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Сё ле та ў на шай кра і не шы ро ка ад зна ча ец ца 100-год дзе ства рэн ня Уз бро е ных 

Сіл. Ад нак ча мусь ці ў це ні за ста ла ся транс фар ма цыя ар міі ў эпо ху 

ста наў лен ня Бе ла ру сі як су ве рэн най дзяр жа вы. А ме на ві та ж у гэ ты час і бы ло 

сфар мі ра ва на бу ду чае аб ліч ча на цы я наль най ма дэ лі Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — не ад' ем на га ат ры бу та яе дзяр жаў нас ці.

Лет ні ад па чы нак мож на пра вес ці і з ва ен на-

па тры я тыч ным ухі лам. На 361-й ба зе ахо вы 
і аб слу гоў ван ня цэнт раль ных ор га наў ва ен на га 
кі ра ван ня ўжо трэ ці год за пар ар га ні за ва лі 
ва ен на-па тры я тыч ны про філь ны атрад.

«У атра дзе 17 вуч няў з дзвюх школ За вод ска га ра ё на ста-
лі цы. У нас пра хо дзіць ад на зме на сё ле та з 2 да 26 чэр ве ня. 
Для дзя цей мы ар га ні за ва лі за ня ткі па ўсіх ва ен ных дыс-
цып лі нах. Ад нак для іх усё ар га ні за ва на ў гуль ня вой фор ме, 
каб лепш за свой ва лі ін фар ма цыю», — рас ка заў на чаль нік 
ад дзя лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 361-й ба зы ахо вы і аб-
слу гоў ван ня цэнт раль ных ор га наў ва ен на га кі ра ван ня, 
ка пі тан Юрый ТРАС ЦЯН КА.

За ад ным з та кіх за ня ткаў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ўда ло-
ся па на зі раць аса біс та. Яшчэ ўча раш нія ся мі- і вась мі клас ні кі 

з усёй сур' ёз нас цю і ўдум лі вас цю зна ё мі лі ся з ін ды ві ду аль-

ным страл ко вым уз бра ен нем. Ін струк та ры рас каз ва лі ім аб 

так ты ка-тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках, ву чы лі збі раць і раз бі-

раць аў та мат Ка лаш ні ка ва, ла да ваць ма га зі ны па тро на мі. 

Дзе ці пры мя ра лі бро не ка мі зэль кі і кас кі.

Да лей, ня гле дзя чы на не вя лі кі дождж, «вай скоў цы» муж на 

пра хо дзі лі па ла су пе ра шкод з ін струк та рам, які пад каз ваў і 

да па ма гаў ім. Не аб мі ну лі і трэ ні роў ку па на ву чан ні ас но вам 

ру ка паш на га бою. Усё як у сал дат. І гэ та ня гле дзя чы на тое, 

што ся род удзель ні каў атра да бы лі дзяў чын кі. Вар та ад зна-

чыць, што не ка то рыя з іх збі ра лі аў та ма ты хут чэй за юна коў 

і доб ра ся бе пра яві лі на па ла се пе ра шкод.

«Ёсць і шэ раг куль тур ных ме ра пры ем стваў: на вед ван не 

му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, комп лек су «Лі нія 

Ста лі на», му зея зброі час ці, дзе экс па на ты мож на тры маць 

у ру ках. У пла нах ёсць так са ма эк скур сіі ў Ха тынь і на Кур ган 

Сла вы», — да даў Юрый Трас цян ка.

Адзін з удзель ні каў ва ен на-па тры я тыч на га атра да Да ні ла 

ПЯТ РОЎ, ву чань 124-й шко лы, у свой 15-ы дзень на ра джэн-

ня вы ра шыў па чаць ра ні цу з за ня ткаў у атра дзе. Ка жа, што 

без сяб роў свя та не тое, а яны не лю бяць пра пус каць ва ен на-

па тры я тыч ны ла гер. Ды і сам юнак вель мі лю біць гіс то рыю, а 

з пры чы ны та го, што зброя з'яў ля ец ца яе не ад' ем най част кай, 

вель мі ёй ці ка віц ца. Ліш ні раз па прак ты ка вац ца ў раз бор цы 

аў та ма та для яго ў ра дасць.

Кі раў нік про філь на га ва ен на-па тры я тыч на га атра да, 

вы клад чык му зы кі і су свет най мас тац кай куль ту ры 124-й 

шко лы Мін ска Га лі на КА ЗА ЧОК рас ка за ла, што са браць 

гру пу бы ло не скла да на. «Толь кі 10 ча ла век трэ ба бы ло на-

браць ад на шай шко лы, а ах вот ных бы ло ўдвая больш. Іш лі 

най леп шыя. У нас на ват быў кон курс», — рас тлу ма чы ла 

кі раў нік атра да. Так са ма, па яе сло вах, у ла ге ры ў дзя цей 

прак тыч на ня ма про пус каў, яны за бы ва юць пра га джэ ты. 

Ча су на іх прос та ня ма — за ня ткі вы клі ка юць у вуч няў вя лі-

кую ці ка васць.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Ва ка цыіВа ка цыі  

АД ПА ЧЫ НАК АСАБ ЛІ ВА ГА ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ

Як гэ та бы лоЯк гэ та бы ло  

НЕ РЭА ЛІ ЗА ВА НЫ ПРА ЕКТ 

27 лі пе ня 1990 го да Вяр хоў ны Са вет 

БССР пры няў Дэк ла ра цыю «Аб дзяр жаў-

ным су ве рэ ні тэ це Бе ла рус кай Са вец кай 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі». Гэ та ста ла 

ад праў ным пунк там па чат ку іс на ван ня су-

ве рэн най Бе ла ру сі. 

Ад нак урад БССР і Уз бро е ныя Сі лы, 

дыс ла ка ва ныя на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі, на 

Дэк ла ра цыю ні як не ад рэ ага ва лі. Ар мія пра-

во дзі ла пла на вую ба я вую пад рых тоў ку ў 

ад па вед нас ці з рас па ра джэн ня мі мі ніст ра 

аба ро ны СССР, за хоў ва ю чы пры гэ тым поў-

ны нейт ра лі тэт. Больш за тое, коль касць 

вой скаў на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі рас ла, да-

сяг нуў шы да жніў ня 1991 го да ка ля 300 ты-

сяч вай скоў цаў і воль на на ём ных. Ды і кан-

цэнт ра цыя вай ско вых час цей і злу чэн няў на 

тэ ры то рыі БССР бы ла са май вы со кай у Еў-

ро пе. Адзін ва ен ны пры па даў на 43 ча ла ве кі 

гра ма дзян ска га на сель ніц тва. Пры гэ тым ва 

Укра і не — на 98, а ў Ра сіі — на 634.

Што ж ува хо дзі ла ў гру поў ку вой скаў на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі да гэ та га ча су?

Гэ та бы лі 5-я і 7-я тан ка выя ар міі, 28-я 

агуль на вай ско вая ар мія, 120-я мо та страл-

ко вая ды ві зія, 51-я авія цый ная ды ві зія, 72-я 

ву чэб ная ды ві зія і ін шыя злу чэн ні і час ці, 

аб' яд на ныя ў Бе ла рус кую ва ен ную акру гу. 

Акра мя та го, дыс ла ка ва лі ся і час ці цэнт-

раль на га пад па рад ка ван ня. Гэ та 26-я па вет-

ра ная ар мія ў скла дзе авія цый най ды ві зіі і 

шасці авія цый ных пал коў, час ці 46-й па вет-

ра най ар міі ў скла дзе сямі авія цый ных пал-

коў, 103-я па вет ра на-дэ сант ная ды ві зія, 38-я 

па вет ра на-дэ сант ная бры га да, 11-ы кор пус 

2-й асоб най ар міі СПА, 28-я па вет ра ная ар-

мія, злу чэн ні і час ці РВСП (50-я ра кет ная 

ар мія вой скаў стра тэ гіч на га пры зна чэн ня 

ў скла дзе ча ты рох ра кет ных ды ві зій, якія 

ме лі на сва ім уз бра ен ні ядзер ную зброю), 

злу чэн ні і час ці да лё кай авія цыі, Ва ен на-

мар ско га фло ту і спе цы яль ных вой скаў, якія 

пад па рад коў ва лі ся ў той час не па срэд на 

Мі ніс тэр ству аба ро ны СССР і глаў ка мам 

ві даў Уз бро е ных Сіл.

18 жніў ня 1991 го да мі ністр аба ро ны 

СССР Дзміт рый Язаў ад даў рас па ра джэн-

не на пад рых тоў ку ўво ду ў Маск ву 2-й мо-

та страл ко вай, 4-й тан ка вай і 106-й па вет ра-

на-дэ сант най ды ві зій. Па дзеі ва кол ДКНС 

(ГКЧП) па цвер дзі лі, што Уз бро е ныя Сі лы 

СССР за хоў ва лі сваю бая здоль насць, бы лі 

ў ста не вы ра шаць па стаў ле ныя пе рад імі 

за да чы. Бе ла рус кая ва ен ная акру га так са ма 

бы ла пры ве дзе на ў па вы ша ную ба я вую га-

тоў насць. Гэ тыя па дзеі чар го вы раз па ка за-

лі, што не за леж насць трэ ба аба ра няць, і для 

гэ та га па трэб ныя ўлас ныя ўзбро е ныя сі лы.

Та му Вяр хоў ны Са вет БССР 25 жніў ня 

1991 го да пры мае ра шэн не аб на дан ні Дэк-

ла ра цыі аб дзяр жаў ным су ве рэ ні тэ це ад 

27 лі пе ня 1990-га ста ту су кан сты ту цый-

на га за ко на. Дэ-фак та ўсё гэ та азна ча ла 

аб вя шчэн не не за леж нас ці рэс пуб лі кі. 20 

ве рас ня 1991 го да Вяр хоў ны Са вет пры-

мае па ста но ву аб ства рэн ні Уз бро е ных Сіл 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Яго і вар та лі чыць 

пунк там ад лі ку па чат ку ства рэн ня ўлас ных 

Уз бро е ных Сіл.

Кан цэп цыя вы зна ча ла, што Уз бро е ныя 

сі лы з'яў ля юц ца тэ ры та ры яль ны мі фар мі ра-

ван ня мі рэс пуб лі кі і па він ны функ цы я на ваць 

на асно ве Кан сты ту цыі і за ко наў краіны, а 

так са ма ста ту таў, ін струк цый, на стаў лен-

няў і да па мож ні каў, якія за цвяр джа юц ца 

Вяр хоў ным Са ве там і пад па рад коў ваюц ца 

толь кі Прэ зі дэн ту кра і ны, які па сва ім ста-

ту се вы зна чаў ся як Вяр хоў ны Га лоў на ка-

ман ду ю чы Уз бро е ны мі Сі ла мі. Акра мя та го, 

ба чы ла ся на ступ ная струк ту ра Уз бро е ных 

Сіл: Бе ла рус кае вой ска, Рэс пуб лі кан ская 

гвар дыя, Па гра ніч ная ахо ва.

Кан цэп цыя пра ду гледж ва ла ад сут насць 

улас ных уз бро е ных фар мі ра ван няў у Ка мі тэ-

це дзяр жаў най бяс пе кі і Мі ніс тэр стве ўнут ра-

ных спраў. Мер ка ва ла ся, што агуль нае кі раў-

ніц тва Уз бро е ны мі Сі ла мі ў мір ны час бу дзе 

ажыц цяў ляць Вяр хоў ны Га лоў на ка ман ду ю чы 

Уз бро е ны мі Сі ла мі праз Са вет на цы я наль най 

бяс пе кі, Мі ніс тэр ства аба ро ны, аб' яд на ны 

штаб Бе ла рус ка га вой ска, шта бы Рэс пуб-

лі кан скай гвар дыі і Па гра ніч най ахо вы, а ў 

ва ен ны час — праз Са вет аба ро ны рэс пуб-

лікі. Пры гэ тым Мі ніс тэр ства аба ро ны па він на 

бы ло быць рэс пуб лі кан скай гра ма дзян скай 

уста но вай і ўзна чаль вац ца гра ма дзян скай 

асо бай — мі ніст рам аба ро ны.

Пра ду гледж ва ла ся рэ ар га ні за цыя іс ну-

ю чых ор га наў кі ра ван ня, злу чэн няў і час-

цей Бе ла рус кай ва ен най акру гі, а так са ма 

ін шых во ін скіх час цей і пад раз дзя лен няў 

Мі ніс тэр ства аба ро ны СССР, дыс ла ка ва-

ных на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 

пе ра да чай іх функ цый, бюд жэ таў, шта таў, 

за па саў ма тэ ры яль ных срод каў, тэх ні кі, 

фон даў і аб' ек таў, вы твор чых ма гут нас цяў 

у рас па ра джэн не рэс пуб лі кі. Апроч гэтага, 

узнік ла ідэя пра вя дзен ня дэ ма кра ты за-

цыі ар міі. Вай скоў цы маг лі аб' яд ноў вац ца 

ў пра фе сій ныя са ю зы, уво дзі ла ся поў ная 

за ба ро на на лю бую пар тый на-па лі тыч ную 

дзей насць у ар міі.

Кам плек та ваць Уз бро е ныя Сі лы мер ка-

ва ла ся на доб ра ах вот най асно ве па аса біс-

тым жа дан ні гра ма дзян з 20 га доў. Праця-

гласць тэр мі но вай ва ен най і аль тэр на тыў-

най служ бы ўста наў лі валася ў 18 ме ся цаў, 

з іх 6 ме ся цаў скла даў аба вяз ко вы курс 

агуль най ва ен най пад рых тоў кі ў ву чэб ных 

цэнт рах кра і ны.

Фар мі ра ван не Уз бро е ных Сіл мер ка ва-

ла ся ажыц ця віць у тры эта пы і за вяр шыць 

на пра ця гу дзевяці га доў — да 2000-га. 

Ад нак Вяр хоў ны Са вет ад клаў раз гляд Кан-

цэп цыі. Толь кі 11 снеж ня 1991 го да бы ла 

пры ня та па ста но ва аб пры зна чэн ні мі ніст ра 

па спра вах аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь. А 

праз ча ты ры дні Бе ла русь на вед вае Дзярж-

сак ра тар ЗША Джэймс Бэй кер. У хо дзе яго 

су стрэ чы з вы шэй шым кі раў ніц твам кра і ны 

аб мяр коў ва лі ся пы тан ні бяс пе кі. Та га час ны 

мі ністр па спра вах аба ро ны Бе ла ру сі Пётр 

Ча вус у ад ным з ін тэр в'ю ўспа мі нае: «Ра-

ні цай 15 снеж ня, пе рад су стрэ чай з Бэй ке-

рам, я зай шоў да Ке бі ча. Пы та ю ся: «Вя ча-

слаў Фран ца віч, на вош та пры яз джае Бэй-

кер?» — «А хто яго ве дае!» Я ска заў: «Вы 

па він ны ве даць, што аме ры кан цаў сён ня 

больш за ўсё хва люе ядзер ная зброя на на-

шай тэ ры то рыі, яны пла ну юць да ве дац ца, 

што мы хо чам з ёй ра біць». Ке біч звя заў ся 

з Шуш ке ві чам: «Ста ні слаў Ста ні сла ва віч, 

на вош та да нас пры яз джае Бэй кер?» — 

«Не ве даю». — «Тут у мя не Ча вус ся дзіць, 

ка жа, што аме ры кан цаў хва люе ядзер ная 

зброя на на шай тэ ры то рыі». Шуш ке віч па-

клі каў нас да ся бе, я да вёў да іх ве да ма, 

на вош та пры яз джае Бэй кер, а так са ма рас-

ка заў, коль кі і якая ў нас ядзер ная зброя. 

Су стрэ ча бы ла ў рэ зі дэн цыі на Вай ско вым 

за вул ку, з абод вух ба коў — ча ла век па 20. 

Са бра лі ся на пер шым па вер се, а Бэй кер 

і ка жа: «Вы па куль тут па ся дзі це, а мы 

ўтрох — ён, Ке біч і Шуш ке віч — пад ні мем-

ся на дру гі па верх».

Яны гу та ры лі га дзі ны дзве, мы ўні зе так-

са ма. Аме ры кан цы пы та лі ся, як мы бу дзем 

бу да ваць Уз бро е ныя Сі лы. Я вы ка заў сваё 

мер ка ван не: «Бе ла русь бу дзе бяз' я дзер най, 

нейт раль най дзяр жа вай і мець улас ныя Уз-

бро е ныя Сі лы, па бу да ва ныя ў ад па вед нас ці 

з Кан цэп цы яй, якую ця пер раз гля дае Вяр-

хоў ны Са вет Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Пас ля гэ тай су стрэ чы на пра ця гу ка рот-

ка га ча су Вяр хоў ны Са вет ухва ляе Кан цэп-

цыю ства рэн ня Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, вы зна чае іх коль касць у 100 тысяч 

ча ла век і пры мае на ступ ныя нар ма тыў ныя 

ак ты: 11 сту дзе ня 1992 го да — па ста но ву 

«Аб Уз бро е ных Сі лах, якія дыс ла ку юц ца на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 18 са ка ві ка 

1992-га — па ста но ву «Аб Уз бро е ных Сі лах 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

20 са ка ві ка 1992 го да ўрад Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь пры мае па ста но ву «Аб ства рэн ні 

Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Гэ ты 

дзень мож на лі чыць да тай па чат ку ства-

рэн ня бе ла рус кай ар міі. У ад па вед нас ці з 

па ста но вай бы лыя вой скі Бе ла рус кай ва-

ен най акру гі па ча лі пе ра тва рац ца ў ар мію 

не за леж най кра і ны.

Ад нак пры ня тая ў 1991 го дзе Кан цэп цыя 

па бу до вы Уз бро е ных Сіл, па сва ёй сут нас ці, 

так рэа лі за ва на і не бы ла. За мест бу даў ніц-

тва Уз бро е ных Сіл у ад но сі нах да Бе ла рус-

кай ва ен най акру гі, якая па він на бы ла стаць 

іх ас но вай, доў гі час пра во дзі ла ся ска ра-

чэн не, за тым ап ты мі за цыя і рэ фар ма ван не. 

І толь кі ў 2005-м быў упер шы ню прад стаў ле-

ны План бу даў ніц тва і раз віц ця Уз бро е ных 

Сіл на 2006—2010 га ды. Та му пят нац цаць 

пер шых га доў іс на ван ня ар міі ў не за леж най 

Бе ла ру сі яшчэ ча ка юць сва іх гіс то ры каў.

Ле а нід МАР ТЫ НАЎ



 Дасье «Звязды»
Ле а нід Мар ты наў, пал коў нік у ад стаў цыЛе а нід Мар ты наў, пал коў нік у ад стаў цы

Пад час служ бы ў Мі ніс тэр стве аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ад па вед нас ці са служ-
бо вы мі аба вяз ка мі зай маў ся ў тым лі ку і пы тан ня мі па бу до вы Уз бро е ных Сіл. Пры маў 
ак тыў ны ўдзел у ства рэн ні пра ва вой ба зы Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Удзель-
ні чаў у рас пра цоў цы За ко наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб аба ро не», «Аб Уз бро е ных Сі лах 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь», «Аб во ін скім аба вяз ку і во ін скай служ бе», «Аб ма бі лі за цый най 
пад рых тоў цы і ма бі лі за цыі» і інш. Пас ля за кан чэн ня служ бы пра ца ваў у Мі ніс тэр стве 
за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Мі ніс тэр стве эка но мі кі, Дзяр жаў ным ва ен на-пра-
мыс ло вым ка мі тэ це, Мі ніс тэр стве пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 
Ця пер пра цяг вае пра ца ваць на ад ным з прад пры ем стваў, якія ўва хо дзяць у аба рон ны 
сек тар эка но мі кі на шай кра і ны.
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