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Чар го вы пры зыў у бе ла рус-
кае вой ска ўска лых нуў у 
па мя ці па дзеі даў ніх дзён... 
Ка лі ў 1960 го дзе, у дру гой 
па ло ве каст рыч ні ка, я і мае 
ад на год кі мар шам ру ха лі ся 
ад ва ен ка ма та да чы гу нач-
най стан цыі Мё ры для ад-
праў кі на тэр мі но вую служ-
бу ў ра ды Са вец кай Ар міі. 

Строй сён няш ніх пры зыў ні коў 
ра дуе во ка сва ім знеш нім вы гля-
дам: на боль шас ці спар тыў ныя 
кас цю мы, аку рат ныя курт кі. Мы 
ж апра на лі тое, што маг лі, дак-
лад ней, каб не бы ло ўро ну для 
сям'і, бо ўсё ад но ў час ці гэ та 
зні шча ла ся. Так, мой сяб ра Сла-
ва мір над зеў ка жу шок, па шы ты 
яму ў 9-м кла се, а ця пер — ру-
ка вы па ло каць, на гру дзях пет-
лі з вя ро ва чак — не сы хо дзіў ся. 
Мне баць ка ад даў свой фрэнч з 
гру ба га да мат ка на га сук на. І та кая ці па доб ная 
«экі пі роў ка» бы ла ў боль шас ці на ва бран цаў. Ка лі 
ў вай ско вай час ці, пас ля лаз ні, нас аб мун дзі ра ва-
лі, мы адзін ад на го не маг лі па знаць. Нам вы да лі 
ску ра ныя ра мя ні і яла выя бо ты — пры кме та, што 
слу жыць да вя дзец ца за мя жой.

Курс ма ла до га бай ца пра хо дзі лі ў Іва цэ віц-
кім ра ё не, у ба ло ціс тым ляс ным ма сі ве Воль ка. 
Пры ся гу пры ма лі ў сціп лай аб ста ноў цы. Баць кі 
і зна ё мыя, як ця пер (ды як і я да сва іх два іх сы-
ноў), не пры яз джа лі. Пас ля ка ран ці ну па груз ка ў 
та вар няк Брэст—Вар ша ва—Франк фурт-на-Одэ-
ры—Эр фурт. Я і пяць хлоп цаў з Ві цеб ска тра пі лі ў 
Асоб ны полк су вя зі 62-й ар міі мар ша ла Чуй ко ва, 
які ба зі ра ваў ся ў го ра дзе Вей мар. Нас ад ра зу 
пры зна чы лі ў пал ка вую шко лу ма лод шых ка ман-
дзі раў-спе цы я ліс таў.

У пал ку ака за лі ся дзе ці роз ных на ро даў Са-
вец ка га Са ю за. «Дзе даў шчы ны» мы не ве да лі, 
суб ар ды на цыя з сяр жан та мі і афі цэ ра мі — і не 
больш та го. Ні ко лі не бы ло су ты чак ці не па ра зу-
мен няў і на на цы я наль най гле бе. Ад ным з са мых 
бліз кіх мне сяб роў стаў Ві таль Беў зюк з Він ніц-
кай воб лас ці. Дзя лі лі ся ўсім, на ват пісь ма мі ад 
дзяў чат і сям'і, та му я лёг ка асво іў укра ін скую 
мо ву. Яшчэ яск ра вы прык лад: на прак тыч ныя 
па ля выя за ня ткі я, «зя лё ны» кур сант, быў раз-
мер ка ва ны да ра да во га трэ ця га го да служ бы з 
Ар ме ніі Ге вар кя на, які па-са праўд на му быў для 
мя не «дзядзь кам», як у ста рой ра сій скай ар міі. 
Ара (так мы ча мусь ці на зы ва лі ўсіх каў каз цаў) 

ву чыў мя не хут ка і дак лад на ра біць злу чэн ні 
ка бе лю, дзе і як ляг чэй зра біць пе ра ход лі ніі 
це раз да ро гу, як мас кі ра ваць... Пры тым но ша — 
два тэ ле фон ныя апа ра ты ТАІ-43, ча ты ры шпу лі 
лёг ка га ка бе лю, аў та ма ты, про ці ва га зы, кас-
кі — усё бы ло па дзе ле на па роў ну. Паз ней, у 
70—80-я га ды, да ве даў шы ся пра не ста тут ныя 
ад но сі ны, «дзе даў шчы ну» ся род сал дат у Са-
ю зе, я з удзяч нас цю ўспа мі наў свай го пер ша га 
на пар ні ка і тое, што «дзед» не ўзваль ваў на мя не 
ўвесь рыш ту нак, як гэ та ра бі лі паз ней.

Сал дат без пес ні — не сал дат. Па сту по ва ар-
га ні зоў ва ла ся са ма дзей насць. А якая пес ня без 
ба я на? Ва ле ра Ка роль з Мін ска іг раў на акар дэ-
о не. Да мо ві лі ся ўсёй шко лай з па луч кі ў 10 ня-
мец кіх ма рак склас ці ся па 3 і ку піць акар дэ он. 
Мне (а я за кон чыў культ пра свет ву чы лі шча) бы ло 
да ру ча на кі ра ваць хо рам, і мы на агля дзе за ня лі 
1-е мес ца.

Вель мі ад каз ным, гу ман ным, па лі тыч на і куль-
тур на-аду ка ва ным быў на мпа літ час ці пад пал коў-
нік Ка ва лёў. Апроч па літ за ня ткаў, лек цый, імк-
нуў ся па шы рыць кру га гляд сал дат, ар га ні за ваў 
не каль кі па зна валь ных эк скур сій. Асаб лі ва ўдзяч-
ны мы яму за на вед ван не Дрэз дэн скай кар цін най 
га ле рэі. Спра ва скла ла ся на ступ ным чы нам: пры 
пад рых тоў цы да за пла на ва ных ву чэн няў у Сак со-
ніі, ра ён Дрэз дэ на, Ка ва лёў па пя рэ дзіў, каб мы 
на ўся кі вы па дак узя лі па рад нае аб мун дзі ра ван не 
хоць праз ад на го. Ка лі на да рыц ца маг чы масць, то 
зво зіць у Дрэз дэн. Так і атры ма ла ся. За кон чыў шы 
се ан сы су вя зі, наш ба таль ён атры маў ад па чы нак. 
Для нас бы ло вы дзе ле на па 4 га дзі ны на кож ную 
гру пу для па езд кі.

Мо жа, ка му здас ца, што служ ба ў на шым пал-
ку бы ла су цэль ным свя там, зна ём ства м з му зея мі 
Гер ма ніі. Але гэ та зу сім не так. Па-пер шае, на ша-
му пры зы ву «па шчас ці ла» быць свед ка мі рэ ва лю-
цыі на Ку бе і ўзвя дзен ня Бер лін скай сця ны, а гэ-
та — бо е га тоў насць № 1, г.зн. ад ме на вод пус каў, 
на ват афі цэ рам. У са мыя га ра чыя мо ман ты на ват 
спа лі з аў та ма та мі. А ўжо «па ва я ваць» да вя ло ся 
амаль на ўсіх па лі го нах бы лой ГДР. Служ ба па-
тра ба ва ла вы со кай фі зіч най пад рых тоў кі. Тэх ні ка 
су вя зі па сён няш ніх мер ках — ка мен ны век. Шпу-
ля цяж ка га ча ты рох жыль на га ка бе лю (Т-194— 
80 кг). Пры ста са ван ні: аў та ма біль ГАЗ-63 для пад-
во зу і ця леж ка для раз мот ван ня. За да ча май му 
лі ней на-ка бель на му ад дзя лен ню — даць ка бель-
ную лі нію ад вуз ла су вя зі да ра дыё пе ра дат чы ка, 

які звы чай на раз мя шчаў ся за 
3-4 кі ла мет ры ад вуз ла. Мас кі-
роў ка лі ніі — ад на са скла да ных 
апе ра цый. Да во дзі ла ся па пра-
ца ваць і кір кай, і ло мам, і, ні бы 
мал пам, па ла зіць па строй ных, 
без ніж ніх су коў, бу ках, ро бя чы 
пе ра хо ды праз ас фаль та ва ныя, 
хоць і ў ле се, да ро гі.

Мне па шан ца ва ла слу жыць у 
та кой час ці, дзе быў узор ны па-
ра дак. Ста рэй шыя афі цэ ры, на-
чаль ні кі служ баў амаль усе бы лі 
ба я вы мі афі цэ ра мі і вель мі ўваж-
лі ва, з да бры нёй ад но сі лі ся да 
сал дат. На мес нік на чаль ні ка па 
ты ле, пад пал коў нік Бі рук «аб ра-
жаў» сал дат на ступ ным чы нам: 
«Пі ра ты! (лю бі мая аб ра за). Ка-
лі я ўба чу кі ну тую лус ту хле ба 
ці бу дзе це не да ед кам вы ці раць 
стол, згнаю на гу бе». Але ні ко га 
ні ра зу не па ка раў. За тое на ста-

лах у ста ло вай ле там ста я лі гра фі ны з хлеб ным 
ква сам. Ён тры маў пад соб ную гас па дар ку, і хар-
ча ван не бы ло доб рае.

Я ні ко лі не на ра каў на служ бу, хоць трап ля лі ся 
і ны ці кі: маў ляў, тры га ды вы кід ва юц ца з жыц ця. 
Лі чу, што ар мія — гэ та шко ла жыц ця. Праў да, усё 
за ле жыць ад тых, хто кі руе.

Бы лы сяр жант, стар шы лей тэ нант за па су, 
на стаў нік Аль фрэд ТЫЧ КО, 

в. Ідол та, Мёр скі р-н.

Ша ноў ныя чы та чы! Кон курс «Фо та зды мак 
з гіс то ры яй» пра цяг ва ец ца. Мы па-ра ней ша му 
ча ка ем ад вас ці ка вых фо та з ся мей на га аль-
бо ма. Кар тач кі (не больш за тры) з не вя ліч кай 
(!) гіс то ры яй да сы лай це з ад па вед най па зна-
кай на ад рас: 220013, г. Мінск, ву лі ца Б. Хмяль-
ніц ка га, 10а або іnfо@zvіаzdа.bу. Най леп ша га 
аў та ра ча кае прыз. Ары гі на лы да сла ных фо-
та здым каў аба вяз ко ва вяртаюцца.

Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй  ��

Усё за ле жыць 
ад тых, хто кі руе...

У сям'і Воль гі і Ула дзі сла ва ША РА-
ПА ВЫХ трое дзя цей. Вась мі клас ні кі 
Мі кі та і Лё ша (сын Воль гі ад пер ша га 
шлю бу і сын Ула дзі сла ва і яго пер-
шай жон кі ад па вед на), ма лень кая 
Юля (агуль нае дзі ця). Ле тась, ка лі на-
ра дзі ла ся дач ка, баць кі звяр ну лі ся ў 
ад мі ніст ра цыю ра ё на, каб атры маць 
па свед чан не шмат дзет най сям'і. Але 
чы ноў ні кі ад мо ві лі. Пры чы на — ад-
сут насць бліз ка га сва яц тва. «Якая 
роз ні ца? — здзіў ля ец ца Воль га, якая 
ця пер спра буе аспрэ чыць гэ та ра шэн-
не. — Мы ад ноль ка ва кла по цім ся пра 
ўсіх дзя цей».

Не каль кі трак то вак 
ад на го за ко на

Сям'я Ша ра па вых жы ве ў ста ліч ным 
мік ра ра ё не Ло шы ца. Воль га, якая ця пер 
зна хо дзіц ца ў дэ крэт ным вод пус ку (ма лод-
шай Юлі ўся го во сем ме ся цаў), су стра кае 
нас у пра стор най ква тэ ры і рас каз вае ўсю 
гіс то рыю па па рад ку.

У маі жан чы на па да ла за яву ў ад мі ніст-
ра цыю Ле нін ска га ра ё на Мін ска аб вы да чы 
па свед чан ня шмат дзет най сям'і. Са бра ла 
так са ма да ку мен ты для на лі чэн ня ся мей-
на га ка пі та лу. Па ра докс, але ад крыць ра ху-
нак для ка пі та лу ад мі ніст ра цыя да зво лі ла, 
а вось вы пі саць па свед чан не ад мо ві ла ся.

— Спа чат ку ду ма ла: не дык не, на пэў на, 
яны ма юць ра цыю. Але по тым гля дзе ла 
ад ну бе ла рус кую пе ра да чу па тэ ле ба чан ні, 
там вы сту паў ад ва кат як раз па ма ім пы тан-
ні. І ён ска заў, што не важ на, род ныя дзе ці 
ці не, га лоў нае — што яны зна хо дзяц ца на 
ўтры ман ні ў ад ной сям'і. І я па ча ла «ка пац-
ца» ў гэ тай тэ ме, — рас каз вае Воль га.

Яна са ма юрыст па аду ка цыі, та му хут ка 
ра за бра ла ся ў за ка на даў стве. Так, у ар-
ты ку ле 62 Ко дэк са аб шлю бе і сям'і за-
пі са на, што шмат дзет най лі чыц ца сям'я, 
дзе на ўтры ман ні і вы ха ван ні зна хо дзяц-
ца трое і больш не паў на лет ніх. Ні сло ва 

пра сва яц тва. Воль га зва ні ла так са ма ў 
тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цабс лу гоў ван-
ня на сель ніц тва ін шых ра ё наў, дзе толь кі 
па цвер дзі лі: яна мае ра цыю. І на ват ад зна-
чы лі, што ў іх у па доб ных вы пад ках сем'і 
атрым лі ва лі па свед чан не.

— Ча му та ды ад ным вы да юць, а дру гім — 
не? — за да ец ца ла гіч ным пы тан нем мін чан-
ка. — Трак ту юць за кон, як ка му за хо чац ца.

«Мы не прэ тэн ду ем 
на льгот нае жыл лё»

Воль га на пі са ла скар гу ў Ка мі тэт па пра-
цы, за ня тас ці і са ца ба ро не Мін гар вы кан ка ма. 
Ад туль прый шоў ад каз, што пы тан не аб пры-
знан ні сям'і шмат дзет най па він на вы ра шац ца 
мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор-
га на мі ін ды ві ду аль на ў кож ным кан крэт ным 
вы пад ку. У сі ту а цыі Воль гі вар та пры няць да 
ўва гі тое, што ма ці Лё шы па мер ла, а для дзя-
цей ця пер ство ра ны доб рыя ўмо вы жыц ця. Да 
та го ж у вы пад ку ня яс нас ці пра ва во га ак та 
ра шэн ні па він ны пры мац ца з мак сі маль ным 
улі кам ін та рэ саў за ці каў ле ных асоб.

Скар гу пе ра сла лі ў ад мі ніст ра цыю Ле-
нін ска га ра ё на. 28 ліс та па да Воль гу за пра-
сі лі на па ся джэн не. На стой ва лі, каб яна 
ўсы на ві ла Лё шу, — та ды не бу дзе ні я кіх 
праб лем.

На тым па ся джэн ні кі раў нік ад мі ніст ра-
цыі па абя цаў, што да кан ца тыд ня пры муць 
ра шэн не. Паз ней жан чы не па тэ ле фа на ва-
ла ды рэк тар тэ ры та ры яль на га цэнт ра Ле-
нін ска га ра ё на, ска за ла, што па свед чан не 
сям'я ўсё ж та кі атры мае. Маў ляў, ужо ўсе 
па пе ры пад рых та ва ны, кі раў ні ку ад мі ніст-
ра цыі за ста ло ся толь кі под піс па ста віць. А 
праз коль кі дзён зноў зва нок: па свед чан не 
вы ра шы лі не вы да ваць.

Ні ў шко лы, ні ў тэ ры та ры яль на га цэнт-
ра на ра кан няў на сям'ю ня ма. У кож на га 
хлоп чы ка ёсць асоб ны па кой, а баць кі кла-
по цяц ца аб іх зда роўі і раз віц ці, рых ту юць 
да са ма стой на га жыц ця.

— У Мі кі ты шмат гра мат па ма тэ ма-
ты цы, фі зі цы, шах ма тах. Ён прад стаў ляў 
шко лу на рэс пуб лі кан скім кон кур се «100 
ідэй для Бе ла ру сі», атры маў прыз на кон-
кур се «Ра та валь ні кі ва чы ма дзя цей». Нам 
з му жам шко ла вы да ла гра ма ту за вы дат-
нае вы ха ван не, — па каз вае Воль га ўзна-
га ро ды, каб па цвер дзіць: у іх пры стой ная 
сям'я.

Па свед чан не мін чан ка хо ча атры маць, 
каб у шко ле не пла ціць за хар ча ван не.

— У ме сяц сто руб лёў ідзе на два іх дзя-
цей, — пад ліч вае яна кошт сня дан каў. — 
Мы маг лі б ку піць на гэ тыя гро шы пам-
пер сы і дзі ця чае хар ча ван не для ма лой. 
Ця пер муж адзін пра цуе, за ро бак не вя лі кі, 
і цяж ка ва та жыць на да па мо гу. Ні на які 
льгот ны крэ дыт на жыл лё мы не прэ тэн ду-
ем. У нас сва іх 97 «квад ра таў», нам і так 
па мет ра жы ха пае.

У снеж ні Воль га па да ла скар гу ў Мін-
гар вы кан кам, спа дзя ец ца, што яе спра ву 
на рэш це пе ра гля дзяць. «Лі чу, што нам ад-
мо ві лі не за кон на. Мае ар гу мен ты не пры-
ня лі да ўва гі».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by
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Іры на ДУД КА, на мес нік стар шы ні 
Ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са ц-
аба ро не Мін гар вы кан ка ма:

— Мы ве да ем пра гэ ту сі ту а цыю і 
зна ё мы з сям' ёй Ша ра па вых: дзет кі цу-
доў ныя, баць кі доб ра спраў ля юц ца са 
сва і мі аба вяз ка мі. Ра шэн не аб вы да чы 
па свед чан ня шмат дзет най сям'і пры ма-
ец ца мяс цо вы мі ор га на мі, у да дзе ным 
вы пад ку ад мі ніст ра цы яй Ле нін ска га ра-
ё на, але мы здзіў ле ны, што на шы рэ-
ка мен да цыі аб ста ноў чым ра шэн ні на 
ка рысць баць коў не пры ня лі да ўва гі. 
На шы юрыс ты ця пер пра пра цоў ва юць 
гэ та пы тан не, пад клю чы ла ся Мі ніс тэр-
ства пра цы і са ца ба ро ны. Га рад ская 
ўла да дзей ні чае ў ін та рэ сах сям'і, і мы 
бу дзем да бі вац ца та го, каб па свед чан-
не Ша ра па вым бы ло вы да дзе на.

Спрэч ны мо мантСпрэч ны мо мант  ��

«ЧА МУ НАС 
НЕ ПРЫ ЗНА ЮЦЬ 

ШМАТ ДЗЕТ НЫ МІ?»
Баць кі не згод ныя з ра шэн нем чы ноў ні каў

Пры вя дзен не тэх ні кі су вя зі ў па ра дак пас ля ву чэн няў. Зле ва на пра ва: 
кру ціць ры чаг яф рэй тар Ло сеў Ва лян цін з Уль я наў скай воб лас ці, До-
ра шаў Пётр — ста ля вар з Да не цка, я і Кар паў Ва ло дзя — ша фёр.

Удзел у агля дзе мас тац кай са ма дзей нас ці: на акар дэ о не іг рае Ка-
роль Ва ле рый з Мін ска, зле ва Ка ра чан скі Сяр гей — ку бан скі ка зак, 
па ся рэ дзі не — я.

«Я ад ноль ка ва зай ма ю ся 
вы ха ван нем абод вух хлоп чы каў: 
га тую для іх ежу, да па ма гаю ра біць 
уро кі. Усё як у звы чай най сям'і».


