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Пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны ў пар-
ты зан скіх атра дах ра зам са ста лы мі муж-
чы на мі ад важ на зма га лі ся і зу сім юныя 
хлоп цы. Жыц цё пры му сі ла іх ра на па ста-
лець. Да рос лым не па га дах стаў і пят-
нац ца ці га до вы Мі ша Усос кі, які за гі нуў 
у ня роў ным баі на пе ра пра ве це раз ра ку 
Цна ў Ла гой скім ра ё не.

ПОМС ЦІЎ ЗА БАЦЬ КУ
Не да лё ка ад вёс кі Іка ны, што на Ба ры саў-

шчы не, да вай ны зна хо дзі ла ся Но вае Ся ло — 
род ная вёс ка Мі шы, якую ў маі 1943 го да ра зам 
з жы ха ра мі спа лі лі фа шыс ты. Сён ня там ста іць 
пом нік, які свед чыць, што ў гэ тым мес цы на ра-
дзіў ся і вы рас юны ге рой.

Ка лі ў пер шыя ме ся цы аку па цыі ка ля во зе-
ра Па лік з'я ві лі ся пар ты за ны, Мі ша з баць кам 
ад ра зу ста лі ім да па ма гаць. За су вязь з пар ты-
за на мі Апа нас Усос кі быў арыш та ва ны на па-
чат ку 1942 го да: у Ба ры са ве яго рас стра ля лі. 
Бяс страш ны Мі ша помс ціў за баць ку. У скла дзе 
спачатку пар ты зан ска га атра да, а по тым бры га-
ды «Дзя дзькі Ко лі» хлоп чык вы кон ваў да ру чэн ні 
пар ты за наў па раз вед цы, збі раў зброю. Удзель-
ні чаў у апе ра цыі і па раз гро ме ня мец ка га гар ні-
зо на ў Зем бі не. 6 снеж ня 1942 го да пар ты за ны 
на па лі на доб ра ўма ца ва ны гар ні зон во ра га і з 
бо ем за ха пі лі шэ раг важ ных бу дын каў: спа лі лі 
га раж з аў та ма шы на мі, склад з бен зі нам, склад-
скія па мяш кан ні. Пад час бою бы ло за бі та шмат 
нем цаў і па лі ца яў, за хоп ле ны бо еп ры па сы.

Сён ня яшчэ жы вуць тыя, хто аса біс та ве даў 
Мі шу Усос ка га. Юны зма гар быў зем ля ком жы-
ха ра Зем бі на Ва сі ля Іг на то ві ча. Ён і ця пер па мя-
тае юна ка, што быў ма ла дзей шы за яго.

— Мы ра зам у ад ной шко ле ву чы лі ся, — ка-
жа бы лы пар ты зан бры га ды «Дзя дзькі Ко лі». — 
Па мя таю яго сям'ю: баць ку, ма ці, сяст ру Ксе нію. 
Апа нас Усос кі яшчэ ў гра ма дзян скую вай ну пар-
ты за ніў. На сіў ор дэн Чыр во на га Сця га, заў сё ды 
вы сту паў на схо дах. Да вай ны быў стар шы нёй 
мяс цо ва га кал га са «Пра ле тар ская пе ра мо га». 
Ве даю, што Мі ша за гі нуў на пе ра пра ве це раз 
Цну — там шмат пар ты за наў за гі ну ла та ды. Яны 
пе ра праў ля лі ся, а ён ад стрэль ваў ся да апош ня-
га. У тым жа мес цы яго по тым і па ха ва лі, ка лі 
вяр ну лі ся пас ля бла ка ды.

Жы хар ка вёс кі Іка ны Ма рыя Вер ха вод зька 
ў га ды вай ны жы ла ў Но вым Ся ле. Вось што 
яна рас каз вае пра той час: «Вы хоў ва ла Мі шу 
мая род ная цёт ка На стас ся. Ма ці хлоп чы ка па-
мер ла праз два тыд ні пас ля ро даў, і яго баць ка 
Апа нас узяў за муж маю цёт ку. Вёс ка вя лі кая 
бы ла — усю спа лі лі нем цы, 143 ча ла ве кі за гі-
ну лі... Ка лі па ча ла ся вай на, яны з Мі шам збі ра лі 
зброю і да па ма га лі пар ты за нам. Нем цы Апа на-
са арыш та ва лі і па вез лі ў Ба ры саў: больш яго 
ні хто не ба чыў. Сяст ра Мі шы, Ксе нія, бы ла за 
яго ста рэй шая. Ка лі баць ку за бі ра лі, яна вель-
мі спа ло ха ла ся і за хва рэ ла — су хо ты му чы лі. 
Фель чар з Кар са ка віч яе ля чыў, але ні чо га не 
да па маг ло, і яна хут ка па мер ла. Най блі жэй шы 
атрад да нас быў «Бу ра», ту ды і пай шоў Мі ша ў 
пар ты за ны. Да нас яны кож ную ноч пры хо дзі лі: 
хлеб ім пяк лі ўсёй вёс кай».

НА ПЕ РА ПРА ВЕ
Гэ ты бой, які аба рваў жыц цё пят нац ца ці га-

до ва га хлоп чы ка, ад быў ся на ра цэ Цна, на Ла-
гой шчы не. Кар ні кі пра чэс ва лі ўсю тэ ры то рыю, 
уклю ча ю чы ля сы і ба ло ты, су цэль ны мі лан цу га-
мі вы цяс ня лі пар ты за наў у ра ён во зе ра Па лік, 
дзе і збі ра лі ся зні шчыць іх у ба ло це. 

Тра гіч ныя па дзеі та го дня іх не па срэд ны 
свед ка, жы хар вёс кі Ліп кі Ула дзі мір Ка са бу ка 
па мя тае да гэ туль: «На га ры ка ля ма я ка пар-
ты за ны на зі ра лі за нем ца мі. Не ўза ба ве адзін 
пры бег і да ла жыў ка ман дзі ру, што во раг на-
сту пае. Пар ты за ны збі ра лі ся да пе ра пра вы, але 
ка ман дзір даў ім ка ман ду за няць аба ро ну на 
га ры пе рад вёс кай і тры маць бой. Мы ў вёс цы як 
па чу лі, што нем цы ідуць, ад ра зу ж па бег лі на пе-
ра пра ву. Мос та там ужо не бы ло — пар ты за ны 
спа лі лі. Па клад ках це раз Цну мы ўсёй вёс кай 
па спе лі пе ра пра віц ца на дру гі бе раг, ад туль за 
ўсім і на зі ра лі. Дзесь ці праз га дзі ну па ча ла ся 
страль ба. Доў га тры маць бой пар ты за ны не 
маг лі, яны злез лі з га ры і па бег лі на ўпрост праз 
ба ло та да кла дак. Толь кі нем цы іх апя рэ дзі лі. На 
гу се ніч най тан кет цы і ма та цык лах яны пад' еха лі 
да пе ра пра вы па грэб лі, спы ні лі ся на на сы пе 
і па ча лі стра ляць з мі на мё таў і ку ля мё таў па 
пар ты за нах. Апош нім не бы ло ку ды дзя вац ца: 
уба чыў шы, што нем цы іх акру жы лі, яны пай шлі 
праз се на жаць да ра кі.

Плі са Фе дзю ко ві ча тут зна хо дзі ла ся, як мы 
за вём гэ та мес ца. Ра ка та ды бы ла не вель мі 
глы бо кая, але граз кая. Пар ты за ны пе ра праў ля-
лі ся, а нем цы стра чы лі па іх з ку ля мё таў. Мно гіх 
за бі лі на дру гім беразе. Урач То ся пе ра вяз ва ла 
Па лі ну Вой цэх — за гі ну лі абедз ве. Не ка то рыя 
не ўме лі пла ваць і па та ну лі. По тым ка лі мы вяр-
ну лі ся сю ды, то ўба чы лі два іх за бі тых пар ты-
за наў і дзяў чы ну, якія ля жа лі на бе ра зе пад 
кус том. Ка за лі, што яны па да рва лі ся... Дра ні ца 
Мі ка лай скок нуў у ра ку, а ту жур ка ўча пі ла ся 
за ку ля мёт і за кру ці ла ся ва кол га ла вы: ён так 
і не змог вы плыць... Ка лі бла ка ду зня лі, мы 
вяр ну лі ся ў Ліп кі. Вёс ка бы ла спа ле на. З ра кі 
па вы цяг ва лі за гі ну лых і ўсіх (а гэ та пры клад на 
12 ча ла век) тут жа на бе ра зе і па ха ва лі. Пас ля 
вай ны яны бы лі пе ра па ха ва ны ў брац кай ма гі ле 
на вяс ко вых мо гіл ках у Сла ба дзе».

Сён ня на гэ тых мо гіл ках — два брац кія па ха-
ван ні. Там на пі са ны проз ві шчы за гі ну лых пар ты-
за наў з атра да імя Гас тэ лы бры га ды «Дзя дзькі 
Ко лі». На пер шай ма гі ле пе ра лі ча ны не ка то рыя 
ім ёны: Руб цоў, Мі ка лай Дра ні ца, Та і са Дра ні ца, 
Па лі на Вой цэх, Ана толь Вай ця хоў скі, Фё дар 
Віль коц кі, Ва сіль За ба лоц кі. Проз ві шчы 13 ча-
ла век не вя до мы... А мо жа, ужо 12? Бо пе ра-
праў ляў ся на той бе раг і Мі ша Усос кі.

ПРЫ КРЫ ВА ЮЧЫ ТА ВА РЫ ШАЎ
31 мая 1943 го да вый шаў чар го вы ну мар 

пад поль най га зе ты «Баль ша віц кая праў да», ор-
га на пар ты зан скай бры га ды «Дзя дзькі Ко лі», 
рэ дак та рам якой та ды быў Дзміт рый Ка пыт-
коў. У ар ты ку ле «Ге рой» га ва ры ла ся пра Мі шу 
Усос ка га і яго подз віг. Ка пыт коў па зна ё міў ся з 
юна ком яшчэ ў ве рас ні 1942 го да: той пры хо дзіў 
у рэ дак цыю па га зе ты для пар ты за наў свай го 
атра да. Та ды ж у рэ дак цыі Мі ша на пі саў у га зе ту 
ма тэ ры ял, дзе ка заў, што за кроў і смерць свай-
го баць кі зні шчыць дзя сят кі фа шысц кіх ка таў.

Вось што ўспа мі наў Дзміт рый Ка пыт коў пра 
апош ні бой Мі шы Усос ка га: «Пар ты за ны, якія не 
па спе лі пе ра пра віц ца, ака за лі ся пры ціс ну ты мі 
да ра кі. Па ча ла ся пе ра пра ва ўплаў. Гру па пры-
крыц ця вя ла бой. На рэш це на дыш ла яе чар га 
пе ра пра віц ца, але трэ ба бы ло за стац ца яшчэ на 
некаторы час, каб пры крыць та ва ры шаў. І та ды 
ў са мую вы ра шаль ную хві лі ну раз даў ся го лас 

Мі шы Усос ка га: «Плы ві це ўсе! За ста ю ся я». 
Мас кі ру ю чы ся, юнак пе ра поўз на дру гое мес ца 
і па вёў агонь. Аб лі ва ю чы ся кры вёй, апош нім 
па тро нам Мі ша за біў яшчэ ад на го гіт ле раў ца, 
а за тым ад ну за ад ной кі нуў гра на ты. Пад пры-
крыц цём вы бу хаў ён па спя шаў ся да ра кі.

— Не стра ляць! Узяць жы вым! — за га даў 
фа шысц кі афі цэр. Юнак сха піў він тоў ку за ствол 
і па чаў раз мах ваць ёю. Ад бі ваў ся да та го ча-
су, па куль аў та мат ная чар га не зва лі ла яго з 
ног... Жы ха ры Сла ба ды па да бра лі на мес цы 
бою не каль кі тру паў. У ад ным з іх апа зна лі Мі шу 
Усос ка га. Маг чы ма, усе гэ тыя пад ра бяз нас ці 
ге ра іч най ба раць бы юна ка за ста лі ся б не вя до-
мы мі. Але за стаў ся жы вым адзін з пар ты за наў, 
якія не па спе лі пе ра пра віц ца. Ён сха ваў ся ў 
гус той тра ве і на зі раў за тра гіч ным бо ем... За-
га дам ка ман да ван ня атра да «Бу ра» імя Мі ха і ла 
Усос ка га бы ло пры свое на ад дзя лен ню, у якім 
ён ва я ваў.

* * *
У пар ты зан скіх да ку мен тах, зме шча ных у 

На цы я наль ным ар хі ве, у спі се па лег лых пар ты-
зан бры га ды «Дзядзь кі Ко лі» ёсць проз ві шчы 
тых, хто яшчэ за гі нуў пры пе ра пра ве. Яны не 
зна чац ца на пом ні ках, якія ўста ля ва ны на брац-
кіх ма гі лах у Сла ба дзе. Ня ма іх і ў паш пар це 
гэ тых па ха ван няў. Хут чэй за ўсё, гэ та і ёсць тыя 
13 ча ла век, якія да гэ туль спа чы ва юць не вя до-
мы мі. Хо чац ца ве рыць, што знай шоў там апош ні 
пры ту лак і юны ге рой Мі ша Усос кі.

Аляк сандр ПАЎ ЛЮ КО ВІЧ, г. Мінск



Пра цую над ус па мі на мі 
пар ты зан ска га ка ман дзі ра 
1-й Бе ла рус кай ка ва ле рый скай 
бры га ды Дзміт рыя 
Ані сі ма ві ча Дзе ні сен кі, 
больш вя до ма га ся род 
пар ты зан як сме лы 
ата ман Міць ка.

У по ле май го зро ку не ча ка на тра пі-
ла ама тар ская паэ ма мяс цо вай дзяў-
чы ны-пар ты зан кі Лю бы Пе ра воз. На-
зы ва ец ца твор «Мая шчы рая дум ка 
пра та ва ры ша ка ман дзі ра Міць ку». 
Вер шы на пі са ны ад ным ве рас нёў скім 
днём 1943 го да ў вёс цы Па га рэл ка, 
што ў Ка рэ ліц кім ра ё не. У паэ ме — 
24 ча ты рох рад коўі.

Рас шыф роў ва ю чы сло вы, прый-
шла да вы сно вы, што ў пар ты зан скай 
дру ка ва най ма шын цы ад сут ні ча ла бе-
ла рус кая лі та ра «і». Але не толь кі з-за 
гэ тай пры чы ны не ўсе сло вы зра зу ме-
лыя. Ся род тых, якія ўда ло ся рас шыф-

ра ваць, шмат ру сіз маў. Га лоў нае, што 
пад куп ляе, на пі са на шчы ра, з па чуц-
цём, ёсць мас тац кі воб раз пар ты за-
на — Со кал. Ад чу ва ец ца, юная пар-
ты зан ка, мед сяст ра Лю ба Пе ра воз, 

ва ло да ла паэ тыч ным гус там, рыт мам, 
тэх ні кай вер ша скла дан ня. Пе ра ка най-
це ся са мі.

1. Хоць цём ныя хма ры 
па віс лі над на мі

І бу ры так час та бу шу юць у нас,

Нам бу ры не страш ны, 

бо мы ўсе ...

Што прой дуць і сон ца за све ціць 
для нас.

4. Ды коль кі ра зоў на ма гаў ся 
ўжо во раг,

Каб Со ка лу быст ры па лёт 
ус тры маць,

Каб вы рваць з гру дзей 
яго пыл кае сэр ца,

І воль ныя кры лы яго па ла маць.

16. За гэ та во раг 

над на мі па мсці ўся,

І страш ныя ме ры над на мі пры няў,

Спа ліў на шы сем'і, 

спа ліў на шы вёс кі,

Ка роў кі і хлеб наш 

ад нас ён ад няў.

17. Но гэ тым ён нас не ўстра шыў, 

а толь кі

У гру дзях на шых помс ты 

агонь рас па ліў,

І мсці цца да смер ці 

за род ныя сем'і

У ду шы не адзін з нас пры ся гу 

зла жыў.

23. Ты даль ня га ўсхо ду цу доў ная 

квет ка,

пры не се на страш най 

бу рай вяс ны,

Ты ў бу рах не згі нуў, 

у на шых аб ша рах рас цвіў,

Як сі рэнь з пры хо дам вяс ны.

Ці ка ва, як да лей склаў ся лёс гэ-

тай дзяў чы ны? Са слоў жы хар кі вёс кі 

Ярэ мі чы, вяс ко вай на стаў ні цы Ган ны 

Ула дзі мі ра ўны Бан да рык вя до ма, што 

пас ля «пар ты зан кі» Лю ба Пе ра воз бы-

ла пры зва на ў дзе ю чую ар мію. Пе ра-

мо гу су стрэ ла ў Бер лі не. Пас ля вай ны 

ву чы ла ся на кур сах мед сяс цёр, вый-

шла за муж і з'е ха ла ў Днеп ра пят роўск. 

На гэ тым яе сля ды губ ля юц ца.

Ары гі нал вер шаў — два па жоў клыя 

ад ча су ар ку шы, уні зе пер ша га дру ка-

ва ны мі лі та ра мі па зна ча на: «Пра цяг 

на ад ва ро це!» — за хоў ва ец ца ў На-

ва груд скім гіс то ры ка-края знаў чым му-

зеі. Але і яго су пра цоў ні кам не вя до ма 

пра пас ля ва ен ны лёс дзяў чы ны.

Маг чы ма, хтось ці з чы та чоў «Звяз-

ды» ка лі не быў зна ё мы з Лю бай Пе-

ра воз з вёс кі Па га рэл ка Ка рэ ліц ка га 

ра ё на, дык хоць неш та чуў пра яе. Або, 

пра чы таў шы гэ тыя ня хіт рыя ча ты рох-

рад коўі, неш та пры га даў? Бу дзем 

удзяч ны, ка лі зной дуц ца яе сва я кі, та-

ва ры шы — і но выя звест кі да поў няць 

ад ну з ты сяч не вя до мых пар ты зан скіх 

бія гра фій.

Іры на ША ТЫ РО НАК, г. Грод на



Апош ні бой Мі шы
Да гэ туль не вя до ма, ці ёсць у юна га ге роя-пар ты за на ма гі ла

Ве ка пом наеВе ка пом нае  

НАМ БУ РЫ 
НЕ СТРАШ НЫ...

Кі ра ваць «ві зіт най карт кай» 
кра і ны, як яшчэ на зы ва юць ро-
ту, над звы чай ад каз на. Зра біць 
так, каб стра я вым май стэр ствам 

сал дат за хап ля лі ся не толь кі бе-

ла ру сы, а ін ша зем цы пе рай ма лі 

во пыт — за да ча не з прос тых. 

Але ўжо на пра ця гу пя ці га доў 

ка ман дзір пад раз дзя лен ня з ёй 

вы дат на спраў ля ец ца.

Як яму гэ та ўда ец ца, ка рэс-

пан дэн ты «Звяз ды» да ве да лі ся з 

пер шых вус наў. Па куль ва ен на-

слу жа чыя ро ты га на ро вай вар ты 

ад точ ва лі скла да ныя тэх ніч ныя 

эле мен ты, Па вел Шпар ла рас-

ка заў пра ма ру стаць афі цэ рам, 

тон ка сці «служ бы ў бе лых паль-

чат ках» і на ват пра дэ ман стра ваў 

не каль кі ўні каль ных тру каў, якія па 

сі лах толь кі са ліс там-вір ту о зам.

Не здра дзіў ма ры
На сіць па го ны Па вел ма рыў 

з са ма га дзя цін ства. Вай скоў-

цаў у сям'і ні ко лі не бы ло. Ка лі 

не лі чыць пра дзе да Мі ха і ла Ка-

за доя, які браў Бер лін, зма гаў ся 

з Кван тун скай ар мі яй на Да лё кім 

Ус хо дзе.

Усур' ёз за ду маў ся над бу ду чай 

пра фе сі яй, ка лі ба віў час са сва ім 

су се дам, кур сан там Ле нін град-

ска га ма ра ход на га ву чы лі шча. 

Апош ні пры яз джаў да сва ёй ба-

бу лі ў Пру жа ны і на столь кі за ра зіў 
Паў ла мо рам, што той вы ра шыў 
так са ма там ву чыц ца. Але аку рат 
у той год на бор для бе ла рус кіх 
гра ма дзян ад мя ні лі. Хло пец, вя-
до ма, за сму ціў ся, але ма ры не 
здра дзіў: са браў да ку мен ты — і 
па ехаў у Мінск, у Ва ен ную ака-
дэ мію. І па сту піў!

— У 16 га доў па кі нуць баць-

коў скі дом і з'е хаць у вя лі кі го-

рад, дзе ў ця бе ня ма зна ё мых, 

бы ло не страш на, — пры зна ец ца 

Па вел Шпар ла. — У Пру жа нах я 

рос у пры ват ным сек та ры, та му 

мы, дзе ці, ні ко лі не бы лі пры вя за-

ны да баць коў: увесь воль ны час 

пра во дзі лі вя лі кай кам па ні яй на 

ву лі цы. Мно гія хлоп цы, якія ву чы-

лі ся ў ака дэ міі, так са ма на ра дзі-

лі ся ў не вя лі кіх га ра дах, та му мы 

вель мі хут ка знай шлі агуль ную 

мо ву.

Ці ка ва, што Паў лаў вы бар паў-

плы ваў на пра фе сію яго ста рэй-

ша га бра та. Да гэ туль той на сіць 

па го ны не пла на ваў, але, скон-

чыў шы Мін скі дзяр жаў ны вы шэй-

шы авія цый ны ка ледж (ця пер — 

Бе ла рус кая дзяр жаў ная ака дэ-

мія авія цыі), пай шоў слу жыць у 

ар мію па кант рак це. Зараз ён 

ка ман дзір ба та рэі, ма ёр — як і 

ма лод шы брат.

— Баць кі, на пэў на, га на рац ца 

сва і мі сы на мі? — пы та ю ся, прад-

чу ва ю чы ад каз.

— Асаб лі ва ма ма: яна заў сё ды 

ха це ла, каб мы ста лі вай скоў ца-

мі, — ка жа Па вел. — Як і лю бой 

жан чы не, ёй па да ба ец ца вай ско-

вая фор ма. Акра мя та го, ма ма 
за хап ля ец ца лі та ра ту рай і філь-
ма мі на ва ен ную тэ ма ты ку. Ад-
ным сло вам, яе ма ра збы ла ся!

Хо чаш у ро ту — 
прай дзі кас тынг

Па коль кі Паў лаў ся бар (той, 
які ву чыў ся ў ма ра ход цы) быў ка-
ра бель ным ар ты ле рыс там, пра-
фе сію «ба гоў вай ны» вы браў і ён. 

Толь кі ў ар ты ле рый скіх вой сках 
не пра слу жыў ні дня. Лёс вы ра-
шыў інакш.

— Пас ля за кан чэн ня Ва ен най 
ака дэ міі мя не за пра сі лі ў ро ту 
га на ро вай вар ты, — рас каз вае 
ка ман дзір. — Пад час ву чо бы 
тры па ра ды я ад ха дзіў пра ва-
флан го вым пер шай ша рэн гі, ба-
чыў вы ступ лен ні ро ты га на ро вай 
вар ты. Та му, ка лі яе прад стаў ні кі 
пры еха лі ў ака дэ мію для ад бо-
ру кан ды да таў, у мя не на ват не 
бы ло су мнен ня — я ха цеў там 
слу жыць.

Але ад на го жа дан ня, каб тра-
піць у элі ту Уз бро е ных Сіл, не-
да стат ко ва. Прай сці кас тынг па 
сі лах не кож на му. Ма ла мець 
рост ад 185 да 192 сан ты мет-
раў і пры ваб ную знеш насць без 
шра маў і та ту і ро вак на бач ных 
мес цах. Ва ен на слу жа чы ро ты 
га на ро вай вар ты па ві нен быць 
фі зіч на пад рых та ва ным, дас ка-
на ла ва ло даць стра я вой пад рых-

тоў кай. Акра мя та го, ні адзі на га 
пра ва па ру шэн ня! На ват не апла-
ча ны ка лісь ці пра езд у га рад скім 
транс пар це мо жа на заўж ды пе-
ра крэс ліць кар' е ру.

Адзін з уся го кур са Па вел 
тра піў у ро ту. Па пер шым ча се 
ка ман да ваў уз во дам, апош нія 
пяць га доў уз на чаль вае во ін скае 
пад раз дзя лен не. Сён ня ён сам 
пра во дзіць кас тын гі і пры зна ец-
ца, што па трэб ную кан ды да ту ру 
не так прос та знай сці.

— Але гэ та не зна чыць, што 
ма ла ах вот ных, — удак лад няе 
ка ман дзір. — Ад нос на ня даў на 
кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў указ, 
згод на з якім ва ен на слу жа чыя ро-
ты га на ро вай вар ты пас ля за кан-
чэн ня служ бы ма юць пра ва па-за 
кон кур сам па сту паць як у ся рэд нія 
спе цы яль ныя, так і ў вы шэй шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы кра і ны. Гэ-
ты факт, без умоў на, паў плы ваў на 
тое, што мно гія пры зыў ні кі хо чуць 
слу жыць у нас.

Ка ман дзір — 
і та ва рыш, і баць ка

Як і лю бо му пры зва на му сал-
да ту, Паў лу прый шло ся з ну ля 
асвой ваць пры ёмы з ка ра бі нам 
і шаш ка мі. У Ва ен най ака дэ міі 
іх рых та ва лі дзе ля та го, каб яны 
ву чы лі сал дат, а тут вый шла на-
ад ва рот. Але ка ман дзір упэў не-
ны: толь кі па бы ваў шы на мес цы 
звы чай на га вай скоў ца ро ты, ён 
ад чуў, на што здоль ны сал дат гэ-
та га ўні каль на га пад раз дзя лен ня. 
Па вел і ця пер пры трым лі ва ец ца 
та ко га прын цы пу — у страі быць 
та кім жа, як і ўсе. Як толь кі вы-
ступ лен не ці за ня ткі за кан чва юц-
ца, ён для іх зноў ка ман дзір.

Па вел не на шмат ста лей шы за 
сва іх пад на ча ле ных. Ка лі прый-
шоў сю ды лей тэ нан там, боль-
шасць вай скоў цаў ро ты ўво гу ле 
бы лі ста рэй шыя за яго. Праў да, 
па ды ход знай шоў ад ра зу.

— Неаба вяз ко ва на чаль нік па-
ві нен па сяб ра ваць са сва і мі пад-
на ча ле ны мі, — лі чыць ма ёр. — 
Ён па ві нен па ста віць жыц цё ў 
пад раз дзя лен ні та кім чы нам, каб 
сло ва ка ман дзі ра бы ло за ко нам 
для сал дат. У той жа час вай скоў-
цы па він ны быць упэў не ны, што 
гэ тае сло ва іх ні ко лі не па крыў-
дзіць, што яны аба ро не ныя, што 
ка ман дзір пра іх кла по ціц ца.

Ча сам здзіў ля еш ся вы трым цы 
ва ен на слу жа чых ро ты га на ро вай 
вар ты. Па не каль кі га дзін — ня-
важ на, спя кот на ці на два рэ 
30-гра дус ны ма роз — яны не ру хо-
ма ста яць у ка ра ву ле. Як пе ра ка-
на ны Па вел, сак рэт у рэ гу ляр ных 
трэ ні роў ках. А ка лі ёсць не аб ход-
насць (пе рад тым жа па ра дам), 
то ад точ ва юць сваё май стэр ства 
вай скоў цы і без вы хад ных, і ноч-
чу, на ват у лю бое на двор'е.

Кож ныя паў го да ў ро це — но-
выя сал да ты. Каб вы кон ваць най-
прас цей шыя за да чы, да стат ко ва 
два ме ся цы на ву чан ня. Ка лі раз-
мо ва ідзе пра ра бо ту ў раз лі ках, 
па трэб на не менш чым паў го да. 
Амаль год трэ ні ру юц ца тыя, хто 
трап ляе ў пляц-кан цэр ты.

— А не пра сцей пры зы ваць 
у ро ту ва ен на слу жа чых па кант-
рак це? — ці каў лю ся. — Толь кі 
юна кі ў дас ка на лас ці ава ло да-
лі пра фе сі яй, як пры хо дзіць час 
раз віт вац ца...

— Ка лі бы ло б іна чай, аба вяз-
ко ва па ча ло ся б не па ра зу мен не 
ў ка лек ты ве: сал да ты-кант ракт-
ні кі, як лепш пад рых та ва ныя, ле-
на ва лі ся б, маг чы ма, вы хва ля-
лі ся б, што ўме юць больш, чым 
на віч кі, — пе ра ка на ны Па вел. — 
Ня ўжо ча каць, па куль апош нія 
да сяг нуць іх уз роў ню май стэр-
ства? А як жа са ма-
раз віц цё? Вя до ма, 
скла да ней ву чыць 
на ноў, але тым ці-
ка вей.

— Ці моц на злу-
ец ца ка ман дзір, ка-
лі пад час важ ных 
вы ступ лен няў зда-
ра юц ца па мыл кі?

— Я не злу ю ся, а 
ду маю над тым, як 
гэ та мож на вы пра-

віць, — удак лад няе 

Па вел. — Па мыл кі ў 

асноў ным ад бы ва-

юц ца з-за та го, што 

сал да ты моц на хва-

лю юц ца. Мно гія ро-

дам з не вя лі кіх га-

ра доў, на ват вё сак, 

яны і ў Мін ску не ўсе 

бы лі, а тут — па рад: 

на іх гля дзяць ты-
ся чы лю дзей, сам 
Прэ зі дэнт! Та му я 
ду маю пра тое, як 
іх пад ба дзё рыць, 
на стро іць на ра бо-
ту, каб на ват дум кі 
пра хва ля ван не не 
ўзнік ла.

Здзіў ля ю чы 
ўвесь свет

Ро та га на ро вай 
вар ты на пра ця-
гу мно гіх га доў упры гож вае ва-
ен ныя па ра ды, якія ла дзяц ца ў 
Мін ску на Дзень Не за леж нас ці, 
а ў юбі лей ныя га ды — на Дзень 
Пе ра мо гі. Най скла да ней шыя тэх-
ніч ныя эле мен ты з ка ра бі на мі і 
шаш ка мі вы кон ва юц ца пад акам-
па не мент звод на га ар кест ра — 
не вы пад ко ва гэ тае вы ступ лен не 
вай скоў цаў на зы ва юць кан цэр-
там на пля цы.

Ня гле дзя чы на тое, што пуб-
ліч на Па вел ужо не каль кі га доў 
як не вы кон вае стра я выя эле мен-
ты, ка ра бі нам і шаш кай ён ва-
ло дае па-ра ней ша му дас ка на ла. 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» ў гэ-

тым пе ра ка на лі ся пад час ад ной 
з трэ ні ро вак ро ты. З лёг кас цю 
ка ра бі нам Сі ма на ва, які, між ін-
шым, ва жыць ка ля ча ты рох кі ла-
гра маў, Павел вы кон вае ня хіт рыя 
тру кі, спрыт на вы піс вае пі ру э ты 
шаш ка мі.

Што год для га лоў на га свя та 
кра і ны ро та га на ро вай вар ты 
рых туе прын цы по ва но вы пляц-
кан цэрт. Ся род зна ё мых гле да-
чам эле мен таў — «рас чос ка», 
«да мі но», «квет ка», «мя са руб-
ка» — аба вяз ко ва пры сут ні ча юць 
но выя стра я выя пры ёмы. Іх аў та-
ра мі, па сло вах ка ман дзі ра ро ты, 
з'яў ля юц ца са мі вай скоў цы. Ну 
і, без умоў на, ён — але пра гэ та 
Па вел сціп ла маў чыць.

— Ні я кіх спе цы яль ных пад руч-
ні каў па вы ву чэн ні эле мен таў для 
вы ступ лен няў ро ты га на ро вай 
вар ты ня ма, — рас каз вае Па вел 

Шпар ла. — Ёсць толь кі фан та-
зія і ін тэр нэт, каб па гля дзець на 
пляц-кан цэр ты ана ла гіч ных пад-
раз дзя лен няў ін шых кра ін све ту. 
Але па гля дзець — не зна чыць 
поў нас цю паў та рыць.

Да рэ чы, ёсць ча му і за меж ні-
кам па ву чыц ца ў ка лег-бе ла ру-
саў. Яны ад зна ча юць над звы чай 
вы со кі тэмп вы ка нан ня пры ёмаў 
на шы мі сал да та мі і з за да валь-
нен нем бя руць не ка то рыя эле-
мен ты на ўзбра ен не. На прык лад, 
па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца чыс-
та бе ла рус кі — «квет ка». Аб тым, 
што май стэр ства вай скоў цаў ро-
ты га на ро вай вар ты за слу жы-

ла вы со кую ацэн ку і пры знан не 
між на род на га гле да ча, свед чаць 
іх рэ гу ляр ныя вы ступ лен ні на 
ўра чыс тых ме ра пры ем ствах за 
ме жа мі на шай дзяр жа вы.

Жон ка слу жыць 
да па ма гае

Ка ман дзір ро ты га на ро вай 
вар ты до ма амаль не бы вае. Ён 
жа не толь кі ву чыць сва іх сал дат 
вір ту оз на му ава ло дан ню ка ра бі-
нам ды шаш кай. Па вел ад каз вае 
не толь кі за трэ ні роў кі, але і за 
са ма пад рых тоў ку, по быт сал дат. 
Ды і ў свя ты рэд ка ўда ец ца ад-
па чыць: у асноў ным для яго гэ та 
пра цоў ныя буд ні.

Як пры зна ец ца Па вел, жон ка 
да служ бы не раў нуе. Яна быц-
цам са ма слу жыць у ро це га на-

ро вай вар ты. Вось і 
пад час апош няй ге-
не раль най трэ ні роў кі 
пе рад па ра дам (у той 
ве чар го рад прос та 
за лі ва ла) бы ла по бач 
з му жам — як і ўсе, 
пра мок ла да ніт кі.

— Жон ка па маг-
чы мас ці пры сут ні чае 
на кож ным вы ступ-
лен ні ро ты га на ро вай 
вар ты, — рас каз вае 
Па вел Шпар ла. — 
Уваж лі ва со чыць за 
пляц-кан цэр там, а 
по тым дзе ліц ца сва-
і мі ўра жан ня мі. Мо-
жа па кры ты ка ваць, 
ска заць, што ёй не 
спа да ба ла ся. Я, вя-
до ма, рэд ка пры слу-
хоў ва ю ся, але ча сам 
не пе ра шко дзі ла б: 
за столь кі га доў ма-
ёй служ бы, зда ец ца, 
яна ўжо ў мно гім раз-
бі ра ец ца.

Гэ ты па рад Воль-
га гля дзе ла з асаб-
лі вым хва ля ван нем. 
Для яе му жа ён быў 
апош ні. Пры нам сі, 
у якас ці ка ман дзі ра 
ро ты га на ро вай вар-
ты. Не ўза ба ве Па вел 
Шпар ла ўсту піць у 
но вую па са ду — бу-
дзе вы кла даць ва-

ен ную на ву ку ўжо на ва ен ным 
фа куль тэ це Гро дзен ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку-
па лы. Сва ім кур сан там ён аба-
вяз ко ва рас ка жа пра служ бу ў 
ро це га на ро вай вар ты: маг чы ма, 
ка то ры юнак ка лісь ці паў то рыць 
яго шлях.

— Служ ба ў ро це — гэ та шко-
ла для да лей ша га жыц ця, — ка жа 
на раз ві тан не Па вел. — Я ўдзяч-
ны лё су, што ён зра біў мне та кі 
па да ру нак.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Фо та Над зеі БУ ЖАН



Вір ту оз на ва ло даць ка ра бі нам і шаш кай ка ман дзір ро ты 
га на ро вай вар ты ву чыць на ўлас ным пры кла дзе.

Уз бро е ным Сі лам — 100 га доўУз бро е ным Сі лам — 100 га доў   Ка ман дзір ро ты га на ро вай вар ты — 
пра ма ру стаць вай скоў цам, 

кас тынг у ад но з эліт ных 
пад раз дзя лен няў бе ла рус кай ар міі 

і на цы я наль ную «квет ку» пляц-кан цэр таУ ДУ Э ЦЕ З КА РА БІ НАМ
На яго раў ня ец ца больш чым сот ня ча ла век, 
за дзе ян нем якіх на зі ра юць кі раў ні кі дзяр жаў і ўра даў, 
а ча сам — уся кра і на. За меж ныя гос ці за хап ля юц ца 
вы праў кай гэ тых сал дат, а дзяў ча ты не бы лі б су праць 
ба чыць ся род іх сва іх жа ні хоў. У ро це га на ро вай вар ты 
ма рыць слу жыць ледзь не кож ны юнак. І не дзі ва: 
гэ тыя пры го жыя як на пад бор хлоп цы заў сё ды 
ў цэнт ры най важ ней шых дзяр жаў ных па дзей — 
не вы пад ко ва элі та Уз бро е ных Сіл!

Каб вы сту піць з пляц-кан цэр там пад час па ра да, па трэ бен год трэ ні ро вак.
Па рад ную фор му пе рад важ ны мі вы ступ лен ня мі вай скоў цы 

рых ту юць са мі. Не вы клю чэн не — і ка ман дзір.

Абел іс кі па ра не най зям ліАбел іс кі па ра не най зям лі  


