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А на ра дзiў ся юны ге рой у лю тым 

1924 го да ў Днеп ра пят роў ску, у сям'i 

ра бо ча га. Ра на за стаў ся без баць коў, 

та му вы хоў ваў ся ў Iва наў скiм дзi ця-

чым до ме, дзе быў пры ня ты ў пi я не-

ры i скон чыў 7 кла саў. Пад ле так лю-

бiў пра цу, пры ро ду, вы лу чаў ся сва i мi 

ар га нi за тар скi мi здоль нас ця мi, умеў 

сяб ра ваць.

З па чат кам Вя лi кай Ай чын най вай ны 

Аляк сандр Мат ро саў не каль кi ра зоў звяр-

таў ся з прось ба мi аб ад праў цы на фронт. 

Яго жа дан не спраў дзi ла ся ў ве рас нi 1942 го-

да. Чыр во на ар мей ца на кi ра ва лi ў Крас на-

холм скае пя хот нае ву чы лi шча. Ад нак да ву-

чыц ца не да вя ло ся — у скла дзе мар ша вай 

ро ты ра зам з ад на курс нi ка мi Са шу ад пра вi лi 

на Ка лi нiн скi фронт. Слу жыў страл ком-аў-

та мат чы кам у скла дзе 2-га асоб на га страл-

ко ва га ба таль ё на 91-й асоб най Сi бiр скай 

доб ра ах вот нiц кай бры га ды iмя Ста лi на. Тут 

ус ту пiў у кам са мол.

23 лю та га 1943 го да 2-i ба таль ён бры-

га ды атры маў ба я вую за да чу — ата ка ваць 

апор ны пункт ня мец кай аба ро ны ў ра ё не 

вёс кi Чар нуш кi. Вi да воч цы бою ўспа мi на лi: 

як толь кi са вец кiя сал да ты аб мi ну лi ляс ны 

ма сiў, тра пi лi пад моц ны ку ля мёт ны агонь 

нем цаў. Бой, якi раз гар нуў ся за вёс ку, то 

пе ра ста ваў, то раз га раў ся з но вай сi лай. 

Гвар дзей цы, пе ра адоль ва ю чы шкваль ны 

агонь, вы цiс ну лi гiт ле раў цаў з уз лес ку, але 

за няць кан чат ко ва Чар нуш кi не атры ма-

ла ся — под сту пы да вёс кi бы лi на дзей на 

пры кры тыя тры ма ку ля мёт ны мi дзо та мi. 

Неў за ба ве адзiн з iх уда ло ся па да вiць, дру-

гi так са ма быў знi шча ны гру пай бра ня бой-

шчы каў, але ку ля мёт з трэ ця га дзо та не 

пе ра ста ваў па лi ваць аг нём лаг чы ну пе рад 

вёс кай, стрым лi ваў пра соў ван не гвар дзей-

цаў, пра цяг ваў пры цiс каць iх да за сне жа най 

ца лi ны. Спро бы пры му сiць аг ня вую кроп ку 

за маў чаць пос пе хаў не ме лi: тры аў та мат-

чы кi, якiя спра ба ва лi блi жэй пад паўз цi да 

дзо та, за гi ну лi.

Атры маў шы за гад ка ман дзi ра ро ты стар-

ша га лей тэ нан та Ар цю хо ва на знi шчэн не 

ва ро жай аг ня вой кроп кi, чыр во на ар ме ец 

Мат ро саў узяў дзве гра на ты, аў та мат i па-

поўз на пе рад. Ён па да браў ся да амб ра зу ры 

з флан га, кi нуў гра на ты — i ку ля мёт змоўк. 

Аляк сандр пад ня ўся на но гi, пад няў над га-

ла вой аў та мат i гуч на крык нуў сва iм ба я вым 

та ва ры шам: «На пе рад!» Сал да ты падняліся 

i кi ну лi ся ў ата ку, але рап там ва ро жы ку ля-

мёт ажыў i з дзо та зноў па лiў ся смя рот ны 

свiн цо вы агонь. I та ды Мат ро саў пад ня ўся, 

рыў ком кi нуў ся да дзо та, за крыў шы амб ра-

зу ру сва iм це лам...

Ка ман дзiр пад раз дзя лен ня, якi пры быў 

сю ды ў лi ча ныя хвi лi ны, вы няў з кi шэ нi гiм-

нас цёр кi за гi ну ла га Са шы кам са моль скi бi-

лет, раз гар нуў i тут жа зра бiў над пiс: «Лёг 

на аг ня вую кроп ку пра цiў нi ка i за глу шыў яе, 

пра явiў шы ге рой ства». Праз га дзi ну па сё-

лак Чар нуш кi быў узя ты.

19 чэр ве ня 1943-га Аляк санд ру Мат ро-

са ву па смя рот на пры сво i лi зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за. З ве рас ня та го ж го да iмя 

ад важ на га хлоп ца стаў на сiць 254-ы гвар-

дзей скi страл ко вы полк 56-й гвар дзей скай 

страл ко вай ды вi зii, у спi сы яко га ён быў на-

веч на за лi ча ны.

Уся го за га ды Вя лi кай Ай чын най амб-

ра зу ру сва iм це лам за кры лi больш як 400 

ча ла век. Ся род тых, хто паў та рыў подз вiг 

Мат ро са ва, — i 16 бе ла ру саў, у тым лi ку 

Пётр Куп ры я наў, адзiн з пя цi за гi ну лых сы-

ноў ма цi Куп ры я на вай, пом нiк якой уста ноў-

ле ны ў Жо дзi не.

Мi ка лай ШАЎ ЧЭН КА



Злу чэн не атры ма ла вя-

до масць пад час ба я вых 

дзе ян няў у Аф га нi ста не. 

103-я гвар дзей ская па вет ра-

на-дэ сант ная ор дэ на Ле нi-

на Чыр ва на сцяж ная ор дэ на 

Ку ту за ва 2-й сту пе нi ды вi зiя 

зна хо дзi ла ся там больш за 

iн шыя злу чэн нi. 25 снеж ня 

1979 го да яе час цi пе ра сек лi 

па па вет ры са вец ка-аф ган-

скую мя жу. Пе рад дэ сант нi-

ка мi ста вi ла ся за да ча ава-

ло даць 17 най важ ней шы мi 

аб' ек та мi ў Ка бу ле. I ў лю-

тым 1989 го да вi цеб скiя дэ-

сант нi кi па кi ну лi аф ган скую 

зям лю ад ны мi з апош нiх. Ба-

я вы Сцяг ды вi зii пад ахо вай 

асоб най раз вед ро ты злу чэн-

ня нёс як раз баць ка на ша га 

су раз моў нi ка пад пал коў нi ка 

Ан то на Шаў бу но ва, пад пал-

коў нiк Сяр гей Шаў бу ноў.

Ба я вы Сцяг — гэ та сiм-

вал лю бой вай ско вай час цi. 

I за яго згу бу яна рас фар-

мi роў ва ец ца. Ме на вi та та му 

па чэс ную цы ры мо нiю ня сен-

ня Сця га да вя ра юць толь кi 

вель мi ад каз ным афi цэ рам. 

Пад пал коў нiк Сяр гей Шаў-

бу ноў больш за паў та ра го-

да ста яў на ча ле раз вед кi 

шта ба ды вi зii. Мi сiя на яго 

ўскла да ла ся вель мi ня прос-

тая — рас пра цоў ваць усе 

пла ны зда быц ця каш тоў-

ных звес так аб пра цiў нi ку, 

сiс тэ ма ты за ваць iх i пас ля 

пе ра да ваць ка ман да ван ню. 

I ад та го, на коль кi якас на 

спра цуе раз вед ка, за ле-

жыць тое, як бу дуць вы ка-

на ны на ступ ныя ба я выя за-

да чы. Штаб ды вi зii мес цiў ся 

не па да лёк ад ле ген дар на га 

Ка буль ска га аэ ра пор та. Ра-

бо та вай ско вай раз вед кi ў 

Аф га нi ста не бы ла на столь кi 

важ ная, што грыф сак рэт-

нас цi на яе апе ра цы ях ста iць 

i да гэ туль.

Ан тон Шаў бу ноў, якi быў 

та ды 12-га до вым пад лет кам, 

цу доў на па мя тае тыя днi, ка лi 

зда ва ла ся, што ўсе даль нiя 

ка ман дзi роў кi на вай ну для 

яго баць кi скон ча ны. Але, як 

ка жуць, з агню ды ў по лы мя. 

У кан цы 1989 го да га ра чая 

кроп ка з'я вi ла ся ўжо ў са мiм 

СССР. Гэ та быў кан флiкт ва-

кол Ка ра ба ха. Пас ля та го 

як на ар мя на-азер бай джан-

скай мя жы па ча лi ся баi з 

вы ка ры стан нем ар ты ле рыi, 

103-я гвар дзей ская па вет ра-

на-дэ сант ная ды вi зiя бы ла 

ўзня та па тры во зе i эк стран-

на па па вет ры пе ра кi ну та з 

Вi цеб ска ў Ба ку. А не за доў-

га да та го яе пе ра пад па рад-

ка ва лi па гра нiч ным вой скам 

КДБ СССР. У ба я вую за да чу 

злу чэн ня ўва хо дзi ла ахо ва 

дзяр жаў най мя жы Азер бай-

джан скай ССР з Iра нам. Але 

не па срэд на ў ба я выя дзе ян-

нi яно не ўсту па ла, а прос-

та па тру ля ва ла мя жу i вя ло 

пра фi лак тыч ную ра бо ту з 

на сель нiц твам. Сяр гей Шаў-

бу ноў быў там ня доў га — лi-

та раль на ча ты ры ме ся цы. 

У маi 1990 го да дэ сант нi кi 

бы лi пе рад ыс ла ка ва ны на-

зад у Вi цебск.

Прык лад баць кi, уз на га-

ро джа на га за без да кор ную 

служ бу дву ма ор дэ на мi — 

Чыр во най Зор кi i Чыр во на-

га Сця га, — на тхнiў i сы на. 

Дзесь цi ў дзя вя тым кла се 

ён цвёр да вы ра шыў, што 

хо ча звя заць сваё жыц цё 

з вой скам. I больш не ва-

гаў ся. Атры маў шы атэс тат 

ста лас цi ў 1995 го дзе, Ан-

тон Шаў бу ноў па сту пiў у 

Ва ен ную ака дэ мiю. А пас-

ля атры маў раз мер ка ван не 

ў 317-ю асоб ную ма бiль-

ную бры га ду. На пры кан цы 

2002 го да ёй быў пе ра да-

дзе ны Ба я вы Сцяг 103-й 

гвар дзей скай па вет ра на-дэ-

сант най ды вi зii. Так i атры-

ма ла ся, што сын пра цяг нуў 

слу жыць у тым жа злу чэн нi, 

што i яго баць ка.

За раз Ан тон Шаў бу ноў 

зай мае па са ду на мес нi ка 

на чаль нi ка шта ба па служ-

бе вой скаў 103-й асоб най 

гвар дзей скай па вет ра на-

дэ сант най бры га ды. I зноў 

жа, як i ў баць кi, у яго пра цы 

ёсць вель мi вя лi кi склад нiк 

ана лi ты кi. Ка ар ды на цыя 

на ра даў, ахо вы аб' ек таў, 

ня сен не служ бы на ра дам 

па пад раз дзя лен нях, за-

цвяр джэн не дня валь ных 

па ро тах, раз мер ка ван не 

служ бы на кант роль на-

пра пуск ным пунк це — тут 

не абы сцi ся без якас цяў, 

якiя ўлас цi вы i раз вед чы ку: 

умен не апе ра тыў на вы ра-

шаць не стан дарт ныя за да-

чы, вы зна чаць пры яры тэ ты 

i ва ло даць сiс тэ май пла на-

ван ня.

— Са мае цяж кае — гэ та 

ўмець вы бу да ваць зно сi ны 

з аса бо вым скла дам. Ад-

на спра ва — ка лi ма ла ды 

ча ла век ад ву чыў ся год на 

ва ен най ка фед ры. Ён ужо 

фак тыч на пад рых та ва ны ў 

не ка то рых пы тан нях, якія  

датычацца вай ско вай служ-

бы. Ды i пэў ныя агуль ныя 

ве ды ён ужо на быў пад час 

ву чо бы. Та му та кiя вы пуск-

нi кi ВНУ, як пра вi ла, аклi-

ма ты зу юц ца вель мi хут ка. 

З ты мi, хто тра пiў у вой ска 

пас ля шко лы цi ка ле джа, 

кры ху скла да ней. Яны мо-

гуць пры вы каць да но вых 

умоў як ты дзень, так i паў-

го да. Шмат за ле жыць i ад 

та го, дзе i ў якiм ася род дзi 

вы рас юнак, чым ён зай маў-

ся да пры зы ву. Ёсць тыя, ка-

му па паш пар це 18 га доў, а 

ў ду шы ўсё яшчэ 15. А ёсць 

i iн шыя пры кла ды, ка лi 18-

га до вы раз ва жае так, быц-

цам яму 20 з лiш нiм га доў. 

Ра зам з тым з на шай паў-

ся дзён най ра бо тай i ха рак-

та рам ба я вых за дач мо жа 

азна ё мiц ца кож ны пры зыў-

нiк, каб пас ля для яго бы ло 

менш не ча ка нас цяў. Яшчэ ў 

1977 го дзе быў зня ты фiльм 

«У зо не асаб лi вай ува гi».

— Цi ад бi ва ец ца ра бо та, 

звя за ная з па ста ян най ана-

лi ты кай, на ва шым жыц цi 

па-за ме жа мi час цi?

— Так. Яшчэ та та мя не 

пры ву чыў, што нель га кi дац-

ца, як ка жуць, з шаш ка мi 

на га ла. Лю бую аб ста ноў ку 

трэ ба аца нiць i толь кi пас-

ля дзей нi чаць. Жыц цё ж не 

заўж ды iдзе па ней кiм стан-

дарт ным ал га рыт ме.

Мiж iн шым ар мей ская 

ды нас тыя мае ўсе шан цы 

пра цяг нуц ца. Сын пад пал-

коў нi ка Шаў бу но ва па сту пiў 

у Вi цеб скае ка дэц кае ву чы-

лi шча. За раз яму ча тыр нац-

цаць га доў. Шлях у ка дэ ты 

пад ле так аб раў са ма стой на. 

I ўжо ёсць дум кi стаць вай-

скоў цам, як яго баць ка, дзед 

i пра дзед, якi ва я ваў пад час 

Вя лi кай Ай чын най. Праў да, 

цi абя рэ ён для гэ та га ме на-

вi та Уз бро е ныя Сi лы, па куль 

пы тан не. Зрэш ты, ад каз на 

яго ра на цi поз на, але бу дзе 

да дзе ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та 

Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА



Лю дзi i лё сыЛю дзi i лё сы  

БЯС СТРАШ НЫ СА ША
Подз вi гу Аляк санд ра Мат ро са ва, 

якi за крыў сва iм це лам 
амб ра зу ру ва ро жа га дзо та, 

спаў ня ец ца 75 га доў

Сi лы спе цы яль ных апе ра цый заўж ды лi чы лi ся ад-

ным з элi тар ных i вы со ка ма бiль ных ро даў вой скаў 

Уз бро е ных Сiл. I не здар ма — у Бе ла ру сi яны ста лi 

пе ра ем нi ка мi па вет ра на-дэ сант ных вой скаў i спец-

на за га лоў на га раз вед валь на га ўпраў лен ня СССР. 

Та му тра пiць ту ды на служ бу ня прос та з-за якас-

на га ад бо ру. Ад нак у лi ку афi цэ раў 103-й асоб най 

гвар дзей скай па вет ра на-дэ сант най бры га ды, якая 

па ста ян на дыс ла ку ец ца ў Вi цеб ску, ёсць са праўд-

ная ды нас тыя.

Про фiПро фi   Тры па ка лен нi ў па го нахТры па ка лен нi ў па го нах
ВА ЕН НАЯ ДЫ НАС ТЫЯ ШАЎ БУ НО ВЫХ — АД ДЗЕ ДА ДА ЎНУ КА

Пом нiк Аляк сандру МАТ РО САВУ 
ў Вя лi кiх Лу ках.


