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Пер ша па чат ко ва бай цы пал-
ка па вiн ны бы лi пры кры ваць 
ды ма мi ад пра цiў нi ка як важ ныя 
стра тэ гiч ныя аб' ек ты кштал ту аэ-
ра дро маў, чы гу нач ных стан цый, 
шпi та ляў, так i са вец кiх ва я роў, 
якiя iш лi ў на ступ лен не... «Ба я вое 
хры шчэн не» полк атры маў у маi 
1944-га пры вы зва лен нi го ра да 
Ка рас цень, што ў Жы то мiр скай 
воб лас цi Укра i ны. Пас ля ва ен-
ныя дзе ян нi пе ра мяс цi лi ся ўжо 

за ме жы са вец кай тэ ры то рыi. 
Асаб лi ва вы зна чы лi ся бай цы-хi-
мi кi пры мас кi роў цы на шых войск 
пад час ба ёў за Вар ша ву. Што i 
бы ло пас ля ўга на ра ва на ў наз ве 
пал ка. Паз ней бы ло фар сi ра ван-
не ле ген дар на га Одэ ра, узяц це 
ня мец кiх га ра доў Арн сваль дэ i 
Аль тда ма...

— Толь кi ўя вi це са бе: шэсць 
во i наў пал ка за год ста лi ка ва-
ле ра мi ор дэ на Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, — га во рыць на мес нiк ка-
ман дзi ра пал ка па iдэа ла гiч най 
пра цы Аляк сей КО ЗАК. — Уся го 
ж та ды ўзна га ро ды атры ма лi 82 
бай цы. У мiр ны час полк на быў 
ста лую пра пiс ку на бе ла рус кай 
зям лi. На ша часць амаль сем га-
доў ба зi ра ва ла ся ў Жыт ка вi чах, 
але ў чэр ве нi 1952 го да пе рад ыс-
ла цы ра ва ла ся ў Ста рыя Да ро гi, 
дзе i зна хо дзiц ца да гэ туль. Уво-
гу ле, та кi полк у су час най Бе ла-
ру сi адзi ны, якi спе цы я лi зу ец ца 
ме на вi та на су праць ста ян нi зброi 
ма са ва га знi шчэн ня.

За да чы пе рад пал ком у пас ля-
ва ен ны час знач на ўсклад нi лi ся. 
Пас ля атам най бам бар дзi роў кi 
Япо нii ста ла зра зу ме ла: ня бач-
ная во кам зброя па чы нае шэс це 
па пла не це. Та му ба я вая пра ца 
пал ка па шы ры ла ся. Да аба вяз-
каў во i наў-хi мi каў да да ла ся яшчэ 
i аба ро на ад ра ды я цый на га за-
брудж ван ня ды бiя ла гiч най зброi. 
А ву чыц ца гэ та му да во дзi ла ся 
ўжо ва ўмо вах «ха лод най вай ны». 
I за ма цоў ваць тэ о рыю на прак-
ты цы. Увес ну 1986-га, ка лi грым-
нуў Чар но быль, бай цы 8-га пал ка 

да па ма га лi ачы шчаць ад ра дые-
ак тыў на га пы лу да ро гi, дэз ак ты-
ва ва лi за бру джа ныя бу дын кi i гле-
бу. З гу ма рам ужо сi выя ко лiш нiя 
ка ман дзi ры пал ка ўспа мi на юць i 
так зва ныя «ца лiн ныя ба таль ё-
ны», ка лi вай скоў цы пе ра ква лi-
фi коў ва лi ся на не каль кi ме ся цаў 
у збор шчы каў ура джаю.

Ця пер жа аса бiс ты са стаў пал-
ка дэ ман струе ста бiль на вы дат-
ныя вы нi кi пад час што га до вых 
бе ла рус ка-ра сiй скiх ву чэн няў, 
рых ту ю чы ся да iх фак тыч на круг-
лы год. Па коль кi ў ад ным пал ку 
слу жаць хi мi кi, бi ё ла гi, ра дыё ла гi, 
то су мес ная пра ца ўсiх ба таль-
ё наў па вiн на быць ад ла джа най, 
як ме ха нiзм у га дзiн нi ку. Iн шых 
ва ры ян таў прос та не iс нуе.

Не толь кi хле бам ву чэн няў сы-
ты сал дат. Пер шае ўра жан не аб 
мес цы, дзе яму вы пад зе ад слу-
жыць пэў ны тэр мiн, скла дзец ца 
лi та раль на праз не каль кi хвi лiн 
пас ля пра хо джан ня праз кант роль-
на-пра пуск ны пункт. Усё-та кi, як 
ка жуць, па адзен нi су стра ка юць, 
а па ро зу ме пра вод зяць. Тут полк 
вы гля дае да во лi вый грыш на: ма-

дэр нi за цыя за кра ну ла i яго ма тэ ры-
яль ную ба зу. За кошт бюд жэт ных 
срод каў вай скоў цы ад ра ман та ва лi 
КПП, ста ло вую, бу ды нак шта ба, 
скла ды... Але яны iдуць да лей, на 
да сяг ну тым спы няц ца не збi ра юц-
ца. У пла нах — аха пiць сiс тэ май 
вi дэа на зi ран ня як ма га боль шую 

тэ ры то рыю i знач на змен шыць 
коль касць вар та вых.

— Гэ та зда ец ца за раз не ве ра-
год ным, але на па чат ку вась мi дзя-
ся тых у нас слу жы лi на ват не каль кi 
цы ган. I лай да ка мi iх на зваць нель-
га бы ло! — ус па мi нае пал коў нiк 
за па су Ана толь ГАР КА ВЕН КА, 

якi дзе сяць га доў ка ман да ваў пал-
ком. — Я не быў у Ста рых Да ро гах 
ужо ад па чат ку ну ля вых. За гэ ты 
час шмат ча го змя нi ла ся... Ва ен ны 
га ра док стаў больш ма ляў нi чым. 
Знiк ла тая по бы та вая паў ся дзён-
ная шэ расць, якая пра сле да ва ла 
нас не ад но дзе ся цi год дзе.

Часць спра вi ла ў мi ну лым 
ме ся цы яшчэ адзiн юбi лей. 16 
жнiў ня 2003 го да 8-ы Вар шаў скi 
ор дэ на Чыр во най Зор кi полк ра-
ды я цый най, хi мiч най i бiя ла гiч-
най аба ро ны стаў пер шым, якi ў 
спра ве аба ро ны Ай чы ны на ла-
дзiў су пра цоў нiц тва з пра ва слаў-
най царк вой. На тэ ры то рыi пал-
ка дзве ры рас чы нiў храм свя то га 
даб ра вер на га кня зя Аляк санд ра 
Не ўска га. Та ко га на Бе ла ру сi не 
бы ло з ча соў Каст рыч нiц кай рэ-
ва лю цыi!

Кож ную апош нюю ня дзе лю 
ме ся ца i на пя рэ дад нi цар коў ных 
свят у хра ме ад бы ва юц ца на ба-
жэн ствы. Да важ ных вай ско вых 
дат, кштал ту Дня аба рон цаў Ай-
чы ны цi дня пры няц ця во iн скай 
пры ся гi, у царк ве слу жыц ца ма ле-
бен. Не за рас тае да хра ма сцеж ка 

i ў воль ны час сал дат. Дба юць у 
пал ку i пра ва ен на-па тры я тыч ную 
пра цу ў го ра дзе.

Школь ныя ўро кi да пры зыў най 
ва ен най пад рых тоў кi скон чы лi-
ся для мно гiх лю дзей на ўзроў нi 
ве дан ня ўстрой ства аў та ма та ды 
на вы каў стра я во га кро ку. Ста-
ра да рож скi полк пай шоў у гэ тай 
спра ве да лей. У га рад ской ся рэд-
няй шко ле №3 з'я вi лi ся спе цы яль-
ныя кла сы ва ен на-па тры я тыч на га 
вы ха ван ня. Але не за бы ва юц ца 
вай скоў цы i на iн шыя на ву чаль-
ныя ўста но вы. Паў сюд на рэ гу ляр-
на пра вод зяц ца ўро кi муж нас цi. 
У во iн скай час цi пра хо дзяць днi 
ад чыненых дзвя рэй, дзе кож ны 
школь нiк мо жа па гля дзець на 
тое, у якiх умо вах ня суць служ бу 
во i ны-хi мi кi. I гэ та ўжо не ка жу чы 
пра тра ды цый ную ва ен на-спар-
тыў ную гуль ню «За рнi ца»... Ад-
ным сло вам, ка ман да ван не пал ка 
iмк нец ца ўся ляк су пра цоў нi чаць з 
пад лет ка мi, якiя ўжо праз не каль кi 
га доў апра нуць ва ен ную фор му.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
г. Ста рыя Да ро гi
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«ХI МIЧ НЫЯ» САЛ ДА ТЫ
Унi каль нае пад раз дзя лен неУнi каль нае пад раз дзя лен не  ��

Ка нец жнiў ня 1943 го да. Прай шоў толь кi ты дзень, як на Кур скай 
ду зе скон чы лi ся гран ды ёз ныя тан ка выя баi. У гэ ты пе ра лом ны 
для ва ен на га лi ха лец ця час у па сёл ку Ка цi ха пры фран та вой Iва-
наў скай воб лас цi бы ло ство ра на спе цы яль нае пад раз дзя лен не 
— 8-ы Вар шаў скi ор дэ на Чыр во най Зор кi полк ра ды я цый най, 
хi мiч най i бiя ла гiч най аба ро ны. Сё ле та гэ тая вай ско вая часць 
ад зна чы ла ся мi дзя ся ты дзень на ра джэн ня.

У адзін з апош ніх ве рас нёў скіх ве ча роў у 
Глы бо кае за ві таў Ака дэ міч ны ан самбль пес-
ні і тан ца Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і па да рыў глы ба ча нам не за быў ны ве чар 
твор час ці, пры га жос ці і да бры ні.

На кан цэр це пры сут ні ча ла сям'я з Пад свіл ля, 
якая атрым лі ва ла аса ло ду ад уба ча на га і па чу та га 
ўжо дру гі раз — гэ та Люд мі ла Паў лаў на Аль се віч 
і яе ўну кі На сця і Ян. Спра ва ў тым, што ле там 
ан самбль пры яз джаў на свя та «Пад свіль скі сві та-
нак», і там ма лень кі Ян прос та не зво дзіў ва чэй з 
пры го жых і стат ных ва ен ных, якія вы дат на спя ва лі 
і па-за ліх вац ку тан ца ва лі. І не здар ма ад мі ніст ра-
тар ка лек ты ву Ала Сушч яго за ўва жы ла пад час 
кан цэр та: хлоп чык тан ца ваў увесь час з ба ле там. 
Яна пра фе сій ным во кам ба лет май стра аца ні ла 
плас тыч ныя ру хі юна га тан цо ра.

На пры кан цы вы ступ лен ня ан самб ля да Алы 
Ана толь еў ны па ды шла мі ла від ная жан чы на (як 
ака за ла ся, ба бу ля ня ўрымс лі ва га хлоп чы ка) і рас-
ка за ла пра за па вет ную ма ру свай го ўну ка. Аказ-
ва ец ца, Ян ма рыць стаць ва ен ным, дак лад ней, 
дэ сант ні кам, а каб на блі зіць сваю ма ру, яму вель мі 
ж хо чац ца мець і фор му: са праўд ны бла кіт ны бе рэт 
і цяль няш ку. Ад мо віць Люд мі ле Аль се віч, якая вы-
хоў вае ўну каў-сі рот ад на і ні ко лі і ні да ка го не звяр-
та ла ся па да па мо гу, бы ло прос та не маг чы ма...

— Як і трэ ба ўсім ва ен ным, пры ехаў шы з гаст-
ро ляў, я да ла жы ла пра гэ ты вы па дак на чаль ні ку, 
Ула дзі мі ру Ва ра па е ву, — ужо з глы боц кай сцэ ны 
га рад ско га До ма куль ту ры згад ва ла Ала СУШЧ 
мі ну лыя па дзеі. — Па ду ма лі і вы ра шы лі па шыць 
кас цюм, як у ма лень кіх ар тыс таў з дзі ця чай сту дыі 
«Зо рач кі» (ство ра на ў ве рас ні 2008 го да пры Ака-
дэ міч ным ан самб лі пес ні і тан ца. — Аўт.). Як раз 
па гля дзе лі, што ў Глы бо кім у нас па гра фі ку кан-
цэрт. І я па тэ ле фа на ва ла той ча роў най жан чы не, 
якая па ды хо дзі ла да мя не, і за пра сі ла яе па пры сут-
ні чаць на на шым ме ра пры ем стве. Трэ ба ска заць, 
што вай скоў цы ўме юць ацэнь ваць ста но ві шча ім-
гнен на і дак лад на: Ула дзі мір Сяр ге е віч звя заў ся па 
тэ ле фо не са сва ім зна ё мым ге не ра лам і рас ка заў 
пра ма ру юна га пад свіль ча ні на.

— Ёсць у хлоп чы ка та кая ма ра — зна чыць, бу-
дзем да па ма гаць у яе здзяйс нен ні, — па абя цаў 
ге не рал.

...І вось ужо на глы боц кай сцэ не ра зам са сва ёй 
сям' ёй — гру пай пад трым кі — хва лю ец ца Ян.

— Ты мне па ве рыў? — спы та ла ся ў хлоп чы ка Ала 
Ана толь еў на. — Лі чы, што твая ма ра збы ла ся!

На сцэ ну вый шаў ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА-
КО НЕЎ, ка ман ду ю чы сі ла мі спе цы яль ных апе-

ра цый Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. Ён звяр нуў ся да 
пры сут ных у за ле і аса біс та да Яна:

— Ёсць та кая пра фе сія — Ра дзі му аба ра няць. 
І доб ра, што ма лень кі хлоп чык ма рыць стаць дэ-
сант ні кам. Ве ру, што дзя ку ю чы сва ёй на стой лі-
вас ці і вы дат най ву чо бе, ты змо жаш пры свя ціць 
жыц цё аба ро не Ай чы ны!

Алег Аляк се е віч уру чыў хлоп чы ку вы мпел сіл 
спе цы яль ных апе ра цый з ла га ты пам ня даў на пра-
ве дзе ных ву чэн няў «За хад-2013» і са мае жа да нае 
і ча ка нае: са праўд ныя цяль няш ку і бла кіт ны бе рэт. 
А яшчэ ге не рал па да рыў Яну імян ны га дзін нік.

Аказ ва ец ца, ма ры здзяйс ня юц ца не толь кі пад 
Но вы год... Шчас лі выя во чы хлоп чы ка свя ці лі-
ся, і ад гэ та га іск рыс та га свят ла ўсім да рос лым 
ха лод ны во сень скі ве чар зда ваў ся цёп лым і со-
неч ным. Да рэ чы, ска жам вам па сак рэ це, Алег 
Бе ла ко неў па абя цаў Яну тры маць сяб роў скія 
су вя зі да здзяйс нен ня яго за па вет най ма ры — 
стаць дэ сант ні кам. А па куль пры свя ціў яму гімн 
дэ сант ні каў.

Але на ХАЙ НОЎ СКАЯ.
г. Глы бо кае
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Пар ты за нам 8-й Ра га чоў-
скай пар ты зан скай бры га-
ды Ле а нiд Ка лiн ко вiч стаў 
у ве рас нi 1943 го да. Каб па-
тра пiць у бры га ду, да вя ло ся 
iс цi на не ка то рыя хiт рас цi. 
Ка лi хлоп цы-ад на год кi пла-
ка лi, што iх не бя руць у пар-
ты за ны, Ле а нiд пры ба вiў са-
бе год. Так 17-га до вы юнак 
быў за лi ча ны ў бры га ду.

«У кан цы ве рас ня 1943 го да 
на ўскрай ку вёс кi Блiз ня цы Ра га-
чоў ска га ра ё на, раз ме шча ную за 
1,5—2 км ад Ра га чо ва, за та i лi ся 15 
пар ты зан 8-й Ра га чоў скай пар ты-
зан скай бры га ды. Ча ка лi змяр кан-
ня, каб пай сцi вы кон ваць за дан нi 
ка ман да ван ня — ка му пра вес цi 
раз вед ку, ка му су стрэц ца з су-
вяз ны мi, ка му мi нi ра ваць чы гун ку. 
Апош няе да ты чы ла ся гру пы мi нё-
раў на ча ле з бы лым ме ха нi кам 
МТС Ва сi лём Яр кi ным.

На зы хо дзе дня мi ма нас 
прай шла ма ла дая жан чы на, на 
ха ду пра мо вiў шы: «Эй вы, пар-
ты за ны! За вёс кай, на лу зе, нем-
цы на дра бi ны гру зяць се на».

Яр кiн рас пы таў яе, дзе яна ба-
чы ла нем цаў i коль кi iх, а за тым 
звяр нуў ся да нас: «Хто пой дзе са 
мною ў бой?» Пад ня лi ся ўсе.

Апе ра цы яй кi ра ваў Яр кiн. 
Раз ве даў шы мес ца, дзе не каль-
кi ўзбро е ных аку пан таў на лу зе 
ка ля Дру цi гру зяць ся лян скае се-
на на дзве дра бi ны, Яр кiн па вёў 
нас ту ды.

З краю вёс кi па чы на ла ся 
драб на лес се (аль ша нiк, арэш-
нiк, са сняк). Яр кiн па даў ка ман-
ду «рас сы пац ца» лан цу гом, i 
мы ру шы лi да краю лу га вi ны, 
ха ва ю чы ся за кус та мi i пры гi на-

ю чы ся. Уз доўж лу гу ко нi цяг ну лi 
два вя лi кiя ва зы се на. На кож-
ным во зе ся дзе лi са стрэль ба мi 
па два фа шыс ты, па ба ках ішлi 
яшчэ ча ты ры.

Яр кiн вы бег з-за кус та i з ка-
ман дай «Бi iх, га даў» даў не каль-
кi чэр гаў з аў та ма та. Мы кi ну лi ся 
на пе рад, стра ля ю чы па по ста цях 
у ня мец кай фор ме.

Ба я вая апе ра цыя цяг ну ла ся 
не больш за 10 хвi лiн. Адзiн конь 
быў па ра не ны, дру го га рас прэг-
лi. Двое пар ты зан з-за кус тоў з 
бо ку рэч кi вы ве лi за хоп ле на га ў 
па лон ма ла до га хлоп ца ў ня мец-
кай фор ме. Гэ та быў ула са вец. 
Пар ты за ны да ве да лi ся, што не-
мец, якi кi ра ваў за га тоў кай се на, 
уба чыў шы iх, па бег з ула саў цам 
да рэч кi. Там ад даў стрэль бу яму 
i за га даў стра ляць па пар ты за-
нах, а сам кi нуў ся ў ва ду. Але 
ўла са вец кi нуў стрэль бу i пад няў 
ру кi ўго ру. А нем ца за стрэ лi лi, 
ён па та нуў.

Са браў шы ня мец кую зброю i 
iн шыя тра феi, мы шпар ка па бег лi 
ў Блiз ня цы i да лей у Ка нап лi цы. 
По бач — Ра га чоў з вя лi кiм гар нi-
зо нам. Трэ ба бы ло як ма га хут чэй 
ады хо дзiць. Па чуў шы стра ля нi ну, 
жы ха ры вёс кi так са ма ста лi па кi-
даць ха ты i па да вац ца да ле су.

Ра нi цай нех та з мяс цо вых 
жы ха роў пры нёс вест ку, што ў 
Блiз ня цах нем цаў ня ма i не бы-
ло. Тры пар ты за ны па лi чы лi, што 
ёсць маг чы масць да стаць зброю 
па та нуў ша га фа шыс та або якi-
не будзь iн шы тра фей. Яны сха-
дзi лi ў Блiз ня цы, ны ра лi ў тым 
за то не, але нi чо га не знай шлi.

По тым раз вед ка да нес ла, што 
аку пан ты толь кi праз не каль-

кi дзён за бра лi сва iх за гi ну лых 
«на рых тоў шчы каў се на». Вёс ку 
не па лi лi. А па Ра га чо ве ха дзi лi 
чут кi, што за са ду зра бiў ба таль-
ён дэ сант нi каў. На шы раз вед чы кi 
да зна лi ся, што з вёс кi Бу да, дзе 
зна хо дзiў ся ня мец кi гар нi зон, час-
та ў Кру шы наў ку ез дзiць абоз за 
буль бай i се нам. Вы ра ша лi зра-
бiць за са ду. У цем ры, аж но да свi-
тан ку, пар ты за ны раз мер ка ва лi ся 
ў два рах край нiх хат з бо ку Бу ды, 
да якой бы ло кi ла мет ры з два, не 
больш. Жы ха роў у вёс цы бы ло 
вель мi ма ла. Дзе-нi дзе за ста ва-
лi ся ста рыя ды хво рыя. Ас тат нiя 
бы лi ў ле се, жы лi ў зям лян ках.

Толь кi ў адзi нац цаць га дзiн 
ра нi цы з Бу ды па ка за лi ся ча ты-
ры вер ха выя на ко нях i шас цё-
ра на двух сан ях, на якiх бы лi 
ўста ля ва ны ку ля мё ты. Усе бы лi 
ў ня мец кай фор ме i са збро яй. 
Пер шая па ра пры шпо ры ла ко ней 
i ўе ха ла ў вёс ку. Яны спе шы лi ся 
ка ля ха ты, увай шлi ў двор i бы-
лi абяз збро е ны пар ты за на мi, не 
па спеў шы пад няць тры во гу. Ас-
тат нiя абоз нi кi шчыль най гру пай 
да еха лi да пер шых хат i ад ра зу 
тра пi лi пад агонь пар ты зан.

У лi ча ныя хвi лi ны бой скон чыў-
ся. Мы шпар ка па бег лi да ся рэ дзi-
ны вёс кi, дзе па кi ну лi сва iх ко ней.

Пе ра на ча ваўшы ў ле се, на-
заўт ра па да лi ся ў свой ла гер, у 
Клi чаў скi ра ён. У гэ тым баi бы ло 
за бi та 9 фа шыс таў. Кру шы наў-
ку нем цы по тым не спа лi лi. Яна 
зга рэ ла ў чэр ве нi 1944 го да, ка лi 
па ча ла ся вы зва лен чая апе ра цыя 
«Баг ра цi ён».

Ле а нiд КА ЛIН КО ВIЧ,
г. Мінск
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— Алег Паў ла віч, каб пе ра лі чыць усе 
ва шы ўзна га ро ды, паль цаў ру кі не хо-
піць. Якое зна чэн не для вас мае но вае 
пры знан не?

— Гэ тую ўзна га ро ду я ацэнь ваю не як 
аса біс та мне. Ор дэн Ай чы ны ІІІ сту пе ні 
— уз на га ро да ўся му на ша му ка лек ты ву, 
усім тым лю дзям, якія ства ра лі «ядзер-
ны шчыт» та га час най дзяр жа вы. Кож ны 
з іх — ге рой і за слу гоў вае та ко га ж пры-
знан ня.

— Рас ка жы це пра сваё дзя цін ства. 
Вы, на пэў на, з ды нас тыі вай скоў цаў?

— Як раз і не. Мой баць ка — Па вел 
Ва сіль е віч — з ро ду чы гу нач ні каў. Усе яго 
на шчад кі так ці інакш звя за ны з чы гун-
кай. Акра мя мя не. Баць ка быў адзін з тых 
25-ты сяч ні каў, якіх пад час са вец кай ула ды 
на кі ра ва лі на ад наў лен не сель скай гас па-
дар кі. Быў стар шы нёй кал га са. Пра ца ваў 
так ста ран на, што ў Пад мас коўі ёсць вёс-
ка, якая но сіць яго імя, — Есі на. Усю вай-
ну прай шоў мі нё рам-са пё рам. Вяр нуў ся 
кан ту жа ным, але жы вым. Пра ца ваў на-
мес ні кам стар шы ні гар вы кан ка ма ў га лі не 
сель скай гас па дар кі. За пос пе хі ў пра цы 
быў уз на га ро джа ны ор дэ нам Чыр во най 
Зор кі, меў і ба я выя ўзна га ро ды. Па мёр 
вель мі ра на — у 57 га доў. Ма ці — пе да га-
гіч ны су пра цоў нік: ву чы ла дзя цей му зы цы. 
Па спя ва ла вы хоў ваць і сва іх чац вя рых.

— Ці на вед ва е це ма лую ра дзі му?
— Я на ра дзіў ся ў Туль скай воб лас ці. Па-

сё лак Ма лоч ныя Два ры. На жаль, ужо бу-
ду чы да рос лым, ні ра зу там і не быў. Увесь 
час пе ра яз джа лі з ад на го мес ца на ін шае. 
Жыц цё бы ло як у сям'і вай скоў цаў.

— Маг чы ма, баць кі і паў плы ва лі на 
ваш вы бар стаць ма ра ком-пад вод ні-
кам?

— Па мы ля е це ся. З дзя цін ства мя не 
цяг ну ла да ка раб ле бу да ван ня. Май стра-
ваць ма дэ лі ка раб лёў бы ло ма ім за хап-
лен нем. Па мя таю апош ні вы раб. Гэ та быў 
крэй сер паў та ра мет ра даў жы нёй, з ру ха-
ві ком на ба та рэй ках. Я за пус каў яго ў ва ду 
і па ра дыё ўста ноў цы ім кі ра ваў.

— А як та ды апы ну лі ся ў Ле нін гра-
дзе — у Вы шэй шым ва ен на-мар скім 
ін жы нер ным ву чы лі шчы імя Дзяр жын-
ска га?

— З гэ тым звя за ны ці ка вы вы па дак. 
Ад ной чы на лет ніх ка ні ку лах я з ад на-
клас ні ка мі па ехаў у Ле нін град. Мне вель-
мі ха це ла ся па гля дзець ка раб ле бу даў ні чы 
ін сты тут, да ве дац ца, якія па трэб на па да-
ваць да ку мен ты. Праў да, ту ды я так і не 
тра піў. Па да ро зе ў наш ва гон зай шоў 
ма рак. Сеў по бач і па чаў ці ка віц ца, хто мы 
і ад куль. А по тым мне і ка жа: «А на вош-
та та бе па сту паць у ка раб ле бу даў ні чы? 
У нас ёсць Вы шэй шае ва ен на-мар ское 
ву чы лі шча. Там і бу дзеш зай мац ца ка раб-
ля мі: і бу да ваць, і ра ман та ваць, і ў мо ра 
ха дзіць».

— У тое ж ім гнен не ваш лёс быў вы-
ра ша ны?

— Так. У 1957 го дзе я стаў кур сан там 
фа куль тэ та над вод ных ка раб лёў. Па мяць 
пра га ды на ву чан ня за ста ла ся са мая леп-
шая. Аб гэ тым ву чы лі шчы ўво гу ле мож на 
ка заць шмат ці ка ва га. Па-пер шае, бу-
ды нак на ву чаль най уста но вы — бы лое 
ад мі ра лцей ства, дзе раз мя шчаў ся штаб 
ва ен на-мар ско га фло ту Ра сіі. Па-дру гое, 
па сту піць у ву чы лі шча бы ло вель мі скла-
да на: яно бы ло на ўзроў ні Мас коў ска га 
дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та імя 
Баў ма на. Па-трэ цяе, тут пра ца ваў вель мі 
моц ны пра фе сар ска-вы клад чыц кі склад.

— Як жа та ды атры ма ла ся, што ву-
чы лі ся за сво іць над вод ныя ка раб лі, а 
амаль усё пра фе сій нае жыц цё пра вя лі 
пад ва дой?

— Ка лі я быў на дру гім кур се, у нас ад-
кры лі сак рэт ны фа куль тэт, дзе ўпер шы ню 
па ча лі рых та ваць спе цы я ліс таў для пад-
вод ных ло дак. На фа куль тэт пра па на ва лі 
па сту паць доб ра ах вот ні кам з ін шых кур саў, 
якія ву чы лі ся на «вы дат на». А я ву чыў ся 
доб ра. Усё гэ та мне не як лёг ка да ва ла ся. І 
шко лу ў свой час скон чыў з ад ной чац вёр-
кай — па хі міі. Вось і апы нуў ся ў лі ку пер-
шых кур сан таў-атам шчы каў. Та му за мест 
па трэб ных пя ці га доў ад ву чыў ся шэсць.

— І як кур сан ту пер ша га фа куль тэ та 
па пад рых тоў цы атам шчы каў-пад вод-
ні каў да ва ла ся ву чо ба?

— Ву чыў ся лёг ка. На ват вы шэй шая ма-
тэ ма ты ка да ва ла ся прос та. На столь кі яе 
лю біў, што на ват і сён ня ча сам ба чу сны, 
як стаю ка ля дош кі і пі шу гэ тыя фор му-
лы. Ха ця, шчы ра ка жу чы, у жыц ці яна не 
спат рэ бі ла ся. Са мае каш тоў нае — тое, 
што вы клад чы кі нас пры ву чы лі ду маць 
і са ма стой на пра ца ваць. На «вы дат на» 
аба ра ніў дып лом па аў та ма ты цы і тэ ле-
ме ха ні цы. Су стра каў пас ля вы пуск ні коў 
ін шых кур саў, якія ка за лі, што 5 га доў мой 
дып лом пе ра піс ва лі.

— І пас ля на ву чан ня — ад ра зу ў мо-
ра?

— Ка лі ў апош нія дні зна хо джан ня ў 
ву чы лі шчы нам ска за лі: «Па ды мі це ру кі, 
хто хо ча на флот?» — я быў ся род тых, 
хто ха цеў. І тра піў на Поў нач, ка ман дзі рам 
гру пы аў та ма ты кі і тэ ле ме ха ні кі на чац вёр-
тую атам ную лод ку «К-14». Мы з Ло рач кай 
(з жон кай — Аўт.) пры еха лі ту ды. По бач 
жон ка, я тры маю яе за ру ку, а на мос ці ку 
ста іць ка ман дзір лод кі і ка жа: «Лей тэ нант, 
вы ку ды пры бы лі?» Я ка жу: «На ка ра бель 
«К-14». «А гэ та хто з ва мі?» — пы та ец ца. 
«Жон ка», — ад каз ваю я. «А вы што не 
ве да е це, што тут жыць ня ма дзе?» Ад ным 
сло вам, у лод ку я тра піў адзін (смя ец ца).

— На пэў на, пер шы пад вод ны па ход 
за пом ніў ся на ўсё жыц цё?

— Як раз па ды хо дзі лі ка рыб скія па дзеі 
1962 го да, і лод ка рых та ва ла ся іс ці ту ды 

ў па ход. Мы збі ра лі ся на Ку бу. Праў да, 
ады шлі не да лё ка. Толь кі пе ра адо ле лі Ба-
ран ца ва мо ра, як ак тыў ная зо на рэ ак та-
ра ле ва га бор та вый шла са строю. І ўся 
ра дыё ак тыў насць «па ля це ла» ў ад се кі. 
Аб' яві лі ра ды я цый ную не бяс пе ку. Я быў 
ка ман дзі рам гру пы аў та ма ты кі і тэ ле ме-
ха ні кі ядзер най энер ге тыч най уста ноў кі. 
Ад ным сло вам, усе пе ра клю чэн ні і вы-
клю чэн ні вы кон ваў я. Ка лі аў та ма ты ка 
вый шла са строю, апус каць кам пен су ю-
чую ра шот ку ў ра дые ак тыў ным ад се ку 
прый шло ся мне ра зам са сва ім на чаль-
ні кам. Та ды мы атры ма лі вя лі кую до зу 
апра мя нен ня. Атры ма ла ся, што пер шы 
блін быў ко мам: пер шы па ход і ад ра зу 
лік ві да цыя ава рыі на ка раб лі. На шчас це, 
усё прай шло па спя хо ва. На гэ тым наш 
па ход за кон чыў ся.

— Ці не за гэ ты па ход вы ста лі пер-
шым, хто за слу жыў зван не «май стар 
ва ен най спра вы» ў сфе ры аў та ма ты кі 
і энер га ўста но вак?

— Не. Гэ та за да лё кі па ход на ды зель-
най пад вод най лод цы, ка лі яшчэ быў кур-
сан там. Як толь кі ўвя лі та кое зван не, я 
пер шым здаў эк за мен. І з го на рам па ве сіў 
знак (Алег Паў ла віч па каз вае ма лень кую 
лод ку з кры ла мі на сва ім пін жа ку.) А гэ та 
ка ман дзір скі знак (па каз вае на ін шы ка-
ра бель) — са мы каш тоў ны: я маю пра ва 
са ма стой на кі ра ваць пад вод най лод кай.

— Рас ка жы це пра пер шы ў СССР 
па ход атам най пад вод най лод кі пад 
іль да мі Арк ты кі. За кі ра ван не атам най 
энер га ўста ноў кай вы бы лі ўзна га ро-
джа ны ор дэ нам Чыр во на га Сця га...

— Ка лі мя не пры зна чы лі ка ман дзі рам 
ды ві зі ё на жы ву час ці, у 1966 го дзе мы 
атры ма лі ка ман ду — пад іль да мі пе рай-
сці з Се ве ра мор ска на Кам чат ку. На ша 
лод ка прый шла ту ды пер шай. Пад іль да мі 
Арк ты кі мы пра вя лі 25 су так. Па ход быў 
скла да ным. Пе рад тым, як вый сці ў мо ра, 
нас са браў ка ман дуючы Паў ноч на га фло-
ту і ска заў: «Хто не хо ча пры маць у гэ тым 
удзел, вый дзі це са строю. Да вас мы не 
бу дзем мець ні я кіх прэ тэн зій». Вый шаў 
толь кі адзін лей тэ нант. Ас тат нія за ста лі-
ся на мес цы. Ад ным сло вам, у Арк ты ку 
пай шлі доб ра ах вот ні кі. У іх лі ку быў і я. 
Мы па він ны бы лі ўсплыць на Паў ноч ным 
по лю се, за тым у па лон цы, дзе раз мя шча-
ла ся стан цыя па ляр ні каў. Яны са чы лі за 

ме тэа ўмо ва мі, але іх га лоў най за да чай 
з'яў ля ла ся ахо ва ме жаў Ра сіі з Паў ноч ным 
Ле да ві тым акі я нам. Мы ім па він ны бы лі 
пе ра даць хар ча ван не. Са ма лё ты гэ та га 
зра біць не маг лі: вель мі скла да ным бы ло 
ме тэа ста но ві шча.

— Ня ўжо мэ тай та ко га скла да на га 
па хо ду бы ла толь кі пе ра да ча пра дук-
таў?

— Вя до ма, не. Па-пер шае, мы вы свет лі-
лі, што пад іль да мі мож на ха дзіць. Па-дру-
гое, мы ад на знач на ўпэў ні лі ся ў на яў нас ці 
там аме ры кан скіх атам ных пад вод ных ло-
дак. Па-трэ цяе, мы пра ве ры лі пра ца здоль-
насць на шай энер ге тыч най уста ноў кі. Ды і 
што ўтой ваць: гэ ты па ход стаў найваж ней-
шай ад пра цоў кай экі па жа. Пас ля па хо ду 
экі паж нель га бы ло па знаць: лю дзі па сяб-
ра ва лі і ста лі яшчэ больш ад каз ны мі на 
сва іх па стах. За па ход ка ман дзір лод кі быў 
уда сто е ны зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю-
за. Та ко га доў га га і якас на га па да рож жа 
больш ні хто ні ко лі не паў та рыў.

— Да лей шая служ ба бы ла менш ры-
зы коў най?

— Уся ляк бы ло. На гэ тай жа лод цы я 
стаў ка ман дзі рам БЧ-5. Пры чым пер шым 
у зван ні ка пі тан-лей тэ нан та! Та ко га ма-
ла до га ка ман дзі ра больш не бы ло ні на 
ад ной атам най пад вод най лод цы. Пас ля 
па хо ду ў Ці хім акі я не атры маў зван не ка-
пі та на 3-га ран га. У 1969 го дзе ўжо дру гі 
раз зай маў ся лік ві да цы яй ава рыі. Праў-
да, ужо ў ро лі ка ман дзі ра БЧ-5. Ця пер на 
мне бы ла поў ная ад каз насць. На шчас це, 
спра ві лі ся па спя хо ва, усе за ста лі ся жы-
вы мі. Гэ ты во пыт спат рэ біў ся на збо рах, 
дзе мы дзя лі лі ся ім з ін шы мі вай скоў ца мі. 
На гэ тых збо рах пры сут ні чаў на мес нік на-
чаль ні ка тэх ніч на га кі ра ван ня фло ту ка-
пі тан 1-га ран га Ула дзі мір Па поў. Пас ля 
май го дак ла ду ён па ды хо дзіць да мя не 
і пы тае: «У тэх ніч нае кі ра ван не фло там 
пой дзеш?» Я ка жу: «Кім?» «На чаль ні кам 
ад дзе ла экс плу а та цыі ба я вой пад рых тоў кі 
атам ных ло дак Ці ха акі ян ска га фло ту на 
па са дзе ка пі та на 1-га ран га», — пры ем на 
здзі віў ён мя не. І мы з жон кай із ноў са бра-
лі ча ма да ны і па еха лі ва Ула дзі вас ток, 
дзе я 7 га доў ад каз ваў за ўсе пад вод ныя 
лод кі Ці ха акі ян ска га фло ту. Я па ві нен быў 
у лю бы час ве даць, у якім ста но ві шчы зна-
хо дзіц ца тая ці ін шая лод ка.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

ЖЫЦ ЦЁ Ў СТЫ ХІІ ВА ДЫ
Гіс то рыя ва ен на-мар ско га фло ту ні як не ата я сам лі ва ец ца з на шай кра-

і най. Толь кі гэ та не зна чыць, што яе не ства ра лі бе ла ру сы. Узяць ха ця б 
Але га Есі на, які адзін з пер шых зна чыц ца ў ле та пі се атам на га пад вод на га 
фло ту. З яго іме нем звя за ны і пер шы па ход атам най пад вод най лод кі пад 
іль да мі Арк ты кі. За па дзею, па доб ную па лё ту ў кос мас, ка пі тан-лей тэ нант 
быў уда сто е ны вы со кай дзяр жаў най уз на га ро ды — ор дэ на Чыр во на га 
Сця га. Уся го за га ды ва ен най служ бы ён атры маў ка ля 20 уз на га род. 
Ня даў на стар шы ню гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі ка мі тэт ве-
тэ ра наў пад раз дзя лен няў асаб лі вай ры зы кі» не ча ка на на пат ка ла 
яшчэ ад на. Як ён сам пры зна ец ца, асаб лі вая. За пра цоў ныя за слу гі, 
пос пе хі ў пра цы і куль тур ныя да сяг нен ні кі раў нік дзяр жа вы ўру чыў 
Але гу Есі ну ор дэн Ай чы ны ІІІ сту пе ні.

Не ўза ба ве мы су стрэ лі ся з бы лым пад вод ні кам. Рых ту ю чы ся да ін-
тэр в'ю, я раз ліч ва ла на ка рот кія і су хія ад ка зы, як і на ле жыць ва ен на му 
ча ла ве ку. Толь кі Але гу Есі ну ўда ло ся зла маць усе мае стэ рэа ты пы пра 
вай скоў цаў. Я ад кры ла для ся бе эма цы я наль на га, шчы ра га і ці ка ва га 
су раз моў цу, Ча ла ве ка з вя лі кай лі та ры.

Алег ЕСІН з жон кай Ла ры сай Мі ка ла еў най разам ужо больш за паўвека. Вы ха ва лі два іх 
сы ноў — Сяр гея і Рус ла на. Сён ня дзе ляц ца жыц цё вым во пы там з тры ма ўнуч ка мі.

Зма га лi ся за Ра дзi муЗма га лi ся за Ра дзi му  ��

С ПРА ВЫ РА ГА ЧОЎ СКIХ 
ПАР ТЫ ЗАН

Рэ ха па дзеіРэ ха па дзеі  ��

Спеў ны ве чар да бры ні, 
ці Ка лі ма ры ста но вяц ца явай

Яну Яну АЛЬ СЕ ВІ ЧУАЛЬ СЕ ВІ ЧУ —  — 
па да рун кі ад Але га па да рун кі ад Але га БЕ ЛА КО НЕ ВАБЕ ЛА КО НЕ ВА..

Фо
 та

 А
ле

 ны
 М

ЕН
 Ж

Ы
Н С

КА
Й.


