
9 кастрычніка 2013 г.ПЛАЦДАРМ4

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)
— Вы ўвесь час ру ха лі ся ўверх па 

кар' ер най лес ві цы. Ня ўжо не бы ло пе-
ра шкод?

— Ка лі ўтва ры ла ся 4-я фла ты лія 
атам ных пад вод ных ло дак 2-га па ка лен-
ня (гэ та ка раб лі аб са лют на ін шыя), мя не 
пры зна чы лі на мес ні кам ка ман дзі ра фла-
ты ліі па элект ра ме ха ніч най част цы — на 
контр-ад мі ра льскую па са ду. Да во дзі ла ся 
пра вя раць лод кі, вы ра шаць — пой дуць 
яны сён ня ў мо ра ці не. Ад на за ба ро на 
ста ла для мя не лё са вы зна чаль най...

Быў 1978 год. Пас ля ра мон ту да нас 
прый шла лод ка «К-23» — лод ка 1-га па-
ка лен ня, але з ра кет ным комп лек сам. Яе 
стан быў жу дас ным. Вя до ма, я за ба ра ніў 
яе экс плу а та цыю. Прай шлі су ткі. Мя не 
вы зы вае ка ман дуючы фла ты ліі і пы тае, 
ча му я не вы пус каю лод ку? На што я ка-
жу, што яна мае вель мі шмат не да хо паў 
і аса бо вы склад сла ба пад рых та ва ны. На 
што ён мне ад ка заў: «Яна па він на быць 
пад рых та ва на. Па за га дзе ка ман дуючага 
фло там, яна па він на прый сці ў га вань». 
Свай го мер ка ван ня я не змя ніў. У 3 га дзі-
ны но чы — зва нок: пры быць на ка манд-
ны пункт. Я пры яз джаю, а ка ман дуючы 
фла ты ліі мне і ка жа: «На «К-23» ава рыя. 
З рэ ак та рам неш та. Раз бі рай це ся. Там 
зна хо дзіц ца ваш на мес нік Сла ва Мар кін». 
Я звяз ва ю ся з ім па су вя зі і да вед ва ю ся 
пра дрэн нае ста но ві шча. Даю па ра ды, 
ка жу, што перш за ўсё трэ ба ра та ваць 
лю дзей. Вячаслаў вы ка наў усё як трэ ба, 
але атры маў вя лі кую до зу апра мя нен ня. 
Праз паў го да ён па мёр.

З гэ тай спра вай пры еха ла раз бі рац ца 
ка мі сія — 60 ча ла век на ча ле з ад мі ра лам 
фло ту Бан да рэн кам. Бы ла вель мі скла-
да ная псі ха ла гіч ная сі ту а цыя. Я атры маў 
на ват мік ра ін фаркт. Праў да, гэ та га не 
за ўва жыў: мне пра яго по тым у шпі та лі 
ска за лі. Ні хто не мог вы свет ліць пры чы ну 
ава рыі лод кі. Я прый шоў да вы сно вы, што 
трэ ба на мес цы раз бі рац ца, ад куль ідзе 
ра ды я цыя. Са мной пай шоў ма ла ды хло-
пец, ка ман дзір ды ві зі ё на. У ас тат ніх бы ла 

ад га вор ка: «Я ха чу жыць». Мы знай шлі 
па шко джа ны ка нал, з яко га па сту па ла 
ра ды я цыя. Я да ка заў гэ тым учын кам, што 
аса бо вы склад не ві на ва ты, а за тра ге дыю 
ад каз ны за вод, які да пус ціў дэ фект пры 
ман та жы. Пас ля гэ тай сі ту а цыі я атры маў 
пра мя нё вую хва ро бу і ўжо быў не год ным 
для да лей шай служ бы на ка раб лях.

— І на гэ тым ва ша кар' е ра як ма ра ка 
скон чы ла ся?

— Мой ка ман ду ю чы фла ты ліі за гі нуў 
у авія ка та стро фе ра зам з 35 ад мі ра ла мі 
ва ен на-мар ско га фло ту. На яго па са ду 
прый шоў но вы ча ла век. У гэ тай сі ту а цыі 
па трэб на бы ло па ста віць кроп ку. Тое, што 
я па пя рэдж ваў аб маг чы май тра ге дыі і 
што сам пас ля ўдзель ні чаў у лік ві да цыі яе 
на ступ стваў, ні ко га не хва ля ва ла. Прый-
шоў за гад пры зна чыць мя не на мес ні кам 
на чаль ні ка ву чэб на-вы пра ба валь на га 
цэнт ра ў Кам са моль ску-на-Аму ры. У мя-
не ўзнікла ін шая за да ча — пад рых тоў ка 
экі па жаў на ка раб лі 3-га па ка лен ня. Гэ та 
бы ло не для мя не: я ўвесь час пра во дзіў у 
мо ры, ся дзець у ка бі не це і скла даць гра-
фі кі ўро каў мя не зу сім не за да валь ня ла. 
Я на пі саў за яву. Па пра сіў пе ра вес ці ся ў 
Мінск.

— І так вы ака за лі ся ў ву чэб на-вы-
пра ба валь ным цэнт ры Мі на ба ро ны ў 
Сос нах?

— Так. Пры быў я сю ды ў 1984 го дзе. 
Пяць га доў пра ца ваў на па са дзе на мес-
ні ка на чаль ні ка цэнт ра па ву чэб на-вы пра-
ба валь най ра бо це. Тут рас пра цоў ва лі ся 
пра ек ты па ства рэн ні пе ра соў най атам-
най энер ге тыч най уста ноў кі. Апе ра та ра мі 
кі ра ван ня гэ тай уста ноў кай бы лі па да-
бра ны афі цэ ры ва ен на-мар ско га фло ту. 
Па мыл ка за клю ча ла ся толь кі ў тым, што 
яны вы бра лі ня ўда лы пра ект. І хоць пас ля 
ў цэнт ра бы лі ін шыя за да чы, па трэб на ад-
даць на леж нае на ша му Прэ зі дэн ту, што 
яго за ха ва лі.

Да рэ чы, ка лі па ча лі ся чар но быль скія 
па дзеі, мы пер шы мі звяр ну лі ўва гу на па-
вы ша ную до зу ра ды я цыі ў па вет ры. Пры-
бо ры за шкаль ва лі. Мы ду ма лі, што ў нас 

зда ры ла ся над звы чай ная сі ту а цыя. Я ў 
той час ча со ва вы кон ваў аба вяз кі на чаль-
ні ка цэнт ра, і на мя не ляг ла ад каз насць 
за вы ра та ван не лю дзей. Мы вы ка на лі ўсе 
ме ра пры ем ствы: усіх апа вяс ці лі, да лі ка-
ман ду за чы ніць усе вок ны і, па маг чы мас-
ці, іх аб кле іць, ка го мож на, ад пра ві лі ў 
бам бас хо ві шча. За тым я па тэ ле фа на ваў 
у Мі ніс тэр ства аба ро ны і да ла жыў аб ста-
ноў ку. Яны ўсё ве да лі, ска за лі, што ра ды-
я цыя ідзе не ад нас. На на ступ ны дзень 
мы да ве да лі ся пра Чар но быль.

— Паз ней ра зам з чле на мі 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» вы вы да лі кні гу «Атам ныя сал-
да ты Бе ла ру сі». Вы дан не пры све ча на 
ге ро ям чар но быль скіх па дзей?

— Не толь кі ім. Уво гу ле кні га на пі са на 
людзь мі, якія ад да лі леп шыя га ды жыц-
ця ства рэн ню і ўма ца ван ню «ядзер на га 
шчы та» дзяр жа вы.

— А хто яны — ве тэ ра ны пад раз дзя-
лен няў асаб лі вай ры зы кі?

— Па-пер шае, гэ та лю дзі, якія ўдзель-
ні ча лі ў чар но быль скіх па дзе ях. Па-дру-
гое, ва ен на слу жа чыя і слу жа чыя, якія 
зай ма лі ся рас пра цоў кай, ства рэн нем і 
вы пра ба ван нем ядзер най зброі. Па-трэ-
цяе, гэ та ма ра кі, якія аб слу гоў ва лі атам-
ныя пад вод ныя лод кі і ўдзель ні ча лі ў лік-
ві да цыі ава рый на іх. Усіх гэ тых лю дзей 
аб' яд ноў вае тое, што яны пры вы ба ры 
пра фе сіі доб ра ўсве дам ля лі, што іх ча кае 
і з чым яны су тык нуц ца. Са мае га лоў нае, 
што гэ тыя лю дзі не бы лі пры зна ча ны мі на 
тыя ці ін шыя па са ды — яны са мі вы бра-
лі та кую пра фе сію. Сё ле та ар га ні за цыя 
ад зна чы ла 20-год дзе. У 1993 го дзе нас 
бы ло 4 ты ся чы ча ла век. За раз за ста ло ся 
ўдвая менш.

— Чым сён ня зай ма ец ца гра мад скае 
аб' яд нан не?

— Са мае га лоў нае для нас — пе ра даць 
во пыт мо ла дзі, якая вы хоў ва ец ца ў тых 
пра цоў ных і ба я вых тра ды цы ях. Та му рэ гу-
ляр на су стра ка ем ся са школь ні ка мі, гім на-
зіс та мі, сту дэн та мі. Што год мы пра во дзім 

тэ ма тыч ныя кан фе рэн цыі. Блі жэй шая мэ-
та ве тэ ран скай ар га ні за цыі — ства рыць 
гіс то ры ка-края знаў чы ка лян дар «Мінск. 
Мін шчы на», які бу дзе рас каз ваць пра га-
ра ды, дзе прай шлі дні пісь мен ства. Яшчэ 
адзін век тар на шай дзей нас ці — ака зан-
не да па мо гі хво рым. Мно гія з іх у вель мі 
цяж кім ста не. І га лоў ную за да чу, якую я 
стаў лю пе рад са бой, — ства рыць цэнтр 
рэ абі лі та цыі гэ тых лю дзей. Для та го, каб 
яны без на дзей на не бе га лі па па лі клі ні ках 
і баль ні цах. Кож ны з іх спра буе да ка заць, 
што ён можа раз ліч ваць на льго ты. А каб 
іх атры маць, па трэб на па тлу ма чыць пры-
чын на-вы ні ко вую су вязь: да ка заць, што 
ты слу жыў і гэ та ста ла пры чы най тва ёй 
хва ро бы. А гэ та не так прос та... Са ства-
рэн нем рэ абі лі та цый на га цэнт ра мож на 
бы ло б за біць ад ра зу двух зай цоў: пад-
тры маць зда роўе ве тэ ра наў і не да пус-
ціць сур' ёз ных за хвор ван няў у ма ла дых 
спе цы я ліс таў, якія бу дуць пра ца ваць на 
бе ла рус кай АЭС.

— Алег Паў ла віч, а як вы ста ві це ся 
да бу даў ніц тва на на шай зям лі атам най 
элект ра стан цыі? Ска жы це шчы ра, ці 
вар та нам ча каць па гро зы?

— Ве да е це, су час ныя ядзер ныя энер-
ге тыч ныя ўста ноў кі — вы ключ на на дзей-
ная тэх ні ка. І трэ ба быць дур нем, каб да-
пус ціць ава рыю на АЭС. Ка лі ра ней мы 
спа сы ла лі ся на тэх ні ку, то за раз во пыт 
экс плу а та цыі энер ге тыч ных уста но вак 
на столь кі вы со кі, што су час ная ўста ноў-
ка мае 5 сту пе няў аба ро ны. У вы пад ку 
ава рыі ак тыў най зо ны пра ду гле джа на 
не ўскры ваць яе і да ста ваць на верх, а 
спус каць уніз — у спе цы яль ны кан тэй-
нер, які не да пус ціць рас паў сюдж ван не 
ра ды я цыі ні праз гле бу, ні праз рэ кі. Ка лі 
рап там апе ра тар кі ра ван ня да пус ціць па-
мыл ку, яна ім гнен на фік су ец ца, ад ра зу 
вы да ец ца сіг нал на аба ро ну рэ ак та ра, і 
рэ ак цыя спы ня ец ца. Ды ўво гу ле да пус-
ціць па мыл ку аб слу го вы пер са нал прос та 
не мае пра ва!

— Пра фе сія, якой вы пры свя ці лі 
боль шую част ку свай го жыц ця, мяк-

ка ка жу чы, не з лёг кіх. Не толь кі доб-
ры на па мін па кі ну ла пас ля ся бе пра ца 
атам шчы ка-пад вод ні ка. А каб у вас бы-
ла маг чы масць пра жыць жыц цё на ноў, 
ці склаў ся б ваш лёс па-ін ша му?

— Я, без умоў на, із ноў пай шоў бы па 
гэ тым шля ху. Хоць мая ма ра аб бу даў-
ніц тве ка раб лёў і не ажыц ця ві ла ся. Сы-
хо дзя чы з фло ту, я вель мі па ку та ваў. Усе 
га ды маю ду шу не па кі даў ця жар, му чы ла 
не зда во ле насць. Я на столь кі лю біў флот, 
што не мог без яго ўя віць жыц ця. Я лі чу, 
што ўсе мае хва ро бы — на ступ ствы не 
столь кі ад апра мя нен ня, коль кі ад пе ра-
жы ван няў, што за мест па дзя кі ні за што 
па нёс па ка ран не. І ка лі я ад Аляк санд ра 
Ры го ра ві ча, які ў сва іх моц ных ру ках тры-
мае штур вал лай не ра пад наз вай «Бе-
ла русь», атры маў гэ ты ор дэн, мне ста ла 
ляг чэй, ду ша су па ко і ла ся.
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...На пра ця гу жыц ця, поў на га цяж кас-

цяў і вы пра ба ван няў, ра зам з Але гам Есі-
ным — яго жон ка. Сён ня яна да па ма гае 
ад каз ваць на мае пы тан ні, рас кры вае 
сак рэ ты іх шчас лі ва га ся мей на га жыц ця. 
«У чым сак рэт? А ў тым, што я заў сё-
ды бы ла яму ка рыс най, — пры зна ец ца 
Ла ры са Мі ка ла еў на. — У тым, што мы 
да паў ня ем ад но ад на го. У мя не муж вель-
мі сур' ёз ны, а я ап ты міст — не аб ход ная 
якасць, асаб лі ва для жан чы ны. Ды і як без 
ка хан ня? Ме на ві та не за па лу, а лю бо ві 
да ча ла ве ка, да яго якас цяў, ду шы. Па-
трэб на так лю біць, каб ты быў па трэб ны 
дру го му. Са мае каш тоў нае — ад но сі ны 
па між людзь мі».

Яе на зы ва лі дзе каб рыст кай: лю дзі 
не ра зу ме лі, як мож на з Мін ска ля цець 
на Кам чат ку з ма лень кі мі дзець мі. І яна, 
дач ка фран та ві ка і ўнуч ка ўдзель ні ка гра-
ма дзян скай вай ны, усё лёг ка пе ра но сі ла: 
увесь час пра ца ва ла на стаў ні цай там, дзе 
слу жыў муж. І трэ ба ска заць, што з ро-
ляй жон кі мар ско га афі цэ ра Ла ры са Есі на 
спра ві ла ся на «вы дат на».

Гу та ры ла Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та аў та ра.

ЖЫЦ ЦЁ Ў СТЫ ХІІ ВА ДЫ

ЦЁП ЛЫ 
ПРЫ ЁМ — 
СЛУЖ БА 

З АГЕНЬ ЧЫ КАМ
Ме на ві та так і пры ня та пра ца ваць з афі цэр скім па-
паў нен нем у 72-м гвар дзей скім Аб' яд на ным ву чэб-
ным цэнт ры пад рых тоў кі пра пар шчы каў і ма лод шых 
спе цы я ліс таў.

Сё ле та ву чэб нае злу чэн не атры ма ла вя лі кае (па сён-
няш ніх мер ках) па паў нен не пра фе сі я на лаў. Ме сяц 
та му ў рас па ра джэн не ка ман да ван ня 72-га гвар дзей-
ска га АВЦ пры бы лі 27 ма ла дых афі цэ раў. Пят нац-
цаць лей тэ нан таў скон чы лі Ва ен ную ака дэ мію, ас-
тат нія ма ла дыя пра фе сі я на лы ву чы лі ся на ва ен ных 
фа куль тэ тах у ін шых ВНУ кра і ны.

Пас ля пры быц ця афі цэ раў-на віч коў у Пе чы з кож ным з іх пер-
са наль на па гу та рыў вы ка наў ца аба вяз каў на чаль ні ка 72-га гвар-
дзей ска га АВЦ гвар дыі пал коў нік Сяр гей Но вік. Яго ці ка ві ла лі та-
раль на ўсё: на строй на служ бу, ся мей нае ста но ві шча, пла ны на 
перс пек ты ву. На мес цы бы лі вы ра ша ны праб ле мы як служ бо ва га, 
так і аса біс та га ха рак та ру. Та кім чы нам, на прык лад, лей тэ нан ту 
Яў ге ну Гар ба чо ву да па маг лі з пе ра во дам і пра ца ўлад ка ван нем яго 
жон кі ў мяс цо вую шко лу № 7 на стаў ні цай ма тэ ма ты кі.

Змаг лі вы ра шыць і ад ну з на дзён ных праб лем — раз мя шчэн-
не вы пуск ні коў. Ад шу каў шы рэ зер вы, усіх ха лас ця коў, якія ме лі 
па трэ бу ў жыл лі, раз мяс ці лі ў за га дзя ад ра ман та ва ных па ко ях 
афі цэр ска га ін тэр на та. Жа на тым вы дзе лі лі асоб ныя па коі ся мей-
на га ты пу. Па вод ле слоў са міх вы пуск ні коў, жыл лё выя ўмо вы іх 
цал кам за да валь ня юць.

Як рас ка заў на чаль нік ад дзя лен ня кад раў АВЦ гвар дыі 
пад пал коў нік Ва дзім МЯ ЦЕЛЬ СКІ, амаль па ло ва вы пуск ні коў 
на кі ра ва на на кад ра вае ўзмац нен не цэнт раў ты ла во га і тэх ніч на га 
за бес пя чэн ня. У гэ тых вай ско вых час цях да ўсіх афі цэ раў-на віч-
коў па ста ві лі ся кла пат лі ва. З пер ша га дня служ бы за кож ным 
за ма ца ва лі во пыт ных і аў та ры тэт ных на стаў ні каў, якія цярп лі ва 
і на стой лі ва ву чаць лей тэ нан таў усім пра муд рас цям і тон ка сцям 
вай ско ва га жыц ця, аказ ва юць ім да па мо гу і сло вам, і спра вай.

— За да во ле ны, што старт ма ёй служ бы па чаў ся ў вай ско вай 
«ву чэб цы», — за ўва жыў у гу тар цы лей тэ нант Аляк сей ДЗЯ-
ЛЕН ДЗІК, пры зна ча ны на па са ду на чаль ні ка хар чо вай служ бы 
цэнт ра ты ла во га за бес пя чэн ня. — З пер ша га дня ад чуў ся бе 
паў на вар тас ным чле нам афі цэр ска га ка лек ты ву. Ад чу ва ец ца 
дзе ла вая і ма раль ная пад трым ка з бо ку ста рэй шых та ва ры шаў. 
Мне да вя ра юць і раз ліч ва юць на мя не. Па доб нае стаў лен не не 
да зва ляе рас ха лодж вац ца. Ста ра юся ад каз на ста віц ца да служ-
бо вых аба вяз каў, уні каць ва ўсю тон касць ар га ні за цыі хар ча ван ня 
ва ен на слу жа чых. З та кой пад трым кай і цёп лым пры ёмам у час ці 
мож на го ры звяр нуць!..

Лей тэ нан ты Дзміт рый Ра кіц кі і Анд рэй Рут коў скі не толь кі ра зам 
ву чы лі ся на ва ен на-тэх ніч ным фа куль тэ це БНТУ, але і тра пі лі на 
служ бу ў ад ну вай ско вую часць — цэнтр тэх ніч на га за бес пя чэн ня. 
На ват па са ды ў іх ад ноль ка выя: абод ва пры зна ча ны на мес ні ка мі 
ка ман дзі раў рот за бес пя чэн ня ву чэб на га пра цэ су па ўзбра ен ні.

Ма ла дыя афі цэ ры ра зу ме юць — слу жыць у гэ тай час ці ня-
прос та: не нар ма ва ны пра цоў ны дзень, бес пе ра бой нае за бес пя-
чэн не тэх ні кай пла на вых за ня ткаў кур сан таў, пад тры ман не яе ў 
спраў ным ста не, ра бо та з да ку мен та цы яй... Але цяж кас ці іх не 
пу жа юць. Тым больш што тут ство ра ны нар маль ныя ўмо вы для 
жыц ця і служ бы.

— У поў най ме ры ўсве дам ляю ад каз насць, якая ляг ла на мае 
пле чы, — па тлу ма чыў у хо дзе гу тар кі лей тэ нант Дзміт рый РА-
КІЦ КІ. — У пад на ча лен ні — ва дзі цель скі склад, ка ля двух дзя-
сят каў адзі нак тэх ні кі ву чэб на-ба я вой гру пы. — Гэ та сур' ёз на. 
Тэ а рэ тыч ных ве даў па спе цы яль нас ці атры маў на фа куль тэ це 
да стат ко ва, а вось прак ты кі ма ла ва та. Але спра ва гэ та на жыў ная. 
З аба вяз ка мі ста ра юся спраў ляц ца.

Доб рую кад ра вую пад трым ку ця пер атры ма ла і 3-я гвар дзей-
ская шко ла пад рых тоў кі спе цы я ліс таў тан ка вых і ар ты ле рый скіх 
пад раз дзя лен няў. Вай ско вы ка лек тыў ву чэб най час ці па поў ніў ся 
ад ра зу пяц цю вы пуск ні ка мі Ва ен най ака дэ міі. Усіх іх раз мер ка ва лі 
на раў на знач ныя ка пі тан скія па са ды.

Гвар дыі лей тэ нан ты Мі ка лай Кас пя ро віч і Дзміт рый Па зняк не 
толь кі ву чы лі ся на агуль на вай ско вым фа куль тэ це, але і ра зам 
тра пі лі слу жыць у ад ну ро ту ка ман дзі ра мі ву чэб ных тан ка вых 
уз во даў. На два іх ім на ват вы дзе лі лі доб ра ўпа рад ка ва ны па кой 
у афі цэр скім ін тэр на це, дзе ад на курс ні кі ма юць маг чы масць не 
толь кі ад па чыць пас ля цяж ка га рат на га дня, а і аб мер ка ваць 
агуль ныя для іх пы тан ні па служ бе. Па ста ян ныя ста сун кі сяб роў 
да юць да дат ко выя сі лы ў афі цэр скім ста наў лен ні.

— Без уся ля ка га раз гой дван ня пры няў уз вод кур сан таў з 
трыц ца ці ча ла век, — рас каз вае гвар дыі лей тэ нант Мі ка лай 
КАС ПЯ РО ВІЧ са Сма ля віц ка га ра ё на. — Ва ўсіх аду ка цыя 
не ні жэй за ся рэд нюю тэх ніч ную. На строй на ву чо бу ў хлоп-
цаў ёсць. Зна чыць, бу дуць і вы ні кі. Ужо праз ты дзень ра зам з 
пад раз дзя лен нем зай маў ся на па лі го не. Цяж ка ва та спа чат ку 
да во дзі ла ся. Ка лі ў ака дэ міі, па сут нас ці, ад каз ваў толь кі за 
ся бе, то ў по лі «ру жо выя аку ля ры» да вя ло ся зняць. Ні я кіх па-
ту ран няў, скі дак на ма ла досць і ня во пыт насць тут ня ма. Ка лі 
ўжо ў ця бе на па го нах зор кі, будзь лас ка вы пад рых та ваць ву-
чэб на-ма тэ ры яль ную ба зу да за ня ткаў, ме та дыч на гра мат на 
ад пра ца ваць з пад на ча ле ны мі ву чэб ныя пра цэ сы, пра са чыць 
за вы ка нан нем мер бяс пе кі.

Да стат ко ва хут ка ўвай шоў у пра цоў ны рытм і гвар дыі лей тэ нант 
Аляк сандр Мац ве еў. Да рэ чы, ро дам Аляк сандр з Пе чаў, на ра дзіў-
ся ў сям'і вай скоў цаў. Не дзіў на, што ён стаў афі цэ рам-тан кіс там 
па пры кла дзе свай го баць кі, які, да рэ чы, так са ма па чы наў служ бу 
ў гэ тай жа ву чэб най час ці.

— У нас у вай ско вай час ці цал кам рэ аль на пры нар маль ным 
стаў лен ні да служ бы за ка рот кі час атры маць у пад на ча лен не і 
ро ту, — па тлу ма чыў лей тэ нант Яў ген Бу тар, пры зна ча ны на 
па са ду ка ман дзі ра ўзво да КШМ. — Трэ ба толь кі ста ран на пра-
ца ваць, на бі рац ца во пы ту. А на огул ёсць вя лі кае жа дан не прай сці 
служ бо выя пры ступ кі і ў перс пек ты ве па сту піць на ка манд на-
штаб ны фа куль тэт Ва ен най ака дэ міі. Тры ва лых ве даў і на вы каў 
да та го ча су, ду маю, хо піць.

У ма ла дых афі цэ раў пра цяг ва ец ца ня лёг кая па ра ста наў лен ня. 
Вель мі ха це ла ся б, каб ва ўсіх іх афі цэр ская кар' е ра і аса біс тае 
жыц цё скла лі ся ўда ла. Пос пе хаў вам, лей тэ нан ты!

Мі ка лай МА КА РЭ ВІЧ.
Фо та аў та ра.

«З МУЖ ЧЫН АТРЫМ ЛI ВА ЮЦ ЦА 
ЛЕП ШЫЯ КУ ХА РЫ»

— Я шмат ча су за вi хаў ся ка ля 
плi ты яшчэ пе рад тым, як пай шоў 
у вой ска, — з лёг кай усмеш кай 
ка жа на дык та фон ра да вы Ан-
тон ГАРШ КОЎ. — Га та ваць па-
чаў, ка лi мне бы ло 14 га доў. Ма цi 
ка за ла, што ёй па да ба лi ся блi ны 
ў ма iм вы ка нан нi.

Тэр мi но вую служ бу Ан тон пра хо-
дзiць у Пiн ску, але ра зам з iн шы мi 
са слу жыў ца мi з па гра нiч ных атра-
даў, час цей су праць па вет ра най 
аба ро ны на кi ра ва ны на ву чо бу ў 
114-ю шко лу па пад рых тоў цы пра-
пар шчы каў i спе цы я лiс таў хар чо вай 
служ бы, якая зна хо дзiц ца ў Пе чах, 
пад Ба ры са вам. Ка жа, што кож на-
му з вай скоў цаў ву чо ба па да ба ец-
ца, i лi чыць, што тое па свед чан не 
ку ха ра, якое сал да ты атры ма юць 
пас ля iс пы таў, па вiн на спат рэ бiц ца 
i ў гра ма дзян скiм жыц цi.

У вя лi кай ла ба ра то рыi прак-
тыч на га пры га та ван ня ежы, якая 
дзе лiць адзiн бу ды нак са звы чай-
най сал дац кай ста лоў кай, за ня ткi 
iдуць поў ным хо дам. Па мяш кан не 
для тэ а рэ тыч най пад рых тоў кi ця-
пер пус туе, за тое на кух нi ў ва чах 
мi ту сiц ца ад бе ла га: хлоп цы ў чыс-
тых ку хар скiх ка шу лях i каў па ках 
шчы ру юць ка ля плi ты — нех та га-
туе яч ную ка шу, ва рыць на ва рыс ты 
боршч, ас тат нiя на ра за юць све жую 
ага род нi ну для са ла ты. Тое, што ад-
бы ва ец ца, кры ху на гад вае су час-
нае ку лi нар нае ток-шоу, дзе лю дзi 
зма га юц ца за прэ стыж ную пра цу 
ў вя до мым рэ ста ра не. У сал да таў, 
без умоў на, спе цы фi ка iн шая. Пас ля 
за вяр шэн ня ву чо бы яны пра цяг нуць 
служ бу ў сва iх час цях, дзе бу дуць 
га та ваць для дзя сят каў са слу жыў-
цаў. А та му ку лi нар ныя ве ды для iх, 
зра зу ме ла, на ва гу зо ла та.

— Ка лi сал да ты толь кi пры яз-
джа юць да нас, у iх па чы на юц ца 
за ня ткi па тэ о рыi, — тлу ма чыць 
спе цы фi ку ву чо бы На дзея ЗА-
ВАЦ КАЯ, май стар вы твор ча га 

на ву чан ня, якая ўжо 17-ы год рых-
туе ва ен ных ку ха раў. — А ўжо праз 
тры тыд нi стар ту юць са праўд ныя 
прак тыч ныя за ня ткi.

На дзея За вац кая для хлоп цаў 
— нi бы са праўд ная ку лi нар ная эн-
цык ла пе дыя. Пад ка жа хлоп цам 
кож ную дро бязь. I мож на толь кi 
ўя вiць, коль кi ў яе вы пуск нi коў, 
ка лi кож ны год ШПП вы пус кае 
больш за 100 ар мей скiх «ко каў».

— У на шай шко ле хлоп цы 
ву чац ца га та ваць бар шчы, ра-
соль нi кi, ка пус ту, тэф тэ лi, ра гу, 
беф стро га наў... Ка ра цей, га ту юць 
усё тое, чым пас ля бу дуць кар мiць 
лю дзей у сва iх час цях. I ўсё гэ та 
згод на з ме ню. Кож ны дзень ку-
ха раць неш та но вае, — пра цяг вае 
На дзея Якаў леў на.

— Цi ка ва, а як вы ацэнь ва-
е це пад рых тоў ку бу ду чых ку-
ха раў?

— Ма тэ ры ял пра гра мы па да-
ём праз лек цыi. Пад час прак ты кi я 
га дзi ну тлу ма чу, якiм чы нам трэ ба 
га та ваць пэў ную стра ву, а пас ля 
на зi раю за iх пра цай, каб хут чэй 
пры вы ка лi да са ма стой нас цi. Ёсць 
i кант роль ныя за ня ткi, дзе хлоп цы 

пiсь мо ва ад каз ва юць на пы тан нi 
на конт тэх на ло гii га та ван ня страў, 
апiс ва юць са нi тар ныя па тра ба ван-
нi... На пры кан цы на ву чан ня яны 
зда дуць iс пы ты i атры ма юць па свед-
чан не ку ха ра 3-га раз ра ду. Двой кi, 
да рэ чы, яшчэ нi ко му не ста вi лi.

— Мяр кую, што ча сам да во-
дзiц ца пра ца ваць з сал да та мi, 
якiя нi ко лi на ват не па ды хо дзi лi 
да плi ты.

— Я на огул ду маю, што з муж-
чын атрым лi ва юц ца леп шыя ку ха-
ры. I га ту юць яны з ду шой, з аса-
ло дай. Зра зу ме ла, ся род сал да таў 
трап ля юц ца i тыя, хто пер ша па чат-

ко ва не збi раў ся пра ца ваць ку ха-
рам. Акра мя яеч нi, i пры га та ваць 
нi чо га не мо гуць, але пры хо дзiц ца 
ву чыц ца. I ка лi ў iх па чы нае атрым-
лi вац ца, iм ста но вiц ца ўжо цi ка ва, 
а пас ля ра дас ныя, за да во ле ныя 
ка жуць баць кам, што ў iх атры ма-
ла ся, iх па хва лi лi за пра цу. Да рэ-
чы, ёсць ся род на ву чэн цаў i тыя, 
хто пас ля вяр тан ня з вой ска пай-
шоў пра ца ваць ку ха рам.

— А цi пры хо дзяць да вас па-
дзя кi з час цей, дзе на кух нях 
пра цу юць ва шы вы ха ван цы?

— На на шых iс пы тах, да рэ чы, 
заўж ды пры сут нi чае прад стаў нiк 

па гра нiч ных вой скаў. I вод гу кi, 
якiя мы атрым лi ва ем з час цей, 
звы чай на так са ма доб рыя.

ПРЫ ГА ТУЙ ДОБ РА 
I АТРЫ МАЙ АД ПА ЧЫ НАК

Гвар дыi пра пар шчык Вi таль 
Тун чык, якi пад час на ша га вi зi ту 
вы кон ваў аба вяз кi ка ман дзi ра ву-
чэб най ро ты па пад рых тоў цы спе-
цы я лiс таў хар чо вай служ бы, сам 
ву чыў ся на ку ха ра ў гэ тай шко ле, 
а та му на кух нi лёг ка за ўва жае 
лю бы хiб, пад каз вае сал да там.

— Па мыл кi най час цей ро бяць 
з-за ня ўваж лi вас цi. Але хлоп цы 

га ту юць вы дат на. На мой по гляд, 
асаб лi ва доб ра ў iх атрым лi ва-
юц ца боршч i гу ляш. Я ха рак та-
ры зую iх з леп ша га бо ку. Час ад 
ча су пра ве рыць даб ра якас нае 
пры га та ван не ежы да сал да таў у 
ла ба ра то рыю за хо дзiць гвар дыi 
пад пал коў нiк Ула дзi мiр Ба ран скi, 
на чаль нiк 114 ШПП, i так са ма за-
ста ец ца за да во ле ны пры га та ва-
ны мi стра ва мi.

Вi таль ТУН ЧЫК пад крэс-
лi вае: ня гле дзя чы на тое, што 
ця пер сал да ты зна хо дзяц ца ў 
ву чэб най час цi, дыс цып лi на ў iх 
нi як не змя нi ла ся. «Ка рыс тац ца 

срод ка мi су вя зi мож на толь кi ў 
су бо ту пас ля вя чэ ры i ў ня дзе лю. 
Акра мя асноў най спе цы я лi за цыi, 
кур сан ты вы ву ча юць вай ско выя 
ста ту ты, зай ма юц ца фi зiч най 
пад рых тоў кай, стра ля юць на 
па лi го не. Як ад па чы ва юць? На 
фут бол у Ба ры саў з вай скоў ца-
мi мы не ез дзi лi, а вось кан цэрт 
у га рад скiм До ме куль ту ры ўжо 
на вед ва лi. За доб рае ня сен не 
вай ско вай служ бы сал дат мо жа 
атры маць i па дзя ку, i су тач нае 
зваль нен не. Зра зу ме ла, су стра-
ка юц ца ся род iх i тыя, у ка го бы-
ва юць праб ле мы з дыс цып лi най, 

але мы вель мi хут ка вы праў ля ем 
сi ту а цыю».

«ЗА НА ТОЎ ВА ЕМ РЭ ЦЭП ТЫ 
З КУ ЛI НАР НЫХ ПРА ГРАМ»

Па куль мы раз маў ля ем з та ва-
ры шам пра пар шчы кам, хлоп цы ўжо 
амаль зра бi лi са бе абед. Наш но вы 
зна ё мы Ан тон Гарш коў тым ча сам 
ста iць ля ду хоў кi — ча кае, ка лi пры-
га ту юц ца кат ле ты са свi нi ны.

— Мне зда ец ца, што кож на му 
з нас па да ба ец ца га та ваць, — 
акiд вае Гарш коў по зiр кам сва iх 
са слу жыў цаў, якiя па чар зе дэ гус-
ту юць пры га та ва ныя стра вы. — У 

воль ны час пра гля да ем ку лi нар-
ныя пра гра мы. За па мi на ем, за-
на тоў ва ем рэ цэп ту ру. Хто ве дае, 
мо жа, па доб ная iн фар ма цыя нам 
так са ма бу дзе ка рыс най? Сён-
ня, да рэ чы, на абед у нас бу дзе 
боршч, гру ца з ага род нi най i кат-
ле та мi, са ла та i кi сель.

Праз хвi лi ну Ан тон на хi ля ец-
ца над ду хоў кай i спрыт на да стае 
бля ху з га ра чы мi кат ле та мi.

— I як вы iх га та ва лi?
— Са све жай свi нi ны зра бi лi 

фарш, аб валь ва лi ма су ў му цэ, 
— з ве дан нем спра вы ад каз вае 
ра да вы Гарш коў. — А пас ля аб-
смаж ва лi з двух ба коў да чыр во-
най ска ры нач кi. На пры кан цы ад-
праў ля лi кат ле ты ў сма жыль ную 
ша фу да поў на га пры га та ван ня.

Як ка жа Ан тон, сне да юць i вя чэ-
ра юць сал да ты ў ста лоў цы, а абе-
да юць у ла ба ра то рыi ты мi стра ва мi, 
якiя пры га та ва лi на прак тыч ных за-
ня тках. Та кая спе цы фi ка на ву чан-
ня, каб са мi доб ра ад чу ва лi якасць 
i смак пры га та ва най ежы.

На пры кан цы на шай су стрэ чы 
Ан тон кi дае на ўзда гон, што i до ма 
ён дак лад на бу дзе га лоў ным ку ха-
рам у сям'i: «Ду маю, жон ка на кух нi 
мя не не пе ра го нiць!» Што да даць, 
доб рае жа дан не, якое, як аказ ва-
ец ца, прый шло да хлоп ца ме на вi та 
пад час служ бы ў вой ску.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.
Ба ры саў скi ра ён

�

Вы пуск нік агуль на вай ско ва га фа куль тэ та Ва ен най ака дэ міі 
лей тэ нант Аляк сандр МАЦ ВЕ ЕЎ са сва і мі пад на ча ле ны мі ў час 
па ля во га вы ха ду.

Вай на аб ры ну ла ся на нас, дзя цей, 
так, як і на да рос лых, — бом ба мі, сна-
ра да мі, ку ля мі, го ла дам, хо ла дам, раз-
лу кай. Але і ў гэ тыя га ды дзе ці бы лі 
пер шым кло па там на ро да. Вы жы вем 
мы — вы жы ве кра і на, яе гіс то рыя, ідэа-
лы, бу ду чы ня.

Якой ме рай ча ла ве ча га ўсве дам лен ня 
мож на вы зна чыць ма раль ны подз віг шас-
ці га до ва га То лі Но ві ка ва, які 21 чэр ве ня 
1941 го да з ма май і сяст рой пла на ваў 
эва ку і ра вац ца з Бе ла сто ка хут кім цяг ні-
ком на Мінск і да лей у Са ра таў, дзе жы ла 
яго ба бу ля? 22 чэр ве ня ра ні цай пры быў 
у Лі ду хут кі цяг нік. Фа шысц кія сцяр вят ні-
кі яго раз бам бі лі. То лю цяж ка па ра ні ла 
ў пра вую ру ку. Яго ад вез лі ў баль ні цу, 
дзе ад ня лі ка неч насць вы шэй за ло каць. 
Пас ля яго змяс ці лі ў дзі ця чы дом го ра да 
Лі да. Там ён скон чыў 10 кла саў і ў гэ ты 
час (не зра зу ме ла, якім чы нам і як) на ву-
чыў ся іг раць на ба я не. Паз ней па сту піў у 
Гро дзен скае му зыч нае ву чы лі шча, скон-
чыў яго і быў на кі ра ва ны вы клад чы кам па 
кла се ба я на ў му зыч ную шко лу ў Жо дзі на. 

Гэ та пра яго пісь мен нік Іван Пан чан ка на-
пі саў апо весць «І веч най бу дзе му зы ка».

...Пры аба ро не на шых ру бя жоў на ра цэ 
Днепр у лі пе ні 1941 го да ў до ме Тур бін скіх, 
якія жы лі ў вёс цы не па да лёк ад Дняп ра 
ў Шкло ўскім ра ё не, раз мя шчаў ся штаб 
ды ві зіі. Тут за ста ло ся шмат вай ско ва га 
аб мун дзі ра ван ня. Баць ка быў на фрон це. 
Ма ці з дзець мі аб мун дзі ра ван не сха ва ла ў 
ага ро дзе, а пас ля пе рад ала пар ты за нам.

Фа шыс ты, за ха піў шы вёс ку і да ве даў-
шы ся, што ў до ме Тур бін скіх раз мя шчаў ся 
штаб ды ві зіі, уна чы ўвар ва лі ся ў ха ту і 
ўчы ні лі во быск. Шу ка лі і ў ага ро дзе, і на 
га ры шчы, і ў хля ве... Ні чо га не знай шоў-
шы, ка та ва лі сям'ю, звер скі збі лі ма ці і 
дзя цей, па гра жа ю чы рас стрэ лам. Цу дам 
вы жы лі.

У сям'і Тур бін скіх бы ло во сем дзя цей. 
Ста рэй шы з іх, Пётр, у 1941 го дзе скон-
чыў пер шы курс Ле нін град ска га да рож на-
га тэх ні ку ма. На па чат ку вай ны бу да ваў 
аба рон чыя ру бя жы пад Ле нін гра дам. У 
цяж кія дні бла ка ды 16-га до вы Пётр доб-
ра ах вот ні кам пай шоў на фронт — на аба-

ро ну го ра да. Быў цяж ка па ра не ны. Пас ля 
ля чэн ня на кі ра ва ны на За ход ні фронт у 
Бе ла русь. У скла дзе дру го га Бе ла рус ка-
га фрон ту ў 1944 го дзе вы зва ляў ма лую 
ра дзі му — Шкло ўскі ра ён. Пётр Тур бін скі 
дай шоў да Бер лі на, рас пі саў ся на Рэйх-
ста гу. Вяр нуў ся да моў, але пас ля ра нен-
няў ра на па мёр. Яго ўнуч ка — вя до мая 
спя вач ка Іна Афа нась е ва.

...За сям нац цаць кі ла мет раў ад Ры гі зна-
хо дзіў ся кан цэнт ра цый ны ла гер Са лас пілс. 
У ім за бі лі сто ты сяч ча ла век, у тым лі ку сем 
ты сяч дзя цей. Іх зво зі лі сю ды зі мой 1943 
го да, ка лі нем цы пра вя лі кар ную экс пе ды-
цыю ў пар ты зан скіх ра ё нах Бе ла ру сі. Ва 
ўсіх іх рэ гу ляр на бра лі кроў. Пяць скры няў 
з ам пу ла мі дзі ця чай кры ві ла гер што дня 
па стаў ляў ар міі ня мец кіх вы люд каў.

Пры вы зва лен ні Го мель скай воб лас ці 
ня мец ка-фа шысц кія за хоп ні кі, ад сту па-
ю чы пад уда ра мі Чыр во най Ар міі, па кі-
ну лі ля мяс тэч ка Аза ры чы тры кан цэнт-
ра цый ныя ла ге ры, у якіх утрым лі ва лі ся 
дзе ці, жан чы ны, ста рыя з Го мель скай, 
Па лес кай, Ма гі лёў скай аб лас цей. Усе яны 

бы лі хво ры мі на сып ны тыф. Час ця мі Чыр-
во най Ар міі з трох ла ге раў смер ці бы ло 
вы зва ле на больш за 32 ты ся чы са вец кіх 
гра ма дзян — ста рых, жан чын і дзя цей. 
Ся род іх 15213 дзя цей ва ўзрос це да 13 
га доў, у тым лі ку 517 сі рот, баць кі якіх бы-
лі за бі тыя або за гі ну лі ў гэ тых ла ге рах.

...Мы па мя та ем, уз гад ва ем сва іх баць-
коў, род ных і бліз кіх, усіх па лег лых на 
вай не. Але хто ўспа мі нае нас, дзя цей ва-
ен най па ры, якія ад чу лі ўсе жа хі ва ен на га 
лі ха лец ця, якое за бра ла ў нас баць коў, 
бра тоў, сяс цёр, род ных і бліз кіх — і на ша 
дзя цін ства? У які дзень дзяр жаў най па мя ці 
бе ла рус ка га на ро да ўспа мі на юць дзя цей 
ва ен ных га доў — асаб лі вае гіс та рыч нае 
па ка лен не бе ла рус ка га на ро да, дзя ку ю чы 
яко му пра цяг ва ец ца жыц цё на шай на цыі? 
Дзе ці ва ен най па ры ста лі той пра цоў най 
сі лай, якая да па ма га ла з ру ін уз ды маць 
га ра ды, пра мыс ло васць і сель скую гас-
па дар ку. Мо жа, мэ та згод на ім вы зна чыць 
дзяр жаў ны ста тус «Дзе ці вай ны»?

Нас за ста ло ся ўжо зу сім ма ла. Дык па-
спя шай це ся зра біць усё маг чы мае, каб 

дзе ці ва ен най па ры, якія ба чы лі на свае 
во чы жу дас ныя зла чын ствы ня мец кіх за-
бой цаў, рас ка за лі на ступ ным па ка лен ням, 
як яны аба ра ня лі Ра дзі му, як яны вы жы лі... 
Мы ні чо га не пе ра боль шва ем. Мы прос та 
хо чам, каб но выя па ка лен ні ве да лі і па мя-
та лі пра ге ра ізм сва іх ра вес ні каў, на тхня-
ю чы ся іх бія гра фі я мі, угле дзе лі ся ў ха рак-
та ры тых, хто па ві нен стаць для іх не толь кі 
ле ген дай, але і вы со кім узо рам, год ным 
за хап лен ня і пе рай ман ня. Яны ўжо ады хо-
дзяць з жыц ця, а мно гія ўжо пай шлі... Дык 
да вай це па спя ша ем ся за слу жа на ад даць 
вы со кі го нар дзяр жа вы дзе цям ва ен най 
па ры, юным аба рон цам Ра дзі мы!

Ула дзі мір і Мі ха іл УТКІ НЫ.
Ад рэ дак цыі: Ша ноў ныя дзе ці вай ны, 

да сы лай це ў рэ дак цыю «Звяз ды» свае 
ўспа мі ны пра Вя лі кую Ай чын ную. Ва шы 
на тат кі бу дуць пуб лі ка вац ца ў руб ры цы 
«За губ ле нае дзя цін ства». Та кім чы нам 
ра зам уша ну ем ва шу па мяць, рас кры ем 
ня зве да ныя ста рон кі мі ну ла га і, маг чы ма, 
паў плы ва ем на тое, што ў кра і не з'я віц ца 
асоб ны дзень, пры све ча ны вам.

З рэ дак цый най пош тыЗ рэ дак цый най пош ты  �� СТРА ЧА НАЕ ДЗЯ ЦІН СТВА

Ар мей скi рэ пар тажАр мей скi рэ пар таж  ��

КАБ КА ШЫ ЯКАС НА ВА РЫЎ I БОРШЧ ВЫ ДАТ НА ГА ТА ВАЎ!
Арам Мна ца ка наў, вя ду чы тэ ле пра гра мы «Пя кель ная кух ня», 
ад ной чы па раў наў удзел у ку лi нар ным пра ек це са служ бай 
у вой ску. Маў ляў, пры хо дзiш на яго пра ект хлоп цам, а вяр-
та еш ся да до му ўжо са праўд ным муж чы нам. У сваю чар гу, 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ве даў адзi нае мес ца ў Бе ла ру сi, 
дзе рых ту юць вай ско вых ку ха раў, i да ве даў ся, якiя стра вы 
га ту юць на абед сал да там тэр мi но вай служ бы.

Гвар дыі  пра пар шчык  Ві таль ТУН ЧЫК  ха рак та ры зуе бу ду чых ку ха раў з леп ша га бо ку.Гвар дыі  пра пар шчык  Ві таль ТУН ЧЫК  ха рак та ры зуе бу ду чых ку ха раў з леп ша га бо ку.

Ра да вы Ан тон ГАРШ КОЎ: «Я шмат 
ча су за ві хаў ся ля плі ты яшчэ пе рад 
тым, як пай шоў у вой ска».

Абе да юць сал да ты ў ла ба ра то рыі 
ты мі стра ва мі, якія пры га та ва лі 
на прак тыч ных за ня тках.


