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В 1 Н Ш У Е М С А С В Я Т А М 

П Е Р А М О Г 1 ! 

Усё далей у глыбЫ псторьп 
вогненыя гады Вялжай Айчыннай 
вайны i дня 9 мая 194S года. 
С1мвал1чна, што спауняецца 
45 гадоу э дня нашай перамоп у 
гэтай вайне. Але не гасне у 
памяф народнай вел|ч ладзек 
Усё больш людзей нашай плане-
ты пераконваюцца у тым, што 
перамога савецкага народа над 
чорны*и cinaMi фашызму мела 
сусветна-пстарычнае значэнне, 
што яна аказала i працягвае 
аказваць вялж! уплыу на усё 
ласляваеннае развщцё чалавецт-
ва. Выконваючы свой Ытэрнацыя-
нальны абавязак, савецюя вошы 
дапамагл1 выратавацца ад фа-
шысцкага рабства японскага 
1мперыял|зму M H o r i M кражам 
Еуропы i A3ii. Разгром фашысц-
кай Германн i мЫтарысцкай 
Японф умацавау сшы Mipy на 
зямг... 

У дзяржужверотэце на улжу 
33 ветэраны Вялшай Айчыннай 
вайны, як!я удзельшчал! у б|твах 
на роз«ьи франтах i у розных 
напрам^х, з баям! вызвалял! ад 
фашы'/,ки захолнжау нашы на-
роды: Беларуси РСФСР, Укра-
Ыы, Л|твы, Латвн, Эстонн, аута-
номнай Калмыцкай савецкай рэс-
ny6niKi. Вызвалял! i народы 
жшых краж, у прыватнасф, По-
льшчы, Румынп, Венгры1, Ауст-
ры1, Чэхаславакм, Югаслави. Ва 
ун1верс1тэце ёсць ветэраны, як1я 
удзельн1чал! у штурме Берлжа, 
Кен|гсберга, у б|тве за СталЫг-
рад, у абароне Масквы, Ленинг-
рада, у 6iTBe на Курскай дузе i 
жшых. Пяць нашых удзельнжау 
вайны змагалкя у тыле ворага у 
партызанах. Гэта дацэнты Г. А. 
Марц1росау, М. А. Мельнжау, 
С. А. Грыгор еу, пенс1янер 
Крыцкj A. I. i жшыя. 

Пасля nepaMori у Вял1кай 
Айчыннай вайне некаторыя нашы 
ветэраны удзельжчал! у парадзе 
nepaMori у Маскве, напрыклад 
Герой Савецкага Саюза I. Д. Ле-
бедзеу, А. А. Харытонау. За 
актыуныя баявыя дзеянн! нашы 
ветэраны вайны узнагароджаны 
ардэнам| i медалям). 

Неабходна сказаць, што ветэ-
раны вайны i працы карыстаюцца 
вялжай павагай i прызнаннем 
калектыву. 1х б1яграфК — гэта 
жывая псторыя нашай Радз1мы, 
яе г он ар i слава. 

Вядома, што адз1н з галоуных 
напрамкау дзейнасц! ветэранс-
кай аргашзацьл — клолат аб 
лепшым выкананн1 патрэб ветэ-
ранау. За anouiHi час лартыя i 
урад прынял1 важныя рашэнн1 па 
паляпшэнню матэрыяльна-быта-
вых умоу жыцця ветэранау, ар-
ганйзацы! ix адпачынку i меды-
цынскага абслугоування, пашы-
рэнню заслужаных льгот. Узра-
стаюць мж1мальныя размеры 
пенс!й. Зараз вядзецца падрых-
тоука новага Закона аб пенаён-
ным забеспячэнн| працоуных. 
Усесаюзная аргажзацыя ветэра-
нау вайны i працы удзельшчае 
у прыцягненн! людзей з багатым 
жыццёвым волытам да грамад-
ска-пал1тычнага, эканам1чнага i 
культурнага жыцця кражы, i 
перш за усё да выхавання падра-
стаючага пакалення у духу са-
вецкага патрыятызму i сацыял-
ктычнага 1нтэрнацыянал1зму, 
дружбы народау СССР, свядо-
мых адносш да працы, вучобы, 
вожскай службы, пастаяннай га-
тоунасц1 да аховы сацыял1стыч-
най айчыны. 

П. ВАСШЬЕУ, 
старшыня савета ветэранау 

вайны i працы дзярж-
ун!верс1тэта iMi Я. Купалы. 

1945-1990 

ПОМНИТЕ! 
Когда, скажи, страна моя, 
Твои искупятся страданья 
И время в сердце заживит 
Все кровоточащие раны? 

Нет больше счастья в мире жить, 
Любимым быть, детей растить, 
Заветы помнить прошлых лет, 
Не зная горя, слез и бед. 

А память — хрупкое стекло. 
Мы плохо помним, что ушло. 
Но прошлых лет, чтоб мирно жить, 
Никто не вправе позабыть. 

Война — разлука, слезы, боль, 
И в ней всегда горька любовь, 
Но чтобы в битвах победить, 
Народ мы свой должны любить. 

И эту истину в бою 
Солдаты верно берегли, 
И жажду мира всей Земли 
С любовью в сердце пронесли. 

Забыт не будет подвиг ваш. 
Тюленин, Карбышев, Курбатов. 
И сотни, тысячи таких же 
Отважных, верных, молодых, 
Что спят в курганах, под гранитом, 
На братских кладбищах, 
залитых слезами вдов и матерей. 

Из книжек, фильмов и газет 
Мы — поколенье этих лет, 
Должны урок себе извлечь. 
Чтоб дух войны мечом рассечь. 

СВЯТЛАНА ПРЫВАЛАВА, 
стулэнтка 1 Kvnra А Я К У Л К Т Ч Т Я npn»rnriui м р т п п и и ! п а п o t i / a d 
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За наша яснив Сёння 
Стала наша Победа усталой. 
Стала наша Победа седой. 
Но не сделалась всё-таки старой 
И осталась навек молодой. 

Е. ЕВТУШЕНКО 
Вось ужо крочыць па зямл1 

45-ая пасляваенная вясна. Як 
жкол1, яна выдалася ранняй, 
зялёнай, прыгожай i ласкавай. 
Глядз1ш i радуешся, як нараджа-
ецца жыццё, як зацв1таюць сады, 
як шчабечуць птушю. I мне 
вельм1 шкада тых людзей, яюя 
больш н1кол| не убачаць такой 
вясны, таму што яны запнул! 
дзеля яе. 

У нашым ужвератэце шмат 
ветэранау, яюя дажыл| да свята 
Перамог| i цяпер жывуць i 
працуюць побач з намк 

Часам я думаю над таюм 
пытаннем: з чаго складаецца 
Перамога? 

Усё часцей i часцей мы чуем 
аб гера1чных р ы н к а х у гады 
Вялшай Айчын(«й. Перамогу на-
бл1жал| да на£ не толью repoi, 
але i простая людз1, яюя не 
засланял1 ceaiM целам варожыя 
дзоты, не *абаранял1 крэпасц!, 
як1я не стал! героям!, але без 
яюх нельга было абысцкя у час 
вайны. Яны pa6mi сваю справу, 

|Каб набл1зщь Перамогу, а сам| 
заставался невядомым1. 

Сёння я хачу расказачь чытачу 
пра чалавека, яю жыве i працуе 
побач з нам1, яю бачыу вайну 
CBaiMi вачыма, але не стау вядо-
мым героем. 

Кал1 пачалася вайна, Рыгору 
Фядосав1чу Курышка, зараз да-
цэнту кафедры замежных моу, 
было 14 гадоу. Жыу ён з баць-
кам1 на uixiM, глух1м хутары 
Прск, што у Брэсцкай вобласц1, 
яю складауся з некальк1х двароу. 

— Чутка аб вайне прынесла у 
нашу хату шмат слёз. Больш за 
ycix непакотася мац1, таму што , 
цяпер увесь цяжар жыцця клауся 
на яе плечы. Бацька наш у той час 
быу у войску I вярнууся дахаты 
толью праз два тыдж. Вайну 
я успрыняу як трагедыю. Было 
страшна, хоць глядзеу я на усё 
гэта дзщячым1 вачыма, але ужо 
ведау, што вайна прыносщь гора 
i смерць. 

Аднойчы на уроку нямецкай 
мовы, кал1 я яшчэ вучылася на 
3 курсе, Рыгор Фядосав1ч успам-
жау вайну, расказвау пра парт-
ызан. Зараз я успомжла гэту 
размову i вырашыла пацжавщца 
падрабязней жыццём Рыгора 
Фядосав1ча, паглядзець на вайну 
яго вачыма. 

— Рыгор Фядосав1ч, я ведаю, 
што у час вайны Вы был1 звяэаны 
з партызансюм атрадам. Раска-
жыце, Kani ласка, як Вы rpanini 
туды i чым там займалкя, яюя у 
Вас был! даручэнж i абавязю. 

— Як вы ведаеце, усе дзец1 
мараць аб гера1чных учынках, 
подзв)гах. Мне у той час, як i 
мног1м ма1м сябрам, начам1 
сншася вайна, б1твы, мужныя 
абаронцы Радз1мы. Я, як i кожны 
тады, хацеу паспрабаваць сябе у 
сапрауднай справе. У 1942 годзе 
вайна падыйшла i да нашых 
мясцж. Я у той час са ceaiM 
сябрам naceiy кароу на хутары. 
Не адзж раз мы зб1ралкя уцячы 
на фронт, але хутка знайшлася 
адказная работа для нас тут, 
дома. Я ужо гаварыу, што жыу на 

ПАМЯЦЬ 
Вялшая роля у разгроме ня-

мецка-фашысцкай Германм у 
Вяшкай Айчыннай вайне, у нашай 
перамозе належыць беларусюм 
партызанам i падпольшчыкам. 
CBaiMi repai4HbiMi дзеянням! яны 
прымусЫ птлерауцау здымаць 
з фронту дзесятю дыв!зш на 
ахову тыла. У партызансюх атра-
дах плячом да пляча змагалкя 
беларусы, русюя, укражцы, груз-
1ны, малдаване i прадстаужю 
MHorix iншых народау. 

Свой уклад у вызваленне Бе-
ларус! yHecni партызаны i пад-
пoльшчыкi Л|дскай партызанскай 
зоны былой Баранав1чскай во-
бласц|. У баявых данясеннях 
MHorix партызансюх атрадау i 
брыгад Л1дскага аб 'яднання на-
зываецца 1мя смелага партызан-
скага сувязнога Mixaina Астрэйю. 
«Групай партызан атрада 1мя 
Жданава,— гаворыцца у баявым 
данясенж па партызанскай бры-
гадзе iM я Дзяржынскага ад 
1 л1пеня 1944 года,—Варау Н., 
Мялешка I., Пугауюн Г., Бату-

вана шасейная дарога Лща—Гауя 
у раёне Бердаую. 30.6.44 года на 
мшу наскочыла адна легкавая 
машына, пры гэтым ранены ша-
фер». 

Вын1к1 выбуха установлены 
праз сувязнога Mixama Астрэйку 
(Партыйны apxiy жстытута гкто-
pbii партьм пры ЦК КП Беларус1). 
Але ж як склауся далейшы лёс 
сувязнога? Што нам аб iM вядо-
ма? 

Mixaifl займауся, як i усе 
caвeцкiя людз1, м1рнай працай, 
марыу аб шчасл1вым жыцф. Жыу 
ён на хутары Астрова, яю раз-
мешчаны каля упадзення paKi 
Жыжма у Гаую, на гранщы 
J l i f lCKara i 1уеускага раёнау. 
«Кал! пачалася Вялжая Айчынная 
вайна,— успамжае яго старэйшы 
брат ВЫенцж Ваальев!ч,— Miuja 
думау падацца у партызаны. 

братоу з камандаваннем парт-
ызанскага атрада «Искра». 3 
партызанскага атрада napami за-
стацца жыць i працаваць на ceaiM 
хутары, быць партызансюм су-

вязным, зб1раць звестю аб ная-
унасщ жывой сшы нямецка-фа-
шысцюх акупантау i ix тэхжю. 
Наладжваць сувязь з антыфашы-
cTaMi таксама неабходны, вельм! 
адказны участак работы. I у 
перыяд акупацы! нашай тэрыто-
ры! нямецк^м! 3axonHiKaMi смелы 
партызансю сувязны не раз 
хадз1у на баявое заданне у Лщу, 
lye, на станцыю Гауя, у Гуту 
(шклозавод «Неман») i жшыя 
населеныя пункты i атрымау 
важныя звестк! аб npauiyHiKy, 
як1я перадавау партызанам. 

У канцы чэрвеня 1944 года, 
кал! нямецка-фашысцкая арм^я 
адступала на захад пад ударам! 

льныя перашкоды, утварыла 
niHira абароны, сагнаушы сюды 
моцныя с1лы i шмат баявой 
тэхшю. У гэты ж перыяд актыв-
!завал! баявыя дзеянш i партыза-

ны Л|дскай зоны. I 30 чэрвеня 
Mixam xafl3iy на баявое заданне 
у Бердауку. У раёне Бердаук1 
партызанск1 сувязны убачыу вял-
iKyra колькасць нямецкай тэхжж: 
танкау, самаходных гармат, аута-
машын i жывой cinbi. Гэтыя 
звестк! Mixain адразу ж перадау 
партызанам, а ноччу нашы сама-
лёты паспяхова нанесж бомба-
выя удары па варожай жывой 
а л е i тэхн1цы, нанесл| немцам 
значную шкоду. 

Па заданию партызанскага ка-
мандавання Mixaifl наладз1у су-
вязь з савецюм1 ваеннапалон-
ным| нямецкага гаржзона, як1я 
axoyeani чыгуначны мост на рацы 
Жк1жмд. У вышку тлумачальнай 

шмат баяпрыпасау i збро!, пе-
райшл1 да партызан i вял1 узбро-
еную барацьбу супраць птле-
paycKix акупантау . 

Смелы партызансю сувязны 
сустрэу дзень вызвалення сваёй 
тэрыторьм ад нямецка-фа-
шысцк1х захопн1кау, Гэта было 
8 л1пеня 1944 года. Але яму зноу 
давялося весц1 барацьбу, пры-
чым са зброяй у руках. Так як 
у гэтых мясц|нах з ' явшкя бан-
дыты, як1х пакжул1 немцы для 
барацьбы супраць савецкай ула-
ды. М1ха1л узначал1у групу так 
званых «ястребков» (пасля вы-
звалення у заходжх раёнах БССР 
для барацьбы супраць бандытау 
был1 створаны з прадстаун1коу 
мясцовага насельнщтва зжшча-
льныя батальёны). 

Аднойчы М. У. Астрэйка не 
вярнууся з баявога задания да-
дому. Бандыты зверскг яго 
заб!л!, а цела KiHyni у раку 
Жыжму . 

Памяць аб адважным парт-
ызанск!м сувязным засталася у 
сэрцах яго баявых таварышау i 
тых. хто яго ведау. 

СЛОВА АБ СУВЯЗНЫМ 

шшыя рэчы. Ён жа прыдумау, як 
перавезц1 тол. У Кобрын я ездз1у 
на возе, i вось бацька змайстра-
вау на дне воза тайжк, куды i 
клал! тол. Разам з дзедам я вёз 
у Кобрын дровы, а назад — гэты 
тайны груз. Для мяне тады было 
вельм1 важна паказаць сябе з 
лепшага боку, паказаць свой 
характер. Трэба было настро1ць 
сябе так, каб и т о г а не выдаць 
у выпадку правалу i разгадю 
нашага сакрэту. У нас у вёсцы 
быу майстар на усе pyKi, як! pa6iy 
пружыны да узрывацеля. Так мы 
з дзедам перавоз1л1 i медыка-
менты, хаця дзед пра гэта жчога 

даведауся аб Перамозе. Рада-
вал1ся i крычал1 усе: i дзец1, i 
настаун1к|. «Ура!» няслося з ycix 
канцоу. У той дзень больш не 
было урокау, кожна нёс радасць 
перамоп ва усе куточю Радз1мы. 

— Што значаць для Вас 4< пас-
ляваенных гадоу! 

— Гэта час асмыслення самога 
сябе. Зараз, думаю, што цяпер я, 
мабыць, i не 3 p a 6 i y бы таго, што 
3 p a 6 i y у дзяц1нстве. Тады не 
надавау усяму значэння. Страш-
на цяпер, а тады было прыемна 
зрабщь нешта самаму у 1мя 
Перамог1. Наша пакаленне выхо-
увалася тады з верай у Радз1му, 

адкрываць цэрквы i касцёлы. 
Я думаю, што гэта прав1льна: 
наш народ страну галоунае — 
веру. Трэба верыць у нешта, i 
вяршыць справы у 1мя гэтага. 
Зараз у нас |дзе перабудова, 
якая адраджае веру народа у 
культуру, у самога чалавека. 

— Што б Вы пажадал1 мала-
дым напярэдадн! Дня Перамог1! 

— Хачу пажадаць маладому 
пакаленню, каб яно набывала 
веды i потым выкарыстоувала 
ix умела. Трэба выводзщь Kpa iHy 
з такога цяжкага становшча i 
думаць, як палепшыць жыццё. 
А дасягнуць гэтага можна толью 

мяне гэта был! людз1 незвычай-
ныя. I хутка знаёмства з таюли 
людзьм1 адбылося. Аднойчы я 
даведауся, што у суседняй вёсцы 
партызаны зб1раюць моладзь. 
Гэта было цёплым летн|м вече-
рам. HiKOMy не кажучы, я такса-
ма пабег у вёску. Там ужо 
сабралася шмат людзей, 
сярод партызан быу пал1трук i 
старэйшы групы разведк!. За-
мест незвычайных я убачыу про-
стых, щкавых людзей. Цяпер 
я часта думаю, як гэтыя людз1 
M a r n i распал1ць ккрыню у нашых 
вачах? Хоць яны был! малапкь-
менныя, але умел1 прыцягнуць 
душу народа да сябе. Я увесь час 
думау, каб стаць таюм, як яны, i 
не раз шкадавау, што яшчэ таю 
малы. На сходзе партызаны ву-
чыл1 нас, як капаць ахоуныя 
канавы, як здзяйсняць сувязь 
з партызанамй i !ншым справам. 

Мне вельм! хацелася дапа-
магчы iM хоць чым-небудзь, але 
бацька адказвау на гэта адмоуна. 
Аднойчы у лесе я знайшоу 
некалью в1нтовак, як\я застал1ся 
пасля адыходу нашых войск. 
Паказау ix бацьку, i тады ён 
вырашыу завесц! мяне да парт-
ызан. Так я стау на шлях бараць-
бы. Быу удзельжкам партызан-
скага руху, але са зброяй не 
хадз1у, не быу я i у 6ai. Давала 
мне даручэнж разведка парт-
ызанскага атрада 1мя Катоускага 
Брэсцкага аб яднання. Не раз 
увечары 4i надосв1тку прыходз-
!лася мне ехаць на возе у 
Кобрын. Не раз там i начавау. 
Трэба было глядзець i запам-
!наць, як рухаюцца нямецюя 
калоны, у як1м напрамку, кольк| 
ix. Затым ехау на явачную ква-
тэру, дзе расказвау пра убача-
нае. Выконвау розныя даручэнн|. 
Пазней даверыл1 больш важнае i 
адказнае заданне. Трэба было 
перавезф з Кобрына у вёску тол. 
Але як гэта зрабщь, Kani кругом 
немцы? Мой бацька па прафесм 
быу цясляр. Ен p a 6 i y партызанам 
прыклады да вштовак, сёдлы i 

не ведау. Такую справу я pa6iy 
неаднаразова. 

— А што давала алы, адвагу 
у той цяжк1 час вылрабаванняу! 

— Cinbi, адвагу мне давала 
вера у перамогу. Я ведау, што 
трэба змагацца не толью, каб 
абаранщь усё дарагое нашему 
сэрцу, але каб праз шмат гадоу 
не сорамна было перад дзецьм!, 
каб не абарвалася тое, што 
3 ядноувае наша мжулае i буду-
чае. Яшчэ да вайны скончыу 
4 класы i нядрэнна ведау ня-
мецкую мову. А д з ш партызан 
падарыу мне губны гармон1к. 
Я нават навучыуся на iM краць. 
Едучы на заданне, брау хлеб, 
масла, сала, каб памяняць ix у не-
мцау зноу жа на губны гарможк. 
Навошта? Я у ж о у м е у па-нямецку 
гаварыць пра яго i мог адцягнуць 
увагу ад воза сваёй размовай. 

— Рыгор Фядосав1ч, а дзе Вы 
святкавал! Перамогу! 

— Пасля вызвалення адразу 
пайшоу у 5 клас Кобрынскай 
школы. Жыу на кватэры. 

I вось, як сёння, памятаю: 
вясна, май, сонца, цв1туць сады. 
1дучы у школу, пачуу Bbi6yxi. 
Стралял! салдаты i адусюль няс-
лося: «Ура!». Я прыбег у клас i 

у камужстау, у будучыню. 
— Як Вы адносщеся да су-

часнай моладзП 
— Зараз мы усе перажываем 
цяжк( момант r icTopbii : Kpa iHa у 
TyniKy . Неяк аднойчы на уроку у 
гкторыкау узн|кла такая c i T y a -
цыя: мы размаулял1 на тэму 
вайны i сучаснасц1. Я сказау, што 
сучасная моладзь вельм! энерг-
1чная, разумная, але пас1уная. 
Я запытау у ix: «Kafli б знайшоуся 
л1дэр з камун1стау ц1 камсамоль-
цау, 4i змог бы ён запалщь 
у вашых душах агеньчыю i па-
Becu,i на добрыя справы?». Мне 
адказал!: «Не! Сярод камса-
мольцау л!дэра не знойдзеш». 
Чаму сёння моладзь не выкары-
стоувае свае с1лы, энерпю для 
таго, каб дапамагчы вывеси,! 
KpaiHy з Tyn iKy , чаму яна сёння 
вучыцца, як авалодвае ведам!, 
арыентуецца у м1жнародным 
станов!шчы, а не можа усе свае 
веды наюраваць на карысць 
народа. Зараз гуляе па краше 
хаос, i нixTO HI у што не верыць. 
Некал1 я верыу, што, кал! ляцел! 
пад адкос варожыя цягжю, чул-
!ся выбух!, у гэтым была i мая 
заслуга. А у што верыць цяпе-
рашняй моладз!? Зараз пачал1 

працай i фундаментальным! ве-
дам1. Каб, щучы у школы, мала-
дыя людз! несл! сва!м/дзецям 
веру у будучыню. 

Але самае галоунае м<,̂ а пажа-
данне — гэта M i p y на зямл1, чы-
стага неба i ясных зорак. Каб 
HiKOni не паутарылася Вял1кая 
Айчынная вайна, якую я бачыу, i 
вайна афганская, якую давялося 
перажыць маладым, i якая па-
несла ад нас шмат маладых 
лёсау. 

У 1989 годзе Рыгора Фядо-
сав!ча Курышку аф!цыйна прыз-
нал| удзельн1кам Вял!кай Айчын-
най вайны. Я думаю, што ён 
гэтага заслужыу. Хоць не 
здзейсжу подзвк i не Haciy 
зброю. Ён 3 p a 6 i y свой дз!цячы 
уклад у Перамогу, каб набл!зщь 
яе да нас. 

Сёння хачу шчыра павжша-
ваць Рыгора Фядосав!ча i y c i x 
нашых дараг!х ветэранау з 45-й 
пераможнай вясной. Пажадаць 
iM MipHara неба, шчасця, моцнага 
здароуя i доуг!х гадоу жыцця. 
Дзякую за тое, што у нас ёсць 
Сёння. 

Г. КАМЕНЕВА 
НА ЗДЫМКАХ: Р. Ф. Курышка 
у 1947 г.; сустрэча на пар-
тызансюх моплках. 

хутары, у rnyxiM месцы, ля лесу. 
Ля нашай хаты не было значных 
для немцау дарог, але был1 
сцежк1, пратаптаныя партыза-
нам!. Вечарам! да нас прыходз!л! 
незнаёмыя людз1, нешта клал! у 
мяшк! i зноу iiufli з хаты. А паз-
ней я даведауся, што яны брал! у 
нас хлеб, муку i шшыя прадукты 
харчавання. Усё часцей даноста-
ся да мяне слова «партызан». 
Хацелася убачыць ceaiMi вачыма 
жывога партызана, таму што для 
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ПАМЯЦ1 HACTA^HIKA 
23 красавжа гэтага года cnoyHi-
лася 80 гадоу з дня нараджэння 
Н ш ф а р а Дзм1трыев1ча Беспа-
мятных, вучонага, педагога, вы-
датнага чалавека, выхавацеля, 
як1 Унёс значны уклад у справу 
развщця матэматычнай адукацьп 
Беларусь Больш як два гады 
няма сярод нэс Н ш ф а р а 
Дзм1трыев1ча, але заужды у па-
мяш гэты цудоуны чалавек, яго 
справы. Асабл1ва зараз, у канун 
45-годдзя Вялжай Перамоп, ха-
целася б расказаць аб Н Ы ф а р у 
Дзм1трыев(чу, удзельн1ку Вял-
шай Айчыннай вайны. 

Нарадз1уся у сям 'i селянша, 
у Свярдлоускай вобласш. Бацька 
рана памёр, выхаваннем дзяцей 
займауся айчым, аб яюм Н ш ф а р 
Дзм1трыев1ч успамшау з вялжай 
павагай. 

Скончыушы школу, пастушу 
у riepMCKi дзяржауны ушвер-
С1тэт на фЫка-матэматычны фа-

культэт. Пасля яго заканчэння 
быу пакжуты у асшрантуры пры 
кафедры матэматыю. 

3 1935 года пачынаецца яго 
педагапчная дзейнасць у В Н У , 
спачатку у Пермсюм, затым Бла-
гавешчанск1м п е д а г а п ч н ы х 
шстытутах . 3 1937 года жыццё i 
праца Н. Д . Беспамятных звяза-
на з Беларуссю. У "даваенныя 
гады ён выкладау матэматыку у 
В Н У Мшска. 

У гады Вялжай Айчыннай 
Н ш ф а р Дзм1трыев1ч удзельшчау 
у вызваленш Гродзеншчыны, у 
баях за горад Кешгсберг. Пасля 
дэмабшзацьн з радоу Сайецкай 

• Армii у 1945 годзе ён пачау 
работу у Гродзенсюм педагапч-
ным жстытуце. Аб першых пасля-
ваенных гадах успамшау: «Пер-
шыя гады выкладчыкау было 
мала. Таму iM даводзипася чы-
таць разнастайныя курсы. На-
прыклад, я чытау матэматычны 

анал!з, методыку матэматыю i 
астраном1ю... Паступова выклад-
чык1 сканцэнтроувал!' увагу на 
адным-двух прадметах. Я люб1у 
курс тэорьм лжау , курс асноу 
арыфметыю, ricTopbii матэма-
тык1, некаторыя частю курса 
элементарней матэматыю i Kipa-
вау групай студэнтау на педа-
гапчнай практыцы у школе». 

У тыя нялёгюя гады Н ш ф а р 
Дзм1трыев1ч падрыхтавау i пас-
пяхова абарашу кандыдацкую 
дысертацыю на тэму: «Навуковае 
i метадычнае значэнне алгебра1ч-
ных работ М. I . Лабачэускага» . 
У далейшым яго навуковыя шта-
рэсы сканцэнтравалкя на праб-
лемах ricTopbii матэматыю i псто-
рыi матэматычнай адукацьп, ме-
тодыю выкладання матэматыю у 
В Н У i у сярэдняй школе. 
Н. Д . Беспамятных апублжавана 
звыш 80 навуковых работ па 
гэтых праблемах. На працягу 

18 гадоу быу загадчыкам ка-
федры у Гродзенсюм дзяржа-
уным педшстытуце, а пасля пе-
раутварэння яго ва ушверс1тэт — 
ва ушверспэце. Выдатна, што 
кафедру ён пераДау свайму было-
му студэнту. 

Развщцю навуковых жтарэсау 
студэнтау Н 1К1фар Дзм1трыев1ч 
надавау вялжае значэнне. ЁН 
унёс значны уклад у падрыхтоуку 
настаунжау школ i кадрау вы-
кладчыкау для В Н У . Ен паста-
янна падтрымл1вау сувязь з вы-
пускн1кам1, шкав1уся ix лёсам, 
дапамагау ix прафеайнаму ста-
науленню. Д а апошжх дзён жыц-
ця яго ц ж а в ш праблемы раз-
вщця крашы, рэспублш, шлях1 
развщця адукацьп. Вядомы вучо-
ны i выдатны педагог, ён быу на-
стаунжам у самым глыбоюм 
сэнсе гэтага слова. 
В. А. Г О Р С К А Я , I. П. 
М А Р Т Ы Н А У , А . С . 
С 1 Д А Р Ч У К — былыя студенты 
Н. Д . Беспамятных, выпускнЫ 
1961 года. 

«НЯХАЙ ЖЫЦЦЁ 
БУДЗЕ М1РНЫМ...» 

Цяжка уявщь сабе сёння чала-
века, якога б не кранала да 
глыб|ж душы тэма Афганистана, 
лёс тысяч хлопцау, яюя несл* 
службу у гэтай креше. Згедзще-
ся, сепреудную вайну перажыл1 
яны. Прауду кажучы, я адчувала 
нейкую боязнь перад размовай 
з маладым чалавекам, перанёс-
шым жах| беёу, неазначанасць 
свайго кароткага жыцця, уба-
чыушым Д31к1я вочы смерцг I усё 
ж гутарка з вошам—«афган-
цам», Аляксеем Лысюком, сту-
дэнтам 2 курса 2 трупы ф!31чна-
га факультэта, едбылася — шчы-
рая, адкрытая, цжавея. 

Зараз шмат гавораць i т ш у ц ь 
пра несправядл1вую вайну, пра 
дерэ/| 1ыя страты людзей. I усё-
таю напярэдедж 45-годдзя Вял1-
кай Перамоп хочацца яшчэ i 
яшчэ раз декренуцце да гэтай 
балючай тэмы Афгенктене, сэр-
цам усшэыняць успамшы воша. 
Во, на р^мку майго субяседжка, 
eenhMiA/^Hora аднолькавага у 
Айчыннай вайне 1941—45 гг. i 
нядауняй, «афганскай». 

Аляксей увогуле чалавек с ц т -
лы, не любщь расказваць пра 
свае nocrtexi i подзв|г|, хаця IMI 
ганарыцца. Нават знешн| выгляд 
падкрэсл1вае яго 9нутраную пра-
стату i шчырасць. Гледзячы на 
яго юны радасны твар, цяжка 
паверыць, што гэты яшчэ з у а м 
малады, невял1кага росту юнак 
ужо у сва!м жыцц1 перажыу 
больш, чым яго равеснж1 i нават 
людз1 сталага узросту. 

Аляксей нёс службу з 1987 го-
да у складзе абмежаванага кан-

тынгенту войск у Баграме, гэта 
у 6 км ад Кабула. 3yciM недалёка 
— вял1к1 аэрадром, адзш з чаты-
рох у рэспублщы. Аляксей быу 
салдатам асобнага батальёну па 
забеспячэнню баявых дзеянняу, 
старшым вадзщелем узвода збо-
ру i эвакуацьп. Спачатку мне 
было незразумела, што даклад-
на уяуляе сабой служба у склад-
зе менавка такога узвода. Для 
Аляксея — гэта праца на машыне 
«ГАЗ—66 АС», прызначанай для 
перавозу раненых. 

— Амаль што кожны дзень — 
баявыя дзеянн1, i, як вы разу-
мееце, в я л т а я колькасць ране-
ных i нават заб1тых. Батальён 
нал1чвау 90 чалавек, i кожны 
з нас, салдатау, займауся справай 
перавозу. 

Удакладжм: нялёгкай справай. 
Дарога, па якой праходз1л1 сал-
дацк1я машыны, практычна увесь 
час абстрэльвалася. 3 калонай 
ш л а абарона — БТР, цягачы, але 
небяспека усё ж была. А ц| 
лёгка глядзець чалавеку на ceaix 
таварышау-адналетак, як1х ужо 
у 18 гадоу пакалечыла вайна? 

Ui думал1 гэтыя хлопцы, што iM 
давядзецца ваяваць па-сапрауд-
наму? Ц1 аб гэтым марыл1? Не, 
вядома. 

— Спачатку мы 6bmi HaKipaea-
ны на некальк1 месяцау у МЫск, 
у вучэбную часць. Аб Афгажста-
не HixTO нават не гаварыу, HixTO 
1 не думау. Потым — г. Грозны, 
зноу на каротк1 тэрмЫ. Але усе 
прызваныя у apMito цяпер ведал|, 
якая доля чакае нас у бл1жэйшыя 
2 гады... 3 Беларуа был1 яшчэ 

2 хлопцы — з Маплёва i з MiHC-
кай вобласц1. Кожны дзень — 
занятю па агнявой падрыхтоуцы, 
па рамонту транспарта, па ва-
джэнню машыны. I гарыстая 
мясцовасць была вельм| падобна 
да афганскай. Вучэбны курс пе-
рад Афгажстанам — 5 меся-
цау, як1я так хацелася адцягнуць 
далей, прадоужыць! 

I вось апошн1я дж кастрычн1ка. 
Мы у Афган1стане. Ведаеце, за 
некалью месяцау падрыхтоук1 
так моцна укараншкя думк1 аб 
гэтай рэспублщы, што усё успры-
нял1 як належнае. Жыл| Mt>i 
у спецыяльных салдацк1х так 
званых модулях — казармах, 
зробленых з фанеры. У самы 
першы час я прачынауся уначы 
i ускоквау ад гучнай, 3yciM 
бл1зкай стральбы. Ц| жах гэта 
быу? Не, хутчэй — нязвыкласць 
абстав1н. I бачыу: хлопцы, як1я 
праслужыл1 некальк! тыдняу, зу-
ciM не звяртал1 на гэта yeari. 
Спачатку мы асвойвал1 курс ма-
ладога байца, яшчэ i яшчэ раз 
звяртал!ся да канструкцьм 
«ГАЗ-66 АС» . Мы, нав1чк1, усё 
pa6ifli асобна. Першыя паугады, 
хаця i мел1 зброю, але не 
выходз1л1 за межы сваёй часц1, 
нельга было працаваць на машы-
не. I был1 толью чутк| пра 6ai, ix 
бл1зк1я адгалоск1. 

1шоу час. I з кожным днём усё 
больш i больш мы звыкалкя 
3 yciM страшным, небяспека 
стала роднай сястрой. 

Асабл1ва памятаецца снежанв 
87 года. Баявая аперацыя, якая 
працягвалася 2 месяцы, кал1 за 

адзш дзень перавоз|л| 5 заб1тых 
i 24 раненых. Гэта толью за 
дзень! Хлопцы без ног, без 
пальцау, пакалечаныя самым 
страшэнным чынам, з раненнем 
у плечы, у грудз1. Мне асаб1ста 
давялося везц1 на сваёй машыне 
Аляксандра Сакратарова (в|даць, 
вы чул1 г1сторыю пра заб1тага 
карэспандэнта) i раненага Сяргея 
Сеурука. Я вёз ix на эвакуацыю. 
I так!х эп1зодау кожны раз было 
шмат. 

Цяжка пасля усяго убачанага 
верыць у л1чбу — 15 тысяч нашых 
заб1тых салдат, бо гэты падл1к 
зроблены без ул1ку зн1кнуушых 
без вестк1 на пол| боя i узятых 
у палон. Увогуле, у час зна-
ходжання у Афган1стане мы не 
гаварыл| адз1н з д р у п м наконт 
нейк|х л1чб, вынтау . А пра гэта 
я даведауся пазней, пасля дэма-
б|л1зацьп. 

I непрыемна успам1наць яшчэ 
i аднос1ны некаторых салдат да 
службы. Быу адзш хлопец у на-
шым узводзе. Хавауся дзе-не-
будзь: у суседняй часц1, ц| нават 
на брудным сметн1ку. I каманда-
ванне знаходзша самы лепшы 
спосаб пакарання: з iM размауля-
ni сам1 ж таварышы. 

Ведаеце, вельм1 няпроста мне 
было размауляць з гэтым мала-
дым чалавекам, якому непры-
емна успамшаць гады службы. 
Аб жахл1вым увогуле мне амаль 
не давялося пачуць, неахвотна 
успамшау Аляксей мшулыя гады 
жыцця. А радаснага у армм было 
мала.. . Самыя цёплыя успам1ны 
— пра дом, пра мац1 i бацьку, 
пра школу. I л1сты з Беларус1 — 

Л1чбы i ф а к . 
аб В я л ж а й А й ч ы н ! 

4 Б|тва пад Масквой, як>. 
працягвалася амаль 7 месяцау, 
рэзка змяиша далейшы ход вай-
ны. У вынЫу агульнага наступ-
ления вораг страну больш 
500 тыс. чалавек, 1300 танкау, 
2S00 арудый. 

<4 У вышку СталЫградскай 
б|твы Савецк1я Узброеныя Сшы 
вырвал! у прац1ун1ка стратэг1ч-
ную Ыцыятыву i утрымл1вал1 яе 
да канца вайны. 

^ У Курскую б1тву (5 лтеня 
— 23 жшуня 1943 г.) з абодвух 
бакоу был1 уцягнуты вял1к|я сшы: 
больш 4 млн. чалавек, звыш 
69 тыс. танкау i самаходных 
арудый i да 12 тыс. баявых 
самалётау. У вынЫу цэлага комп-
лексу абараняльных i наступаль-
ных аперацый савецмх войск 
г1тлерауцы страцш! каля 500 тыс. 
салдат i афщэрау, 3 тыс. арудый, 
1,5 тыс. танкау, больш 3,7 тыс. 
самалётау. 

4 У вьшку паспяховых насту-
пальных аперацый 1943—1944 
г.г. Савецк|я Узброеныя С1лы 
вясной 1944 г. выйшл| да Дзяр-
жаунай гранщы СССР. Пачалося 
вызваленне Еуропы ад фашызму. 
Звыш 1 млн. савецк1х во1нау 
аддал1 сваё жыццё у барацьбе за 
вызваленне прыгнечаных наро-
дау. 

як самы светлы агеньчык, якога 
чакаеш кожную хвшшу. Часта 
здаралася так, што зб1вал) паш-
товы самалёт, тады усе мары 
атрымаць звестку зжкал1 на 
некаторы час. 

Неаднойчы даводз1лася чуць 
салдацк1я анекдоты, як1м1 яны 
дзял1лкя у вольную гадзшу, 
розныя вясёлыя ricTopbii. У гэтым 
узводзе усё было шакш: вольны 
час, i усё роуна салдаты займал1-
ся CBaiMi машынам1. Не было 
спецбрыгады, якая б ix раманта-
вала. А кал1 неузабаве прыказ 
рухацца на заданне? I так на 
працягу floyrix 2 гадоу.. . 

— Якое было пач/ццё, кал1 
выйшау з самалёта на роднай 
зямл1? Цяжка нават адказаць. 
Усё пераблыталася у грудзях: 
i радасць, i слёзы, i шчасце... 

Дарэчы, Аля^с^у. Лыск>к узна-
гароджаны Знакам ЦК ВЛКСМ 
«Вошская доблесць», Знакам 
Турко за самаадданую працу 
i прадстаулены да узнагарод за 
баявыя заслуп. 

Думаю, шмат ц!кавага i невя-
домага пра Афган1стан i службу 
савецк1х войск можа расказаць 
Аляксей Лысюк. На ф1з1чным 
факультэце, дарэчы, гэта адзшы 
во1н-«афганец». 

Вось што пажадау Аляксей 
напярэдадн1 свята Перамоп: 

— Любая вайна, ф то Айчын-
ная або афганская, — страшная, 
яна нясе вялш1я чалавечыя стра-
ты. Каб жкол1 не паутарылася 
вайна, каб усе народы жыл1 
м ipHым шчасл1вым жыццём. 

Н. БЕДЗЬ. 

Дыялог — разважанне... 
Дыялог—разважанне аб poni i 

месцы штэл1генцьн у сучасным 
грамадстве заг. аддзелам навую 
i культуры часопка «Коммунист 
Белоруссии» А. Ярася i дацэнта 
ф1з1чнага факультэта А. 
М1Л1НКЕВ1ЧА. 
А. Я. — Хлеб i дух. Што важней-
шее! Ф1з(чная сытасць ц| стан 
душы! А можа i не трэба 

роджаныя патрабаванн1 чалаве-
ка. Сучасжк рэвалюцыйных пе-
раутварэнняу А . Платонау nicay: 
«Турмы, лагеры, войны, развщцё 
матэрыяльнай цыв1л1зацы1 (за 
кошт павел|чэння працы, абраба-
вання cifl народу) — усё гэта 
служыць адной мэце: выкас1ць, 
л|кв1даваць, паменшыць чалаве-
чы рух, зрабщь чалавецтва па-

дзён». Гэты чалавек, доуп час 
адгароджаны ад чалавецтва «же-
лезным заслонам», часцей за усё 
не бачыць, што яго разумение 
дабра i зла, маральнага i ама-
ральнага у мног1м адрозн1ваецца 
ад агульнапрынятых у цывш1за-
ваным свеце. Адз1н з прыкла-
дау — стварэнне мог1лак на гало-
унай плошчы крашы. Месца 

прытсвауся мес1янск1 характер, 
yciM астатн1м класам адводзтася 
роля 1ншаверцау. Лаг1чная су-
вязь духоунага i матэрыяльнага 
была парушана: базкам стала 
|Дэалог1я, надбудовай — эканом-
iKa. Прырода помсл1вая — не-
трыманне яе глабальных законау 
жорстка карае неслухау. 

Менав1та сёння, кал1 недахоп 

А яшчэ у капялюшы!.. 
супрацьпастауляць адно друго-
му! 

А. М.—Адказ для мяне адназ-
начны: не можа быць куль-
турным народ убогай крашы, 
так як i не можа быць багатай 
краша, Kafli яе народ некуль-
турны. Гэта дылема icHye тольк1 у 
дзяржавах трэцяга свету, у раз-
BiTbix жа KpaiHax дауно усвя-
дом|л1, што хлеб i дух неразрыу-
ныя. Мне не па сабе, кал1 л1дэр 
камун1стау горада — калысю рэ-
валюцьм на восьмым дзесятку 
гадоу «перамоганоснага шэсця» 
заяуляе пра тое, што галоунай 
задачай лен1нградскай партар-
ган!зацьп з яуляецца накарм1ць, 
апрануць i абуць народ.. . 

Прауда, у гэтага ёсць свае 
пстарычныя каран1. Мы доупя 
гады будавал| грамадства па 
нязбытнай мадэл| — на1унага са-
цыялiзму X IX стагоддзя. Экспе-
рымент закончыуся крахам. У ас-
нове шматл1к1х памылак — фун-
даментальныя палажэнн! маркс-
кцкай тэорьм грамадскага раз-
вщця, у якууо не увайшл| пры-

корным, падатл1вым на рабства». 
Чалавечая мараль i сумленне, 
як1я з яуляюцца адным| з веч-
ных р у х а ю ч ы х cin ricTopbii i па 
сваёй прыродзе мала сх1льныя 
да бурных трансфармацый, был1 
нам1 разбураны «да заснавання» 
з мэтай фарм1равання «новага 
чалавека» шляхам камунктычна-
га выхавання. М т ь ё н ы «старых» 
няздатных да «пераробк|» i «пе-
ракоук1» людзей был1 прыняты 
са шляху да «светлай будучыж». 
Па вобразнаму выказванню ад-
ной з repaiHb А . Платонава трэба 
было «дрэнных людзей ycix заб-
|ваць, а то добрых вельм| мала». 
Буржуазны хлам—«шануй баць-
ку i мац| сваю»—адждвауся за 
непатрэбнасцю. I вось мы, прай-
шоушы праз мноства кругоу 
пекла, бачым, што «аб ект выха-
вання», становячыся «новым», 
часта перастае быць чалавекам. 
На жаль, меу рацыю К. У. Чар-

. ненка, яю даклау Пленуму у 
чэрвен| 1983 года, што «новы 
чалавек — не толью аддалены 
!дэал, але i рэальнасць нашых 

пахавання памёршых ва усе часы 
ва ycix народау служыла для 
духоуных знос1н з памёршым1 у 
ц1шын1 i адзшоце, тут стварауся 
асабл1вы настрой, як1 дазваляу 
чалавеку у глыбоюм роздуме 
пран1кнуць у таямн1цу жыцця i 
смерц1, усвядом1ць сэнс кна-
вання. Што агульнага з гэтай 
мудрай шматвяковай традыцыяй 
маюць нашы тысячагалосыя 
«ура!», салюты, грозныя ракеты I 
бравурная музыка перад маг-
inaMi каля Крамлёускай сцяны, 
на галоунай з яюх стаяць ( ! ) 
Л1дэры крашы. Для кагосьц1 таюя 
думк1 здадуцца блюзнерск|м1, 
але блюзнерства у адносшах да 
памяц1 памёршых якраз у тым, 
што гэта к н у е на парозе трэцяга 
тысячагоддзя i кожны год узна-
уляецца. 

Прычына з 'яулення гэтай но-
вей абраднасф перш за усё у 
тым, што рэвалюцыя, а д х Ы у ш ы 
«oniyM для народа», узяла на 
узбраенне не навуку, а дагматы-
заваную 1дэалог1ю, якая мела усе 
атрыбуты рэл|гм. Пралетарыяту 

«хлеба» рэальна пагражае но-
вым! бунтам1 з экспрапрыяцыям1, 
мы абавязаны праводзщь рады-
кальную эканам|чную рэформу 
з адначасовай культурней рэва-
люцыяй, якую не адкладзеш 
«на лепшыя часы». Галоуны яе 
сродак — гуман1стычная асвета, 
якая апелюе да вечных кашто-
унасцей чалавечага жыцця, да 
сэнсу жыцця, унутранай свабоды 
i асабктай годнасц1 чалавека. 
Лозунг дня: «Чалавек — мера 
ycix каштоунасцей». 

А. Я.— Не-не, ды пачуеш аб 
«рознасф жтарэсау штэлкенцьм i 
працоунага народа. Быццам 
|'нтэл1генцыя — гэта не народ. 
Каму зручная, на Ваш погляд, 
такая надуманая канфрантацыя! 

А. М .— Недавер да штэлкен-
цьм паходз!ць з так званага 
«класавага падыходу». 1нтэлект 
нацьм быу прын1жана аднесены 
да «праслойю». У л1таратуры i 
кшо настойл1ва укараняуся во-
браз варожага рабочему класу 
«хлюпша», як1 вечна сумнявауся i 
быу непелохены рэвелюцыяй, 

е тему «няустоилшага у эпоху 
карэнных пераутварэнняу». Во-
брез штэлкенте нязменне не-
кледвеуся на вобраз меншев1ке i 
эсэре з «нетурельным» ярлыком 
«вораг нерода». Рэвалюцыя 
здзейсн1ла ебред самаедстве: 
падрыхтевенея некальк1м1 паке-
ленням| 1нтэл1гентау, праз 10 га-
доу яна звярнула меч супрець 
ceaix пачынальжкау. Працэсы 
трацк1стау, у х т к т а у , премпар-
Tbii, шехц1нскея справа аб 'ядно-
увала адно—барацьбе супрець 
творчей думю. Рэзке упеле куль-
туре улады — а д б Ы с я ,месевыя 
«зекл1к|» у пертыю 3noxi Стел1не. 
Паняцц! «член партьн» i «штэл-
ireHT» пректычне супрацьпаста-
улялкя . Сэнс гэтай пел1тык| про-
сты: перетварыць пертыю з ке-
лектыунаге мозгу у песлухмяную 
зброю у барацьбе за уледу i 
фундемент есаб1стай дыктетуры. 
Анты1нтэл1генцк1 комплекс быу 
прыкметны i у Хрушчова, пра-
уда, з некеторым| выключэнням! 
для «тэхнароу», як1м трэба было 
рэал1зевець лозунг «дегнець i 
перегнець Амерыку». Тетал1тар-
ная с^стэма зеусёды i усюды 
беялася 1нтэл1генцы1 з-за харек-
тэрных ёй вольнадумстве, неза-
лежнесф, непрыверженесц! да 
дегметычнага мыслення, яе да-
лучэння да сусветнай культуры. 

Не шчесце, прауда жыцця 
такея, што неебходнесць у штэл-
кенцьи узрестае адначесове з 
пегрозай яе зжшчэння, i прыкла-
ды адраджэння нацыянальнай 
культуры у неяунасц!, у тым л1ку i 
у нас на Белеруа. 
(Прецяг—у неступным нумары). 



М1К0ЛА ЯНК0УСК1 
Майму нябожчыку дзядзьку 

Хведару М1хайлав1чу Янкоуска-
му — лартызану, л ж г в к т у , 
шсьменжку. 

На доднщы, кал! на усходзе 
млеюць поцяг! неба, хочацца 
падк!нуць посушу у вагонь, пат-
рымаць над дымком далож, 
напружана, аж да ламаты у 
касцях, пацягнуцца,— каб пас-
ля, дастаушы з вечара ладрыхта-
ваных жыуцоу, спакойна зак!нуць 
вудку i чакаць свайго не такога 
ужо й частага рыбацкага шчасця. 

Але сёння зраб!ць гэта не 

леваруч, прайсц! каля Вял!кае 
пел!, уздоуж ажыннжа, выйсц! 
кустоуем арэхв!шча, а там — 
рукою падаць. 

Мне тольк! перайсц! уздоуж 
кладак — прытаптаных, зацкну-
тых у балацявжу. Д ы так!х жа 
коузюх, ды Tanix жа здрадл-
iBbix,— аступ!шся — i да пупа па-
тонеш у граз!. Але лапц! мае 
моцна абшчаперваюць танкля-
выя кладк!. I я !ду далей. Мне 
яшчэ трошечки Крокау сем. 
Я прысядаю. А б а т р а ю с я на 
асаковую к у т н у . Лаучу, каб 
падскочыць да лазовага куста. 

ска. Д з е нямецю гарн!зон. 
Ён раз-пораз зацягвае ма-

хорку. Адмашыста юдае недаку-
рак на дывановае абложжа папа-
ратн!ку. 

— То ты, можа, падтльнавау 
бы етаго Конь-Калёса. Гэта зна-
чыцца таго высокага, як наш 
школьны стаяк, немца з гарн!зо-
на. Пазаучорэ ён вельм! ж 6iy 
дзеда Яумена. Каля гумна. А д 
М!шы—Pbrni адабрау ножык-
складанчык. Па шчоках 6iy цётку 
Марыну. У хаце носсам параз-
б!вау гаршк!. На вупщу, праз 
вакно, павыюдау чыгуны. Цётка 

Буслоуку на панскай тапол!. 
Н!хто з ix больш не стане за 

касу. 
Каб класц! пракосы. 
Сушыць i з татам падграбаць 

атаву. 
Яны йшл!... 

IV 
Распараныя конi выдоужвал-

1ся. Hi6bi п 'яую. Д у ж ы л к я пад 
царкоуным узлобкам. Д з е жа-
утапесак. 

— Но-но,— п|склявым гола-
сам пакрыквау маладзеньк! парт-
ызажк, падаючы акрайчык хлеба 
палоннаму, у забжтаваным лобе 

3 ДАРОГ ФАЛЬКЛОРНЫХ 
удаецца,— шапац!ць па п&латцы 
дождж, шалее у дубовым вер-
хав!нн! вецер. 

«А ц! не прыкархнуць 
трошк! ,— пытаюся я сам у ся-
бе ,— i м!жвольна намацваю у 
палатцы, праваруч, каструльку 
учарашняе рыбацкае юшки 

Звараная з дробных акунькоу, 
прыстыглая, яна не псуе мне 
смак на языку. I я вобмельгам, 
жбы кампот, апаражняю кастру-
льку. 

Пахам укропа i -звараных аку-
нькоу пацягнула у роце,— TOHKi 
смак разыходз^ца уздоуж паш-
чэнкау i тугеуьюм кам 'ячком 
п р ы л т а е недзе каля кадыка. 

А досв!так падымаецца усё 
вышэй i вышэй. Выразна засвяц-
!уся на супрацьлеглым беразе 
жаутапесак,— праз !мжу, сжява-
та-зялёную рось. 

Намоклае разнатрауе вокам 
хоць яшчэ i не лов!цца, але 
адчуваецца. Амаль ф!з!чна,— 
здаецца, што |дзеш па 1м баса-
нож: яно варожым халадком 
прац!нае ступак!, мокрым! лепе-
сткам! прыклейваецца да лытак, 
калючым насеннем казыча Hor i 
прам!ж пальцау. 

Але я ляжу. Мне добра i 
утульна. I я пачынаю драмаць. 
Ды тольк! раптам.. . 

Стой, маленства! 
Паглядз1м разам з табою на 

наша вел!зарнае i чыстае палес-
скае неба. 

Абкжем вокам купчастыя вер-
балозы Докальк!. 

Густым ельжкам прабярэмся у 
Канюшжшчы. 

Накорм|м партызанау—дэсан-
тжкау. 

I не абы-як: у чыгунок разва-
рыстай бульбы мама увалле рас-
топленага на цыбул! туку. . . 

I я нясу чыгунок. 
Я ведаю, куды трэба мне йсц!: 

каля Цескавое палянк! павярнуць 

Д ы торба з яшчэ цёплым чы-
гунком здрадл1ва абв!сае на 
плячы. Чыгунок падтульваецца 
пад сцягно. Я хватаюся за вецце, 
цягну з граз! правы лапаць. ЁН 
лёпае рэдюм — аж пырею!— 
тархвяжшчам на лазовае грун-
тов,— i я свабодны. 

Папрауляю торбу. Да шьм 
падцккаю поалку . Яна варожа 
скрыпча па маёй палатнянай 
сарочцы. Аберуч бяру торбу i 
бачу: пад хвойкаю, якраз насупе-
рака маёй хадзе, з нямецюм — 
адкладная ручка — аутаматам, 
у з!мовай шапцы, з чырвонаю 
лентаю на каунеру—лобе стащь 
партызан-дэсантн!к. Але хапае 
мяне ён не за руку, а за шыю, за 
торбу, дужыста падцягвае да 
сябе. Я лёпаю лапцям! на яго 
боты, ЁН падымае мяне, цалуе. 
Я прыц!скаюся да яго. Лаучу, каб 
мой гразны каунер не дакрану-
уся да яго шчак!. 

— Ну, во, братка ты мой, i 
добра,— гаворыць ён, ставячы 
мяне на яловы камель. 

Я тольк! цяперака бачу, што 
ён надта ж плячысты, што з-пад 
яго дэсантжцкага камбжзона 
в!даць мастросская цяльняжка. 

— А ц| не прынёс ты ма-
хорю? — пытаецца. 

— То чаму ж! Д з е д пакрышыу. 
I я памагау дзеду . 

Я дастаю з торбы сло!к ма-
хорю. Ён трайжцаю пальцау 
круц!ць самакрутку, садзщца по-
руч са мною на камель. Яго 
нямецк! аутамат баутаецца на 
грудзях. Н|бы цацка. 

— Дай,— кажу,— падзяржаць 
аутамат. 

Уручысты, з выгляванцанай 
почапкаю, з адкладным прыкла-
дам, прыц!скаецца да маёй па-
латнянай сарочк! аутамат. 

Дэсантнш глыбока зацягвае 
самакрутку. Глядзщь у процяраб 
лазовага кустоуя. Туды, дзе вё-

плакала. А на Трах1мавым под-
варку штыхом парася закалоу. За 
заджя ног! нёс кабанка, размах-
вау i на усю вул!цу рагатау.. . 

— Н!чога,— суцяшае ён мя-
не,— дабяромся да Конь-Калёса. 
Аддась ён ножык-складанчык. 
Затшчыць у яго вушах Трах!ма-
ва парася. Перахрысцщца Конь-
Калёс не трайжцаю i пяцернёю, 
а куюшам.. . 

Ён бярэ за пос!лку маю торбу, 
чапляе на дужыстую шыю аута-
мат ! насцярожана працягвае: 

— А цяперака ты фхенька, 
етаю ж самаю сцежачкаю йдз! 
дадому. Дзеду скажаш , што 
занёс. 

Мы развеваемся. Я зноу iду па 
балацяв!не. Зноу ступакам! абш-
чаперваю выгон!стыя кладк! i 
выходжу да замшэлай у камл! 
вярбы. 

Каля яе выб!ваецца невял!чкая 
крын!чка. У чысценькай руча!не 
я абпалоскваю нал!плае на Maix 
лапцях тархвяжшча.. . 

. . .Цяперака, дараг! дружа, над 
ма!м Палессем !дуць дажджы. 
Над MaiM Палессем зоры. 

Яны тажя чыстыя, што прапя-
каюць неба. Над ма!м Палес-
сем — зорка Вянера. Гэта, дру-
жа, i твая Вянера. Дык давай 
жа прысядзем з табою каля жу-
рав!навай куп!ны, папалуднуем i 
разам успомн!м.. . 

Ведаеш, дружа, той, сорак 
чацвёрты. 

I l l 
Яны йшл!. 
Д ж I ночы. 
Пад Парычы. 
Азарычы. 
Пад Качай-Балота. 
Прарываючы фронт, складуць 

там яны свае галовы. 
Вял!кая бальшыня з ix HiKoni 

няубачыць белага пясочку на 
Докальцы. 

немцу. Той, седзячы на возе, 
круц|у — адкуль яно тутака узя-
тае!— сукайла. Немец похапкам 
хапау хлеб i гэтак!м жа похап-
кам, усёй далонню прыфскау да 
рота чарнаваты акрайчык. 

— На, сука, напхн! к1шку! Я та-
бе напхнуу бы, каб во не еты,— 
пагрозл!ва i задз!рыста п!шчау 
партызажк, паказваючы на зда-
равеннага дзядзьку . Той спакой-
на папрауляу на плячы блшчасты 
новенькi аутамат, далЫатна клау 
сваю шырокую пяцерню на тон-
кую шыю партызажка. 

— Т!шшэ, хлопчхэ! I без тэбэ 
обийдэться! 

Падводы разварочваюцца ка-
ля цэркаую, прыц!скаюцца 
бл1жэй да кустоуя. Пад разложы-
стаю школьнаю йгрушаю сужма-
ецца воз з немцам. Яго бяруць 
пад пахвшы, па-мужчынску груба 
падымаюць з воза,— я тольк! 
цяперака бачу, што немец куль-
пкае ,— яго правы ступак, абкру-
чаны нейк!м шэрым анучнашчам, 
балюча валочыцца па густому 
разнатраую. Немца грубавата 
садзяць на дубовы камель. Не-
мец моучю выдоужвае паране-
ную ногу. Нярвова падцккае 
зубам! н!жнюю губу. 

— Л!каря яму! Дэ Охришчен-
ко? Дэ? Дэ Оксана!?,— пытаецца 
здарацец—укражец i уладарна 
дадае: 

— Давай, 1ване, туды! До 
л!карн!! Пщпрыгваючы! 

— То ты, хахол, пашукай ва 
укубелл1 сала,— здароуе Фрыцу 
паправйш,— агрызаецца парт-
ызажк. I нехаця, хапаючы з-за 
почапку аутамат, щзе напрастк! 
па школьных градах, раструшва-
ючы абцасам! маладзеньк! гу-
рочн!к. 

А самалёты ляцяць у бок 
Бабрусака. З-пад крыла самалёта 
густая сжява распорваецца зялё-
наю ракетай. Каля Курманю 

самалет разварочваецца, i ля 
сюды,— ледзь не чапляючыс 
верхавжне школьнае йгрушь 

Яму махаюць рукам!, уг 
падк!дваюць шапк1... 

А сюда, пад школьную й 
шу, з чырвонакрыжыстым чу/ 
данчыкам падыходз!ць ма. 
зенькае дзяучо, ув1шна садз 
каля нямецкае Hari. 

— Зараз, зараз,— ледзь ч 
прамауляе яна, заспакойва! 
немца. 

Дал!катным ножыкам ра 
зае на ягоным ступаку ryi 
анушн1шча. Немец войкае: 

— Майн гот, майн гот! 
Забжтаваны ступак кладз< 

на перакручаную дзяружку. 
рухомы нямецк! твар трои, 
варушыцца. Кадык ёукае 
стрыжань шьи: 

— Д а н к е шойн , Дс 
шойн,— раз за разам дз 
немец. 

А самалёты да Бабрусака 
ляцяць. Н1зенька праносяцца 
партызансюм абозам, над 
шым мл!нам. Над цэркаукак 

Немец трывожна глядз!^ 
npociHb неба, зноу паутаре 
«майн гот, майн гот». 

— Суняуся б ты з естым с 
майн готам,— в!шчыць г 
ызан1к ! дадае: 

— Во тутака, Фрыцу, t 
жаба ! пассе нямецкую цыцк; 

У верхавжне йгрушы бу 
густы партызансю рогат. 

На поуныя шчок! заход; 
лекарка-медсястра. . . 

V 
Яны йшл!... 
Пад Парычы. 
Азарычы. 
Пад Качай-Балота. 
Зямля найстаражытней 

pyci4ay — была ix зямля. 
Яны йшл1... 
Распараныя кон! выдоужв, 

пад царкоуным узлобкам. 
Расцягвау на усю гру/ 

гармон!ку вясёлы партызан: 
Cip6ip6i , мая Аксана, 
Cip6ip6i мая на я... 

1х вял!кая бальшыня скл 
свае галовы. 

Да апошняга патроцэ 
змоукнуць ix баявыя аутам вг 

1х лекарка, медсястра 
HiKoni не прыдзе пад < 
буслоуку. 

VI 
Божа наш правядни 
Прым! у рай ix д у Х ы ! 
Божа наш ласкавы^\ 
Дай iM спасенне 

ад навалач 
Божа вял!к!, 
дай ix беларускаму ро 

выратаваж 
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