
САКРЭТФІРМЫ
АЙСЕК,

хто ты?
Зусім не ўрадавая і наогул не камерцыйная міжнародная арганізацыя. Яна аб'ядвоў- вае студэнтаў з 64 краін све- ту і поўнасцю імі ж кіруец- ца. Прэзідэнт выбіраецца "тэрмінам на адзін год. Для таго, каб стаць членам Між- народнай асацыяцыі студэн- таў, якая спецыялізуецца ў сферы бізнесу і эканомікі (А Й С Е К ), неабходна пры- кладна 1000 долараў (у якас- ці першага ўзвосу) і— наяў- насць хаця б пяці прадпры- емстваў, здодьных ^абяспе- чыць стажыроўку ў сябе за- межных студэнтаў. Іначай не- льга: сярод асноўных форм дзейнасці асацыяцыі — М іж- народная праграма па абмену стажорамі. Магчымасць явчэ ў юяацкім узросце акунуцца ў сур ёзнае дзелавое жыццё садзейнічае ў далейшым больш хуткай адаптацыі на рабочым месцы. Для студэн- таў Маскоўскага шстытута народнай гаспадаркі імя Г. В. Пляханааа (члеяаў — на- зіральнікаў А Й СЕК а) гэта яшчэ і бясцэнны вопыт сусвет- нага бонесу, неабходны ва ўмовах эканаміянай рэфор- мы.Споясаран стаў родны ін- стытут. А згоду на ярада- стаўленне месцаў практыкі для замежных студэнтаў далі ўжо адзінаццаць прадпры- емстааў краіны.М . М АРЦ.ЯНАЎ.

П Р Л Л Е Т А Р Ы І  У С І Х  К Р А І Н ,  Я Д Н А Й Ц Е С Я і

АДДЗЯЛЕННЕСУВЯЗІ
Саўдзельнікі?
Навука — гэта іяшадум- ства. Але як прызаычаіцца да гэтай думкі таму, хто дэесяць гадоў у школе і явчэ год (плюс чатыры) у ВНУ, добра авалодаў толькі зу- брэкнем?Сярэдняя вкола вучыць та- му, вгго даўно стала ісцінай з барадой. Бяда ў іввым. ІІІкольніклў знаёмяць толькі з аляым воглядлм на тую ці іншую праблему- Прычым, наяўнасць альтэрнатыўнай трактоўкі вытаяня нават ее падразумяваецца. У выніку за пяць гадоў навучаняя ў вышэйшай установе адсейва- ецца чвэрць з тых, хто па- стуваў, таму што дарослы чалавея аказваецца няздодь- ным разглядаць жыццё ў яго суцярэчнасціТак адбываецца врацэс разбурэння асобы, калі мы прыглушана гаворым аб ма- дэлі чалавека, аб якасцях, якія павінны быць у яго ў ідэале. Мы гаворым, а кая- крэтны крок — стварэнне маг- чымасцяў для разаіцця чала- века.Нарэшце, з'явілася воаае палажэнне аб вышэйшай ■коле, у якім за галоўную прымаецца задача падрых- тоўкі ве толькі смецыялкта, але і чалавеяа. здольяага асці наперад. Што для гэтага ме- абходна? На мой вогляд, лі- квідавлць моўны бар'ер, які ўзнікае адразу, як студэнт паспрабуе зазхрауць крыху далей за рэгл амента ван ы я падручнікі і кавсвекты (мкю на ўвазе лгтаратуру на за- межнай мове). Кктастрафіч- аа не хаяае гуманітарнаму накучакню і матэматызацыіТолькі тады студзмт зможа стакь саўдзельнікам выклад- чыка ў навуковых даследа- ваннях. Свяшайцеся, мы і так ужо шмат страцілі.Ж . М ІХ А Й Л А В А , выпуашіца.
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА. КАМ САМ ОЛЬСКАГА I ПРАФСАЮ ЗНЫ Х 
КАМ ІТЭТАУ б е л а р у с к а г а  о р д э н а  п р а ц о у н а г а  ЧЫРВОНАГА с ц я г а  

д з я р ж а у н а г а  у н ів е р с г т э т а  ІМЯ У . I. ЛЕНІНАНЕАДКЛАДНА!
ПЕРАМЕН!

Вось І мяжа. Аслепленыя падмаалівым блясхам уяўмых верамог і дасягаенвяў. мы ■ечакана апьшуліся ля безда- ■I А што далей? Кркх ці вы- ратаванне, шдях у цемры ці дарога ў светдае заўтра?Пэўша. ні ва адвой скрава- здачва-выбарвай вамгамоль- скаД канферэнцыі Белдзярж- увіверслэта імя У. I. Лееь вл ме ставіліся такія вост- рыя, надчвс катэгарычныя вытавні. нк вк гэтай, трыц- цаць трэцяй ужо на лшу. I хоць. здавалася б. нельга сккзаць нра неДкую там гь сткрычкую важвасць гэтаД надзеі (сам ва сабе звычай ны сход. у меру зафарналь заваны і рэглаюемткваны). адвак адметныя перамены ў іх  ёсць. З'явілася зацікаўле- васць. ватрабаваане вера- мея. рашучых і канкрэтных дзеяняяў. Незаарма ж і ара- грама. врыавтія дэлегатамі канферэацыі. атрымала ваз- ву «Прагрвма дзеянввў». Праўда. як яяа бужзе ажыц- цяўляцца, оакажа час I— «старому вамітэту камсамо- аа» даавдзецца нмога вавра- цаваць. каб вацвердзіць сааё сёнкяшняе крцда. Дарэчы. тое, мто камітэт застаўся

амаль цалкам у мшулагоднш саставе, ве враява засгойных часоў. Менавгга яны. «ааа- ратчыкі са стажам». былі мм- цыятарамі і расяраноўшчыка- мі враграмы радыкальаых рэ- форм камітэтж камсамола уаіаерсітэта. Дзлегаты кав- ферэнцыі аказалі ва оаўтор- вы давер. і хачацца аерыць, мтв ве памыліліся.Так лічыць і «арэн'ер» клмсамольсклга «кабівета» Вікггар Шадурскі.
Па врававове дзлегатаў X X X III сараааздачва-выбар- ваД камсамольсяаД ■івфгртв цыі у івсрсітэта разам з враграмаД дзеавваў была арывята рэзалюцыя ў Вяр- хоўаы Саает БССР і Мнкхі гарадскі Саяет вародяых дэ- вутатаў. у якоД лпацца не- абгруатаааяымі абвівааач- вавві народных дэаутатаў С С С Р  С . С . Шумвевёса, I. В. АбламеДкі і дэвутата Вярхоўнага Савета Б С С Р  Г. У. Ерамеевв ў арганхз&цыі весавквыявірававага мпын- гу I аыказааецаа думка. што дэвуткты садэеДвмалі враду- хілемшю магчымых кавфаікт- вых слукяыД.

ДУМКІ УСЛЫХ ■
Х а чу  прыежаць у Масжву 

7 яістаоада. Прамсц* надвв- 
чоркам на Гапоўную П д ош чу. 
«ал< шум парада б у д з е  ўжо д а л ё ха  ад  м , і пераканацца... П ер акан ац ц а, што тут нельга 
думаць аб ты м , аб чы м  ду- 
маеш кожны дзень у імшых 
мвсцах. Так хочацца хоць 
тут знамсці ратумак ад д у- 
мак. суммых « баяючмх.

А м  прыахаць у Маскву на 
свята ме так проста. Трэба 
загадзв забы цца на ў с е  ас- 
татнія пяамы і куттіць бсяеты 
ў першы ік дэемь, каяі іх 
пачмуць прадаваць ГІазмей —  не б у д з е .

А пакуль ад'язджаць у ста- 
ксцу, п асп ееш  яшчэ і ў магазі-

КРОК ПА КРАСНАЙ ПЛОШЧЫ
мах свайго горада пагяядэвць 
ма матоўлы, пврадсяяточмыя, 
а м  такія ж расчаравамыя і 
ўзяавамыя, яя эяычамма. Па- 
спввш пачуць ад роэмых яю- 
дэем. што ў яюбое сяята 
адма —- вояыіы ад
работы дэемь і бояьш бага- 
тьц чым заычамма, стоя. ІІІто 
яшчэ? А нічога. Тое нвпаутор* 
мае хваяявамме, якое ранем 
гцх іносійі саяют і парад, 
стаяа э яўяяцца ўсе радэеч.

Урачыстая частка свята пе- 
ратаарыяася дяя мас у  цяжю 
абаяяэак: няпроста прыму-

сіц» чаяааека лрамсці ў ка- 
іюме парад трьЛумам э кі- 
раўмікамі. Гэта ўжо ме гомар 
і ма р ад а сц ь  дяя бояыввсці э 
мас.

У друку з яўкяюцца мовыя і моаыя эакяікі маогук адмя- 
міць парад і дэммістрацыю, 
берагчы сродкі дяя імшьоц 
матэрыяяьных мэт. Аяе міхто 
не геворыць, як пачюваму 
сустракаць нашы яяяжія сшв- 
ты сбммя.

Мы пакуяь ме яедаем, 
як«м паіімна быць маша заў-

траюмяе свята, і эахоўяаем 
усе атрыбуты ўчарашняга. 
А ма сяоаах гатоаы абеерг- 
нуць у сё , ш то быяо рамем, 
сярод чаго мы так спакомма 
жыяі эусім нядаўма, і дрэн- 
мае. і добрае.

—Курсамты адмаго з  вмм- 
мых вучыяёшчаў Маскаы пад- 
яачыві. ш то адзам крок па 
Красмая пяошчы на саяточ- 
мым парадэе абыходзіцца ім 
у сем гадзім страявом пад- 
рыхтоўк». А кояькі ж будэе 
каштавац» гэты крок усм  
мам? Кая« мы ідпоігы  і ме- 
заўсёды ўсяадомім. маеошта 
сюды прьммаі__

ГЭТЫ  Д ЗЕН Ь  Б Ы У  
Н ЕЗВЫ ЧАЙ Н Ы МНа чаавёртым вввсрсе га- лоўвага кореуса чуліся бела- рускія песні: вародвькя. вла- січвыя. сучасжыя. А ва лся- аыах разам з гісгорыхлхі врысутвічалі стужэвты швых факультэтаў. Ажыл деаве аа- ■авада і ва кафсжры гістврыі Б С С Р. жэс врацавалі выстаў- кі «Бсларуская квага ва гісто- рыі і мастаатау» і «Бсларус- кая квіжяая граанра X V I— X V III стагеддзяў». Што ж за саята арыйшло да стужэвгтаў- гісторыкаў? Дзень Таварыст- . ва беяарускай моаы. Тут ягв | ажзаачаюдь увсряіывю.— У мівулым гелзе мвс вравіваваіі вравесці саята бсларусхай моаы,— расказ- аас каядылат гістарычвых аааук. жааэкт кафсжры гісто- рыі Б ССР Я. Ю . Несцяро- а й .— Але а вс вадтрымаў гэту іжэю: ак у Бсла- рускім жзкржаўвым уаівсрсі- тэвс правоізівь свкта бела- рускай моаы? Сслста ў мас створааа ТБМ . дарэчы. ак- тыўкыя ўлзсльмікі кго — стужэвты і выв ііп ы к і ш м *  га факудьтэта. Вось мы і аы- рашыяі аравесаі Дэсвь Та- карыстаа беларусаай моаы. Шчыра кажучы. ас чакалі. ато гэта свкта эбярэ сгод ьхі варожу. Не сакрэт. што сту- жэкты вс всльмі імквуцда вавслвааь аекдыі, а гэты раз калікая аўжыторыя. жэс чыталі скас «гждзікы» «лсм- карэсвлклэмт АН Б ССР А. I. Ж)'рлўскі каялыдлт ф&аала- гэтмых яааук В. А. Чамярыд- кі, доктар гістарычаш яааук Л . М. Лыч. была замеўмсма. Стужэкты мс вроста сдухалі лектарлў. а ўдэсльмічалі ў гутарцы.Аргаяоатары — кафедра гістврыі Б С С Р. злкэўкілі. вгто гэта добры вачатак ка- рысаай сярааы. і врадяг абакязкоаа будэс.3' М ІХН ЕВ ІЧ .

«К У Л Ь ТУ Р А  I 
Р Э Л ІГ ІЯ »

В. БЯГУН

— так умоума ккзывасдда цыы яублічвых эскцым. дыя- логаў. дыскусій. аргамЬава- кых гарадской аргакізакыкй Таварыстка «Всды». 15 ліста- вада студэмты, выклддчыкі і сумрацоўммгі уміеерсітэта змо- гуць цраслухадь друтую лск- цыю іш д а  — «Біблік ў гісто- рыі культуры». Калі кас хка- лямодь аытаамі: ді можаа крытыкавакь біблію з аазіды і вавукі. ді з’яўлмсдда мна дад- ручмікдм жыддк. а таксама калі вы хочаде давсдадда. з чаге яаа складасдда і што ў сабс заключае,— ваша дікаў- васдь будзс заяатолека. Саас меркавамві аыкажудь вучо- яыя Лсдівграда.Нагадвася: кас чакаюдь 15 лістадада ў 17 гадзсв Э0 мікут у актакай зале га- леўшага кормуса Б Д У . Ука- хед — свабодяы.Т. ДО УН  АР.



■ІМ М М ІІІМ Я ІШ Ц Я «Радэіма, у Імя якой савецкія патрыёты адда- 
юць сваю кроў, а часам I жыццё, ніколі не забу- 
дэе сваіх герояў, дэе б яны не энаходэіліся: 
ці на перадавой лініі фронта — ці ў глыбокім 
нямецкім тыле».

3 першага нумара гаэеты 
«Звяэда» за чэрвень 1042 г.

...Георгій памахаў нечым белым, хутчэй за ўсй ' 
насоўкай, і знік. Трэці паверх мінскай турмы за- 
ціх. А сама яна шырылася ў вачах, быццам 
паветраны шарык. Толькі не вясёла-святочны, а 
жудасны і страшэнна балючы. Потым Йн выбух- 
нуў. Моцна, аж зоэвінела ў вушах. А ў вачах — 
шматкаляровыя пырскі. «Пырскі шампанскага» •— 
іх любімае танго. Няўжо яны больш яго 
станцуюць?

Усё. Сонца ўпала кудысьці далёка эа га- 
рызонт. Першы пажаўцелы восеньскі ліст адчайна 
крутануўся ў паветры, быццам выходэіў э піке,— і 
ўпаў на эямлю.

Чакаю  перадачы і см ер ц і.
Чакаю перадачьі і смерці..
Чакаю перадачы і смерці...
Гэта з апошняга ліста мінскага падпольшчьіка 

Георгія Фалевіча, схопленага фашыстамі, сваёй 
каханай — Ніне Ярмоленка. 15 верасня 1942 года 
ёй перадалі, што Георгія «некуды» адвеэла ге- 
стапа. «Некуды» — эначыць расстрэл.

Ц ільдачкв мвўклівв сввдчыць прв імшво. Мвўчыць і 
клм нь-поммін нв мосцы гіболі яго сябрв, Гороя Совоцквгв 
Свмо, поршвга рэдвктврв пЗвяэды» у ввоннво ліхвлоццо 
ВвлІЦІ АмольянЮко. Ен бы но аытрыввў. Мвўчвць і гарвд- 
скійі глады, якій «стврвлісяа вб гэтвй шыльдвчцы.

ДЫМАЕЦЦА двкумонтвльны фільм «Урокі мужнвсці». 
ГІра мінскіх пвдпольшчыквў. Нінв Анісімвўнв Дрвэдоўсквя 
(Ярі олонкв) ввтнымі, нопвслуімянымі нвгвмі Ідэо па скворы- 
ку цэнтры плошчы Лонінв. Па шляху, на якім эвстрэлілі 
Ввл іаю Амольянюкв. Пв якім вдвоэілі ў гостапа члонаў 
«впі Чнвй групы», як нваывалі яо гітлорвўцы. Пв якім но 
вярі 'ўся дв Ніны Ярмолонкв Гооргій Фвловіч.

Н іачм»' шляк барацьбы. Адчайнай, рвшучай I вольмі 
небі по- ій. Яны но мвглі но водаць, нв што ішлі.

Гоы ях поывабіў у свой час і выкладчыцу хімічнага 
факу і у іорсітэта Ларысу Уладэімірвўну Вянжыцкую 
I сту 'якіх янв былв куратарам.

Ча 1 >і, збіраючы фвкт эв фактам, наладжввючы
сувв-» | /Ымі, аднакурсніквмі, знаёмымі Фвловічв, пра- 
цую' аоі Холікай Айчыннвй вайны, група студэнтаў
хімО кір^уніцтввм Л. У. Вянжыцквй вдкаэвала сама
саб пытанно: «Што мы водаом пра Гооргія Фвло-
вічо.

Ен пісаў соао лісты на шматках уласмай кашулі. Німо яны 
фоктычмо оыротооолі жыццё. Посля ооймы «цікаоЫся» усімі, 
хто аостаўся ў соой чос мо окупірооомой оорогом тарыторыі. 
У кого мо было достотмооо порокомоўчыя докумомтоў і пос- 
оодчоммяў, «сояціло» могчымосць тропіць у МОСЦЫ МО ООДЬМІ 
аддаломыя, або...

Німв аахоўовлв бясцэнныя шмвткі ў бутальцы ў хлаао ія 
чосооого домв-прыствнішча мв Усяодняй яуліцы. «Вы аосталіся 
жыаыя —  і гата сомяя вялікая вам уанагарода»,—  кімулі 
ёй мопяслодок у КДБ.

ЦІ МОЖНА БЫ ЛО ІНАКШ ?
Ьоаумоўмв.
Можмя было б соокоймв просядаоць усю аойму, про- 

цуючы ма окім іюбудаь прадпрыомство Мімска. Iя шмат было 
ў ааонны час.

Можма было б мо пораўтоараць у яаячмую коятару пвд- 
попьшчыквў вптэку квля будымку мінскагв гоствпв.

Момгмв было б пвсля сморці Валодаі Амольямюкв, іх вгуль- 
нвга сябра і кіраўніка падпольмвн групы, яуцомькв порабрлццв 
а уаятвй мя мушку аптяяі ў больш бяспачнао мосца. Гооргій 
быў адзімым у боцькоў. Паскрэбвк...

Можмв, ало...
Бліжэйшым портыадмсяім отродом лотробмы былі локорствы

1 эброя, МІНСКВму пвдполлю —  яввчмвя коотаро, звосткі об 
няомоя фошыстоў. мадаоймь■« яюдэі. А ім, адчаймым патрыё- 
там. студомтам-віміяам тр>6а было эмвгацца. Любіць і эма- 
гацца. Эрвшты, тоя ямы былі оыяооомы.

ГЕОРП Я I НЖА поамоём іяіся цораэ сутычку. I сяброўст- 
оо іх почынолося а узооммоё мопрыязні. Німа «сачканула» 
адмойчы а камсомольсяога сходу. Гооргій, камсорг яімічмагв 
фокультотв БДУ імя У. I. Ломімв ў той час, арабіў прылюдма 
эоўаогу. 3 чосом «пікіраааммон порайшло ў соброўстм, морэш- 
4 0 , у—

Потым ямы а поршмх даём воймы памалі шукаць шляхі 
барвцьбы а тымі, ятО мв яуліцая роднвгв Мімсна мвявбмв кры- 
чоў ім: «Прзч а дорогі, русяія соімміія Гато ія усюды полорадж- 
оааі яороткіо і суяія, як чорго «шмойсоро», фроаы:

•Зв ўкрыццё боглыя оооммвполоммыя —— Сморцьі»
■Зо ўкрыццё аброі. боопрыпосоў, родыёпрыёмміяоў —  

С м а р Ц к І *
•Зо оброау м іавцяіі врмій —  смярцкі*
Гооргю, паўмв. росстраяьввж па ўсія троя ортыяулвя...
УСс почымолосв а пякучага жадвммя слуявць Москву.

2 мая 1942 годв, яалі Іх жадамно, нврзшцо, споўнілася, ямы 
мо аобудуць міколі. Слуявлі мояомькімі групомі. Вядомо, ім 
было гэтого мОЛО

Гооргій і Німв особліов мл вагвліся. Да ія далучыўгя тяк- 
свмв студзмт яімічмвга факультзта уніоорсітзта МіцЯ Май- 
сеоў Усо роаом ямы былі ■служочымі» оптаяі N9 1. Гооргій —  
аагадчыкам, Німв —  касгршай, о Міця —  яартвўміком. У аптэ- 
ну ааяоджяа шмат людаой. сярод окія цяжкв было аысачыць 
тыя. ному потрабмы былі но толькі лякарсгяы.

Гата былв аадумма Валодаі Амольомюка, окі амаёшоў крыяу 
рлнлй аа саоія соброў міці падполля, што тольні-толькі 
марадмолося ў мінскія руімоя. Яшчэ ў піоморсяім ногоры 
ў Гужампояі Даоржымсного роёмо, дао болодая быў мочоль- 
міком логоро, о Гоорпй фіаруном, сябры пожодолі су- 
гтрояоць ммццёоыя мооояы роаом.

Нооояо прымшла.

• „.3 24 ПА 25 ЧЭРВЕНЯ 1941 ГОДА Мійск боепорапынна 
бвмбілі нямоцкія сомолёты. Город страшэнна палаў. Эага- 
раўся і дом Фалоаічаў. Поршао, што кінуўся ратаааць Гоор- 
гій, было фотаквртка Ніны.

Сам ём на ўсіх фотамартках роаны. На адной у яго добра 
пырожаныя чорныя яаласы. На самой спраао ён быў тыпоаы 
бландэін, саотлы, як... смятомо. Так клікала яго сястра Ніны, 
Зоя, яольмі подобмая на сваю цёэку —■ Зою Касмадаом'ян- 
скую. Токі ж рашучы прышчур вачэй, Токоя ж лагодная ўсмош- 
ка.

Мно адооццо, што ўсо яны, юнакі і даяўчаты тыя гадоў, уво- 
гуле былі падобныя адэім на аднаго на фотакарткая. Смо- 
лыя, адкрытыя твары. I вольмі шчырыя. Ніну аднойчы а-аа 
гэтага нават спыміў на ауліцы нямоцкі патруль і спытоў 
ломанай рускай фраэай: «Чаму ты такі алойГ»

Была, пэўна, прычына.
26 МАЯ 1942 ГОДА эастаноцца для ўсія мінекіх пад- 

польшчыкаў чорнай датай.
Аптэка спакойна прымала нааодаальнікаў. Гооргій аыйшаў. 

Німо сквэаў: «Калі прыйдэо Валодая, хай пачакао». Прыйшлі 
даоо суаяэныя. Ніна порадала ім торбу са шрыфтамі. Тут 
ма пароао а'явіўся Гооргій:

*— Слокоймо. Толькі што мо ауліцы эабіты Валодэя.
Но ворылвся. Хутчэй, но іацолося яорыць. 3 якім эояоплон- 

мом ямы а Гооргіом чыталі I порадааалі іншым патрыётам 
■ Зяяаду». Яго «Эаяадуа. Нашу «Заяаду«.

Потым усё было нібы ў сно. Жахлівым і бясконцым. У ап- 
таку ўоарааліся птлораўцы. Пачаўся аобыск. Гооргій тым чосом 
ужо поспоў «роаоброццо» а «потрабнымі» рачамі. Потым ія 
оыоодаілі па аднаму. У гостапа порапісаалі, груаілі на машыну. 
Мужчымам эагадалі логчы тяарам да долу, трымаючы рукі 
порад сабой. Іх прыкрылі жанчымамі. Гостапаўцы сталі на 
жанчын і аачымілі борт куэава.

Зачынілася іх, яай сабо поўноо трывог і нягод, шчосліяао 
жыццё. Соотлым пробліскам прогучолі лодэь чутныя слояы 
Гооргія: «Ты нічога мо оодооші»

Бліснула і згасла. Ія раавялі па каморах. Німу —  у сорак 
аосьмую, Георгія —  у дэоаямоста сёмую. Потым яо выпус- 
цілі: мо достааолв ўлік. Твму, што номоц, які яёў допыт, рус- 
явй мовы не рваумоў, в порвклвдчыквм быў лвтышскі 
камуніст, споцывльмв авсламы для рвботы ў гоствпв. Твму, 
што ўсю віну Гооргій уаяў мв сябо.

Нв волі было твк добра. I так прыкрв. Засталіся толькі 
нячастыя перадачы Гоорпю. Яго лісты ёй. I надзея на.„ што?

Бясконцыя

чын, ія гонар. Задорныя ўемошкі, пругкія постаці, рукі, якія 
а аапалам сціскаюць рыдлёўкі. Вылучаўся Гооргій, іх кам- 
самольскі яажак, яо любы.

Цяпор турмо. Зверскія катаванні кожны даонь 
допыты, пасля якія гэтоо амордааоноо, скрыввўлвнво і ўсё 
ж гнуткае цола кідалі ў халодную камору. Яно бачыло праэ 
тоўстыя амрочныя сцоны турмы, як павольна цямнолі ад 
нечалбвочага болю яго саатлыя блакітньія аочы.

Ен быў старайшы аа яо нв с#м гадоў —  2530 даён. Адной- 
альмі пакутааау. Ніна аапомнілачы на локцыі подлічыу і оол 

гатую лічбу ноаоўсёды.
Ен шкодомў яо. Хоцоў уаоць уоось цяжар на сябо.

А яшча 
■у суммыя

У Німы аостаяаліся ўспвміны. Рвдвсныя, крышвч- 
і... жудосмыв. Асоблівв впошмі, молі ямы, дврагія, 

родмыя людзі пры арышцв ствялі аусім побвч, можмв было 
рукоё доцягмуцца вдаім дв вдмвго, пачуць, як грумм сэрцв...

ЕН быў мв выгляд коёлогв склоду цоло, яоць I скомчыў 
фіамультурмы тэямімум 1 мо адэін рва удаольмічвў у анлсіль- 
ввючых лыммыя мврвфомвя. Худврллаы і гмутмі. У поммці 
лдроау поўстоо Комсомольсмм оомро — ія ЯвМСОмОЛЬСКІ пв-

Калі сталв аядомв, што м  вМПУсцвцв * ^алжардмГаўсв  
там аастамоцца, каб ужо мо оыйсці,1 пройшоў і дояму, столо до крыўдмого балючо. Гаты боль но промшоу
сённяшніх даём.

Эо нораэдэоламы цлжор. Зо н* в*А®мв® з^сумно^дбмы* 
доўго шуколо яміл-нобудм ” «стк Д  Эл гэтую шыльдочку 
канцлогорая Тросцамоц I Шмрокм/. 
мо домо не 17 па ауліцы СаооцкаА:

«Тут анояодаілося оптака, д м  ў 1941 1942
квнспіротыўмав кввтэра мінскі. падпольш«ык.ў, ««•■
Г. Г Фвлоаічу».

По і̂м, у адэін цудоўны дэонь «жывая мотадычная баэа» 
поратіарылася эноў у пвкой для посяджэнняў намітэтв 
««мсфоло. А пасля адмоны куратарствв (асаблівв ў Вян- 
жыціфі, выкладчыцы нямоцквй мовы, малая група студэн- 
таў) ршукаоая рвбота прыйшла ў эаняпвд... Пвтрэбна яна

•былвколькі^тудэнтвм, якія ўжо скончылі уніворсітэт, I 
рінхфквй. ЯВдвпвмвглі ні эввроты да тагвчвснвгв рэктврв, 
ні фвкультэцкія ўлвды. Хоць, оядома ж, такі артыкул, вк 
«патріятычная работо», «вісіцьв I на партбюро, і нв тым жа 
камітцо квмсвмола. З ’явіўся боэаполяцыйны вордыкт, які 
на вбіэргнош: «Квмітэт прыэначвны но для гэтых мэт».

Якіі ў іх былі яочы... Я бачу вочы сённяшніа студэнтаў- 
хімік^, частв сустракаюся э імі. Адэінкі могуць ноштв скаавць 
пра <цловіча. Ставіць ім гэта ў аіну?

А нго вбвінаввчввць цяпор, што стэнд вб гороі-пвд- 
польшіыку энвходэіццв нодэо нв шостым пвворсо хімфвка, 
куды фльшасць студэнтвў і носв но клжв. «I гэтв МОСЦв нвм 
авлі » вялікцч цяжкасцямі»,—  сводчыць Л. У. Вянжыцкая. 
тЗатш, мгшйіць, э ноэвычвйнай лйгкасцю энвйшлі мосцв 

на друіім паяорсо таго ж будынка для стэндв аб явоннв-пв- 
трыятііінаі? ^абюцо фвкультэтв, дэо ў свмым цэмтры вісіць 

„плдклтЬ крвсоаКінвй мвэввй «Выхоўяаць пвтрыАтвўа, у якім 
аяорьАцв, штодяввжнвй эадачай ідэйнв-выхаввўчвй рвботы 

эастаошв ввоннв-патрыятычмво яыхвввнно, фврміраванно га- 
тоўносці вбвраніць свцыялістычную Айчыну, вддаць Ай усо 
свао сіхы, а калі спвтрэбіццв, і жыццА»,

«Студэмта-хімікв Георгія Фвловічв,— па словох прафосврв 
хімічнэга факультэта, у тыя порадввонныя гвды таксвма сту- 
дхнтв, Г. Л, Старобінца,—  як комсвмольсквга свкрвтара ціквяі- 
ла ўсА. Асабліва патрыятычнао выхааанне студэмцтоа». Ало, 
трэба сладэявоццо, но ў токім плокотным выглядэо.

А ў гэты час на кватэры Л. У. ВянжыцкаЙ пыляццв 20(1) 
^юбоўна аОшомленых самімі студэнтомі стэндоў лб 
НАоцо Лоні^^ў эмігроцыі, аб пвдпольнвй дэойнвсці Фа- 
левіча. Шкада ж такую працу выкідваць...

ЦІ МОЖНА БЫЛО ІНАКШ?
Цяпвр шмат гавораць аб катвстрафічмым нодахопо патрыя- 

тычнага энтуэіяэму і ЛЮДЗОЙ, ГОТОВЫХ НО ЛІЧЬІЦЦО ні со 
сваім часам, ні з мвтэрыальнымі цяжквсцвмі. У 1984 годэо 
яшчэ бмў і энтуэіяэм, і людэі... «Ілбом сцонку мо прошыбош. 
У інстамцыяі яшчэ і пасмяюцца над табой»,—  у эаключэнно 
скоэала Л. У. Вямжыцкал.

Ніхто ма эабыты. Нішто но эобыто. Гороі эоўсАды ў нашай 
пвмяці. Як МЬІ спяшвомся эопэўніць соміх сябо, што мы гэтай 
пвмяці эорныя.

У Ніяы АНІСІМАЎНЫ Д РАЗД О ЎСКАЙ  (ЯРМ ОЛЕНКА) 
Асць стврая пласцімкв э іх любімым «Пырскі швмпансквгв». 
Зрэдку яна споцыяльна садэіцца адна ў пакоі паслухоць, Са 
смутквм і болом. Порвд пачыма пааольна праходэіць пврк 
імя Профіцдорна, які порад самай ваймой пераймонавалі 
Ў парк імя Горквга. Восомьскао пяшчотнао сонцо. Поршыя 
пажаўцвлыя лісты. Лота, як успвмін. Танцаввльнвя пляцоўкв. 
I імоэвбьіўнао| тонго. I Ам, Гооргій Фвловіч. Жорж. Сту- 
дэнт-хімік моэоўсАды. Вочмы падпольшчык. Любы на ўсА яо 
жыццА,..

Ямо слухво, слухоо. I колі-ніколі эамост лАгко-пооотромых 
слоў «Пырскаў шомпонского» чуюццо чорня-ся і мцовы я: 
«Чанаю лерадвчы і сморці».

Чвнвю ларадачы і смерці.

Зусім вмо 
ооў оптакой. I ў гэтым 
с піратыўнвй мавтары.

тольмі.му но моложоло. Ен том тольмі чвсовв аагад- 
сучосным домо мо могяо быць мом- А. КО КТЫ Ш , 

м ш  іар.

ЧУМ А XX С ТД і О Я Я .П І

Не ™ м ж Т Нч ы п .КуРаПаТЫ- Дявнь памінаннл пршЖаС,. 
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ІА В О Ч Н А Я  Ш КО.ПА ( Т Э Н А Г Р А Ф ІІ
Вы «новодалі» поршы ўрок стэногрофіі. СпедаяАмся, тоо- 

соо етрымелеся. Толькі ні ў якім выпедку мо росчороўоойцося 
НО К  ДОЙЦО Э О Н ЯТК І, НОЛІ ТОЙ ц і  ІН Ш Ы  стэмогрофічмы ЭМОК МО 

паддаоццл нопісонню. Вось I ў нас, няглодэячы мо тоо, што 
мосток мо раз робіў выдотныя молюнкі для рэспубліномсків 
гоаот і чосопісоў, зекреліся мокоторыя пямылкі. Моляооць — 
но стэмогрофояоць. Токім чымям, мы бяром урокі стэмегрефіі 
роэом э вемі. Пільмоо воко вядучога эавочнай школы У. Го- 
росімовв эаўважыла нокаторыя нодвкладмвсці. Тому пропо- 
нуом усім рвэом паўторыць пройдэоны мотэрывл:

Діга твго. каб пвмылкі но аомролісо ў авшы сшытмі порапіі 
цо проктыквоонно 3 рааы.

ЯК ЛІТАРА Е СВФЙ
ТВАР СТРАЦІЛА

Зврва мы пвклічвм вдму 
гвлосную і твды аможвм нв-

пкаць номвторыв слоом. Пор- 
іа іо й  а оомі хочв паамвём іццв 
гвяосноя Е:

Галоснвя пішаццв эпооа 
налрвва э новялікім под’Амом 
У комцы. Доўжымя рыскі пры 
кяодмо паўтары меры (поўто-

рм млотмі),
У комцы слоў ГОЛОСМОО пры- 

пісааоццв дв эычмыя:

2 с та р . • БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ* I  лктапвля

СНІД: у чым уратаванне?
I этае жаяліяяг слояя «ГНІД»! Яно ке длс шянцаў ня 

нм.іларяўленне, нс дя.івяляг ўпаўномя яЛяяінчаць яб луткім 
пплрвнмі тфгкгыўня Д ІГ ІО Ч Я Й  вякіімны, не лякідяе Я ІІТМ  
мігтяў. Дя к іін ц п  ШН8 гсідя іяяяоряямне яяяпіля 198 крдін, н 
колькашь якормк пердкмсілк 88 тмскч. ГІлніс яшчя 10 мільі- 
мдў кірусяносьбііаў, ІІяйкялІкшяя колькдсць нмпядкдў іая- 
корявннк СНІДям ма душу нясельніцтяя нрыкодіінця нд 
ЗІІІА, Шкейцормм) I Фрянііыю.

Ці можна абарагчы сябя ад 
аяражаннк СНІДамГ Уса спо- 
цыклісты скоту аапаўнікоюць: 
том. Колі доброояоотмо одмо- 
аіццо ад праамормасцой | 
шкодмыя яаычок а допомогой 
адороаого лоду жыццк I порш 
>в ўсё гігіоны полояогв жыц- 
цк.

Што ж датычыць вгульмв- 
прымнтыя мор бороцьбы, нцік 
а поспояом оыморыстоўкоюц- 
ця пры імшыа Імфокцыкя (іао- 
лнцын хнорогя, вбвсшкодж- 
каммо продмотоў кго ўжыт- 
му), іх ролю ў профілоктыцы 
СНІДо поробольшвоць мо 
трабо. НоаіроннІ опошніх го- 
доў упаўмівоюць у тым, што 
аоычоймыя (бытавын) квмтвк- 
ты а хворым (лоціск рук, ка- 
рыстанмо огульмым посудом, 
ооммой, босоймом, талофом- 
ным апоротом, цоцкомі) мо 
прыводаяць дв аяряжамня.

Гэтв вбумоўломв тым, ціто 
вірус СНІДв вольмі мкўстой- 
лівы ў амошмім осяроддаі. 
Спірты амішчоюць оірус момш 
чым ао даосяць яяілім, тампо- 
ротуро 100*С —  імгмомно. 
Для обясшкоджвоммк бруд- 
мой бяліамы двстатмовя авмв- 
чыць яо мо процягу гвдаЫы 
у трояпряцэмтмым растаоры 
ялоряміму ці міпяціць 20— 
25 яяілім.

Но ядыгрыово міокой ролі 
ў порорыао эпідамічмого 
аоямо аоборомо імфіцырооо- 
мым особом ноэодооць таотры 
і кінотэотры, корыстоццо 
громодскім тромспортом. Ад- 
мок оо ўсіа выподяоя мооб- 
яодмо кіроооцідо прооіломі 
огульмой I ўлосмой гігіоны:

мо корыстоццо чужымі пры- 
лодомі для голомня, МОКІ- 
кюрмымі прыборвмі, аубмы- 
Мі шчотявмі, мв якія могуць 
авявввццв эломомты кры- 
•1, што ўтрымлівоюць ві- 
рус.

Пондэмія СНІДо мо мімо
I мошой кроіны. У БССР было 
выяўлома 29 мосьбітаў Імфом- 
цыі СНІДа, а !я 23 —  у па- 
ліклініцы Нй 33 (студамцкай) 
г, Мінсна. Уса гатык асобы 
(ааможмыя етудамты) тэрмі- 
мово одпраўломы мо родаіму. 
Улічаоючы могчымосць пора- 
дачы СНІДа пры модыцым- 
скіа моміпуляцывя, прымо- 
юццд моры пя авбоспячэммю 
модыцымскія устомоў шлры- 
цомі, Іголмомі I сістамомі 
для порвліовммв мрыа) одма- 
рваоввгв выкврыствмнв. Ало
I I  тысяч шпрыцоў мо год сту- 
дэмцмой полікліміцы, яраяу- 
молв, модаетаткова. Прылвды 
шматрааоввгв кврыстоммя 
вбавяаковв старыліауюць у 
суяопввотрвмым стэрыліав- 
твры пры тэмпорвтуры 1В0*С 
мв працягу гадаімы.

Абаеяэмоввму вбслодвявм- 
мю падвяргвюці*# сявоцмія 
громодаммо, омія амояодаілісв 
ав мяжой больш ав мосвц, 
мврквмвмы, яомерычмыя яоо- 
рык, роботмікі расторомоў, 
цкжормык жомчымы, модро- 
ботмікі, якія моюць комтокт 
а мрыкёй. 3 1989 годо пооіммы 
обсЯОДОООЦААО студэмты, ЙКІЙ 
жыяуць у покояя а аомож-
М ІКО М І.

N. ГАРУДЕ&А, 
іагддчыка пёлінліяікі 

уміоерсітоіо,

А ом Е одчувоо свбо ў 
сярэдаімо словоТ

Эвярмулі ўввгу? Коб эмой- 
сці сабо мосцо ў слооо, го- 
лосмоя Е крмву пвпроцоооло 
локцямі і одпіхмуло ўбок 
моступмую во Аю літеру.

Кервцой, Е одсоўооо энокі 
ўпрово мо паўтары моры.

Голосмыо Э, Е абвэнвчвюц-

цв гэтв жа, як і С. Ало лры 
МОвбіОДКОСЦІ ГОЛОСМОО Э  од- 
ЭМОЧООЦААО рысочкой ЭМІіу, 0 
Е —  діюмя кропквмі аяорау. 
Проўдо, аомост кропок I 
тут лопш стдоіць рысочніі 
пры чьгтоммі іх лягчай аоўоо- 
мыць.

Допомогой рысочок коры- 
СТ0ЮЦІ40 рэдно. Эоычоймо прв 
ія «авбыавюць».

Вв ўсія СЛООЯЯ, ІІГТО сустро-

нвліся яышэй, алучольмвя 
рыснв супвдвлв а мвпрвмнвм 
гвлосмвй, Адмвя томого супо- 
даоммя можв і мо быць:

У гатыа словвя мопромвк 
алучвльнвй ліміі крыку мо 
суподво а нопрвмком голос- 
мвй. Ало галоснвя Е ўсё яшчэ

првг лядам ццв ў алучояьмоё 
йЫ І). Адмом пвгяядаім , што 
будзо долой;

Голосмоя Е аусім строціяо 
сооё тоорі I ўсё м няцяжкв 
аоўввмыць, дао аооооццо Е: 
роспіямуўшы амомі, омв ўжо

добрв пвкваодв сябо.
Выпісявць гвлосмую Е ў ся- 

рэдаімо сяооо мо трэбв

Рессумутыя ім ояі влучо<оц- 
цв самым нвротнім шлввом.

У  сярвдэімс слоў гдяосяао 
•в а м ш е а н а  ке гўіф Ьям в  
•шооан, а ш ів м в м , гота 
энлчмць і в я і і  лаэіцмі ко- 
ступной эо <• годосшаА. У  
хіногіж оыяодяді, ядяяо, I яа- 
првмяк. I ядўжыня эдучоль- 
яай діял суяоддвмхь а годос-

ядй. Тын дояю.
Поўтврыцо ўсо сяоом, што 

сустрвяко ў гвтмм роадаоло.
У моступны роо одбудяоццо 

сустрвмо а еояосмо* I.
Урок яраяодііу 

У. ГЕРА СІМ А У.
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I
ЦІ /ДОЖНА БЫЛО ІНАКШ?
Пытонно чолавочого сумломмя. I годмосці. Яны, *Ав*ЧЧв* 

і но так ужо шмет посполі эрабіць. Восонь і зіму 1941 4і  гг.
«лрацовалаіЬ оптэка № 1 •— надэоймоо мосцо ўкрыцця для 
сувяямых партызан, куды поропраўлялі друкарскі шрыфт. 
пачкі бломкаў хлобмых корток, якімі эабяспочвалі яны под- 
польшчыкаў I сом’і партыэон. Яны шмат но ласполі вро- 
біць.А ўвогуло яны былі эвычайныя людэі, студэнты-хімікі, ЯКІЯ 
чоста молі спряву з прабіркамі і бопым халатам. У ванну 
1м прыйшлос я моць спрову со эброяй і чорнымі мундаірам», 
супроць якіх 1 ўэнімолося гэта эброя.

ДА ВАЙНЫ Гооргій подробляў лабарантом но факультэцо.
3 поршой получкі Ан падорыў Ніно духі «Крымскоя ружа». 
Яны похлі оясной, бэзом I »х тонга «Пырскі шомпанского»^ 
Як боражліво вАў Ан я о  пад любімыв тонцавольныя рытмЫМ

3 і ілоктыў однодумцаў, дэо кожны мог скоэоць, што
Фолві - гэто нашо памяць, нош боль, наш гонар. Стола 
традк *іяй, калі пошук э мінскога подпольшчыка пороносіў- 
ся ніі «ліх родных і бліэкіх, нашу гісторыю і нашу памяць. 
СомвД рлэнастайныя млтэрыялы э эахоплонном прыносілі 

•студшы ўгмікромуэой, які прапісаўся ў покоі комітэто ком- 
сомоА (свободную оўдыторыю выдэоліць «посоромоліся», 
а каміэт пуставаў). Студэнты з іншых курсоў у чос подого- 

'гічнлУ практыкі лрыводэілі сваіх вучняў сюды. Унікальныя 
матэАіялы пра Фалооіча, Лоніна ў эмігроцыі, эапісьі і плАнкі, 
дакуДнты, дасланыя споцыяльнв для групы Вянжыцкой 
з ФРо Фронцыі, Швойцорыі, э Лондлнсклй каролеўской біб- 
ліятэн но маглі но прыввбліооць шматлікіх наводвальнікаў. 
Працв вялася вялікая. У Ай свой пасільны ўдэол прымалі 
наватрібірскія студэнты, якія поракладалі на рускую мову эа- 
межмія дакумонты. «Калі б вы бачылі вочы гэтых студэн- 
таў. Ьы гарэлі. I прымушалі гарэць іншых юнакоў і дэяў- 
ч’ат. (эта ж была жыаая мотадычнвя база для будучых 
подаіўгаў»,—  росквэяао Ларыса Улодэіміраўно.



У турысцкай справе 
«БеларускІ універсітэт» 
далёка не навічок.
Так ужо павялося: які б 
фотакарэспандэнт 
не апынуўся ў рэдакцыі, 
абавязкова два раэы на год 
ён «энікас ў вядомьш толькі 
«Ціп-топу» напрамку».

Чаму «Ціп-тон»?
Як немаўля першымі 
асцярожнымі крокамі 
імкнецца спазнаць свет, 
так і дарослы чалавек 
адкрывае для сябе новае. 
Асабліва той, 
які не можа ўжо не ІсцІ 
ў лустыні і горы, 
далей ад лаўсядзённасці...

А ВЫ ЗМАГЛI Б?
У КАНЬЁНАХ
АНДЗІЙСКАЙ

КОЙСУ

ШТО ТАМ. ЗА ГАРЫЗОНТАМ?
Каб вырвацца з паўсядзённасці

Мы ўжо не едзін год, калі 
надыходзіць сезон —  ён 
можа быць і ўлетку, і ўзім- 
ку —  адчуваем нястрымны 
покліч магутнай прыродьі. Та- 
дьі збіраем пляцакі, правіянт 
і —  едзем, ляцім, плывём.

М енавіта такім  чынам наша 
група апынулася ў гарах і 
сёлата. Якуція, рака Алдан, 
дзе драгі, золата, бічьі, горы, 
балоты , ліпень і таймень у 
рэках, мядэведжыя сцежкі 
на берегах.

Нас бьіло восем чалавек. 
Мы прайшлі праэ усю гэту 
неўладкаванасць каля 300 
км —  такая працягласць ту- 
рысцкага маршруту пятай 
катэгорыі складанасці. Чаму 
мы пайшлі менавіта сюды, 
чаму вырашылі ўдзельнічаць 
у першынстве краіны? Нату- 
ральна, не пашаньі і ўзнагаро- 
дьі чакалі мы. Галоўнае, на- 
пэўна, тое, што мьі не страцілі 
жадання бьіць першымі. Мы 
сапраўды першыя з турыстаў 
падняліся на чытарнаццаць 
перавалаў.

Той, хто спазнаў калі- 
небудзь, што такоа сланнік, 
эразумее, чаго варты два 
дні бесперапыннай хады па 
ім. Тьі караскаешся недзе ў

вецці, не дастаючы паўметра 
да зямлі, штохвіліны праваль- 
ваешся ўніз і чапляашся за 
галлё, якое пад вагой твайго 
цела згінаацца і хоча сека- 
нуць цябе па твары. Пасля 
сланніку шлях наш пралягаў 
па рэчках. Заціснутыя ў кань- 
ёны, бурлівьія, яны збівалі з 
ног, не даючы эрабіць і 
кроку. I іх патрэбна бьіло 
праходзіць не раэ, не два, а 
дзесяць, дваццаць, трыццаць 
раэоў за дэень.

Ужо пры вяртанні, як апо- 
шняя перашкода тым, хто 
здолеў убачыць маленькі 
кавалачак натуральнага жыц- 
ця прыроды, мы трапілі ў 
забалочаную тайгу, дзе вада 
была пад нагамі і хлюпала ў 
вібрамах, ліла зверху, і пля- 
цакі набрыньвалі ёй. I ўжо 
менавіта гэты кавалачак эда- 
ваўся нам невыносна цяжкім, 
менавіта тут бьілі самыя 
куслівьія камары і самыя 
складаньія перашкоды.

На пытанне «Чаму чалавек 
ідзе ў горы?» я адказаў 
бы так: каб убачыць чысціню 
і рэчаіснасць, пазбаўленую 
фальшу, рознага роду ўмоў- 
насцей.

Пройдзе колькі часу і ў ду-

шы зноў пачне расці пачуццё 
неэадаволенасці і неспакою, 
зноў каменем лягуць на пле- 
чы грахі —  свае і чужыя. I 
зноў будзеш  чакаць катарсі- 
са, будзеш  ісці да яго праз 
пот, цяжкасці, стогны.

I дзе-небудзь на вялікай 
рацэ, калі дыск сонца пачне 
патроху хавацца за зубчастую  
сцяну гор, да пояса зарос шых 
зялёным лесам , ты зразуме- 
еш , які ты вялік і, Чалавек, 
бо неабсяжная маці твая — 
Прьірода.

I. М ІК Л А Ш Э В ІЧ , удзельнік паходу, выпускнік Б Д У .НЕВЕРАГОДНА!
«Час у дарогу, старына!»

Каб не ўводэіць у эман чытачоў, вымушаны адраэу ж 
папярэдзіць, што гаворка пойдэе не пра замежныя краіны 
(хоць цешу сябе надэеяй, што хутка э'явіцца і такая маг- 
чымасць). Амаль па-лацінаамерыканску назвалі раку на Каў- 
каэе (ад аднайменнага паселішча аварцаў —  самай шмат- 
лікай народнасці Дагестана).

Наша падарожжа па Ан- 
дэійскай Койсу было свое- 
асаблівай разведкай боем. 
Мэта —  вывучэнне перспек- 
тыў правядзення водных па- 
ходаў вышэйшай катэгорыі 
складанасці на Каўказе ў цэ- 
лым і на Андзійскай Койсу 
ў прыватнасці. Група сабрала- 
ся з вопытных, загартаваных 
турыстаў *— усе дэевяць чала- 
век неаднараэова ўтаймоўва- 
лі рэкі Сярэдняй Аэіі, Ал- 
тая і Саян. I ўсё ж гэтая 
горная каўкаэская рачулка 
ўхітрьшася эрабіць нямала 
сюрпрыэаў нават такім быва- 
лым турьістам-воднікам.

Першыя кіламетры Андзій- 
скай Койсу эдаліся эвычай- 
най рачной прагулкай. Спа- 
койна і паважна несла рака 
свае водьі па далінах Гру- 
эіі, адкрываючьі перад намі 
маляўнічыя горныя пейэажы. 
Міжволі ўсе эалюбаваліся 
незвычайнай прыгажосцю 
грузінскіх вёсачак, што ту- 
ліліся ля падножжа магут- 
ных гор. Спартыўны настрой 
змяніўся лірычньімі думкамі, 
развагамі. Аднак ненадоўга. 
На самай граніцы э Даге- 
станам рака раптам не на 
жарт раэзлавалася. Каньён 
Чэро даволі небяспечна шпу- 
рнуў нашы катамараны на 
прыбярэжныя камяні. Не пас- 
пелі супакоіцца пасля такой 
гасціннай сустрэчьі, як трапі- 
лі ў абдымкі да Хушэцкага 
каньёна, эатым давялося доб- 
ра павалтуэіцца э каньёнам 
Буцы-Буцы. А гэта ж толькі 
«пяцёрачныя» бар’еры, нас 
чакалі яшчэ і каньёны-«шас- 
цёркі». Сігналам да чарговых
выпрабаванняў стала першая 
Хушэцкая цясніна. Нашы ка- 
тамараны шырьінёй 2,05 мет- 
ра бьілі літаральна зацісну- 
тыя рачньімі берагамі. Раэ- 
пораз чулася жалобнае скры- 
гатанне лодак аб камяні. А 
лотым мы ўвогуле трапілі ў 
пастку. Давялося проста аб- 
носіць вузкія рачныя цясні- 
ны. Рака быццам эдзеква- 
лася: «Маўляў, любіце коў- 
зацца —  любіце і саначкі 
насіцьі» Сем разоў давялося 
нам лераносіць свае «санач- 
кі» ла сліэкіх і стромкіх бе- 
рагах Андзійскай Койсу.

Праўда, пераадолець цясні- 
ньі шьірынёй 2,20 метра прьі 
хуткасці цячэння каля 12 
км/г таксама не лягчэй, не 
кажучы ўжо пра небяспеч- 
насць судакранання з востры- 
мі берагамі.

Адраэу ж эа каньёнам Бе- 
чьіхі, не даючы расслаблення 
напрацаваньім рукам, элосна 
ашчэрыўся парог «Андзійскі 
Кайфас». Пачынаецца ён пя- 
ціметровым вадаспадам. Не- 
вялічкі праход збоку быў ста- 
ранна эамураваньі. Аб’ехаць 
вадаспад немагчыма. I зноў 
«абнос». На гэты раз хоць і 
нядоўгі, але, бадай, самьі не- 
бяспечны. Каменныя бера- 
гі, падточаньія ракой, абваль- 
валіся пры кожным неасця- 
рожным кроку. Пагроза аку- 
нуцца ў халодныя водьі ракі 
знікла,> эдавалася б, прьі па- 
дыходзе да парога «Вароты ў 
рай». Аднак і гэта энешне 
спакойная плынь хутка пака-* 
эала свой нораў. Трыццаці- 
метровы ўчастак э вадаспада- 
мі вышьінёй пяць-шэсць мет- 
раў нічога агульнага э абна- 
дзейваючай наэвай парога не 
меў. Хутчэй наадварот —  
гэта бьіло сапраўднае лекла. 
«Прастрэліць» магутны
шквал цячэння і выйсці ў бяс- 
печнае месца на лёгенькіх 
катамаранах нельга. 3 берага 
тырчаць вострыя клыкі скал. 
Вырашылі і на гэты раз «аб- 
несцІ небяспеку».

Нарэшце, удалося адчыніць 
непадатлівыя вароты і тра- 
піць у доўгачаканы «рай». 
Бясспрэчна, той, хто наэваў 
гэтак парог, меў рацыю. Зза- 
ду засталіся напружанне і 
меспакой, нервовасць і цяж- 
кая фізічная перагруэка. 
Толькі адносная цішыня ракі 
і непараўнальна прыгожая 
панарама нядоўга цешылі во- 
ка. Метрадскі каскад. Тут на 
працягу 800 метраў рака мае 
падзенне да 100 метраў, пры- 
чым, у рэчышчы вялікае 
мноства буйных камянёў. I 
хоць эусім не хацелася, але і 
на гэты раэ давялося абыхо- 
дзіць непрыступны каскад па 
вузкай і стромкай сцяжынцьі 
правага берага, узбіраючыся 
часам амаль на двухсотмет- 
ровую вышыню. Напэўна,

большую частку каскада мо- 
жна лрайсці пры адпаведнай 
падрыхтоўцьі эа некалькі 
дзён. Рэальна ж нам прый- 
шлося перацягваць па кручах 
над цяснінай рукзакі і ката- 
мараны каля чатьірох га- 
дзін.

Кіламетраў за дзесяць ні- 
жэй Метрадскага каскада, не- 
падалёку ад паселішча Эчда, 
вызначьілася стужка аўтама- 
більнай шашы, а побач і шчо- 
дрыя каўказскія сады. Гэта 
таксама адзін э атрыбутаў 
«рая»: да канца падарожжа 
мы харчаваліся персікамі, 
арэхамі і вінаградам. Аднак 
не толькі садавінай эдэіў- 
ляў гэты маршрут. То тут, то 
там уэнікалі велічныя руіны 
старажытных крэпасцей. Па- 
куль цячэнне ракі было до- 
сьіць павольньім і рэчьішча 
даволі глыбокім, часу на эк- 
скурсіі было шмат. Але ж 
лёс, няўмольны лёс валацугі 
не можа быць увесь час спа- 
койньі і аднастайны. Два 
апошнія парогі «Сакалінае 
гняэдо» і «Сагрынская цясні- 
на», здаецца, увабралі ў сябе 
ўсю непрыступнасць сваіх 
лапярэднікаў. Асабліва лю- 
тавала Сагрынская цясніна. 
Гэты трохметровай шырьіні 
калідор падобны да затоп- 
ленага падвала шматпавяр- 
ховага дома. Калі глядзець 
зверху, то сама рака не бач- 
на —  цёмньі, шумлівьі тар- 
тар. Затое цалкам райскім 
выглядаў фінішньі адрэзак 
нашага маршруту. За вёскай 
Чырката Койсу пастулова за- 
павольвае свой імклівы бег і 
затым эусім спьіняецца —  
пачынаецца Чыркейскае  
водасховішча. Цішыня і спа- 
кой пануюць на гэтым возерьі 
нават у ветраныя дні. I яшчэ 
адзін цуд —  асляпляльна- 
празрьістая вада. I самай 
вялікай у свеце асалодай 
было купанне ў пяшчотных 
Чыркейскіх водах.

Скончыўся паход. За пля- 
чыма складанейшы і разам э 
тым цудоўны маршрут, па 
якому, несумненна, у буду- 
чым пройдзе турысцкі шлях 
многіх маіх землякоў. I кра- 
іна гор (так у перакладзе гу- 
чыць «Дагестан») падорыць 
ім такія ж незабыўныя суст- 
рэчы э дэіўнай і суровай 
прыродай.

Ф. ЕРМ АЛ IН СКІ. 
старшы навуковы 
супрацоўнік НДІ 

ПФП імя 
А. Н. СЕУЧ А Н К І.

Ну, схадзіпі, паглядзелі, вярнуліся... I зноў пачалася мітусня, рэдкія сустрэчы па- між сабой. 3  усім гэтым я згодзен, але не да канца. Слу- 
хайце. Вось толькі некалькі эпізодаў з нядаўняга вандра- вання па Карпатах групы Сяргея ПлыткевІча.Авантурыстычньія «здоль- насці» І багаты вопыт кіраў- ніка паходу даюць настолькі неверагодны сінтэз, што ніко- лі нельга ўявіць, што зда- рыцца з кожным з вас праз гадзіну-другую... Вы можаце раптам эрабіць незаплана- ваны начны пераход І спуск з вяршыні, заначаваць лад раз'юшаным вадаспадам, пе- раправіцца па слізкіх бярвен- нях. Усё гэта, жадаеце вы таго ці не, вас з ім абавяз- кова чакае. Але на гэты раз, мяркую, Сяргей і сам не жа- даў надзвычайнага здарэння.Заначаваць давялося ў лет- няй «рэзідэнцыі» пастухоў 
— маленькім доміку на схіле гары Петрас. Калі большая 
частка групы ўжо мірна пасапвала пасля нялёгкага 
дня, дзверы таямніча рыпну- 
лі, грымнуўшы ланцугом, I нечалавечы рык разарваў це- 
мру. Жудасна ўскрыкнула Алена Філіпчык. Гэта «не- шта» завітала да яе. Што зда- рылася, яна так і не магла растлумачыць. «Нешта» на- валілася на яе паверх спаль- 
ніка ўсім цяжарам. Праз не- калькі хвілін святло ад ліхта- 
рыкаў напоўніла домік. Ні- 
кога не было. Але спаць па- 
сля такога доўга не хацела- ся. Домік назаўсёды так і застанецца цяпер для нас загадкаю. Домікам прыві-

даў.
Але духі, ці можа 

якая іншая нечьісць, так про- 
ста не збіраліся адчапіцца ад 
нас, сур’ёзна жадаючы, ві- 
даць, пазнаёміцца. Крьіху па- 
зней была эроблена яшчэ ад- 
на спроба...

Праз некалькі дзён давя- 
лося зноў заначаваць у до- 
міках. Дзяжурны Андрэй Са- 
калоў пайшоу да ручая на- 
браць вады. Не вяртаўся ён 
даволі доўга. А калі прый- 
шоў, быў нейкім прыціхлым і 
задумлівым.

— Ведаеце, я не знайшоў 
ручай,— разгублена апавяс- 
ціў ён нас. Нямая сцэна пра- 
цягвалася,здаецца,вечнасць. 
Дзяўчаты пачалі зноў па- 
лохацца.

— Ну вось, пачынаецца...
Толькі ў цягніку, ужо вяр-

таючыся дадому, АндрэЙ рас- 
казаў:

— Калі шукаў ручай, рап- 
там здалося, што цераз засло- 
ну дажджу нехта паклікаў: 
«ГэйІ» Потым яшчэ раз... 
Мяне міжволі пацягнула ў той 
бок. Ледэь стрымаўся, каб не 
пайсцІ на гэты дзіўны кліч. 
Вось так...

Мяркуй аб расказаным, 
шаноўны чытач, сам. Я ж пе- 
радаў толькі тое, што пера- 
жылі І чулІ многІя ўдзельнІк'Р| 
паходу. Больш ніхто да нас~, . 
на жаль, не прыходзіў, І мы • 
да гэтага часу губляемся ў 
здагадках, што ж гэта было 
на самой справе: снежны ча- 
лавек, галюцынацыі, нячы- 
стая сіла, а можа іншалла- 
няцяне? Хто ведае, усё можа 
быць.

Апошняя начоўка была 
прыемнай і памятнай. Яе на- 
поўніла своеасаблівым ка- 
ларытам зробленая ў паход- 
ных умовах лазня. Палкі 
з нацягнутай цыратай, уну- 
тры якой былі размешчаны 
разагрэтыя камяні. I э 
асаблівай асалодай распа- 
рыўшыся мы заходзІлі ў яе 
тугія, студзеныя струмянІ, 
змываючы стомленасць.

Зноў быў нязменны касцёр, 
зорнае неба, песні пад гіта- 
ру. «Нічога асаблівага,— ска- 
жаце вы.— Усё, як у любым 
паходзе». Так, І ўсё ж вы 
памыліліся... . _А. М АКСІМ АЎ.

Фота С. ГРЫ ЦА.
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