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ФАШЫСЦКАЯ  НАВАЛА

Л я вытокаў Нёмана, за дванаццаць кіламетраў ад яго 
пачатку, знаходзіцца пасяленне Магільна, самае ста-

ражытнае на Уздзеншчыне.
У канцы чэрвеня 1941 года жыхары мястэчка 

Магільна хваляваліся і днём і ноччу, бо фашысцкая на-
вала набліжалася.

Усё часцей праляталі варожыя самалёты, усё гучней 
чулася гарматная кананада, выбухі бомбаў.

Нібы злоўленая птушка ў клетцы, кідалася па 
невялікім пакоі сакратар сельсавета і сакратар камса-
мольскай арганізацыі Марыя Цітко, стройная чарнявая 
дзяўчына. Зірнула ў акно: па вуліцы праехала машына 
з адступаючымі чырвонаармейцамі. Толькі падышла да 
шафы — гармата грукоча.

Штамп і пячатку на ўсякі выпадак паклала ў кішэню 
картовага пінжака, самыя каштоўныя дакументы ад-
кладала ў асобныя папкі. Частыя тэлефонныя званкі 
дабаўлялі хвалявання, бо баялася пачуць самае страшнае 
цяпер — весткі аб эвакуацыі. Думалася ёй, што вайна за-
станецца недзе на захадзе, вораг не прарвецца сюды. Звя-
зала папкі. Зноў звоняць.

— Старшыні няма, паехаў у раён. Што рабіць?.. Каб 
жа я ведала, Любачка. Сама кручуся, як уюн на гара-
чай патэльні… Што?! Раённыя ўстановы пустыя?! Не 
можа быць! Пачакай, сама пазваню ў райвыканкам… 
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Ало!… Не адказваюць?! Дайце тады райкам камсамо-
ла… Растаргуеў? Добры дзень!.. Што?! Немцы дэсант 
скінулі?! Нам прабірацца на ўсход… Дакументы зака-
паць… А пячаткі не пакідаць… Ало! Ало! Пошта! Чаму 
перарвалі?

Марыя кінула трубку, схапіла папкі і выбегла ў сенцы, 
дзе ў падпамосці быў склеп, спусцілася па драбінах уніз, 
каб закапаць там дакументы. Хтосьці прыбег у пакой 
сельсавета, пачуўся знаёмы дзявочы голас. 

— Я тут! — гукнула Марыя. — Бяжы, Любка, па 
камсамольцаў. Пойдзем у Вузду! Хутчэй, мілая!

Люба Трухан, работніца ашчадкасы, невысокая 
светлавалосая дзяўчына, імкліва пабегла па вуліцы. 
Неўзабаве каля сельсавета сабраўся гурт дзяўчат і 
хлопцаў з клункамі. Усе ажыўлена перагаворваліся, на 
тварах — разгубленасць і неспакой.

У гэты час два ваенныя зайшлі ў сельсавет. Марыя 
глянула на іх і адчула, як часцей затахкала сэрца. Не-
прывычны выгляд камандзіраў насцярожыў яе, напомніў 
нядаўнюю размову з Растаргуевым аб варожым дэсанце.

— Дайце дакументы… і пячатка… Будзем адправіць в 
Узда, — сказаў адзін. Другі пазіраў на Марыю з нейкай 
баязлівай насцярожанасцю.

«Сотні байцоў прайшлі праз Магільна, але ніводзін не 
цікавіўся дакументамі. Прасілі паесці, пыталі пра транс-
парт і мецыцынскую дапамогу… I гэтыя няправільныя 
фразы, і пячатка. «Адправіць в Узда», — думала Цітко.

— Няма дакументаў. Старшыня сам павёз рані-
цай, — пасля некаторага вагання сказала дзяўчына.

Ваенныя пераглянуліся, а ў Марыі замерла сэрца. 
Невядома, як бы скончылася гэта сустрэча, каб у пакой 
не ўскочыла Люба. Яна паведаміла, што прывезлі ране-
нага палкоўніка на машыне, што шафёр прасіў сабраць 



5ЦЯЖКАЯ ДАРОГАЦЯЖКАЯ ДАРОГА

абед на чалавек пяцьдзесят. Незнаёмцы пачулі размову
і паспешліва выйшлі.

«Няўжо гэта і ёсць дэсантнікі?!» — думала Марыя.
А каля машыны гучаў ужо ўладарны голас «капітана»:
— Сюды, хлёпцы! Знімаць ранены!
Барыс Аўсянік і Эдуард Петрашэўскі знялі палкоўніка 

з машыны.
У канцы вуліцы паказаліся кавалерысты, рыссю 

імчаліся ў цэнтр мястэчка. Марыя падбегла да іх і сказа-
ла, каб памаглі злавіць двух дэсантнікаў.

Кавалерысты пад'ехалі да незнаёмых, абяззброілі 
іх, абшукалі і знайшлі нямецкія дакументы. Дэсантнікі 
ўсё ж!

Дзяўчаты пабеглі дадому і прынеслі хто што змог з 
яды. А хлопцы перанеслі раненага палкоўніка ў машыну, 
пасадзілі туды звязаных палонных дэсантнікаў. Машына 
загуркатала і накіравалася на шашу, якая вяла на ўсход. 
Неўзабаве і кавалерысты праскакалі ля сельсавета.

— Цяпер наша чарга, — сказала Марыя.
Слёзы развітання з роднымі, пацалункі, пажаданні.
Праз дзесяць мінут дзяўчаты і хлопцы ішлі па грэблі, 

выціралі заплаканыя шчокі, з жалем і страхам аглядаліся 
на роднае Наднямонне, на такія знаёмыя да драбніц 
пагоркі і хаты, развітваліся з імі, магчыма, назаўсёды. 
Ніхто не ведаў, што чакае ўперадзе, але кожны разумеў, 
што пусціліся ў нязведаны шлях. Усім хацелася запомніць 
на ўсё жыццё мілыя сэрцу краявіды: абрывісты левы бе-
раг Нёмана і невялікі трэці мост праз старое рэчышча ля 
Замосця.

Прычын для цяжкага роздуму хапала, бо ў кожнага 
дома заставаліся родзічы. Што чакала іх? Які лёс на-
паткае бацькоў, братоў, сясцёр? Думалі і пра старэйшых 
братоў, якія служылі ў арміі і недзе адбівалі цяпер атакі 
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ворага. Хацелася самім хутчэй узяць у рукі баявую зброю 
і агнём сустракаць прышэльцаў, знішчаць іх, гнаць назад.

На выгане каля Нёмана і замчышча бегалі пастушкі. 
Дванаццацігадовы Вася Барысевіч выглядаў больш ста-
лым і сур’ёзным, чым яго аднагодкі. Магчыма, таму, што 
гадаваўся без бацькі. Быў Вася зусім малы, калі конь 
спалохаўся машыны, якую ўбачыў упершыню, перакуліў 
воз і забіў бацьку. Вася меў штодзённы клопат: раніцай 
выгнаць на выган гусей, днём глядзець, каб гусяняты не 
далучыліся да чужых, а вечарам — прыгнаць дадому. 
Праўда, пасвіць іх не так цяжка, бо гусак з гускай самі 
наглядалі за гусянятамі. На выгане пасвілі гусей такса-
ма Ваня Тарбэцкі, Ігар Стахно, Віця Бярозка і Валодзя 
Жыгалковіч, які быў сярод пастушкоў маладзейшы. Ся-
бры пабеглі купацца ў Нёман, дзе вада чысцейшая, чым 
стаячая ў старым рэчышчы. Раздзеліся, плюхаюцца ў 
вадзе.

Каля моста спынілася чалавек трыццаць стомленых 
байцоў. Яны кінуліся да рэчкі, абмылі запыленыя твары, 
напоўнілі біклагі вадой і шпарка пакрочылі па мосце. 
Калі параўняліся з хлопчыкамі, адзін баец крыкнуў ма-
лым, каб беглі дадому, бо тут будзе бой.

Дзеці выскачылі з вады, адзеліся, разгублена
пераглянуліся. Адчуванне бяды працяла сэрцы па-
стушкоў. Яны кінуліся ўцякаць у Замосце, з трывогай 
аглядаліся на Магільна.

На шашы паказалася гармата на коннай цязе. Коні 
былі потныя, паміж ног і каля вупражы камякамі вісела 
пена і падала на зямлю. Байцы подбегам спяшаліся ззаду, 
нават не звярнулі ўвагі на раку, якая сваёй прахалодай 
вабіла да сябе. Артылерысты спыніліся на ўзгорку за За-
мосцем, распрэглі коней і сталі акопвацца, маскіраваць 
гармату. Неўзабаве грымнуў стрэл — артылерысты пры-
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стрэльвалі гармату. Снарад разарваўся за мостам, дзе 
сыходзіліся тры дарогі, выбух напалохаў сялян. Ста-
рыя залазілі ў скляпы, а маладыя ўцякалі ў лес. Птушкі 
спяшаліся да вады. Выган хутка апусцеў, вада пабялела 
ад шматлікіх чарод, якія неспакойна плавалі ад берага да 
берага.

«Чырвонаармейцы не пусцяць немцаў у Замосце,
а разаб'юць і пагоняць назад», — думаў Вася. Яму нават 
здавалася, што за лесам гудуць машыны — спяшаюцца 
на дапамогу байцам, але хлопчык хутка разабраўся, што 
гэта ў небе вылі фашысцкія самалёты.

Вечарэла. Насцярожаная цішыня апускалася на Над-
нямонне. Яе парушалі стрэлы гармат на захадзе, каля га-
радка Стоўбцы, дзе праходзіць чыгунка на Мінск. Людзі 
з надзеяй чакалі ночы: можа, наступіць пералом. Але 
надзеі не апраўдаліся, бо выбухі, гарматная кананада 
пайшлі бокам на ўсход — на Негарэлае, на Мінск.

— Хадзем дадому, сынок, — сказала Васілёва маці, 
калі сцямнела. — Пераначуем у хаце, а заўтра зноў 
прыйдзем у лес. Тамаш казаў, што ноччу немцаў не бу-
дзе. Ты як думаеш?

Маці заўсёды раілася з сынам — усё ж мужчына ў хаце, 
хаця малы. Яна прывыкла слухаць яго думку — мала што 
скажа стары Тамаш. Сынава згода ёй патрэбна.

— Хадзем, — сказаў хлопчык. — Заўтра возьмем 
рыдлёўку і выкапаем зямлянку.

На дварах, на вуліцы рыкалі каровы. У хлявах пішчалі 
галодныя свінні. Гагаталі гусі, што самі вярнуліся з ракі. 
Яны не маглі зразумець, чаму іх не сустракаюць такія 
клапатлівыя раней гаспадары, дзе яны падзеліся. Рыкан-
нем, піскам, гагатаннем выказвалі сваю незадаволенасць. 
Паступова шум заціх: вярнуліся ўсе гаспадары.
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Кароткая летняя ноч была трывожная. Дзеці 
набегаліся і заснулі. Бацькі не спалі — прыслухоўваліся 
да выбухаў, з нецярпеннем чакалі раніцы, прыглядаліся 
да далёкіх зараваў пажараў, прыкідвалі, дзе што гарыць. 
Але раніца прынесла яшчэ большае расчараванне: бай-
цы адступілі, каб не быць адрэзанымі, бо з Негарэла-
га ішла шаша на Узду. Замасцяне зразумелі, што вораг 
абышоў вёску. Усе з заміраннем сэрца думалі аб з'яўленні 
фашыстаў. Ва ўсім адчувалася набліжэнне чагосьці да-
сюль невядомага, страшнага, непазбежнага. На вуліцы 
сяляне спрачаліся, дзе дзявацца.

— У хатах трэба сядзець. У сваёй хаце ніхто не зачэпіць. 
Я немцаў бачыў у васемнаццатым годзе — памяркоўны 
народ, — гаварыў танклявы Тамаш Вайцяховіч.

— Сюды фашысты пруць, а не народ. Нават вайны не 
аб'явілі. Напалі, як разбойнікі з-за кустоў. Натвораць твае 
памяркоў-оў-ныя-я! — гаварыў былы старшыня калгаса 
Ігнась Стахно.

— Бяда нас чакае, бяда-а! — сказала Марыя Дземідовіч 
і пайшла дадому. За ёй разыходзіліся астатнія жанчыны.

Пад абед пачуўся ў Магільна трэск матацыклаў, гул 
машын. Шаша ажыла. Загрукаталі па бруку падводы, 
з'явіліся калоны веласіпедыстаў, праносіліся танкі. Кало-
ны суцэльным патокам паўзлі на ўсход, падымаючы слу-
пы пылу на гасцінцы і абочынах шашы. Пыл, падхоплены 
ветрам, вісеў над дарогамі, сівым туманам слаўся над 
выганам, асядаў на траве, перафарбоўваў яе ў шэры ко-
лер. Пыл лятаў над вуліцай Замосця, асядаў на шыбах —
і ў хатах станавілася змрочна і страшна. Людзі прытаіліся 
за сценамі, замерлі.

Рух калон спыніўся ў абед. Салдаты сабраліся каля 
Нёмана і рэчышча, запоўнілі ўвесь выган, замчышча. 
Крыкі, свіст, рогат, вуркатанне матораў. Тысячы голых 
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мужчын кідаліся з берагоў у Нёман. Заржалі, зафыркалі 
коні, падымаючы шырокімі капытамі фантаны пырскаў 
на водмелях і абвальваючы глыбы зямлі ад берагоў. Вада 
ў рацэ памутнела, успенілася, запляскала забруджанымі 
хвалямі аб бераг, быццам прасіла паратунку.

«Колькі ж іх сабралася сюды, — падумаў Ігнась Стах-
но. — Наляцелі, як саранча. Цяжка будзе асіліць такую 
плойму».

Ігар прыціснуўся да бацькі і з жалем глядзеў на сваю 
чараду гусей. Птушкі са страху выскаквалі на бераг ці 
давалі нырца, бо месца для іх на рацэ не было. Салда-
ты ж даганялі іх, лавілі, скручвалі галовы. Страшэн-
ны птушыны крык і рогат салдат даляталі да сялянскіх 
хат — птушкі прасілі паратунку. Сяляне з сумам глядзелі 
на радзеючыя чароды, пракліналі захопнікаў — больш 
нічога не маглі зрабіць. Жанчыны выціралі слёзы і не 
ведалі, у каго самім прасіць паратунку ад навалы, якая 
звалілася на іхнія галовы.

Неўзабаве з'явілася пер'е — усюды пер'е. Яно плава-
ла па вадзе, насілася ў паветры, варушылася, як жывое, 
на беразе. Пухам былі аблеплены жываты коней і спіны 
салдат. Пер'е ляжала каля платоў і сцен будынкаў, на 
дварах, агародах.

У вёсцы кудахталі куры, пішчалі свінні. Там чуваць 
былі рогат, крыкі, смех, стрэлы. З Тамашовага хля-
ва салдаты выцягнулі свінню і павалаклі яе на прыгу-
менне. Тамаш выскачыў з хаты, штосьці прасіў, махаў 
рукамі. Салдат стукнуў прыкладам у грудзі — і стары 
ўпаў на зямлю. Падняўся, закашляўся, плюнуў кроўю
і паплёўся ў хату.

Васілёва маці здрыганулася ад рэзкага трэску і 
ўбачыла праз акно, як салдаты ломяць плот і кладуць 
на двары касцёр, каб асмальваць курэй. «Вось тыя 
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памяркоўныя. Зараз вёску падпаляць», — падумала яна 
і жахнулася, стала звязваць адзенне ў клункі.

Скончыўся абед. Фашысты рушылі на шашу. Вася па-
бег паглядзець сваіх гусей. Спыніўся, як укопаны: увесь 
выган і рэчка былі падобны на вялізны стракаты дыван 
бруднага снегу, які выпаў так нечакана сярод лета. Зда-
валася, што ён растане ад гарачыні. Вецер варушыў яго, 
цэлымі гурбамі змятаў у ваду і ў лагчыны, перакачваў па 
ўзгорках замчышча, падымаў пух угору і доўга насіў над 
патаптанай травой і вогнішчамі з недагаранымі чорнымі 
галавешкамі, над параскіданымі касцямі, кансервавымі 
банкамі і кучамі чалавечага і конскага калу. Выган і зам-
чышча, Нёман і рэчышча здаваліся мёртвымі — хоць 
бы гусь дзе ці качка. Толькі вараннё з рэзкім каркан-
нем насілася над зямлёй і падбірала аб'едкі. Пастушкі 
выходзілі па аднаму з хат, сустрэліся на выгане. Пасля 
нясмела падышлі да шашы, перабеглі яе і павярнулі на 
замчышча. Але там не знайшлі нічога цікавага для сябе. 
Тады накіраваліся ў хвойнік і спусціліся з пясчанага па-
горка на грэблю праз балота. Нечакана пачулі ціхі свіст 
ля старой вярбы і ўбачылі пад кустом чырвонаармей-
ца, які махаў рукой — зваў да сябе. Хлопчыкі глянулі на 
шашу — да яе было метраў дзвесце — і шуснулі за кусты. 
Вочы іх загарэліся і цікаўнасцю, і страхам за байца, яко-
га маглі ўбачыць немцы. Ваня Тарбэцкі нават шапнуў, каб 
хаця не падымаўся чырвонаармеец. Баец адпоўз і павёў 
хлопчыкаў да лейтэнанта. Ён запытаў, можа, у малых ёсць 
што-небудзь з яды.

— Няма нічога, таварыш лейтэнант, — адказваў Ігар 
Стахно, які ведаў знакі адрознення, бо яго брат быў так-
сама лейтэнантам і служыў у арміі.

— Я прынясу хлеба. Мне блізка, — выпаліў Тарбэцкі.
— I я, і я, і я! — загаманілі хлопчыкі. — Вы пачакайце!
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