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АБЕЛІСКІ ГАВОРАЦЬ… 

 

186 беларускіх вёсак былі спалены гітлераўцамі разам з жыхарамі і 

ўжо не ўваскрэслі. Прыгаршчамі жвіру і попелу леглі яны ў урны адзінага 

ў свеце Могільніка вёсак у Хатынскім мемарыяле. Ідучы па жалобных 

радах, чытаем: Браткі…Зялёны Гай… Бортнае… Весялова… 

Май…Доўгае поле…Сярод  шматлікіх вёсак прачытаем і вядомыя нам 

Любча, Боркі Вілейскага раёна, людзі якіх раздзялілі лёс Хатыні. 

За гады акупацыі на Вілейшчыне фашысты спалілі каля паўсотні 

вёсак, а 5 з іх – з людзьмі. Гэта Любча, Боркі, Брыгідава, Старынкі і 

Гасцілава. Першыя дзве пасля вайны так і не аднавіліся. Толькі абеліскі 

нагадваюць пра тыя страшныя падзеі. У агні  спаленай вёскі Старынкі 

загінулі і родныя маёй бубулі Валовік Сцефаніды Іосіфаўны. Вось што яна 

мне расказала. 

У вёску Старынкі яшчэ 5 мая  завітала невялікая група  нямецкіх 

паліцэйскіх, каб пажывіцца сялянскім дабром, і, як ўжо не раз было, не 

выклікала падазронасці. Аднак ужо падвячоркам пастух  пад канвоем 

прыгнаў вясковую скаціну. Фашысты, якія нечакана з’явіліся, шчыльным  

ланцугом акружылі веску, частка іх  па  4-5 чалавек размясціліся ва ўсіх 26  

хатах, рассцялілі салому і забаранілі людзям выходзіць на вуліцу.Уцячы 

на вуліцу  праз вокны было немагчыма  з-за выстаўленых каравульных. 

Па ўспамінах аднаго з нямногіх выратаваўшыхся жыхароў гэтай 

вескі Іосіфа Харэцкага, раніцай паліцэйскія па-беларуску загадалі 

запрагаць  коней. Ен непрыкметна прыстроіўся да фурмана  і разам з 

нарабаваным дабром у абозе пакінуў вёску. Ад’ехаў на невялікую 

адлегласць і пачуў моцны выбух, страляніну.Старынкі  ўспыхнулі  яркім 

полымем.  

Карнікі забілі тады і спалілі 94 чалавекі. У жывых засталося каля 2-

х  дзесяткаў  жыхароў, якія  пасля вайны адбудавалі  8 хат. Сёння там 

толькі тры хаты, ды толькі дачы. 

Мая бабуля, Валовік Сцепаніда Іосіфаўна, да замужжа жыла ў 

вёсцы Старынкі, а потым выйшла замуж у в. Чарвякі, што  ў трох 

кіламетрах ад Старынак. Яе мужа забралі на фронт (у канцы вайны 

атрымала пахаронку, што Валовік Канстанцін Вікенцьевіч загінуў пры 

абароне г. Будапешта ў Венгрыі і там пахаваны), і таму яна, баючыся 

заставацца дома адна, забрала да сябе малодшую сястру Лену, якая ёй 

дапамагала глядзець дзяцей. Таму і засталіся яны жывыя з усіх родных. 

У агні згарэлі бабуліны мама, брат з жонкаю і трыма дзецьмі. 

Бабуля часта расказвала нам пра  зверствы фашыстаў у той 

памятны  дзень – 5 мая 1943 г.  

– Немцы прыйшлі ў вёску пасля поўдня. Людзі займаліся кожны 

сваёй справай: хто дома займаўся гаспадаркай, хто пагнаў кароў у поле, 

хто пайшоў у лес або на поле. Надвор’е спрыяла працы. 

На  ўскраіне вёскі жыла сям'я Маскалевічаў. Сям'я вялікая – аж 11 

дзяцей. У той дзень старэйшы сын пайшоў у лес, а маці, калі пачула крыкі 
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ў вёсцы, то закрыла дзяцей у хаце, а сама паспела схавацца ў лесе. 

Прыйшоўшы ў хату, немцы здзівіліся колькасці дзяцей і сталі выганяць іх 

на вуліцу. Але не ўсе яшчэ дзеці ўмелі хадзіць. Тады адзін немец падышоў 

да такога малога, які ляжаў у калысцы, схапіў яго за карак, падкінуў ўверх 

і насадзіў …  на штык вінтоўкі. Пры гэтым усе смяяліся. Потым аклікнуў  

другога немца і сталі яны кідаць  дзіця з аднаго штыка на другі. Так і 

закінулі гэтае дзіця ў ток, куды сабралі ўсіх жыхароў вёскі. Як так можна, 

гэта ж нелюдзі! 

Зараз кожны год 5 мая родныя загінуўшых збіраюцца каля помніка 

і ўшаноўваюць памяць пра іх. 

Памяць сэрца мне не астудзіць 

Зноў звяртаюся да яе і зноў. 

Што мне рабіць? 

Як мне далей жыць, 

Калі памяць сэрца просіць слова... 
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Валовік Сцефаніда Іосіфаўна 

Дадатак 1 
 
 


