
9 кастрычніка 2013 г.6 ЖЫЦЦЯПІС

Лю дзей псу юць лю дзі?
...Зня ве ча нае це ла дзяў чы ны ра ні-

цай знай шоў вар таў нік рэ чыц ка га До ма 
твор час ці мо ла дзі по бач з бу дын кам. 
Пад час апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра-
пры ем стваў быў за тры ма ны не ад на ра-
зо ва асу джа ны ў свае 19 га доў мяс цо вы 
жы хар. Ён быў ра ней зна ё мы з па цяр-
пе лай. У са цы яль най сет цы ста тус на 
ста рон цы маг чы ма га за бой цы та кі: 
«Псу юць лю дзей не цы га рэ ты, не ал-
ка голь і не лад жыц ця, гэ та ўсё дро бя зі 
ў па раў на нні з тым, як псу юць лю дзей 
лю дзі...» Сваю ста рон ку «фі ло саф» на-
паў няў ка мен та ры я мі пра ма ры ху а ну 
і ві дэа з жорст кі мі ба я мі. На здым ках 
паў сюль — ве ча рын кі і бу тэль кі з вы піў-
кай... У спі се сяб роў за гі ну лай дзяў чы ны 
па са цы яль най сет цы «ВКон так те» 156 
ча ла век, а ста тус аб вя шчае: «Жыц цё 
вы дат нае». Так бы ло...

Спра ва сён ня зна хо дзіц ца ў вы-
твор час ці, і та му Юрый Аляк се е віч, які 
аса біс та вы яз джаў на мес ца тра ге дыі, 
рас каз вае ня шмат. Га во рыць, за бой ца 
быў вель мі п'я ным, ад нак па мя тае, што 
зра біў, і пад ра бяз на рас ка заў след чым, 
як учы няў зла чын ства:

— Але ж пра ма ты вы раз маў ляць не 
хо ча. Ёсць до ка зы, што ха цеў згвал та-
ваць, яна су пра ціў ля ла ся, ён раз зла-
ваў ся... Аса цы яль ны тып. Да рэ чы, за 
не ка то рыя па пя рэд нія зла чын ствы яго 
яшчэ не па спе лі пры цяг нуць да ад каз-
нас ці.

Мы ўзгад ва ем ін шыя зла чын ствы, 
якія вы клі ка лі вя лі кі рэ за нанс у гра мад-
стве: ка лі ма ла дыя за бі ва лі ма ла дых. 
Так зда ры ла ся, што ме на ві та Го мель-
шчы на апош нім ча сам сум на пра сла-
ві ла ся шэ ра гам жу дас ных за бой стваў. 
Па не ка то рых з іх ужо аб ве шча ны пры-
суд, і мы ма ем маг чы масць на зваць 
проз ві шчы за бой цаў. Боль шасць яшчэ 
рас сле ду ец ца, і, па куль за бой цы ма-
юць ста тус па да зра ва ных, на зы ваць іх 
нель га.

Але ж фа бу лы зла чын стваў ужо вя-
до мыя, і та му больш ці ка ва, ад куль у 
зу сім ма ла дых лю дзей та кая звя ры ная 
жорст касць?

102 уда ры на жом
Смя рот ны пры суд вы не се ны па 

спра ве аб за бой стве сту дэнт кі ГДУ імя 
Ф. Ска ры ны На тал лі Емяль ян чы ка вай. 
Больш за сот ню на жа вых ра нен няў на-
лі чы лі кры мі на ліс ты на це ле за бі тай 
дзяў чы ны, якую ле тась у ве рас ні су се-
дзі знай шлі ля пад' ез да свай го до ма ў 
Го ме лі. 22-га до вая сту дэнт ка па мер ла 
да пры ез ду «хут кай да па мо гі» — зла-
чын ца не па кі нуў ёй шан цаў на жыц цё. 
За бой цу, то ка ра ад на го з го мель скіх 
прад пры ем стваў, за тры ма лі на пра ця-
гу дня.

Вы свет лі ла ся: ка лі ве ча рам На тал ля 
з сяб роў кай вяр та лі ся да до му на аў то-
бу се, у яго ўвай шоў ней кі хло пец. Па 
апі сан нях і ві дэа за пі се з ка мер на зі ран-
ня на пры пын ку транс пар ту апе ра тыў ні-
кі вы лі чы лі маг чы ма га за бой цу.

След чы па асаб лі ва важ ных спра вах 
след ча га ўпраў лен ня Рус лан Ко сач га-
во рыць, што ма тыў за бой ства вы гля дае 
для нар маль на га ро зу му прос та не да-
рэ чным:

— Гру ноў рас тлу ма чыў, што за тры 
ме ся цы да за бой ства яны ад па чы ва-
лі кам па ні яй у ад ным з два роў: пі лі 
пі ва, спя ва лі пес ні. Спа чат ку спрэч ка 
ад бы ла ся па між Емяль ян чы ка вай і су-
жы цель кай Гру но ва, а по тым На тал ля 
ад моў на вы ка за ла ся на конт яго здоль-
нас цяў спе ва ка і па раў на ла з пеў нем. 
Ча ла ве ку з ту рэм ным мі ну лым гэ та зда-
ло ся страш най аб ра зай. Але ж кан флікт 
быў па ту ша ны, і ўсе ра зы шлі ся мір на. 
Гру ноў пад трым лі ваў сяб роў скія ад но-
сі ны з бра там Емяль ян чы ка вай, ча сам 
пе ра ся ка лі ся шля хі і з На тал ляй. Зда-
ва ла ся, што не пры ем ны вы па дак зу сім 
за быў ся. Ад нак у той ра ка вы во сень скі 
дзень у яго быў змроч ны на строй, і сваю 
на за па ша ную агрэ сію ён вы ліў на ах-
вя ру — На тал лю, якая яму су стрэ ла ся 
вы пад ко ва. Пад час след ства 24-га до вы 
зла чы нец імк нуў ся ўсё рас ка заць, пры-
зна ваў ві ну. На спра ве ён ча ла век іл жы-
вы, вёрт кі, а по гляд у яго воў чы.

Аляк санд ра Гру но ва вы хоў ва ла ма ці. 
Але ж га лоў ным яе за ня ткам бы ло ўлад-
ка ван не аса біс та га жыц ця. Жан чы на 
змя ні ла шмат су жы це ляў, ад на го з якіх 

17-га до вы Са ша збіў да смер ці. 
Та ды і атры маў пер шы тэр мін 
у мес цы не вель мі ад да ле ным. 
Быў у яго бія гра фіі і «скін хэ даў-
скі» во пыт. Злос ны, жорст кі, 
агрэ сіў ны — так яго ха рак та-
ры за ва лі прак тыч на ўсе, хто ве-
даў. Псі хі ят рыч ная экс пер ты за 
пры зна ла ў яго на яў насць свя-
до мас ці. Знай шлі, праў да, эма-
цы я наль нае рас строй ства асо-
бы — але ж гэ та не з'яў ля ец ца 
псі хіч ным за хвор ван нем. «Дах» 
па ехаў, ка лі з'я ві ла ся ня знач ная 
пад ста ва. У той мо мант, ка лі на-
но сіў уда ры, унут ры бы ла та кая 
зло ба, што ён не мог спы ніц ца. 
У су дзе цал кам пры знаў ві ну і 
пра сіў пра ба чэн ня ў ма ці. Да рэ-
чы, сваю дзяў чы ну Гру ноў вель мі ка хаў 
і дзе ля яе быў га то вы на ўсё. У тым лі ку 
свае па чуц ці пас ля спрэч кі з ёю ад ной-
чы да каз ваў дэ ман стра цый най спро бай 
са ма за губ ства.

Са мыя кру тыя
На ступ ная гіс то рыя, якая ад бы ла ся ў 

Жло бін скім ра ё не, маг чы ма, не вель мі 
рас ты ра жа ва ная СМІ. Але ж «ге рой» 
зноў жа ма ла ды (22-га до вы), ра ней 
не су дзі мы. У са ка ві ку N. з асаб лі вай 
жорст кас цю за біў ру ка мі і на га мі са бу-
тэль ні ка. У та го бы лі пе ра ла ма ны ўсе 
рэ бры і прак тыч на не за ста ло ся цэ лых 
унут ра ных ор га наў. Пад ста вай стаў 
маг чы мы кра дзеж бу тэль кі. След чы 
па асаб лі ва важ ных спра вах след ча га 
ўпраў лен ня Ган на Дзят ла ва га во рыць, 
што гра ма дзя нін пры знае сваю ві ну, на 
след чым экс пе ры мен це па ка заў, як ад-
бы ва ла ся зла чын ства.

— N. вы рас у поў най вяс ко вай сям'і, 

дзе баць коў нель га па пра кнуць у зло-
ўжы ван ні ал ка го лю. Ад нак праб лем-
ным ён быў з дзя цін ства, і за дрэн ныя 
па во дзі ны баць ка яго заў сё ды збі ваў. 
Ві даць, хло пец доб ра за сво іў, што 
ўплы ваць на асо бу мож на толь кі та кім 
чы нам. Ён час та ўця каў з до му, ста яў 
на улі ку ў ін спек цыі па спра вах не паў-

на лет ніх як ба дзяж ка. По тым стаў піць, 
яго па ста ві лі на ўлік за ўжы ван не ал ка-
го лю. Да рэ чы, па мес цы жы хар ства яго 
ха рак та ры за ва лі ад моў на, а па мес цы 
ву чо бы і пра цы — ста ноў ча. Маг чы ма, 
там больш ува гі яму ўдзя ля лі. За ме сяц 
да тра ге дыі N. па спеў ад зна чыц ца яшчэ 
і тым, што бес пад стаў на збіў п'я на га 
су се да, яко га пад няў ноч чу з лож ка ў 
сва ім до ме. Ну а по тым зноў жа ў п'я-
ным ста не з асаб лі вай жорст кас цю за-
біў са бу тэль ні ка. Ця пер N. зна хо дзіц ца 
ў след чым іза ля та ры, па во дзіць ся бе 
вель мі ўпэў не на і спа кой на. Ві ны сва ёй 
не ад маў ляе.

І яшчэ адзін эпі зод, які ха рак та ры зуе 
і за бой цу, і яго ах вя ру. Пе рад тым, як 
ад бы ла ся апош няя бой ка, «сяб ры» ра-
бі лі па рэ зы на ру ках. Адзін пе рад ад ным 
вы пенд ры ва лі ся: хто больш кру ты?

Баць кі N. сён ня ві на ва цяць ся бе за 
тое, што ў дзя цін стве сы ну не да лі не-
аб ход най ува гі. Яны лі чаць, што дрэн на 
яго вы ха ва лі.

Іх аб' яд на ла «спра ва»
За бой цы го мель ска га сту дэн та пра-

сі лі змяк чыць пры суд, але ён па кі ну ты 
без змя нен ня. Анд рэй Чар нец кі, які на 
мо мант зла чын ства быў не паў на лет-
нім, па ка ра ны на 15 га доў па збаў лен ня 
во лі ў вы праў лен чай ка ло ніі ва ўмо вах 
агуль на га рэ жы му. 20-га до вы Іван Бі зу-
ноў атры маў 25 га доў па збаў лен ня во лі 
з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці і ўтры ман нем 
у вы праў лен чай ка ло ніі ўзмоц не на га рэ-
жы му.

Стар шы след чы след ча га ўпраў-
лен ня Мак сім Ка лян чук га во рыць, што 
абод вух зла чын цаў вы хоў ва лі ба́ць кі:

— У Бі зу но ва баць кі ра зы шлі ся, ка лі 
ён быў зу сім ма лень кім. Яго ма ці жы-
ла ў Го ме лі, і сын зрэд ку на вед ваў яе, 

але жыў з баць кам, трэ не рам 
па па рус ным спор це. Да рэ чы, 
баць ка яго браў на трэ ні роў кі і 
спа бор ніц твы, але з ця гам ча-
су ін та рэс юна ка да спор ту стаў 
зні каць. Больш цяг ну ла ву лі ца. 
Ней кі час меў ста сун кі са скін-
хе да мі. Доб ра ву чыў ся ў ме ды-
цын скім ка ле джы і лі чыў ся бе 
вель мі здоль ным, ра зум ным. 
Са бой быў вель мі за да во ле ны. 
Ка заў: мне не ці ка ва мець ста-
сун кі з людзь мі. У той жа час 
ся род яго дроб ных «подз ві гаў» 
— вы кра дзе ны ў гі пер мар ке це 
плас ты ка вы ко шык.

Анд рэй Чар нец кі вы хоў ваў ся 
баць кам-кі роў цам. Ма ці даў но 
па збаў ле на баць коў скіх пра воў 

і ця пер жы ве ў Свет ла гор ску. Баць ка 
по тым ажа ніў ся дру гі раз і мае ма ла лет-
няе дзі ця ад дру го га шлю бу. Ста рэй шы 
сын яшчэ ў шко ле ста яў на улі ку ў ІСН, 
ба дзяж ні чаў. По тым па сту піў ву чыц ца 
ў ма шы на бу даў ні чы ка ледж. Усе ве да лі 
яго як кра са моў на га хлу са. Ён упэў не на 
рас каз ваў бай кі пра тое, які ён «кру ты». 
Вя до ма, што ён не ад ной чы пра сіў гро-
шы ў зна ё мых. Пры гэ тым ка заў, што 
баць кі за гі ну лі ў аў та ка та стро фе, а яму 
трэ ба за браць іх це лы. Да рэ чы, гэ тую 
гіс то рыю ў ва ры я цы ях ён рас каз ваў не-
ад ной чы, а вось баць ка па зна ё міў ся з 
ёй, толь кі ка лі вы ву чаў ма тэ ры я лы кры-
мі наль най спра вы. Ён быў у шо ку ад 
та го, коль кі ра зоў сын яго «ха ваў».

Іні цы я ты ва здзяйс нен ня за бой ства 
па хо дзі ла ме на ві та ад Анд рэя Чар нец-
ка га, сцвяр джае стар шы след чы след-
ча га ўпраў лен ня Мак сім Ка лян чук:

— Спа чат ку ён пра па на ваў Бі зу но ву 
за біць вя до ма га го мель ска га ды джэя 
і аб ра ба ваць яго ква тэ ру. По тым пра-
па на ваў вы крас ці вя лі кую су му гро-
шай у сва я коў, для ча го іх трэ ба бы-
ло так са ма за біць. Ён ка заў: «Мне ж 
усё роў на бе гаць, бо я з до му пай шоў. 
Та му трэ ба ву чыц ца за бі ваць. Да вай 
па спра бу ем, на прык лад, за біць та го, 
хто бу дзе зна хо дзіц ца на пры пын ку 
гра мад ска га транс пар ту». Яшчэ бы ла 
пра па но ва за біць так сіс та. Урэш це яны 
вы ра шы лі за біць ледзь зна ё ма га сту-
дэн та-вы дат ні ка Аляк санд ра Ба раз ну, 
які вет лі ва пус ціў іх у дом, па куль ма ці 
і ба бу ля бы лі на да чы. Па куль хло пец 
ва рыў ка ву, зла чын цы аб мяр коў ва лі, 
якім чы нам бу дуць яго за бі ваць. Уда ры 
на нес лі ру ка мі і на га мі. По тым вы кра-
лі ста ры ноў тбук, па ра сон, шкар пэт кі, 
1,3 млн руб лёў... І па ча лі за мя таць сля-

ды: пра ці ра лі па верх ні га рэл кай, па сы-
па лі пер цам. На пры кан цы ўклю чы лі ўсе 
га за выя кан фор кі. Але ж усе пад гле-
джа ныя ў дэ тэк ты вах за ха ды пе ра сця-
ро гі не да па маг лі ім знік нуць бяс след на. 
Пра фе сі я на лы знай шлі іх хут ка.

Да рэ чы, сяб роў ства па між Бі зу но-
вым і Чар нец кім не бы ло. Іх аб' яд на ла 
спра ва. Кры мі наль ная. І по шук пры год, 
у якіх ад чу ва ец ца «пры смак» кры ва вых 
тры ле раў.

Сын баць ку «за ка заў»
Ві даць, на ана ла гіч ных кі на тво рах 

вы рас лі і два пры яце лі K. і M. Пер шы, 
K., 20-га до вы сын го мель ска га прад-
пры маль ні ка, «за ка заў» свай го баць ку 
і ба бу лю. «За каз» вы ка наў ся бар і ад-
на го дак М. Абод ва хлоп цы жы лі ве се-
ла, лю бі лі ба е ві кі, дыс ка тэ кі і дзяў чат, 
ха це лі мець усё і ця пер. Жыц цё ўспры-
ма лі як вя лі кае яск ра вае шоу, у якім ім 
ад ве дзе на не апош няя ро ля.

На га даю: ле тась на па чат ку снеж ня 
ў Го ме лі пры ту шэн ні па жа ру ў пры ват-
ным до ме бы лі зной дзе ны два це лы: 
муж чы ны і жан чы ны. Як вы свет лі ла ся 
— ма ці і сы на. Апош ні быў прад пры-
маль ні кам і зда ваў у пра кат да ра гія 
аў та ма бі лі. Пад па да зрэн не ад ра зу ж 
тра пі лі 20-га до вы не пра цу ю чы га мяль-
ча нін і яго ад на го дак, гра ма дзя нін Ра сіі 
(ён жа — сын і ўнук за бі тых). Вы свет лі-
ла ся, што апош ні пра жы ваў то з ма ці ў 
Ра сіі, то з баць кам — у го ра дзе над Со-
жам. Сын біз нес ме на ма рыў атры маць 
аў та ма бі лі ў спад чы ну і за тым пра даць 
іх. На атры ма ныя гро шы ха цеў ад крыць 
по кер ны клуб. Баць ку ён лі чыў скна рам 
і меў з ім на цяг ну тыя ад но сі ны.

Ма ла ды ча ла век рых та ваў ся да за-
бой ства сва я коў на пра ця гу паў го да. 
Ду маў пра роз ныя спо са бы здзяйс нен-
ня зла чын ства і на ват спра ба ваў зма-
заць ядам кам п'ю тар ную кла ві я ту ру. Не 
да па маг ло. Пас ля знай шоў пры яце ля, 
які па га дзіў ся за біць сва я коў за буй-
ную су му гро шай. Зла чын ства бы ло 
ўчы не на ў кан цы ліс та па да, на 45-год-
дзе баць кі, уна чы. У яго дом зай шоў 
пры яцель сы на і на пы тан не: «Што ты 
тут ро біш?», ад ка заў, што пры нёс клю-
чы. Ад ной ру кой пра цяг нуў іх, а дру гой 
уда рыў муж чы ну ма ла тком па га ла ве. 
Ма ці кі ну ла ся на да па мо гу і так са ма 
атры ма ла ўда ры па га ла ве. У гэ ты час 
сын зна хо дзіў ся на дыс ка тэ цы. Пас ля 
здзяйс нен ня звер скай рас пра вы вы ка-
наў ца па ка заў вы ні кі сва ёй «пра цы». З 
до ма бы лі вы не се ны рэ чы і гро шы, а 
тру пы за бой ца пе ра нёс у ба гаж нік аў-

та ма бі ля. Праў да, не змог іх вы вез ці 
з-за га ла лё ду. На пра ця гу дзе ся ці дзён 
за бі тыя ля жа лі ў аў та ма бі лі, які ста яў у 
два ры до ма. Іх ні хто не шу каў, бо сва я-
коў у Го ме лі не бы ло. Урэш це за бой цы 
вы ра шы лі спа ліць тру пы ра зам з до-
мам. Але ж вы ра та валь ні кі не да лі до му 
зга рэць цал кам пас ля пад па лу.

Зла чын цаў за тры ма лі на пра ця гу 
тыд ня, хоць адзін з іх вы ехаў у Ра сію, а 
дру гі ха ваў ся ў Грод не з вы кра дзе ны мі 
з до ма рэ ча мі і гра шы ма. За раз у Го-
мель скім аб лас ным су дзе пра хо дзіць 
пра цэс па гэ тай рэ за нанс най кры мі-
наль най спра ве.

Вод га лас 90-х?
Усе пе ра лі ча ныя тра ге дыі ма юць не-

муд ра ге ліс тыя сю жэ ты. Як у філь мах, 
ство ра ных вы ключ на дзе ля дэ ман стра-
цыі спец эфек таў, сі лы і ма гут нас ці га-
лоў на га ге роя. Эфект ных сцэн за шмат, 
а сэнс ад сут ні чае ўво гу ле. Ло гі ка губ ля-
ец ца, і «ге роі» са праў ды не ра зу ме юць, 
ШТО яны на ра бі лі, на вош та за гу бі лі чу-
жое і зня ве чы лі сваё жыц цё.

Вы ка жу пры ват ную дум ку. Усе за-
бой цы, зрэш ты, як і іх ах вя ры, на ра-
дзі лі ся на сты ку 80-90 га доў. Гэ та быў 
час, ка лі іх баць кам час та бы ло не да 
вы ха ван ня — трэ ба бы ло вы жы ваць. 
Ад ны шу ка лі, дзе ата ва рыць та ло ны на 
пра дук ты, ін шыя з вя ліз ны мі клят час-
ты мі ба у ла мі ез дзі лі «на Кі тай і Поль-
шчу», хтось ці ста яў пры да ро зе і пра да-
ваў пра дук цыю свай го прад пры ем ства, 
вы да дзе ную ў якас ці за роб ку... У гэ ты 
ж смут ны час не ка то рыя на ву чы лі ся ла-
віць вя лі кую ры бу ў вель мі ка ла мут най 
ва дзе. Амаль ад кры та сфе ры ўплы ву 
на Го мель шчы не дзя лі лі «ма ро за ўцы» 
і «па жар ні кі», апя ва ю чы ў нар ка тыч-
ным дур ма не блат ную ра ман ты ку бан-
дыц ка га жыц ця... Ме на ві та та ды на 
свя до масць і пад свя до масць не ча ка-
на аб ры ну ла ся ла ві на кры мі на лу — і ў 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі, і на во кал. 
Асаб лі ва ўспры маль ны мі да не га ты ва, 
як заў сё ды, ака за лі ся дзе ці. Вя до ма ж, 
усе асноў ныя ры сы ха рак та ру ча ла ве-
ка фар мі ру юц ца ў са мыя пер шыя га ды 
жыц ця. Ка лі так, дэ ві янт ныя па во дзі ны 
сён няш ніх ма ла дых за бой цаў бы лі за-
кла дзе ны ў той са мы час?

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
P.S. Ёсць яшчэ дзве гуч ныя кры мі-

наль ныя спра вы, пра якія — у асоб ным 
ма тэ ры я ле. Раз мо ва пой дзе пра за бой-
ствы ма ла дых дзяў чат, якіх па зба ві лі 
жыц ця не пры ня тыя па клон ні кі. І ўсе — з 
та го ж па ка лен ня 90-х.

■

Гэ та мы, Гос па дзі...Гэ та мы, Гос па дзі...  ��

З АСАБ ЛІ ВАЙ ЖОРСТ КАС ЦЮ
— За 15 га доў, што пра цую ў след чых ор га нах, упер шы ню су тык нуў ся 
з ТА КОЙ жорст кас цю...
На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Го мель скай воб-
лас ці Юрый Дзям' ян чык па ро ду дзей нас ці ба чыў шмат жах лі ва га, але 
і ён ска ла на ец ца, ка лі раз мо ва ідзе пра ня даў няе за бой ства дзяў чы ны 
ў Рэ чы цы. Сён ня гэ тая кры мі наль ная спра ва, за ве дзе ная па ч. 2 арт. 
139 КК РБ, пе ра да дзе на ў След чы ка мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па куль хло пец ва рыў ка ву, 
зла чын цы аб мяр коў ва лі, 
якім чы нам бу дуць яго за бі ваць. 
Уда ры на нес лі ру ка мі і на га мі. 
По тым вы кра лі ста ры ноў тбук, 
па ра сон, шкар пэт кі, 
1,3 млн руб лёў...

Кроп ка на пла не це: Кроп ка на пла не це:   ��
N53° 53.626' N53° 53.626' 
E26°25.565'E26°25.565'

У са мых не трах На лі боц кай пу шчы, дзе сы хо дзяц ца ме жы 
Ва ло жын ска га, Стаўб цоў ска га і Іў еў ска га ра ё наў, за ста ло-
ся не каль кі ху та роў — Есь ка ва, Стась ка ва, Коз лі кі... Ка лі я 
блу каў у мяс ці нах най боль шай кан цэнт ра цыі але няў gflчас 
го ну, да ро га вы ве ла на ад ну з гэ тых, як не ка лі ка за лі, ад на-
асоб ных гас па да рак. Зня нац ку рас су нуў ся ляс ны гу шчар, і 
на па ля не на ма ля ва лі ся ся лян скія па бу до вы — ха та, хлеў, 
пу ня, за га род кі для свой скай жы вё лы, студ ня. За гас па дар-
скім пля цам клін по ля — се на кос і пчаль нік. Паўз сця ну ле су 
не ку ды цяг нец ца ча ра да элект рыч ных слу поў. Пра тое, што 
ху тар жы вы, зра зу меў яшчэ на па ды хо дзе: рэ хам ад бі ваў-
ся гуч ны брэх, па лах лі ва га га та лі гу сі. Спрад веч най ці шы ні, 
якая па на ва ла яшчэ не каль кі ім гнен няў та му, не бы ло і сле ду. 
За стац ца не за ўва жа ным ужо не вы па да ла. З-за абу джа на га 
пад вор ка на ган ку ха ты з'я ві ла ся по стаць муж чы ны ста ла га 
ве ку, за ёю з цём на га пра ёму дзвя рэй з ці ка вас цю вы гля даў 
жа но чы твар.

— Мы ча ка ем аў та кра му і вы ра шы лі, што гэ та яна як раз і пад' еха-
ла, — ка жа гас па дар. — Раз на ты дзень, па па ня дзел ках, да нас пры-
во зяць све жыя пра дук ты. Бы вае, што рэйс пе ра но сіц ца на на ступ ны 
дзень: з Івян ца да сюль доб рых двац цаць кі ла мет раў.

Май му з'яў лен ню Сі гіз мунд і Соф'я Сол та ны ні бы та і не здзі ві лі ся, 
маў ляў, сю ды ня рэд ка за віт ва юць зна ё мыя і не зна ём цы — па ляў ні чыя, 
грыб ні кі, гас па да ры су сед ніх ху та роў, доч кі з Мін ска і Івян ца, уну кі, 
праў ну кі. Са праў ды, толь кі на пер шы по гляд жыц цё на ляс ной па ля не 
зда ец ца пус тэль ніц кім, сха ва ным ад люд скіх ва чэй.

У тую ве рас нё вую ра ні цу зра біць уда лыя здым кі але няў мне не па шан-
ца ва ла. А з на ды хо дам дня асця рож ныя жы вё лы зу сім пе ра ста лі ад гу ка цца 
і ста і лі ся ў ляс ных гу шча рах. Па чуў шы пра маё за хап лен не, Сі гіз мунд па-
ве да міў, што яшчэ а вось май ра ні цы аку рат за яго ха тай моц на раў лі два 
але ні. Я па шка да ваў, што не апы нуў ся тут дзвю ма га дзі на мі ра ней.

— Я ў гры бы вы пра віў ся, а яны як за тру бі лі! Ві даць, ду жыя але ні 
бы лі, — за зна чыў гас па дар.

Раз віт ва ю чы ся, я не мог не за пы тац ца пра па хо джан не наз вы ху та ра, 
пра тое, як даў но ён іс нуе і ча му гас па да ры ад да лі пе ра ва гу не люд най 
вяс ко вай ву лі цы, а са мот на му жыц цю ў ле се. І з не пра цяг лай раз мо вы 
да ве даў ся, што яшчэ пе рад вай ною ў гэ тай част цы На лі бо каў (гэ так 
на зы ва юць пу шчу) бы ло ка ля ся мі дзе ся ці ху та роў і фаль вар каў.

— Ад куль пай шла наз ва ху та ра, мы дак лад на не ве да ем, хут чэй за ўсё, 
яна ад наз вы ўро чы шча. Мо ста рэй шыя і ве да лі, але іх па бі лі ў вай ну.

У час вай ны пу шча бы ла пар ты зан скай зо най. У вы ні ку дзвюх кар ных 
апе ра цый боль шасць ляс ных гас па да рак эсэ саў цы спа лі лі, а жы ха роў (72 
ча ла ве кі) ка го за ка та ва лі, ка го спа лі лі жыў цом, а мно гіх вы вез лі ў Гер ма нію, 
і яны сю ды больш не вяр ну лі ся. Не вяр ну лі ся з Ня меч чы ны і баць кі Соф'і.

Па чуў шы гэ тую гіс то рыю, па ду маў, што ба ба Зо ся як раз з тых апош-
ніх све дак тра гіч ных па дзей на на шай зям лі, пра якія мы рас каз ва ем у 
звяз доў скай руб ры цы «Вог нен ныя вёс кі». Вар та бы ло б зноў вяр нуц ца 
сю ды яшчэ раз і пад ра бяз на рас пы таць жан чы ну пра ўба ча нае і пе ра жы-
тае ёю. І пра тое, як на ладж ва ла ся пас ля ва ен нае пу шчан скае жыц цё.

— Пас ля вай ны ў час па ля ван няў я час та блу каў ся род ко ліш ніх 
ху та роў, — рас па вя дае Сі гіз мунд. — Мяс ці ны па да ба лі ся. За крад ва-
ла ся дум ка па ся ліц ца ў ле се, блі жэй да пры ро ды. Ад ной чы ўба чыў 
пус ты пляц ад ко ліш няй гас па дар кі, за ці ка віў ся, ка му ён на ле жыць. 
Да ве даў ся, што на су сед нім ху та ры жы ве дач ка ко ліш ніх гас па да роў 
Соф'я Фар бот ка. Па зна ё мі лі ся, а паз ней і па бра лі ся шлю бам. Спа чат ку 
па бу да ва лі ча со вую хат ку, а ў 1960-м па ста ві лі вось гэ ты дом.

У ле се ма ла до му гас па да ру знай шла ся і ад па вед ная пра ца — ахо-
ва кал гас на га ле су і вар та ван не стат ка буй ной ра га тай жы вё лы, якую 
пры га ня лі сю ды на ле та. Але га лоў нае, што ён меў маг чы масць быць 
пры лю бі май спра ве — па ля ван ні. Гас па дар пры гад вае: «Ра ней жы-
вё лы бы ло знач на больш, чым ця пер, за се зон на дзяр жаў ны за каз 
ад стрэль ва лі па 25 ла сёў».

Яшчэ на па ды хо дзе да Коз лі каў зле ва ад сцеж кі пры кме ціў крыж, 
аб не се ны ага ро джаю. Ма гі ла ці прос та стаў ны крыж? Под пі су на шыль-
дач цы ні я ка га. Та ям ні цу пры ад кры ла ба ба Зо ся: «Тут па ха ва ны мае 
ста рэй шыя сяст ра Ве ра ні ка і брат Час лаў. За гі ну лі 6 сту дзе ня 1944 
го да ад пар ты зан скіх куль, іх, ні бы та, па лі чы лі за шпі ё наў. З-за вай ны 
шмат якой не раз бя ры хі бы ло».

Ад чу ва ла ся, што гас па да рам не ха це ла ся ва ру шыць мі ну лае пе рад не-
ча ка ным гос цем. Я не стаў на стой ваць на пад ра бяз нас цях даў няй тра ге дыі 
і быў удзяч ны за тое, пра што да ве даў ся. Па ло ва во се ні яшчэ на пе ра дзе, і 
мя не це шыць на дзея, што гэ тая су стрэ ча са праў ды не апош няя.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Ва ло жын скі ра ён.

ВО СЕНЬ  ВО СЕНЬ  
у Коз лі каху Коз лі ках


