да ста ва-

ла дух мя ную «пя чэ ню», ма ла што 

за ста ло ся. Усё ме та ліч нае, у тым 

лі ку на крыў ку на склеп, зня лі і вы-

нес лі — на ме та ла лом. Люс тэр ка 

на ад ным цві ку — быц цам по гляд 

у ін шы свет. Свет без свят ла.

У та кім жа жу дас ным вы гля дзе 

ўсе да мы бы лых су се дзяў. Са мі 

яны даў но на тых жа вяс ко вых мо-

гіл ках, што і мая ба бу ля. Да рэ чы, 

мы ўзя лі ўсе не аб ход ныя ін стру-

мен ты і рых та ва лі ся да скла да най 

ра бо ты па на вя дзен ні па рад ку. 

Шчы ра здзі ві лі ся, што як раз там 

бы ло ўсё пры бра на. Вя лі кія дрэ вы 

ня даў на па сек лі і царк ву па фар ба-

ва лі ў бла кіт ны ко лер. За рас ні каў 

не бы ло, і пра хо ды па між па ха ван-

ня мі паў сюд на рас чы шча ны.

По тым, ка лі з бра там да фар-

боў ва лі ага ро джу, па ды шла су-

сед ка Ва ля. Ад на з ня мно гіх, хто 

і ця пер жы ве на на шай доў гай 

ву лі цы пад наз вай Се ра доў ка. 

Яна вы га да ва ла пя ця рых дзя цей, 

ад на го па ха ва ла. Муж ады шоў у 

леп шы свет не каль кі га доў та му. 

Мы цёп ла па-пра ва слаў на му па ві-

та лі ся «Хрыс тос Уваск рос», і яна 

ска за ла, што па ме ры сіл да гля-

да ла за ма гі лай ма ёй ба бу лі ўвесь 

той час, што мы не пры яз джа лі. 

А по тым да да ла, што спя ша ец ца 

на спеў кі — рых та вац ца да кан-

цэр та ў го нар Дня Пе ра мо гі. Мы 

вель мі здзі ві лі ся:

— У вас жа ад мя ні лі гэ та свя та?

— Мо жа, у ка го і ад мя ні лі, а ў на-

шым сель са ве це яно заў сё ды бы ло 

і бу дзе, — упэў не на і з го на рам ад-

ка за ла су сед ка Ва ля.

Перш чым раз ві тац ца, жан чы на 

рас ка за ла, што на шчад кі ад ных знаё-

мых ця пер пра цу юць «на клуб ні цы» 

ў Поль шчы, дру гіх — мы юць по суд у 

Гер ма ніі, ін шых — пры бі ра юць у Чэ-

хіі... Яе дзет кі аб за вя лі ся сва і мі сем'-

я мі тут, у вёс ках по бач, і пра цу юць 

на ся бе. Ма юць жы вё лу, трак та рок і 

ста ран на апра цоў ва юць зям лю.

— Цяж ка гар ба цяц ца, — шка дуе 

Ва ля сы ноў і дач ку, — але за тое 

ні хто не га лод ны.

На зва рот най да ро зе спы ні лі-

ся ка ля брац кай ма гі лы і пом ні-

ка ўсім вяс ко вым жы ха рам, якія 

з вай ны не вяр ну лі ся. На ім ёсць 

і імя май го дзе да Яка ва Та лоч кі, 

што пра паў без вес так во сен ню 

1943 го да. Ад зна чы лі, што ме ма-

ры яль нае мес ца ў да гле джа ным 

ста не. У цэнт ры вёс кі, між тым, 

рас па ча та бу даў ніц тва. Пра гэ та 

свед чыць шыль да на драў ля ным 

пар ка не: «Ам бу ла то рыя агуль най 

прак ты кі». Яе, ка лі ве рыць на дру-

ка ва на му, па він ны здаць ужо да 

кан ца го да. Ка лі ёсць ка го ля чыць 

у вёс цы, мо жа, на се ле ны пункт не 

асу джа ны вы мер ці?

Раз гля да лі жоў та-бла кіт ныя 

ага ро джы, якія паў сюд на знач на 

збляк лі апош нім ча сам. Зда ец-

ца, асвя жаць фар бу на іх ні хто 

не збі ра ец ца. На тых да мах, якія 

вы гля да юць за мож ны мі па ўкра ін-

скіх мер ках, га лоў ны знеш ні ат ры-

бут — спа да рож ні ка вая та лер ка. 

З раз на стай най ін фар ма ва нас цю, 

зна чыць, усё ў іх доб ра.

У вяс ко вай кра ме зда ло ся, што 

жыц цё спы ні ла ся не дзе ў ся рэ дзі не 

70-х. Ме на ві та та ды я ха дзі ла сю ды 

ле там па бо ха ны дух мя на га бе ла га 

хле ба. На род звы чай на збі раў ся 

за га дзя. Усе імк ну лі ся пер шы мі ку-

піць цёп лыя бе лыя «цаг лі ны». Так 

ад бы ва ла ся і за раз: не каль кі жан-

чын ча ка лі ма шы ну з хле бам на 

крэс лах ка ля акна. Ка лі мы ўвай-

шлі, яны ста лі ўгля дац ца ў тва ры з 

пы тан нем: «Чые бу дзе це?». Ра дас-

на ўспа мі на лі сва я коў па вяс ко вых 

мя нуш ках і дак ла да лі, хто па мёр, а 

хто ад' ехаў на за роб кі.

Да рэ чы, зда ло ся, што асар ты-

мент у кра ме прак тыч на не змя ніў-

ся. По бач на па лі цах зна хо дзі лі ся 

тан ныя адэ ка ло ны і цу кер кі, фар ба 

і га рэл ка, гу ма выя бо ты і каў ба сы... 

Між тым аб слу жы лі нас без праб-

лем па бан каў скай карт цы, што бы-

ло не ча ка на і пры ем на. Мяс цо вы 

жы хар на вя лі кім пад піт ку мар на 

па спра ба ваў па мя няць не дзе на-

бы ты бе ла рус кі ру бель на грыў ні.

Пры вы ез дзе з вёс кі рап там 

заўва жы лі, што ўздоўж асноў най 

да ро гі, за за гу шча най ле са па ла-

сой, пра кла дзе на аль тэр на тыў ная. 

Яна грун та вая, але доб ра на ка та-

ная. Тут мы змаг лі на ват хут ка сці 

да даць. Так што ў Сянь коў ку пры-

бы лі, яшчэ не ўклю чыў шы фа ры.

Праў да, на пе ра дзе нас ча ка-

ла доў гая да ро га да до му. Не так 

прос та бы ло раз ві тац ца з Укра і-

най. Амаль пяць га дзін у чар зе мы 

раз гля да лі аб ноў ле ны ма ну мент 

«Тры сяст ры», да яко га, зда ва ла-

ся, — ру кой па даць. У ка вяр ні з 

ня зме не най за апош нія пяць га доў 

наз вай «Тры сяст ры» і ўсі мі тры ма 

(!) дзяр жаў ны мі сця га мі на шыль-

дзе бяс кон ца пі лі ка ву. За су сед нім 

сто лі кам па гра ніч нік вель мі ста ран-

на і доў га пе ра жоў ваў ежу... Кан-

чат ко ва сцям не ла, ка лі тра пі лі на 

ўкраін скі да гляд, дзе па рэ чах жва-

ва па ска каў не вя ліч кі тэр' ер чык. 

Ён не знай шоў ні чо га за ба ро не на-

га, і мы на рэш це пе ра сяк лі мя жу.

Дзе сяць хві лін на бе ла рус кай 

Ве ся лоў цы — тут усіх ін тэ лі гент на 

аб ню хаў пры го жы, ша ка лад на га 

ко ле ру лаб ра дор — і апоў на чы Го-

мель ра дас на ві таў нас за па ле ны мі 

ліх та ра мі. Ня гле дзя чы на стом ле-

насць, пры ліў пя шчо ты да Бе ла ру сі 

быў вель мі шчы ры. Праў да, ка лі 

за сы на ла, усё ба чы ла ўкра ін скую 

ня роў ную да ро гу, якая бяс кон ца 

ска ка ла пе рад ва чы ма.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Як мы ўжо пі са лі, у 

ся рэ дзі не са ка ві ка на 

мес цы бы лых ба ёў ка-

ля вёс кі Гаі Ма гі лёў ска-

га ра ё на, дзе ў лі пе ні 

41-га тры маў аба ро ну 

ба таль ён мі лі цыі пад 

ка ман да ван нем ка пі та на Ула дзі мі ра ва, вя-

лі ся по шу ка выя ра бо ты. У іх пры ма лі ўдзел 

су пра цоў ні кі і кур сан ты Ма гі лёў ска га ін сты-

ту та МУС, для якіх спра ва го на ру ад на віць 

ге ра іч нае мі ну лае сва іх ка лег. На сён няш ні 

дзень вя до мы толь кі ка ля ча ты рох дзя сят каў 

ім ёнаў з не каль кіх сот няў мі лі цы я не раў, якія 

стрым лі ва лі во ра га на под сту пах да Ма гі лё-

ва. У апош ні дзень по шу ка вых ра бот ра зам з 

ча ла ве чы мі астан ка мі бы лі зной дзе ны не ха-

рак тэр ныя для сал дат ча соў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны фраг мен ты адзен ня і зброі — вы-

со кія бо ты, на ган, пер' е вая руч ка з за па сным 

пер' ем і да ку мен ты. Спа дзя ван ні на тое, што 

неш та атры ма ец ца пра чы таць на па пе ры, 

якая 78 га доў ля жа ла ў зям лі, бы лі вель-

мі сціп лы мі. Ад нак экс пер ты-кры мі на ліс ты 

ўпраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 

экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ма гі лёў-

скай воб лас ці зра бі лі не ве ра год нае. Спра-

са ва ныя па між са бой фраг мен ты па пе ры, 

тка ні ны і па лі мер на га ма тэ ры я лу ака за лі ся 

член скі мі бі ле та мі Аса авія хім (Та ва рыст ва 

са дзей ні чан ня аба ро не і авія цый на-хі міч на-

му бу даў ніц тву СССР) і «Са ю за ва яў ні чых 

бяз бож ні каў СССР» на імя клі ма віц ка га мі-

лі цы я не ра Ся мё на Якаў ле ві ча Дры шчан кі. 

Бі лет Аса авія хім, на прык лад, быў вы да дзе ны 

яму ў Клі ма ві чах у 1938 го дзе.

Гэ та імя бы ло вя-

до ма чле нам гіс та рыч-

на га клу ба Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС.
— Ле тась на чаль нік ад дзе ла ар га ні за-

цыі на ву ко вай, між на род най і вы да вец кай 
дзей нас ці ін сты ту та пад пал коў нік мі лі цыі 
Аляк сей Цю цюн коў знай шоў у ар хі вах за-
гад на чаль ні ка ўпраў лен ня ра бо ча-ся лян-

скай мі лі цыі НКУС БССР ка пі та на дзяр-

жаў най бяс пе кі Гар дзе е ва ад 10 лю та га 

1940 го да № 59 з пры кла дзе ным да яго 

спі сам пе ра мен на га скла ду Мін скай шко-

лы ра бо ча-ся лян скай мі лі цыі — кур сан таў 

двух га до вых кур саў 1940—1941 га доў. 

У ім зна чы лі ся проз ві шчы 151 ча ла ве ка. 

Ся род іх бы ло імя і Ся мё на Якаў ле ві ча. 

Па зной дзе ных да ку мен тах атры ма ла ся 

да ве дац ца, што ён на ра дзіў ся ў 1914 го дзе. 

Зна ход ка па цвяр джае звест кі, што аса-

бо вы склад шко лы мі лі цыі пры маў удзел 

у аба ро не Ма гі лё ва з 3 да 26 лі пе ня 1941 

го да. А гэ та ад кры вае вя лі кія перс пек ты-

вы ў на шай да лей шай по шу ка вай дзей-

нас ці, — ад зна чыў афі цый ны прад стаў-

нік Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС Кі рыл 

МАР ЖА НАЎ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Член скі бі лет да па мог ад на віць імя аба рон цы
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Гэ тую і мно гія ін шыя цы та ты з са вец ка га філь ма 

«Вя сел ле ў Ма лі наў цы» пад час па езд кі ў гос ці 

да жоў та-бла кіт най сяст ры мы згад ва лі па ста ян на. 

Бо ду ша то раз горт ва ла ся, то зноў згорт ва ла ся.

Пас ля пя ці га до ва га пе ра пын ку мы вы ра шы лі на ве даць 

сваю ма лую гіс та рыч ную ра дзі му — вёс ку Ха ро бі чы 

на Чар ні гаў шчы не. З-за вя до мых па лі тыч ных па дзей яна 

даў но за ме жа мі дзяр жа вы, гра ма дзя на мі якой мы з'яў ля ем ся. 

Так зда ры ла ся з мно гі мі людзь мі та го па ка лен ня, на ва чах 

яко га раз ва ліў ся ма гут ны Са юз Са вец кіх Са цы я ліс тыч ных 

Рэс пуб лік.

На ўлас ныя во чыНа ўлас ныя во чы

Дом і двор, якія за рас лі дзі кім ві на гра дам.

Дом, дзе мы не ка лі жы лі.


