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«ЧА ЛА ВЕК ПА ВІ НЕН СПЯ ВАЦЬ!»

М
У ЗЕЙ у са ма лё це АН-26, які ад ля таў свой тэр мін, — на го да па-

бы ваць у ва ен ным га рад ку Ма чу лі шчы, што не да лё ка ад Мін ска. 

Зра зу ме ла, на тэ ры то рыю вай ско ва га пад раз дзя лен ня прос та 

так не тра піш, та му для ах вот ных тут пра ду гле джа на маг чы масць 

ар га ні за ва на га на вед ван ня му зея па па пя рэд няй да моў ле нас ці.

Мне па шан ца ва ла: у ма ім вы пад ку эк скур сію па са ма лё це-му зеі 

пра во дзіў знаў ца ва ен най гіс то рыі і тэх ні кі — на мес нік ка ман дзі ра эс-

кад рыл лі пад пал коў нік Анд рэй Пуч ко. Ён па ве даў пра ба я вы шлях 

пад раз дзя лен ня, пра экс па на ты му зея — да ку мен ты і аса біс тыя 

рэ чы авія та раў, узо ры ўзбра ен ня, уз на га ро ды тых, хто вы зна чыў ся 

у ба я вых апе ра цы ях і пры лік ві да цыі на ступ стваў ава рыі на Чар но-

быль скай АЭС. Амаль пад кры ла мі са ма лё та-му зея пра лег ла алея 

Ге ро яў, дзе на мар му ры ўве ка ве ча ны ім ёны ад на па лчан.

А яшчэ па шчас ці ла па зна ё міц ца з ці ка вым ча ла ве кам. Па жы лы 

муж чы на ў цы віль ным уваж лі ва слу хаў на ша га эк скур са во да, ча сам 

ус ту па ю чы з ім у дыя лог. Гэ та быў пал коў нік за па су Ігар Ара бей. 

Ураж ва ла яго ве дан не ар мей ска га жыц ця, ма не ра ла ка ніч на і сціс-

ла вы каз ваць дум ку. Ака за ла ся, што Ігар Ара бей у мі ну лым пры маў 

удзел у ва ен ных апе ра цы ях да лё ка ад Ра дзі мы. Пад час ад на го з ба ёў 

быў цяж ка па ра не ны.

— Пе ра во зі лі мя не ў шпі таль на Ра дзі му вось на та кім са мым са-

ма лё це АН-26, — рас ка заў мой су бя сед нік. — Хто ве дае, мо жа гэ та 

і ёсць той жа са мы мой ра та валь нік?

Той ці не — вы свет ліць нам не ўда ло ся. З та го бою мі ну ла амаль 

па ло ва ста год дзя, ва ен ная тэх ні ка, як і са мі вай скоў цы, за гэ ты час 

не ад ной чы мя ня ла мес ца свай го зна хо джан ня. Ігар сён ня на пен сіі, 

але без спра вы не ся дзіць — кі руе му зе ем па мя ці во і наў-ін тэр на цы я-

 на ліс таў у ма ла дзе чан скай шко ле № 14.

Ста лую пра піс ку атры маў у ва ен ным га рад ку бы лы ба я вы лай нер 

АН-26. Пас ля свай го апош ня га пры зям лен ня са ма лёт стаў му зе ем — 

на дзей на за хоў вае ў пе ра аб ста ля ва ным са ло не па мяць пра вай скоў-
цаў, якія слу жы лі ў пад раз дзя лен ні і па мна жа лі яго ба я вую сла ву.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

СА МА ЛЁТСА МА ЛЁТ
У МІ НУ ЛАЕУ МІ НУ ЛАЕПра гіс то рыю пад раз дзя лен ня рас каз вае пад пал коў нік Анд рэй ПУЧ КО.
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з са ма лё там-му зе ем.

Не па да лё ку 
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