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ЗА БІЦЬ МА МАН ТА
Эль брус — са мая вы со кая 

вяр шы ня Еў ро пы, Кі лі ман-
джа ра — Аф ры кі. Гэ та 5895 
мет раў над уз роў нем мо ра 
ў дру гім вы пад ку і крыш ку 
менш у пер шым. Штур ма-
ваць га ру едуць не пра фе сій-
ныя аль пі ніс ты, а па доб ныя 
да нас з ва мі лю дзі. Бо язь вя-
дзе рэй ужо ка ля пад нож жа. 
«Дзе наш га тэль?» — пы та-
юць за спі най. Мёрт вая ці шы-
ня, дзі кі снеж ны пей заж — і 
во чы ў мно гіх вя лі кія. «Не, 
хлоп цы, бы вай це зда ро вы, 
а я еду да до му-да ха ты». З 
пер ша га дня го ры ад пра ві лі 
«ры ца раў» і пан ты на зад, у 
цы ві лі за цыю.

«Па-пер шае, я па ехаў на 
Эль брус, каб знай сці сяб-
роў, — ка жа Ва сіль Еў сі-
каў. — Каш тоў нас ці мо ла дзі 
ня рэд ка ўпі ра юц ца ў ай фо-
ны, ін стаг рам. Лю дзі вы клад-
ва юць фо та з нач ных клу баў. 
Для мя не гэ та тое ж, што 
па ход у гі пер мар кет дзе ля 
сэл фі з каў ба сой. Кру та сці 
тут не ба чу. Вось і за ха це-
ла ся знай сці тых, хто ве дае 
смак са праўд на га жыц ця. 
Па-дру гое, пры ро да ства ры-
ла муж чы ну, каб ён, умоў на 

ка жу чы, «па ля ваў», а не ся-
дзеў за кам п'ю та рам. Бег, 
ры зы ка. Ра зу ме е це? І хоць 
сён ня ку сок мя са дае ра бо та 
ў офі се, у глы бі ні муж чы ны 
дрэм ле ад рэ на лін».

«За біць ма ман та?» — пы-
таю.

«Так!» — усмі ха ец ца Ва-
сіль.

КАШ МА РЫ 
НА ЭЛЬ БРУ СЕ

«На Эль бру се мы не ве да-
лі, што нас ча кае. Праз метр 
«пад ба дзёр ва лі» ме ма ры-
яль ныя таб ліч кі, — дзе ліц ца 
аль пі ніст. — Быў пер шы, а 
та му са мы лёг кі дзень. Ду-
маю: «Як мож на бы ло за гі-
нуць тут?» Азі ра ю ся: вось га-
ра, сцеж ка, а да лей — рэз кі 
спуск і шы піць гор ная рэч ка. 
Асту піш ся — і зва ліш ся ў 
ва ду. Лёс вы ра шыць спа да-
ры ня ўда ча: зной дзец ца на 
тваю га ла ву ка мень ці не? 
Зна чыць, за 10 дзён за гі нуць 
мож на ў лю бы мо мант».

«Я га ва ру пра ся бе. Мо-
жа ка мусь ці бы ло лёг ка. 
Ка лі ў апош ні дзень ін струк-
тар ска заў, што да лей кож-
ны ідзе сва ім тэм пам, адзін 
хло пец пай шоў вель мі хут ка, 

яго праз паў га дзі ны не бы-
ло ві даць. Важ на пра віль на 
абраць та ва ры ша, не ны ці-
ка, не жва ва га ла ся, а сваю 
роў ню», — лі чыць Ва сіль Еў-
сі каў, і сяб роў ён знай шоў. 
Чым вы шэй па ды ма лі ся, 
тым вы раз ней бы ло бач на: 
хто ёсць хто? Го ры зры ва лі 
з ва чэй шо ры, раз бі ва лі на 
дру зач кі мас кі, ага ля лі ду шы. 
Пер ша быт нае па вет ра ачы-
шча ла ар га нізм ад хлус ні. І 
кож ны зна хо дзіў тых, хто мог 
да па маг чы, пад тры маць, на-
тхніць, су па ко іць, пад пі таць 
ба я вы дух.

«На Эль бру се быў мо-
мант, і я зня нац ку зра зу меў 
Вы соц ка га: «Стаў на ляд нік і 
па нік», — цы туе пес ню наш 
ге рой. — Зда ец ца, вось яшчэ 
ішоў па сне зе. Тут сту піў на 
лёд. Усё! А пад вяр шы няй 
ча ка юць 62 гра ду сы на хі лу. 
Ад чу ван не слі зо ты пад сняж-
ком рве ні тач ку дзесь ці ў жы-
ва це. Вель мі мно гія да лей не 
пай шлі».

По руч па ды ма юц ца муж з 
жон кай, яна млее на ва чах. 
Ін струк тар ка жа: «Ёй дрэн на. 
Ідзі це ўніз!» Муж: «Я за над-
та шмат прай шоў, каб спы-
ніц ца». І ён ад праў ляе жон ку 
ўніз ад ну ў кеп скім ста не ноч-
чу ў двац ца ці гра дус ны ма-
роз, ка лі нель га ад па чыць, бо 
за мерз неш. Ска лы Эль бру са 
сла вяц ца рас ко лі на мі. Чым 
яны жу дас ныя? Упаў з вы шы-
ні — мі гам раз біў ся. Ка лі ж 
па трап ля еш у рас ко лі ну, ма-
руд на па мі ра еш пад зям лёй 
ад пе ра аха ла джэн ня ці сма гі. 
Для тых, хто ідзе ў кам па ніі, 
ня ма пры чы ны ба яц ца, бо ін-
шыя па клі чуць да па мо гу. У 
адзі ноч ні ка шан цаў ня ма.

«Па чы на ец ца бу ран, цям-
нее, ну ля вая бач насць. Сон-

ца за чор ны мі хма ра мі. Мой 
та ва рыш зні мае ба лак ла ву 
(спе цы яль ная мас ка для аль-
пі ніз му. — Рэд.), але на ват 
ця пер пром ні апя ка юць ску-
ру, як га ра чая ду хоў ка», — 
здзіў ляе Ва сіль Еў сі каў. 
Гор ная хва ро ба бя рэ сваё. 
З па ла так не вы хо дзяць, а 
вы паў за юць. Ноч чу пра чы-
на еш ся, бо 15 се кунд не ды-
хаў, а пас ля рэз ка глы та еш 
па вет ра з па двое най сі лай. 
Гэ ты сімп том на зы ва юць 
«ды хан нем Чэй на-Сток са». 
На вы шы ні ар га ніз му ма ла 
кіс ла ро ду. Мозг пра цуе горш 
і горш, ад клю ча ец ца маў лен-
не. Але чым фі зіч на ця жэй, 
тым ляг чэй псі ха ла гіч на. 
Зні ка юць дум кі, праб ле мы. 
І вось ён, мо мант, ка лі мэ та 
яс ная. Яна ад на, і ня ма пе ра-
шкод, пра цяг ні ру ку.

Пе рад штур мам вяр шы ні 
Эль бру са ад Ва сі ля не ад ста-
юць два бра ты. Снег пры це-
ру шыў лёд. Муж чы ны ідуць 
у кош ках (ме та ліч ныя пры-
ста са ван ні для аль пі ніз му, 
пры ма цоў ва юц ца да ча ра ві-
каў. — Рэд.). Яны ўгры за юц-
ца ў лёд і так сту па юць па слі-
зо це. Адзін з бра тоў ня ўда ла 
ста віць на гу, па дае спі най на 
лёд і раз га ня ец ца ўніз. Ка-
мень! Зла ма ная на га. Дзя-
куй, што не шыя. Пад крык 
бо лю брат га во рыць бра ту: 
«Я за над та шмат прай шоў». 
І штур муе Эль брус адзін.

«Ад ной чы я пра чнуў ся, бо 
муж чы на ў сне клі каў ма му. 
Па ску ры па бег лі дры жы кі, 
па ду маў: мо жа, і я так са ма 
клі чу ўна чы, прос та мне ні хто 
пра гэ та не га во рыць? Але 
страх улас най смер ці не мо-
жа спы ніць. Ця пер лі чу та кое 
імк нен не вар' яц твам, — пры-
зна ец ца Ва сіль Еў сі каў. — А 
ў га рах быў толь кі я і мая вяр-
шы ня».

І вось ён, пік Эль бру са. 
Эй фа рыі ня ма, ад на не ча ла-
ве чая стом ле насць. Ра дасць 
прый дзе пас ля, з кож ным 
кро кам уніз, а ра зам з ёй 
за да во ле насць са бой, сва ім 
жыц цём і ўпэў не насць, што 
на ўзроў ні мо ра ты ця пер 
змо жаш усё.

ПА ЦА ЛУН КІ 
НА КІ ЛІ МАН ДЖА РА

Кі лі, як на зы вае Ва сіль 
Еў сі каў Кі лі ман джа ра, — за-
ла тая жы ла Тан за ніі. Ца на 
па ка рэн ня га ры — 3—5 ты-
сяч до ла раў. Та му ў кні зе 
вод гу каў най час цей су стра-

ка юц ца анг лі ча не, аме ры-
кан цы, шве ды. Па фі нан сах 
б'е экі пі роў ка: ужо зга да ная 
ба лак ла ва, трэ кін га выя пал-
кі, тэр ма бя ліз на, во да не пра-
ні каль ныя курт кі, на га ві цы з 
мемб ра най для ад вя дзен ня 
па ры ад це ла, каб не ад чу-
ваць спё ку, як у лаз ні. Апра-
ча гэ тых ад мыс ло вых рэ чаў 
і пла ты ін струк та ру, най маць 
па 2—3 на сіль шчы кі на ча-
ла ве ка пры му шае за кон, бо 
на род жы ве ад ны мі ба на-
на мі. Каб ства рыць больш 
пра цоў ных мес цаў, на сіль-
шчы кі і ін струк та ры — толь-
кі з мяс цо вых. «Мы па ня сём 
усё сваё са мі». «Доб ра, ня-
сі це са мі, але на сіль шчы кам 
пла ці це!»

Кі лі ман джа ра як ні я кая 
ін шая аф ры кан ская га ра ба-
га тая на рэ кор ды. Так, са ма-
му ма лень ка му па ка ры це лю 
бы ло 7 га доў. Рэ корд са ма-
га ста ро га аль пі ніс та спра-
бу юць біць што год, па куль 
ён на ле жыць 87-га до ва му 
фран цу зу. Та му ба бу лі 80+ 
на мар сі ян скіх пей за жах Кі-
лі — гэ та не рэд касць.

«Зна чыць, і дзядзь ка з су-
сед ня га пад' ез да мо жа дай-
сці?» — пы таю.

«Як ка заў ін струк тар, да-
лё ка не ўсе вель мі на ка ча ныя 
лю дзі да хо дзяць. Груз мыш-
цаў па тра буе мно га кіс ла ро-
ду, з якім у га рах дэ фі цыт. 
Та му спарт сме нам, ка лі яны 
не пра фе сій ныя аль пі ніс ты, 
яшчэ ця жэй. Да хо дзяць ку-
рыль шчы кі і ху дыя, — смя-
ец ца Ва сіль. — Ар га нізм 

ку рыль шчы ка і так звык да 
кіс ла род на га га ла дан ня, а ў 
ху дых ма ла мыш цаў. Доб ра 
адап ту юц ца дзяў ча ты».

Тры ра зы на ты дзень Ва-
сіль бе гае па 10 кі ла мет раў, 
і яму няцяж ка, на вы шы ні 
больш за 4 ты ся чы мет раў 
і 10 кро каў — гэ та подз віг, 
асаб лі ва на Ска ле па ца лун-
каў. Аф ры кан скія го ры сла-
вяц ца ўчаст кам, дзе трэ ба 
пе ра сту піць це раз без дань. 
Пры стаў ным кро кам, пры-
ціс нуў шы ся тва рам да ска-
лы, сту па еш це раз прор ву. 
Зза ду прор ва і толь кі на пе-
ра дзе — ска ла, та му кож ны 
мак сі маль на пры ціс ка ец ца 
да яе і трэ сва ім це лам, зна-
чыць, ца луе. Ра ман ты кі да-
да юць эк ва та ры яль ныя даж-
джы ў ліс та па дзе. «Ад ной чы 
лі вень ішоў 5 га дзін, — ус-
па мі нае аль пі ніст. — Ка-
рас ка еш ся па ска ле, з якой 
ця куць ру чаі, кла дзеш ру кі 
на вы ступ, ва да льец ца ў ру-
ка вы. Су шыц ца ня ма як, на 
вы шы ні вог ні шча раз вес ці 
нель га. Спім у мок рым, лёг-
кі ма роз».

Хут ка штурм вяр шы ні Кі-
лі ман джа ра. Гру па ідзе тэм-
пам са ма га сла ба га. Па ча-
так штур му заўж ды ноч чу, 
яшчэ крок, апош ні ры вок! 
Вось яна, Аф ры ка на да ло-
ні. Ва сіль Еў сі каў за пом ніць 
сві та нак на Кі лі ман джа ра на 
ўсё жыц цё, праў да? Бе ла ру-
са ча кае са мая вы со кая вяр-
шы ня Аў стра ліі, і на зы ва ец ца 
яна — га ра Кас цюш кі.

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

Ха дзем у го ры!
«Стаў на ляд нік — і па нік», — цы туе пес ню Вы соц ка га 
Ва сіль Еў сі каў. Сён ня гро дзе нец упер шы ню ад крые 
сак рэ ты па ка рэн ня гор Кі лі ман джа ра і Эль брус. Го-
лая праў да пра страх, сяб роў ства, да бры ню, ка хан не і 
здра ду на вы шы ні 6 ты сяч мет раў над уз роў нем мо ра. 
Ва сіль не ўто іць ні чо га, рас ка жа пра ня прос тыя мо ман-
ты, пра тое, аб чым звы чай на маў чаць.
Па ца лу нак ска лы, шы пу чыя гор ныя рэ кі, зла ма ная 
на га, спы нен не ды хан ня, мок рыя спаль ні кі на ма ро-
зе — і гэ та толь кі па ча так. Як го ры зры ва юць мас кі? 
Ча му лю дзі ры зы ку юць жыц цём дзе ля мэ ты, якую 
каля пад нож жа ба чаць вар' яц кай? Ка лі гор нае па вет ра 
змы вае праб ле мы, хлус ню? Што ад чу ва еш на вяр шы ні 
і ка го клі чаш у сне?

Той, хто вяс но вы мі дня мі за ві тае на ма ляў ні чы бе раг Пры пя ці бліз ста ра жыт на га 
Ту ра ва, пе ра ка на ец ца: та ко га звон ка га ло са га пту шы на га цар ства не ўба чыш ні дзе. Не-
здар ма сю ды ў та кі час пры яз джа юць на ву коў цы-ар ні то ла гі на зі раць за мност вам рэд кіх 
пту шак. Ад ной з іх, ку лі ку-ма ра дун цы, за не се на му ў Чыр во ную кні гу, у цэнт ры Ту ра ва 
ўста ля ва ны пом нік.

Я чуў пту шы ныя раз мо вы,
Дзе Пры пяць ў веч насць хва лі 
ка ціць:
У хо ры ра дас ным, вяс но вым
Ку лік сваё ба лот ца хва ліць.

Уз но сяць пта хі вы рай цёп лы,
Дзі во сы рай скія чу жы ны.
А ён — сваё: пра род ны по плаў
Ды пер ша цве ты ўкруг аль шы ны.

Ах, каб вы ба чы лі той по плаў!
Там квет кі — ні бы зор кі ў ма рах.
Яны, як па да ру нак Бо гаў
Бяс кон цым пры пяц кім аб ша рам.

Там птуш кі вод зяць ка ра го ды
На лу га ві не аба грэ тай...
Спя вай, ку лік, пра по плаў род ны
І я удвух з та бой — ду э там!

Кіліманджара.

Эльбрус.


