Лобановская (Гродзь) Моника Антоновна
Транскрипт

 #00:10:56-2# А.: А в этой деревне у вас - это, Мить... Мицькавшчина, да?
Л.М.: Ага.
А.: А там были евреи? Жили?
Л.М.: Нет.
А.: Не было?
Л.М.: Яны тока, яўрэі, да вайны ў нас шылі. Папка мой прывязець йіх на кані, машынку. І яны - гэта бацька з сынама - шылі, ну адзевацца там, пінжакі гэты, штаны гэты мужчынам. З во... ужо маім братам і сам сабе. Дык яны [яўрэі] ўжо зналі яго[бацьку]. Ну і яны, яўрэі, таргавалі - лён сільна ў ход пры Польшчы ішоў. А ён [бацька]  жа ж многа сеяў, вырабатываў. І яны скуплювалі, а тады некуды адпраўлялі. Ну я не знаю, таргавалі мусі. Дык яны яго зналі - прасілі хлеба, не баяліся ж. 
 #00:11:54-2# А.: А вот они приезжали шить, да, к вам?
Л.М.: Шылі.
А.: И они долго жили у вас?
Л.М.: Гэта да вайны.
А.: Но они приезжали и жили у вас?
Л.М.: Яны пака не пашыюць - нядзелю, сколькі яны там. Пашыюць, заплоцяць і яны і ўязджаюць. Яны, каму нада да ўсіх гэтак ездзілі, не да адных нас. Партныя былі.
А.: Ну, а и вот эти ев..., как Вы их помните? Вот этих евреев. 
Л.М.: А я помню...
А.: [Перебивая] Что они может Вам рассказывали? 
Л.М.: Мы і з атцом паехалі ўжо нешта там нейкае нам трэга было. Кажуць: "Паедзем што-небудзь купім". Зайшлі, я помню, яшчэ яўрэі таргавалі, яшчэ іх ніхто не рухаў. Мусі немцаў яшчэ не было. Але што-та нешта ўжо людзі чувствавалі. А я паглядзела столька наложана ў іх мацерыялаў - трубы, трубы. Яны таргавалі. Дык вот пасядзеў бацька там і я. Пасядзелі, пагаварылі. Мы нічога не купілі, толькі яны разабраліся за лён, заплаціў сколькі там нада.
 #00:13:06-6# Ну што так. Работала і ўсё, на зямлі. А тады ў калхоз пашла, пашла ў калхоз. Сначала ж дужа трудна ў калхозе было. Тры гады яшчэ дзяўчынай рабіла ў калхозе. А як замуж ішла мне заплацілі за тры гады тры кілаграмы сахару.
А.: Агу.
Е.: А Моніка Антонаўна... а-а.
Л.М.: Хм-м. [смяецца] Цяжка было. Тока ж вастанавілі [калгас].
Е.: Ваш отец он как относился к евреям? Он уважал их? 
Л.М.: Ён усіх людзей уважаў, ён жалеў. Жалеў і маму жалеў і яў...
Е.: А вот когда он... шили... Они хорошо шили? Были довольны ихней работой?
Л.М.: Давольны! А хто ж?! Эта цяжола шыць з авячых кож. Эта, мы давольныя былі, яны харашо шылі. Вот.
 #00:14:04-4# Е.: И они, когда вот жили у вас, они обедали вместе с вами за столом?
Л.М.: А я... мамка давала мусі асобена. Рабяты малыя мы. Мы займаліся сваімі, не былі распусныя рабяты. Іх асобена, ну з бацькам яны елі. Во.
Е.: А з бацькам елі, да?
Л.М.: Угу. Можа сын разам з ім. А што я нешта хацела гаварыць [вспоминает]. Забылася. Вот памяць. 
Е.: А как они одевались, евреи?
Л.М.: А я во хацела сказаць. Я відзела, як яны малілісь Богу - дужа верушчыя. Вот э...
Е.: А как они молились? Где? 
Л.М.: У нас.
А.: У вас?
Л.М.: Раз яны ў нас робілі, сядзелі. Эта да вайны ўсё, пры польскай уласці.
 #00:15:00-1# Е.: Угу.
Л.М.: Маліліся. І сын, і бацька малілісь. Па-яўрэйску. 
А.: А они песни... Песни они пели?
Л.М.: Не. Нешта ціханька. Можа не хацелі пры нас. Ня пелі. Ціханька нешта наматаюць і малілісь, малілісь. Дужа верушчыя былі. 
Е.: А одивались они как другие люди или трошки... 
Л.М.: Ай, ужо добра ня помню. Нешта было ў іх там. Ня помню. Я помню, што нешта на руку яны наматвалі. Маліліся. 
Е.: А!
Л.М.: Богу маліліся. 
Е.: Угу.
Л.М.: Вот гэта запомніла. "Нас вучылі гэта - маліцца Богу, але ўсё гэта нам не вышла дужа". І яны гаварылі - у нас болей мужчыны ходзяць у гэту с... у храм, чым жэншчыны, у яўрэяў. Нешта гаварылі, я ўжо ня помню. 
 #00:16: 02-4# А.: А на каком языке они с вами разговаривали? 
Л.М.: Так як мы гаворым. Харашо гаварылі.
Е.: Так па-беларуску?
Л.М.: Ну, па-беларуску. 
Е.: Так як... ага. 
Л.М.: Эта нічога, што пад Польшчай, мы па-беларуску гаварылі.
Е.: А Вы с детками были знакомы еврейскими? С детьми. До войны детей знали Вы еврейских? Гуляли, играли? 
Л.М.: Якія дзеці? 
Е.: Ну еврейские дети. Может Вы играли...
Л.М.: А не, нікога я не знала. Мне гэта нічога не абхадзіла - да лампачкі. Нічога я не знала.
Е.: В деревне... 
Л.М.: Я ўзнала, як яны ў нас сядзелі. Толькі іх. Толькі ўсіх я і ня помню. Яны прыхадзілі і пр... і ўхадзілі. Чуць у нас небяспека - яны ў другое месца пяройдуць. Яны ж былі зробіўшы, полу троху падняўшы і падкапаўшы пад фундамент. 
 #00:17:00-3# Там яны як ужо, вот, чуем прыехалі немцы ў дзярэўню сабіраць гэтыя, то яйка, масла - няслі. Матка хоць і сям'я нясець усё, каб тока адчапіцца. Яны тады хаваюцца. У нас лес так во радам быў, каля гароду. Так яны зробіўшы так во ход, такія сені бальшыя, з сяней пад пол. Тады закрываўся гэтата пол зверху. Схаваюцца, як многа. І, еслі ў хату б уляцелі б, то яны іх не нашлі б. А малыя ўжо гэты, сёстры там, браты, сядзяць пад вокнамі ўсё ўрэмя, пільнуюць. Вот.
Е.: Угу.
Л.М.: Ну ніхто ў дзярэўні не знаў. Вот. У нас рэ... дзеці былі спакойныя такія, бацькоў слухалі. 
 #00:18:03-5# [...] 

 #00:19:14-7# А.: А в школу Вы не ходили, да?
Л.М.: Не, не хадзіла. Вот. У першы клас пашла і што там, ці немцы, ці парцізаны. Ну, схватка ў іх там была - школу спалілі, не было. Ужо браты мае, брат ужо меншы, ужо после вайны.
А.: После вайны.
Л.М.: После зру... як стаў мой бацька там прэдседацелям, нейкую цельн... домік які нашлі, ці пастроелі - стала школа ў Солукаўшчыне, там дзярэўня радам. І тады вот ужо мая сястра, пада мною, у школу пашла. Чатыры кончыла і брат. Вот. 
 #00:19:58-8# [...] 

 #00:29:43-1# 
А.: А куда ездили? [покупать товары] 
Л.М.: А куда? Ну ў Ёды, у нас...
А.: А, в Ёды, туда. 
Л.М.: Там, гэта, сельсавет быў. Можа вы і чуўшы такое. Ёды. Там школа дзесяцілетка. У тое ўрэмя там многа было яўрэяў. Там было бальшыя Ёды, а вот после... Яны таргавалі болей часць, да партны адзін мусіць быў ён. 
 #00:30:10-4# А.: Угу. 
Л.М.: Вот забылася як зваць. Вот знала: Замку, Гірша - Гірша можа ўжо памёр. Ён ўсё пісаў пісьмы з Ізраіля да мяне. І, і ёсць недзе і картачка ягоная, прыслаўшы. Пісаў: "Вашы бацькі святыя, як яны нам жысць сп... э... спаслі". Такое гора самім. А яны хужа за нас гаравалі. Вот. І Фолька, Фолька жыў, але ўперад памёр. Шлёмка. У нас было. І, даже і... рускі, вот забылася фамілію. Ён у Шаркаўшчыне пахаронена ў брацкай магі..., там памятнік. Забылася як фамілія. І рускія былі. 
 #00:31:10-4# Вот. Парцізаны. 
А.: Ну панятна. 
Л.М.: Аружае ж бацька дастаў гэтым яўрэям ад парцізанаў. 
А.: Угу.
Л.М.: Тады пайшлі яны ў парцізаны. Вот. 
А.: А расскажите вот ещё этот момент. Потом же пришла советская власть. Сначала была польская власть, а потом советы пришли. Правильно? Поменялась власть? 
Л.М.: Як? 
А.: Ну советская власть пришла. Была польская  власть сначала, потом...
Л.М.: А тады саветы.
А.: А потом советская. 
Л.М.: А тады...
А.: А Вы помните, как это было? 
Л.М.: Помню! А тады немцы. Я не знаю як гэта было. Немцы сталі. 
А.: Ну а вот, как советы стали помните как советы стали? 
Л.М.: Помню. 
А.: Как...
Л.М.: Сахар давалі кускамі такі сіні нейкі, дужа да таго крэпкі. Помню. Ну мала яны неяк былі. Помню. 
 #00:32:07-6# А.: Ну вот они пришли вот это. Вы видили, может, солдат были или кто тут приходил?
Л.М.: А! Як ак... мы... я помню, як ішлі яны, як немец напаў, а ішлі армія. Каля нас дарога там бальшая, баявая. Ішлі, ішлі. А мая мама напячэць усякіх там  гэтых, ну, как корг(?) гэтых сухароў. І мы тады рэбяты насілі і есць ім давалі. 
А.: Угу.
Л.М.: Гэтым салдацікам. А яны шлі ўсё туды на запад. Куды там? Не на запад. Туды, ну...
А.: На восток? 
Л.М.: У Расею. 
А.: Это уже, это уже когда немцы напали?
Л.М.: Эта як немцы яны, дзе іх там? Адтуль яны ўжо... Некатарыя папаліся ў плен там да іх. А яны вродзе, як яны... ну многа-многа ішло 
 #00:33:04-4# Мы насілі ім есць. Жалелі мае бацькі ўсіх. І салдат. Раненыя ідуць, вядуць іх. Вот. 
 #00:33:15-7# 
А.: А вот скажите, а что с этим паном стало?
Л.М.: А я не зна... ён уцёк гаварылі.
А.: Уцёк.
Л.М.: Уцёк. Ён некаму быў перапаручыўшы, каму там не знаю. Уцёк ён у Польшч. Ён яшчэ да вайны ўцёк, ён ужо чустваваў. А ён тока прыезджаў на лета, як ягоныя гэны...
А.: А... 
Л.М.: ...Госці. А так быў упраўляюшчы і ўсім камандаваў.
А.: Угу.
Л.М.: І зямлёй, і скотам, і людзьмі - усё. Ён быў пастроіўшы маленькі домікі для рабочых людзей. Як яны жылі ў іх. 
А.: Угу. 
Л.М.: Я не знаю, як яны гэта счыталіся - на арэндзе ці як.
А.: Угу.
 #00:34:03-7# Л.М.: Гэтыя рабочыя. Сем'ямі жылі, маленькія домікі такія. Мы после вайны... А поле асталося гэта. Ён уцёк, поле асталося [вспоминает] не ўбранае, а зямлі ж многа. А немцы тады, я незнаю, я, чым яны там касілі, але на сложку малацілі ўжо. Убралі ж ве... немцы, як прышлі. Яго [Пана]  ўжо не было. І, а нас загадалі, ужо я падрасла настаяшча, бо былі выгнаўшы малаціць. А я не відзіўшы гэту сложку, так страшна было! А гэты ходзюць - казалі "галаны" нейкія. Галаны, галаны(?), ну нямецкія...
А.: [Перебивая] А "сложка", а "сложка" - это что такое?
Л.М.: Мг-г, малаціла.
А.: Малацілка?
Л.М.: Ну не камбаін, а нейкая сложка. 
А.: Сложка, да. 
 #00:35:00-7# Л.М.: Малаціла. 
А.: Ага.
Л.М.: І ячмень, і рож, і ўсё там панскае гэта. І кароў тады э-э... ці эта можа як саветы прышлі...
А.: [Перебивая] Советы ж пришли сначала. Сначала советы. 
Л.М.: Саветы. Саветы як прышлі кароў [панскіх]  раздалі людзям, хто ня меў.
А.: Угу.
Л.М.: Многа кароў у яго было. Ската многа. 
А.: А вот куда остальное имущество его дели?
Л.М.: Не знаю я.
А.: До... а дом его? Кто там жил? 
Л.М.: Ай, менялася, можа там хто-небудзь разграбіў - я не знаю.
А.: Угу. 
Л.М.: Не знаю як там было. [Вспомнив] Дама не стала! После ж во малацілі, а дома не было. 
А.: Уже не было. 
Л.М.: Ці гэта вайной мусі разрушылі. У нас і школу тады спалілі. Можа з... э-гэ, з самалёта можа чым. Я не знаю. Не было дома. Двухэтажны дом быў. Бальшы. Вот.
 #00:36:05-1# А.: Угу. 
Л.М.: Не знаю. Эта мне не абхадзіла, малая была - як ягоная [пана] фамілія?
А.: А вот расскажите про начало войны тогда. Когда Вы узнали, что война началась? И как это вот было. 
Л.М.: Как стал павесткі забіраць усіх мужчын, а мы галасілі ззаду ішлі, што забралі на вайну. А после адпусцілі. 
А.: Мг-г.
Л.М.: Адкуль  гэта? Недзе не далёка іх былі забраўшы. Адпусцілі - не знаю, што там памяшала. Прыйшоў папка, усе мужчыны вярнулісь. Тады зноў іх забралі. 
А.: А к...
Л.М.: Пабыў  несколькі, пабыў троху, а тады пайшоў сам на вайну. Канінзберг [Кёнигсберг]  забіраў і яго ранілі, яго тады адправілі ў Вілейку кавалём. Ён быўшы, калі што, кавалём. 
 #00:37:02-9# Яго пэ... мусі былі і конныя ў вайну, гэты коні. 
А.: Мг-г. 
Л.М.: Абозы ці што? 
А.: Ну обозы. 
Л.М.: Кавалём быў. 
А.: Мг. Так... 
Л.М.: [Перебивая] Можа так які там спраўляў можа якія...
А.: Так он в войну, как получается, он тут был в войну или... Когда его забрали? 
Л.М.: У вайну? Ён мала быў. Як вярнуўся тока, як іх адпусцілі.
А.: Мг-г.
Л.М.: Усе мужчыны вярнулісь. А тады зноў прыйшла павестка, зноў. Забралі. Там нешта, можа немцы памяшалі. Не знаю чаго яны былі адпусціўшы. 
А.: Так  и всю войну он был там, служил, на фронте? 
Л.М.: На фронце ён мала быў. 
А.: Мала быў. 
Л.М.: Яго як ранілі, дык яго ў тыл.
А.: [Перебивая] Так его, его...
Л.М.: А як ранілі? Палец адарвала. 
А.: М-гу. 
Л.М.: Вот. А Канінсберг забіраў, бо яму былі даўшы яму медаль за Пабеду. 
 #00:38:01-4# А.: Так его наверно забрали уже, когда немцев выгнали? Да?
Л.М.: Я не знаю, калі гэта.
А.: Ну, а в саму войну он же тут был? Вы говорили он с партизанами сотрудничал. 
Л.М.: Не ён мала быў.
А.:  Мала был? 
Л.М.: Мала. Ён гэта начала, мусі толькі, як убівалі яўрэеў, тады ён гэта іх па... па-памагаў, тых хар... хаваў іх. 
А.: Ну так он же, Вы говорите, и с партизанами сотрудничал. [Всё же, вероятно, отец был призван уже после освобождения в 1944 г.] 
Л.М.: А  парцізаны скора паявіліся. Вот. 
А.: М-гу. 
Л.М.: Скоро. І глаўным нашым э... пуня, дзе на збожжа клалі, дык яны ў нас і... тока адзін начальнік. А во! У Шаркаўшчыне пахаронен Абакумаў фамілія. Дагадалася. Гэта ён у нас скрываўся. А ён пах... гаварылі дужа яго здзеваліся тут цягалі за, ну, зачапіўшы за машыну, ці за што та. Абакумаў. 
 #00:39:12-9# А.: М-гу. Так вот расскажите, вот как, а как немцы пришли? Вы памните? 
Л.М.: У нас тока налётам прыезджалі, яны  ж так... у нас фронта не было. Налётам, парцізаны як сою... а так і...
А.: А полиция была?
Л.М.: Паліцыя? 
А.: Ну вот как, ну не тут... там в деревне...
Л.М.: Вот яны... паліцыя ў нас. У нас паліцыянтаў не было ў дзярэўне. Ні ў парцізанах ніхто ў дзярэўне ня быў, і ў нямецкай ніхто ня быў. Вот. Ніхто. 
А.: М-гу. Ну. У вас маленькая вёска была. 
Л.М.: На фронце былі. Вот, два пагіблі дзеравенскія. Адзін не жанаты, другі жанаты - сям'я засталася з дзярэўні. 
А.:  М-гу. 
 #00:40:00-2# Л.М.: А, а мой папка, ранілі. Ранілі ў палец і ён ляжаў у госпіталі. І ў госпіталі што жалудак, яго ўжо крывёй яго ірвала, дрэнна. Ну, мусі, дрэнна піталісь яны. 
А.: М-г. А вот, а вот эти евреи. Они откуда пришли в вашу деревню? 
Л.М.: Яны ёдскія - у Ёдах жылі. 
А.: Ёдские. 
Л.М.: Яны сразу можа і прышлі. Там каля Ёд выкапалі такую э... яму, такая бальшая, як на ўсю хату. І-і іх усіх сабралі і гналі, хто там, я не знаю, якім пуцём, вот, і мужчыны ўцяклі. А вот Фолькаву жонку і з маленькім дзяцёнкам э-э... ён ужо адправіў у надзёжную а... чалавека ўжо ёй бліжэ ўжо туды недзе, у надзёжнае места. А сам да нас прышоў далей, мы дальше - пяць кілометраў ад Ёд. Гэну жонку ўжо бліжэ там недзе. 
А.: М-гу. 
 #00:41:12-9# Л.М.: А гэны па... пабыла яна, пабыла - узяў здаў немцам. Прышлі і забралі. У бані пасядзела. 
А.: А, а кто сдал? 
Л.М.: Ну той чалавек. 
А.: Тот хозяин. 
Л.М.: Ну. Яго ўжо жывога нет. Нет нікога. І гэта, солі далі за тое - во якія людзі!  Людзі адны...
А.: А к вам как они пришли? Сами?
Л.М.: А яны прышлі, хлеба прасілі сначала. Ну сразу ж можа баяліся. Хле...
А.: [Перебивая] Они где-то прятались? В лесу?
Л.М.: Не знаю, дзе яны былі. Прышлі, у вакно стукаюць. А мы пазавешвалі, агонь не палілі - баялісь. Самалёты гэты лётаюць. 
 #00:42:01-5# Каб не чапалі парцізаны, можа яны нам спакайней было б. Яны ж іх усюды там лавілі і немцаў. Ну дык тады ўжо: яны зверху, а гэты з зі... у нашай дзярэўні з зі.. зініткі страляюць. А тады яны адтуль страляюць.
А.: Партизаны стреляли с зинитки?
Л.М.: Ну, з ні... з дзініткі.
А.: М-гу. 
Л.М.: Парцізаны. 
А.: Па самолётам? 
Л.М.: Ага. Усяроўна ня збілі ні аднаго. 
А.: М-гу. 
Л.М.: А і ну і не забілі людзей. 
А.: М-гу. 
Л.М.: Вот. Ну як хлеба прасілі, тады можа пагрэцца пусціце. Ну і змёрзі, вядома ж, а ўжо...
А.: [Перебивая] А это какое время было? Осень?
Л.М.: М-м гэта было мусі восень, а хужэ ўсяго зімой. Летам дык яны маглі дзе і ў лесе. А ўжо восень глыбокая мусі. 
 #00:43:00-1# Гэтых пастралялі і, а гэты мужчыны ж неяк асталісь.
А.: Угу. 
Л.М.: Вот, так я іх помню як звалі, каторыя ў хату прахадзілі, а некатарыя і не йшлі.
А.: А так они, вот, к вам пришли, они были, оставались у вас или уходили? 
Л.М.: О, а не. Яны доўга сядзелі, пакуль успакоюцца. [...]
 #00:43:26-4# 
 
#00:44:15-0# А.: Ну давайте снова вернёмся. То есть, они пришли к вам эти евреи, а много их там было человек? Приблизительно. 
Л.М.: Прышлі можа якія тры толькі. Ня помню, каторы прышоў?  Сначала Гірша прышоў, сразу. Яго цяпер звалі ўжо Грышы, ну яго Гірша. Мы як прывыкшы былі, дык Гіршай звалі. Прышоў ён. А...
А.: Они...
Л.М.: Прасіцца. А тады можа цераз сколькі прышлі ноччу яны. Прышлі, гэта во, ці ён прывёў іх, я ня помню. Можа ён прывёў. 
 #00:45:00-7# Але яны зналі майго бацьку ўсе яны ж. Мы ж эта базар там, мы ездзілі. Папрыхадзілі. Адзін аднаго і цягнулі. Адзін быў ужо із жонкай, сядзелі, вадзіліся [в занчении ссорились], ругаліся. Гора дык тады і злоба. Самі з сабой яны, з жонкай. А гаварылі, тады недзе яны пашлі, пад Браславе недзе ў возеры іх нашлі, яны ўтануўшы. Ці немцы, ці, я ня знаю, хто.
А.: Это тыя, каторыя сварылісь? Да? Которые ругались?
Л.М.: Ага. Яны тады пашлі не... Гэтыя не любілі, што яны ва... 
А.: Не ладзяць. 
Л.М.: ...ну самі сабой споруць. Гавораць: "Як яны нам надаелі". Некуды пашлі. 
А.: Эта, эта мужык з жонкай быў? 
Л.М.: Ага, мужык з жонкай, яўрэі. Ён Замка, а яна Ліда была, Ліда. 
А.: М-гу. Замка, Ліда.
Л.М.: Вот.
 #00:46:00-0# А.: Вот они просто пришли и посидели у вас просто ночью?
Л.М.: Не, яны тожэ доўга былі. А тыды пашлі. Пашлі да ейнай радні недзе. Я ня знаю, недзе пад Браславе. 
А.: Нет, то есть, они оставались на вечер, на день? Сколько они у вас были? 
Л.М.: У нас?
А.: Да. 
Л.М.: Можа яны куды былі... але ўсё ўрэмя тут. Можа я... куды ж яны? Днём нікуды не хадзілі. Яны ж баялісь. 
А.: То они днём в лесе сидели? 
Л.М.: Яны тока ноччу могуць перахадзіць - ад нас да нас. За то што днём. Мы ж, у дзярэўне ніхто ня знаў, мы нікому ні... мы баяліся самі. Мы ўся сям'я пагіблі б, каб зналі людзі. Здалі б. 
А.: Но они так в лесу прятались, а к вам веч... ночью приходили?
Л.М.: А ў лясу можа яны праталісь, пакуль да нас прышлі. 
А.: А когда к вам - они остались у вас? На постоянно?
Л.М.: А як жа. Асталіся.
А.: А-а.    
Л.М.: Яны ж во і капаліся, яны там чым-то займаліся. Вот.
 #00:47:03-9# А.: Так іх было человек сколько, приблизительно так?
Л.М.: Ну бывает, што атойдуцца. Вот дваюрадны брат гаварыў, што і да нас былі прышоўшы, адну ноч. Бывает, што ў нас небяспечна - вон немцы налятуць што-небудзь. Аснаўное, яны [немцы]  сабіралі што-небудзь. Адзёжу, вот такія шубы там, то з сукна пашыта. Мёрзлі ж, яны баяліся марозу. Аддавалі ім. Баяліся іх [немцев]. 
А.: М-гу. Так эта кто...
Л.М.: Тады яны ўжо баяцца, тады яны  в... выйдуць, можа ў лесе пабудуць сколькі.
А.: А собирали это немцы, полицаи собирали? Вот вы говорили шубы.
Л.М.: Не, немцы. Я ня знаю, ну нейкія ж, на шапках гэта нямецкія. 
А.: Ага... 
 #00:48:00-0# Л.М.: Ой, вот страшна было [смяецца]. 
А.: Так они там и прятались, тут под... пад падлогай. 
Л.М.: А мы сябе не жалелі. Мы зналі, што можа і спалюць нас, можа пападзёмся. Але іх жалелі, што ім яшчэ хужэ. Мы ж месныя, у сваім доме, а яны,  ім ж хужэ. Вот. Людзям. 
А.: Так вы их и кормили тоже?
Л.М.: А як жа! Кармілі, што елі самі, то і ім. 
А.: И у вас самих было семь детей. Да? Ну у отца. 
Л.М.: Можа ім і малавата было, хто яго знаець. Але ж мамка строіць. Я то не насіла йім. Болей у бане яны сядзелі. 
А.: В бане. 
Л.М.: А, а як ужо эта ноч калі, прыдуць пагрэюцца, парцянкі па-пасушуць. Ай, не дай Бог! 
Е.: А что вы ели? Что у вас было в войну?
Л.М.: А што елі? Як у дзярэўне, у вайну. Там ж магазінаў у нас аж да Ёд, а не...  магазінаў не было тады, нічога не было. 
 #00:49:06-3# А-а, капуста ўсё, овашчы, фрукты. Яблына была, грушына і гэты, м-г, буракі там, капуста, агурцы - ўсё, картошка была, хлеб быў. Бо ў нас быў жа ж да вайны свая зямля, дак у нас зярна многа было. Былі такія  жорны, малолі - тады ж мельніцаў не было - гэта зярно і хлеб пяклі. Вот, і елі. Вот так. І іх так кармілі. А чым мы будзем? Каровы ж былі, малако, смятана. І кабана кармілі, і кабана. Авечкі рэзалі. Давалі і ім гэта - хватала. 
А.: М-гу.  
Л.М.: Можа ня так як яны жылі ў перад [смяецца], ну... 
 #00:50:02-2# А.: А долго они у вас жили? 
Л.М.: Ай, ня знаю я, ня скажу. Ну ён ж пайшоў у паріцзаны.  Якой ён парой? Пашлі яны. 
А.: В партизаны? 
Л.М.: Ну, бываець дастанець аружые мала, но з аружые яны ўсё. Знакоміў з парцізанамі, там яны пашлі. 
А.: Угу.
Л.М.: Так шэсцю парцізаны, то ўжо і парцізаны  пе... [смяецца]. Але ўжо. Вот этат, каторы пахаронен, гэтат ён ужо іх знакоміў. Вот. 
А.: Угу. Абокумов, да это?
Л.М.: Кажацца, Абакумаў. 
А.: А он откуда взялся? 
Л.М.: Га?
А.: А он откуда взялся?
Л.М.: А ён быў з Расеі, не знаю адкуда. А, адкуль узнаў? У нашай сараі і ха... хаваліся тожа. Неяк ж браў скаціне, можа ўвідзеў, дык.
А.: А.
Л.М.: Неяк разнакоміліся, я ня знаю. 
 #00:51:03-9# А во што. А вот тады. Мяне шчэ, аж пад Браслаем у-у майго бацька у траюраднага, э-э, сына, у траюраднага брата сына тожэ скрываўся, ну там скрываўся нейкі салдацік, не знаю. І мяне былі адправіўшы, такую маладую, на каня зімой. Нейкія сведзенні нада была нейкія ўзнаць. Гэта пад самым Браславем, дзярэўня Суднікі. А ён тожа Гродзь - гэта радня майго бацькі. А-а, адпра... надзелі такую длінную гэтую шубу, вырабленая жоўтая, абкруцілі і гэта...
 #00:52:00-7# А гэнан Гродзь работаў у немцах у гміне. 
А.: М-гу.
Л.М.: Іх ісх... і хавалі чалавека, гэтага салдаціка. Ну ён ужо ад іх што-та знаў, нейкія сведзенні, не знаю. Адправілі мяне, пасадзіў - вот відзіш, бацька не баяўся мяне такую маладую садзіць. Яны маглі немцы мяне схваціць - чорт знае куды запёрці.  І гэта, села ў сані і ехала. Эта ж далёка, ад нас было 25 кілометраў пад Браславе з гэнай дзярэўняй. Заехала...
А.: А вас...
Л.М.: Уязджаю ў дзярэўню, пераймаюць мяне немцы з аружаей. "Куды бабушка едзеш?" - такую зробілі як старая баба саўсём. Кажу: "Да Гродзя".  А гэта во, ну і п... сказалі, але яны па-польску гаварылі. Сказалі: "Едзь". 
 #00:53:02-5# А я там паехала - я ня знаю чаго ехала, ня знаю за чым. Прыехала. Яны адпраглі маяго каня, накармілі-напаілі, мяне накармілі, пасядзела, пабыла там, завялі ў комнату. А тады запраглі і адпусцілі нанач мяне ехаць дамоў, ізнова. А ну дзярэўня, гміна там нейкая была, дык яны мусі пільнавалі ж гэта, гэту дзярэўню, гэты немцы. Я назад еду, яны зноў пераймаюць. "Чаму не начавала?" - гавораць. Ужо пад вечар. "А не, дамоў захацела, хачу дамоў, г-м, дрэнна ў іх тут. Паеду дамоў", - і паехала. І ня знаю чаго ехала, мне нічога не сказалі, недзе нешта былі ўстроіўшы нешта, ня знаю. Ці запіску дзе, ці каля каня, ці ў санёх - ня знаю. Вот. Во як бацька а... га... Ну, памагаў ім. 
 #00:54:14-8# Прыехала дамоў - нічога я не знаю. "Была? Ну як Гродзь?" - "Жывуць жа, - кажу, - нічога". Вот. Связь у іх. Нешта яны пачулі там і... і адправілі мяне. Ну, але не чапалі, раз у іх работаў ён [сваяк Гродзь] - не чапалі. Матка была настаўніцай у іх, вучыла ў нямецкіх, а ён работаў. Тады яны выехалі з гэтага, з Суднікаў недзе ў Браславе жыць. А вот тады адзін раз яшчэ.
А.: Угу. 
 #00:54:58-8# Л.М.: Дык я вот малая, а, маладая, але ж во счытай падпольна дзействала. 
А.: Ну да, подпольщик.
Л.М.: З бацькам, усё з бацькам. Браў яму, вродзе, а маглі мяне і схваціць, магло мне і дрэнна быць.
А.: Ну, конечно. Ну.  
Л.М.: Пай... тады пай... "Паедзем, - кажець, - Моня, са мной. У Браславе паедзем". Эта ўжо летам, у цялезе ехалі. Ехалі мы на... там вот, у Браславе, заехалі ў самае Браславе. У нейкі дом мяне завёў і я сталася сядзець, а ён пашоў куды там, я ня знаю куды, што. Пабылі. А як ехалі немцы ўсё смяюцца, чапаюць, эта во - дзяўчына ж едзець. А была нічога, маладая ж, дык э... гэта во. Але ён, ён ня вельмі, ён у напражэнні, баіцца [смяецца]. Але едзем.
 #00:56:07-2# Ну пабылі-пабылі, назад едзем. Нічога мне не гаворыць, я нічога ня знаю, каб яны мяне перанялі - я нічога ня знала. Ён мне не гаварыў нічога, што, як. А ён вёз нешта, можа якую ўзрыўчатку, ці што - я ня знаю што. 
А.: Угу.
Л.М.: Так я думаю толькі. А назад едзем, даязджаем там ёсць рака Друйка каля Браславе. Сюды, пад'язджая да Ахрэмаўцаў, да Азераўцаў - Друйка. Даязджаем да Друйкі, да гэтай, да маста. Ён гаворыць: "Ня бойся, Моня, сейчас увідзіш што". Гэ, тока даехалі на мост, как выбухнуло. Ай! Дым, агонь чорны нейкі і ўсё, скарэй па каню, па каню ён - шыбчэй, шыбчэй. А маглі ж дагнаць! 
А.: Угу.
 #00:57:03-4# Л.М.: Ай, ну... не замецілі. Вот. Нешта, нешта вот случася. Прыехалі нармальна дамоў. Вот. І я ж у гэтым вот...
А.: Удзельнічалі.
Л.М.: Нада ж падумаць. А тады хацеў адправіць у... у іхны, як гэта, ну, дзе парцізаны ў іхны... ну ў лесе нахадзілісь.Тожа нешта там ён знаў. [вздыхает] А мая мама стала плакаць, не пускаць - не пусцілі. А што яны? Прышла дзяўчына - маглі б... ім верыць там. Не пусцілі.
А.: Угу
Л.М.: Ні, не пашла ўжо тады. А так з бацькам памагала, памагал. Большая, самая старэйшая, яны ўсе меншыя.
А.: Угу. 
Л.М.: Вот. Вот так. Трудна было, цяжка было жыць. Развал гэтат, э-э, цяжка. 
 #00:58:05-0# Мы крэпка не гаравалі, но людзям было цяжка. Некатарыя з голаду прападалі людзі. 
Е.: Как-как...
Л.М.: На дзярэўні. Каторыя малазямельныя такія, нікога не гадавалі, ні каровы - дык гэты, гэтым як было вайна цяжка.
Е.: Гэта ў вайну, да, было ім цяжка?
Л.М.: Ну і после вайны. Пакуль пабагацелі, пакуль гарады гэты пастроілі.
Е.: Угу
Л.М.: І после вайны. Я ўжо была замужам, усяраўно яшчэ было цяжка, нічога не палучалі. Пенсія ў мяне малая, за то што мала плацілі. На трудадзень нада было многа работаць. Вот. 
Е.: Угу.
Л.М.: Даяркай стала рабіць, дык троху лягчэй было. А... 
А.: А вот эти евреи они от вас пошли в партизаны просто? 
 #00:59:07-3# Л.М.: Яны пашлі ў парцізаны. Тады ўжо, я ня знаю, у якім яны атрадзе былі. Я ўжо ня знаю нічога. 
А.: Угу.
Л.М.: Вот. Па-відзімаму, можа ў "шырокаўцаў" - ня знаю дзе. 
А.: А тут много было отрядов? Да? Партизанских.
Л.М.: Што? 
А.: Много отрядов было партизанских? 
Л.М.: А хто іх знаець сколькі іх?[смяецца] Многа мусі. Многа. Раз немцаў прагналі, дык мусі многа. 
А.: Х-м.
Л.М.: Ні адны парцізаны. Але ж... яны к...
А.: [Перебивая] А, а вот там полиция, немцы они какие-нибудь карательные делали экспедиции, вылазки?  
Л.М.: Эта недалёка з... у тр... троху туды ўдаль за Ёды. Там палілі жыўём людзей. У каторай дзярэўні ў парцізаны пашоўшы, то ўсю дзярэўню спалюць.
А.: Угу.
 #01:00:03-2# Л.М.: А ў нас ніхто ня быў пашоўшы ў парцізаны, ні ў нямеччыну.
А.: Угу. 
Л.М.: Вот. Ніх... нікога не было, не чапалі. Можа былі б далей болей спаліўшы. Ну пака неяк.
А.: Ваш же отец помогал партизанам.
Л.М.: Парцізанам? Маглі! Адзін раз у балоце сядзела. Мамка рабят сабраўшы малых, у балоце сядзелі. За намі так недалёка - дзярэўня ад дзярэўні - тады ж людзей многа было, дзярэўні густа. Дзярэўня... э-э, а там парцізаны. Як там, з гэтымі? З немцамі, схватка нейкая была. І так там агонь стаў гарэць. А я была ў касцеле, ідзём, дзяўчат многа з касцёлу - там дарога баявая - дамоў ужо. Глядзём - пажар! І задлося, што наша дзярэўня гарыць.
 #01:01:01-8# Я ўжо баялася. А яны на варцыклетах [мотоциклах] лятуць туды, дзе страляюць туды. І, але нічо... ужо... а-йа-йа немцы едуць - мы так баяліся іх. А яны дагналі. "Дзевчынкі в косцёл дохо... до косцёлу ходзілі?" - так, па-польску гаворыць. Да касцё... не чапалі і паехалі скарэй туды ім нада было, дзе страляюць. Вот. Эта ад Браславе ехалі яны туды пад Пагост. Там такіе е... [кашляет] дзярэўні. Там парцізаны іх там нешта. 
А.: Угу.
Л.М.: Ля Дзельнае(?) яны спах... схваціліся, схватка была. 
А.: Угу.
Л.М.: Яны іх парцізаны ўсюду іх чапалі, лезлі. 
 #01:02:01-6# А.: Угу. А...
Л.М.: То ўзарвуць дзе. Жалезную дарогу, то што-небудзь. 
А.: А Вы говорили, что в болоте...
Л.М.: [Перебивая] І людзі не любілі немцаў, і так людзі, відзіш, памагалі і парцізанам усё.
А.: М-г. А почему немцев не любили? 
Л.М.: Што? 
А.: Почему немцев не любили? 
Л.М.: А я ня знаю, баяліся, што спалюць. 
А.: Што спа.. А Вы говорили, что в деревне пря... о-о, в болоте прятались. 
Л.М.: Праталіся тады, ну вот тады я па... пашла да дваюраднай сястры начаваць, як немцы. Я думала згарэлі ўжо. Я так сама сабой думала - пэўне, зг... і, гэта, і папалісі - і мальцы гэты, і гэта во. Пэўне, нашых, маіх бацькоў ужо... Бацькі не было, маманька адна з рабятамі ў балоце. А гэта, а яны былі ўцёкшы тожэ, блізка там дзярэўня, дык яны ў балота былі пашоўшы. А я начавала там у дваюраднай. 
 #01:03:08-6# А.: А батька где был?
Л.М.: А бацька мусіць быў на вайне. 
А.: На вайне?
Л.М.: Вот ужо было якое-та свята пад восень. Рэлігіёзнае свята. Роха было, а мая мамка лён ірвець у лесе, мяне не пускаець, там фэст быў. Ну, як сказаць, фесціваль ка... 
А.: Угу.   
Л.М.: ...як па цяперашняму каля касцёлу. А мне дзяўчаты прышлі, радня, хочацца на гэты фэст, а яна не пускаець. Кажу: "Мамачка пусці мяне, вот увідзіш папуньку прывяду. Буду Богу маліцца". А яна ня хочаць пускаць: "Машэнніца, ідзеш, а лён нада ірваць". Эта яшчэ собственасць была, свая зямля, лён ірвала. 
 #01:04:00-2# Я і пашла, ўсё такі, не паслухала матку. Дзеўкі прышлі, гэта радня. на фэст, ну і гэта, і пашлі. Пашла, стаю ў касцеле. Прыходзіць эта дваюрадная сястра, кажуць: "Моня, бацька ж твой во. Твой вярнуўся бацька, стаіць на цментару". Я пашла паглядзела - не ўзнала яго. Завярнулась і зноў прышла. Яна падходзіць: "Ну ці відзіла?" - "Не, - кажу, - нейкі салдат". А ён як яго адпусцілі, ужо дамоў адпускалі гэтых. Ужо после вайны гэта
А.: Угу. 
Л.М.: Ён на Браславе ехаў, як раз на гэты Брыдзінічы прыехаў. Ох, здаровы стаў, вусы як у Будзёнава бальшые, бальшы такі - не ўзнала.
 #01:04:59-9# Га. І ідзём цераз лес свой, а яна, здаецца, лён ірвець, матка. А эта, кажу: "Мама, глядзі, вот і прывяла, відзіш, вот і прывяла папу, папу!". На... а яна: "А-йа-йа!" Яшчэ, кажаць, ругаецца, зводзіць - не паверыла.
А.: Г-м.
Л.М.: Тады ён стаў: "Маня, Маня, хадзі - я вярнуўся!" - "Ай, якая ты, Монечка, - кажаць, - ты прарок - сказала і прывяла [смяецца]". А так гэта палучылася. Яго адпусцілі ў такое ўрэмы. Вот. Прыехаў - ён тожа знаў, што празднік - прыехаў як раз сюда. І прышлі дамоў. 
А.: Угу. 
Л.М.: [Уздыхае] Медаль быў за Пабеду, за Кенінсберг. Вот яго ранілі ў Канінсбергу, а таду мусі вайна скора кончлася.
 #01:06:00-5# А.: Ну, да уже. Кёнигсберг...
Е.: А як, а як вайна, вот, а-а у вас. Як немцы адступалі? Помніце?
Л.М.: А яны ў нас... іх не было ўжо! Яны ўжо, я ня знаю, дзе яны былі. Ужо ж іх прагналі мусі. 
Е.: То Вы ўжо радава...
Л.М.: Я тока помню, як яны ўжо...э-э былі ж салдаты як ішлі, яны во. Адкуль гэта? Дзе во... ня Брэст, дзе гэта, як напаў немец. Тады ж ён, што захваціў там іх, мусі, у плен. А некатарыя шлі-шлі - гэта помню. А посля цераз сколькі врэмяні, знаю сколькі, можа праз тры гады ці праз сколькі. Сталі праз нашу дзярэўню, такая дарожка вузенькая ў дзярэўні, а машыны бальшыя поўна салдат едуць ужо туды.
А.: Угу.
Л.М.: Ужо мусі да Германіі ехалі. Адтуль ужо, з Расеі. Туды. 
 #01:07:03-1# А.: Наступали.
Л.М.: Ехалі, ехалі, аружае вязлі, цягнулі гэты, мусі, пулямёты ці што, нешта на нож... на калёсках. Ехалі, дык. А немцаў я тады ня відзела, дзе яны дзелісь. Тока відзела як яны пабіралі то яйкі, то масла, то малако, то х-х... адзёжу якую. А так я іх ня відзела. Ну вот, як была во ішла [з касцёла] ехалі... Так яны ўжо іх, яны ўжо мусіць пашлі далей недзе. Мусі прагналі нашы. Не знаю я точна, мне гэта, як маладую, [смяецца] мусі не... у галаву ня лезла.[...]   
 #01:07:46-4# 
 #01:08:34-4# А.: А вот после войны Вы не знаете, что с этими евреями дальше стало, которые у вас были?
Л.М.: Каго? 
А.: Ну вот эти евреи, которые у вас жили, что после войны...
Л.М.: А-а, вот Гірша жыў у Шаркаўшчыне, а тады ён перабраўс. Астальных я ня знаю. Но быў Фолька у... з Ізраіля быў прыслаўшы, тады ён нешта малады памёр, но яму гора - жонку забілі, ён сільна перажываў, маленькі мальчык першы. А астальныя я ня знаю.
 #01:09:06-0# Дажэ Гірша да нас быў прыехаўшы ўжо з Ізраіля, ня знаю, като... сколькі ўжо гадоў. Можа ўжо два гады таму ўзад. Аж сюды да нас. 
А.: Угу. 
Л.М.: І гэта, расказваў, я спрашвала, дзе Фолька, дзе што. Із сынам быў прыехаўшы, захацеў праведаць.
А.: Угу. 
Л.М.: Паехаў, дзе мы жылі - там нас нет, тады сюды прыехаў. Вот.
А.: Угу. 
Л.М.: Гэта, гаворыць Фолька, балеў-балеў, там у Ізраіле. Астальные не знаю, дзе яны.
А.: А он ещё...
Л.М.: Гэны былі стараватыя людзі, так можа па пяцьдзесят гадоў, ну ня знаю. А этат, Гірша, быў шчэ не жанаты, а тут у Шаркаўшчыне он жаніўся, паехаў ужо з жаной. А Фолька э-э, там ужо, ці ён там жанаты як, мусі жанаты быў. У Зраіль  паехаўшы быў. Вот.
 #01:10:06-3# Красівы малец. Высокі, чарнявы, харошыя... Перажываў, жонкі жалеў. Мальчык. Вот.
А.: А Гирша этот он ещё живой? 
Л.М.: А жыў... ён тожа стары. Ён... ён быў тады малады яшчэ, не жанаты. Можа яму было якіх болей як 20 гадоў, канешне болей, можа пад 30-ць. Но не жанаты быў. Ну, як прыязджаў ён, недзе вот картачка ёсць. Яе пакажу.
А.: Потом покажите. Потом.
Л.М.: Эта. Ён э-э с... ну ўжо яму пэўне, бо счытаў я маладая - на мяне, як ён быў прыехаўшы, а ён старэйшы. Яму можа было б ужо болей як 90. 
А.: Угу.
Л.М.: Можа ўжо і нет жывога. Даўно пісьма нет. Не знаю.
 #01:11:02-9# А.: Угу. Но он в Израиль уехал?
Л.М.: У Зраіль, у Зраілі. Ён і падаўся сюды ў Полацк гэтай э... сведзення. 
А.: Это он, да? На Праведников подал?
Л.М.: Да. Вот. Бацькоў жа ж, там недзе яны, як гэта? Дзе пачотная нейкая ёсць даска ў Ізраэлі там, праведнікаў.
А.: Там написано, да?
Л.М.: Угу. Бацькоў маіх. Вот.
А.: М-гу. 
Л.М.: Ён усё знаець, ён усё расказаў, ну...
А.: А Вы, а Вы его фамилию не помните? Гирша... 
Л.М.: Ай, ня знаю.
А.: Не знаете.
Л.М.: Я дажэ не інтересавалася фаміліяй.
А.: Х-м.
Л.М.: А яны ж пішуць, па нашаму нічога ня пішуць. Да ёсць і канвэрты, можа вы разабралісь.
А.: Ну посмотрим тогда, потом посмотрим. Хорошо. 
Л.М.: Ёсць і іхныя картачкі. 
 #01:12:00-8#  [...] 
 


