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Ка лі Ган на ЧЫЖ-ЛІ ТАШ іш ла 

ў дэ крэт ны вод пуск, то дрэн на 

ўяў ля ла свой дзень без па лі-

го наў, тэх ні кі і ін тэр в'ю з вай-

скоў ца мі. Яе да чуш цы ўся го 

9 ме ся цаў, а яна пра цяг вае не 

толь кі зды мац ца (Ган на пра цуе 

на «Ва ен-ТБ»), а і зна хо дзіць 

час на твор часць — бу ду чы 

ў дэ крэ це, жур на ліст ка ў па го-

нах на пі са ла дзве кні гі.

Мы су стра ка ем ся з ка ле гай у ад-

ным са ста ліч ных пар каў ад па чын ку, 

дзе яна што дзень гу ляе з ма лень кай 

Уль я най, і аб мяр коў ва ем но ва спе ча-

ныя дэ тэк ты вы — ме на ві та ў та кім 

жан ры пі ша Ган на. Але перш — як 

яна зна хо дзіць на гэ та час?

— Усе пы та юц ца, ка лі я ўсё па спя-

ваю, — пры зна ец ца ма ла дая аў та-

рка. — Ка лі ты ча гось ці вель мі хо чаш, 

мож на знай сці на гэ та хоць га дзі ну, 

хоць не каль кі хві лін. Усё час цей да-

во дзіц ца чуць: я ні чо га не па спя ваю. 

Гэ та ўсё ад га вор кі! На са мрэч гэ ты ча ла век 
прос та за ня ты не чым ін шым.

Дэ тэк тыў ныя сю жэ ты на ра джа юц ца ў 
Ган ны рап тоў на, ча сам не ча ка на, але ма-
тэ ры я лі зуе яна іх толь кі та ды, ка лі да чуш ка 
спіць. Звы чай на гэ та ад бы ва ец ца пад час 
ву ліч най пра гул кі, дзесь ці ў пар ку на ла вач-
цы, а пад час дрэн на га на двор'я — у ма мы 
на кух ні, па куль ма лень кая Уль я на атрым лі-
вае хоць якую пор цыю све жа га па вет ра на 
бал ко не. Ад ным сло вам, пі ша Ган на Чыж-
Лі таш па гра фі ку.

— А як жа на тхнен не? — ці каў лю ся ў 
аў та ра.

— Я не ве ру ў на тхнен не, — пе ра ка на ная 
ва ен ны ка рэс пан дэнт. — Я ве ру ў пра ца-
здоль насць, у сі лу во лі і ў ха рак тар.

Да рэ чы, па пер шай аду ка цыі Ган на — 
вы клад чык анг лій скай мо вы, са цы яль ны 
пе да гог і псі хо лаг. Акра мя та го, ву чы ла ся 
ў Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Бе-
ла ру сі. Жур фак скон чы ла толь кі ня даў-
на. Пер шую кні гу яна пры свя ці ла свай му 
баць ку. Ён і стаў пра та ты пам га лоў на га ге-
роя — Аляк санд ра Пят ро ві ча Ві на гра да ва, 
які з дэ тэк ты ва ў дэ тэк тыў рас кры вае но выя 
зла чын ствы.

Ган нін баць ка — пал коў нік за па су, які 
36 га доў ад слу жыў у вой ску. Але ён мог 
слу жыць і яшчэ больш, каб не аб ста ві ны, 
якія пры му сі лі пай сці на пен сію. У дзяў чы-
ны доў гі час бы ла крыў да за баць ку, та му, 
пры свя ціў шы яму пер шую кні гу, яна ха це ла 
ўсім рас ка заць, які шчы рым і спра вяд лі вым 
афі цэ рам ён быў. Вя до ма, пе ра жы ван ні га-
лоў на га ге роя аб зваль нен ні не з'яў ля юц ца 
асноў ным лейт ма ты вам кні гі. Га лоў нае — 
рас крыць зла чын ства. Ві на гра даў пры сут-
ні чае на ад ным ме ра пры ем стве, дзе гі не яго 
ся бар. І як улас ці ва лю бо му дэ тэк ты ву, ён 
па чы нае гэ тае зла чын ства рас сле да ваць, у 
вы ні ку рас кры вае спра ву.

У сва ім ка бі не це за бі ты ды рэк тар най буй-
ней шай бу даў ні чай фір мы кра і ны. Хто па кі-
нуў 12 куль у гру дзях ах вя ры? У но вай кні зе 
«Прах на вет ры», якая ўжо ёсць у про да жы, 
пал коў нік Ві на гра даў зноў спра буе раз ма-
таць зла чын ны клу бок су пя рэч нас цяў.

— Воб раз Ві на гра да ва не спі са ны да-
слоў на, — удак лад няе аў тар, на зы ва ю чы 
баць ку сва ім Пу а ро. — Дзесь ці я яго на ват 
ідэа лі за ва ла, зра бі ла не та кім, які ён ёсць 
у жыц ці. Ужо з пер шых ста ро нак баць ка 
зра зу меў, пра ка го ідзе раз мо ва. Яму спа-
да ба ла ся.

Се рыя дэ тэк ты ваў з га лоў ным ге ро ем 
пра цяг ва ец ца. Але кож ны раз — гэ та но вая 
гіс то рыя, аб са лют на не звя за ная з па пя рэд-
няй. Ган на па пя рэдж вае, што ў яе дэ тэк ты-
вах не ўба чыш НТБ-шна га сты лю. Тво ры 
больш па доб ныя да кла сі кі: дзяў чы на рас-
ла на Ага це Крыс ці і Ар ту ры Ко нан Дой ле. 
Яна не імк нец ца як ма га больш жу дас на 
пе ра даць мо мант зла чын ства, га лоў нае для 
ма ла до га аў та ра — па ка заць ча ла ве чую 
сут насць.

— Мно гія лю дзі знеш не пры го жыя, ахай-
ныя, вет лі ва та бе ўсмі ха юц ца, а на са мрэч 
вы вер нуць іх ду шу — ні адзін праль ны па ра-
шок не ад мые, — лі чыць Ган на Чыж-Лі таш. — 
Прос та трэ ба жыць па сум лен ні. У сва іх тво-
рах я па каз ваю, што з ся бе ўяў ля юць лю дзі, 
здзяйс ня ючы тое ці ін шае зла чын ства.

У кні зе ня ма рэ аль ных за бой стваў, як 
ду ма юць мно гія з акру жэн ня Ган ны, — не-
каль кі га доў тая пра ца ва ла прэс-афі цэ рам 
Пар ты зан ска га РУ УС, та му пра зла чын ствы, 
якія ад бы ва лі ся ў яе ра ё не, ве дае ня ма ла. 
А вось воб ра зы не ка то рых ге ро яў дэ тэк ты-
ваў, па сло вах аў та ра, узя ты з рэ аль на га 
жыц ця. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца трэ цяй 
кні гі «Рад ня», якая бу дзе апуб лі ка ва на ў 
ся рэ дзі не ле та.

— Пе ра чыт ваю пер шую кні гу і ра зу мею, 
што не ка то рыя мо ман ты я ўжо ад люст ра-
ва ла б па-ін ша му, — пры зна ец ца ва ен ны 
ка рэс пан дэнт. — З кож най но вай кні гай заў-
ва жаю, што рас ту. Ву чу ся са ма ў ся бе.

Яна ўжо ўзя ла ся за но вую, чац вёр тую, 
кні гу. Пі ша і атрым лі вае ней ма вер нае за-
да валь нен не ад гэ та га. Аў тар лі чыць, што 
трэ ба пі саць пра тое, што ты сам ба чыў і 
пе ра жыў. «У но вай кні зе я ад пра ві ла га лоў-
на га ге роя ў Ру мы нію, дзе не ка лі са ма ад па-
чы ва ла», — ка жа Ган на. Да лей — інт ры га



Уво сень 1942 го да гру па на род ных мсці ўцаў 
атра да імя Ге ор гія Дзі міт ра ва за ха пі ла ў фа-
шыс таў эша лон з на ра ба ва най у мяс цо ва га на-
сель ніц тва ма ё мас цю і пад чыр во ным сця гам 
прай шла з ба я мі па чы гун цы. І ўсё гэ та — на 
аку па ва най во ра гам тэ ры то рыі!

БЕ ЛА РУС КІ ЧА ПАЙ
У кра са ві ку 1942 го да ў ляс ным уро чы шчы Гу та-

Мі ха лін, што не па да лёк ад Іва цэ ві чаў, сфар мі ра ваў ся 
пар ты зан скі атрад імя Дзі міт ра ва. Атрад дзей ні чаў на 
тэ ры то рыі Ко саў ска га, Ру жан ска га і Бя ро заў ска га ра-
ё наў. Ды вер сій най гру пай кі ра ваў ад важ ны пар ты зан 
Аляк сандр Са муй лік, яко га за знеш няе па да бен ства з 
ге ро ем гра ма дзян скай вай ны і бяз меж ную сме ласць з 
лю боўю на зы ва лі «бе ла рус кім Ча па ем».

Са стан цыі Лю бя шоў Ва лын скай воб лас ці, раз ме-
шча най на ле вым бе ра зе ра кі Ста ход, пры то ку Пры пя ці, 
фа шыс ты рэ гу ляр на ад праў ля лі ў го рад Ка мень-Ка-
шыр скі чы гу нач ныя са ста вы з на ра ба ва ным у мяс цо ва-
га на сель ніц тва да бром, якое пас ля вез лі ў Ня меч чы ну. 
Пар ты за ны да ве да лі ся, што ў па чат ку ліс та па да 1942 
го да рых та ваў ся чар го вы цяг нік з ка ляд ны мі па да рун-
ка мі: збож жам, птуш кай, мё дам і яй ка мі.

Аляк санд ру Са муй лі ку па сту пі ла пра па но ва за ха піць 
ва ро жы эша лон і пра ехаць па чы гун цы па ты лах фа шыс-
таў з чыр во ным сця гам. Спра ва бы ла ры зы коў ная: са-
мая ма лая не дак лад насць, ня знач ны про мах па гра жа лі 
пра ва лам. Усё-та кі вы ра шы лі дзей ні чаць. Для ажыц цяў-
лен ня апе ра цыі ада бра лі доб ра ах вот ні каў. Пер шым ад-
гук нуў ся ад важ ны і зна ход лі вы раз вед чык Юрый Ло гі наў, 
які да вай ны пра ца ваў па моч ні кам ма шы ніс та па ра во за 
на Паўд нё ва-Ураль скай чы гун цы. Па вод ле за ду мы, яму 
ад во дзі ла ся мес ца ма шы ніс та па ра во за, які пла на ва ла ся 
за ха піць у во ра га пад час бою.

У ды вер сій ную гру пу па пра сі ла ся пар ты зан ка Ган на 
Рудзь ко, якая ў атра дзе ад ноль ка ва доб ра ўме ла стра-
ляць, га та ваць, пе ра вяз ваць ра ны. У апе ра цыі так са ма 
ўдзель ні ча лі Ле а нід Бе са ноў скі, Іван Ула дзі мі раў, Зі но-
вій Аба ку маў, Ва сіль Пу ке маў, Іван Са він. З кож ным з 
іх Са муй лік не раз бы ваў у баі, ха дзіў на ды вер сіі, та му 
быў упэў не ны, што ў лю бой, на ват са май не ча ка най і 
ры зы коў най сі ту а цыі, яны не пад вя дуць.

5 ліс та па да Аляк сандр Са муй лік са сва ёй гру пай апы-
нуў ся пад Лю бя шо вам. Па прось бе пар ты зан мяс цо вы 
жы хар Фе лікс Рэ пя то віч ноч чу зра біў на чыр во ных па лот-
ні шчах пла ка ты накшталт «Смерць фа шысц кім аку пан-
там!». Пар ты за ны вы ве лі са строю тэ ле фон ную су вязь на 
двух кі ла мет ро вым участ ку, спа лі лі ад мі ніст ра цый ны бу-
ды нак пад Руц кам, зні шчы лі мост праз ра ку Ста ход — усё 
для та го, каб гіт ле раў цы на ват не су мня ва лі ся: у іх ты ле 
дзей ні ча юць уз бро е ныя атра ды чыр во на ар мей цаў.

СА РА КА КІ ЛА МЕТ РО ВЫ РЭЙС
Толь кі па ча ло сві таць, як пар ты за ны, бе раж лі ва па-

клаў шы ў рэ чмяш кі на пі са ныя ло зун гі, бяс шум на па да-
бра лі ся да чы гу нач на га па лат на ў ра ё не паў стан ка Сва-

рот ная. На гэ тым мес цы ў за са дзе яны пра ля жа лі ўсю 
ноч. Ра ні цай да паў стан ка на блі жаў ся цяг нік з 16 ва го-
наў і плат фор маў. Як толь кі цяг нік па ка заў ся з-за па-
ва ро ту, пе ра апра ну ты ў фор му чы гу нач ні ка пар ты зан 
Ле а нід Бе са ноў скі, энер гіч на раз мах ва ю чы чыр во ным 
сіг наль ным сцяж ком, ру шыў на су страч. Ма шы ніст па-
ра во за, за ўва жыў шы тры вож ныя сіг на лы аб ход чы ка, 
якія азна ча юць не бяс пе ку, рэз ка змен шыў ход. Гэ та 
да зво лі ла Юрыю Ло гі на ву, уха піў шы ся за по руч ні па-
ра во за, пад няц ца ў буд ку ма шы ніс таў.

Па ра воз ная бры га да, якая скла да ла ся з двух ма-
шы ніс таў — мяс цо вых жы ха роў, пры му ша ных нем ца мі 
вес ці са стаў, пад па рад ка ва ла ся пар ты за нам. З ва го наў 
па ка за ла ся ўстры во жа ная ахо ва, па якой ад на ча со ва 

з абод вух ба коў чы гун кі ўда ры лі аў та ма ты пар ты зан. 
Част ка вар таў ні коў па лег ла пад пры цэль ным аг нём з 
за са ды, ас тат нія ахоў ні кі раз бег лі ся па ле се. За ха піў-
шы цяг нік, да вон ка вых сцен ва го на пар ты за ны пры-
ма ца ва лі ло зун гі, на тру бе па ра во за ўзня лі сцяг. Са мі 
раз мяс ці лі ся па ва го нах та к, каб пры па ды хо дзе да 
стан цый вес ці агонь ад ра зу з усіх ства лоў — во раг 
ні я кім чы нам не па ві нен быў зда га дац ца аб не вя лі кім 
скла дзе атра да.

І вось цяг нік пад рых та ва ны ў ры зы коў ны і тры вож-
ны шлях. Ло гі наў за няў мес ца ма шы ніс та, па даў сіг-
нал ад праў лен ня. Так па чаў ся са ра ка кі ла мет ро вы рэйс 
не каль кіх па тры ё таў, якіх пас ля фа шыс ты ахрыс ці лі 
«буй ны мі дэ сант ны мі сі ла мі баль ша ві коў». Усё, што 
змя шча ла ся ў ва го нах, — збож жа, му ку, са ла, ку рэй, 
гу сей, яй кі — раз да ва лі на стан цы ях і паў стан ках ка ля 
раз ме шча ных бліз ка да чы гун кі вё сак, дзе пар ты за ны 
ра бі лі ка рот кія пры пын кі.

Стан цыю Мах ро, дзе ста яў буй ны ня мец кі гар ні зон, 
пра ля це лі на поў ным ха ду, аб стра ляў шы з ку ля мё та і 
аў та ма таў аса ла пе лых ад не ча ка нас ці гіт ле раў цаў. На 
ад ным з паў стан каў Са муй лік за га даў спы ніц ца і пад-
рых та ваць абоз, за гру зіць яго пра дук та мі і да ста віць у 
пар ты зан скі ла гер. Чар го вы ка рот ка ча со вы пры пы нак 
зра бі лі на стан цыі Вуль ка, дзе вы гру зі лі рэшт кі пра дук-
таў, зня лі сцяг і ло зун гі.

Ся ля не да па маг лі за гру зіць чы гу нач ны са стаў са-
ло май. Бе са ноў скі з за па ле ным фа ке лам хут ка аба бег 
ва го ны. У буд цы па ла ю ча га цяг ні ка за стаў ся ма шы ніст 
Ло гі наў. Цяг нік на бі раў хут касць і на блі жаў ся да раз бу-
ра на га мос та це раз ра ку Пі на. У са мы апош ні мо мант 
бяс страш ны пар ты зан вы ска чыў з пара во за, ска ціў ся 
ўніз пад ад хон — ад быў ся вы бух.

Ба раць ба су праць аку пан таў пра цяг ва ла ся... Неў-
за ба ве Аляк санд ра Са муй лі ка пры зна чы лі ка ман дзі-
рам пар ты зан ска га атра да імя Кі ра ва. За муж насць і 
ге ра ізм, пра яў ле ныя ў ба ях з фа шысц кі мі за хоп ні ка мі, 
ён быў уз на га ро джа ны ор дэ нам Ле ні на. Пас ля вай-
ны больш за 30 га доў пра ца ваў на роз ных па са дах у 
Ка мя нец кім ра ё не, уда сто е ны зван ня Га на ро ва га гра-
ма дзя ні на Ка мян ца. Не ста ла «бе ла рус ка га Ча пая» ў 
1989 го дзе. Удзяч ныя зем ля кі на зва лі ў яго го нар ад ну 
з но вых ву ліц рай цэнт ра.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА,
член Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў



На стас ся РЭ УТ ні ко лі 
не тур бу ец ца на конт та го, 
у чым пай сці на ра бо ту. 
Пры го жыя су кен кі і туф лі 
на аб ца сах — гэ та не пра яе. 
Най больш кам форт на дзяў чы на 
ад чу вае ся бе ў ка муф ля ва най 
фор ме і бер цах. На сця слу жыць 
у ар міі. Яна — су вя зіст ка.

У 56-м асоб ным пал ку су вя зі жан чын 
у па го нах ня ма ла: гэ тую ад каз ную вай-
ско вую пра фе сію ім да вя ра лі здаўна. 
На стас ся ка ман дуе ўзво дам. У яе ў пад-
на ча лен ні — шас цё ра муж чын. І ўсе, а 
гэ та сал да ты тэр мі но вай служ бы, па-
слух мя на вы кон ва юць за га ды свай го 
ка ман дзі ра.

Пад яе кі раў ніц твам вай скоў цы за-
свой ва юць тэ ле граф на-тэ ле фон нае 
ра мяст во, кі ру юць ма біль ны мі вуз ла мі 
су вя зі. Акра мя та го, дзяў чы на лі чыць 
сва ім аба вяз кам уні каць у па трэ бы 
сал дат. Зда ец ца, На стас ся ве дае пра 
іх усё: хто якую на ву чаль ную ўста но ву 
скон чыў, чым зай маў ся ў цы віль ным 
жыц ці...

Са ма дзяў чы на ў ар мію тра пі ла не  
вы пад ко ва. У той час ка лі На сці ны сяб-
роў кі вы бі ра лі пра фе сію пра даў ца, бух-
гал та ра або на стаў ні ка, яна ма ры ла пра 
афі цэр скія па го ны.

— На сіць вай ско вую фор му ха це ла 

з са ма га дзя цін ства, — пры зна ец ца 

На стас ся Рэ ут. — У ма ёй сям'і ні ко-

лі не бы ло вай скоў цаў, але мне заў-

сё ды па да ба ла ся ва ен ная вы праў ка, 

па стра ен ні, з за да валь нен нем на зі ра-

ла за па ра да мі вой скаў Мінск ага гар-

ні зо на... Па коль кі я па сту па ла пас ля 

9 кла са, то на перс пек ты ву вы бі ра-

ла спе цы яль насць, за па тра ба ва ную 

ў ар міі.

Пас ля за кан чэн ня ка ле джа су вя зі 
(ця пер Бе ла рус кая дзяр жаў ная ака дэ-
мія су вя зі) яна тра пі ла ў 56-ы полк, дзе 
слу жыць ужо дзя вя ты год. Спа чат ку 
пра хо дзі ла служ бу па кант рак це. Афі-
цэр скую па са ду за ня ла, ка лі ста ла пра-
пар шчы кам. Збо ры, эк за ме ны — і яна 
лей тэ нант.

Як за пэў ні вае дзяў чы на, пра ца не са-
мая скла да ная: свое ча со ва рэ ага ваць 
на ўсе па ве дам лен ні, са чыць за спраў-
нас цю апа ра ту ры і, ка лі трэ ба, вы праў-
ляць не па лад кі. Але над звы чай ад каз-
ная: вы кон ва ю чы рэ аль ныя прак тыч ныя 
за да чы ў мір ны час, ва ен ныя су вя зіс ты 
зна хо дзяц ца ў па ста ян най ба я вой га-
тоў нас ці. На шчас це, па за штат ныя сі-
ту а цыі ад пра цоў ва юц ца толь кі пад час 
па ля вых вы ха даў і ву чэн няў.

Па коль кі ва ен ная су вязь раз ві ва ец-
ца ўсё больш імк лі ва, увесь час трэ ба 
ўдас ка наль вац ца. Ча су на па чы таць 
што-не будзь для ду шы ў На стас сі не 
ха пае: у ру ках час цей за ўсё — на ву-
ко ва-па пу ляр ная і спе цы я лі за ва ная лі-
та ра ту ра. Ар мія асна шча ец ца но вы мі і 
ма дэр ні за ва ны мі срод ка мі су вя зі, та му, 
каб ад па вя даць, трэ ба ўвесь час пра ца-
ваць над са бой.

— Ліч ба вая тэх ні ка па сту по ва за мя-
няе ана ла га вую, — рас каз вае На стас ся 
Рэ ут. — Ка лі ра ней для яе аб слу гоў ван-
ня бы ло за дзей ні ча на пяць ча ла век, то 
ця пер з ты мі са мы мі за да ча мі мо гуць 
спра віц ца двое. Але ні я кі кам п'ю тар не 
за ме ніць ча ла ве ка: трэ ба кант ра ля ваць 
аб ста ноў ку, уво дзіць пэў ныя да ныя ды, як 
і лю бая апа ра ту ра, ён мо жа даць збой.

Лей тэ нант пры зна ец ца, што ў цы-
віль ным жыц ці не раз да во дзіц ца чуць, 
што слу жыць у ар міі — не жа но чая 
спра ва. «Гэ та на «гра ма дзян цы» не ка-
то рыя лі чаць, што ні ў якім ра зе не пад-
па рад коў ва лі ся б жан чы не, — га во рыць 
На стас ся. — У ар міі ж суб ар ды на цыя — 
не пус ты гук. Ты тут не жан чы на, а та-
кі ж ва ен на слу жа чы, як і ўсе ас тат нія. 
Ні я кіх па ту ран няў!»

Акра мя хі ба што нар ма ты ваў па фі-
зіч най пад рых тоў цы. За мест пад цяг-
ван ня жан чы ны ў па го нах зда юць прак-
ты ка ван ні для прэ са, а на нар ма тыў па 
бе гу для іх ад во дзіц ца больш ча су, чым 
муж чы нам. У ас тат нім, на дум ку лей-
тэ нан та Рэ ут, прад стаў ні цы жа но ча га 
по лу не па він ны вы лу чац ца з агуль на га 
строю. «Раз ты прый шоў у ар мію, за-
будзь ся пра пры го жую пры чос ку, яр-
кі ма кі яж і доў гія па зног ці, — лі чыць 
яна. — Па-за КПП ты мо жаш вы гля даць 
як хо чаш, але нель га за бы ваць, што 
перш за ўсё ты афі цэр».

Ня гле дзя чы на тое, што на служ бе 
На стас ся — да стат ко ва стро гі і па-
тра ба валь ны ка ман дзір, до ма яна — 
пя шчот ная і кла пат лі вая ма ці. Дзяў-
чы на ўпэў не на, што ўсе служ бо выя 
пы тан ні па він ны за ста вац ца за КПП, 
у той жа час ні ў якім ра зе нель га 

пры но сіць свае ся мей ныя праб ле мы 
на ра бо ту.

Лю бі ма му сы ну На сця пры свя чае 
ўвесь свой воль ны час. Той, у сваю чар-
гу, га на рыц ца, што ма ма — афі цэр. А 
ка лі нех та з ад на клас ні каў су мня ва ец-
ца, про сіць, каб за бра ла яго са шко лы 
ў вай ско вай фор ме.

— До ма вы так са ма ка ман дзір?

— Бліз кія ка жуць, што так, але я не 
ска за ла б, — пры зна ец ца дзяў чы на. — 
Я ар гу мен тую гэ та тым, што мой сын 
прос та дыс цып лі на ва ны хлоп чык. Яму 
ха пае ад на го май го по гля ду, і ён усё 
ра зу мее.

Пра бу ду чую пра фе сію ма лень кі Мі-
кі та па куль не за дум ваў ся. Але ма ці не 
вы клю чае, што афі цэр ская ды нас тыя 
мо жа пра цяг нуц ца. Сён ня На стас ся не 
ўяў ляе ся бе ні ў якай ін шай сфе ры. Яна 
ні ко лі не шка да ва ла, што зра бі ла свой 
вы бар на ка рысць аба ро ны Ай чы ны.

— Пра фе сія вай скоў ца заў сё ды бу-
дзе ак ту аль най, — лі чыць ка ман дзір 
уз во да. — Сён ня гэ та і ста біль ны за ро-
бак, і кар' ер ны рост, а яшчэ, без умоў на, 
прэ стыж. Я га на ру ся сва ім зван нем і 
пра фе сі яй. Уво гу ле, пра ца ваць трэ ба 
там, дзе па да ба ец ца. Та ды і на ра бо ту 
бу дзеш ха дзіць з за да валь нен нем
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ТЫЛ 
ВАЙ СКОЎ ЦА

Праў да, за га на ро вае зван не трэ ба бы ло па зма гац ца. 
Друж ныя, та ле на ві тыя і згур та ва ныя — усе як на пад бор — 
вай скоў цы і іх род ныя дзя лі лі ся сак рэ та мі ся мей на га 
шчас ця ў ме жах кон кур су «Сям'я — крыш таль гра мад ства», 
які ўжо не пер шы год ла дзіц ца ў бе ла рус кай ар міі.

Сё ле та за зван не быць най леп шы мі з най леп шых зма га лі ся сем 
шлюб ных пар з роз ных ку точ каў Бе ла ру сі. Ня гле дзя чы на тое, што 
кож ную з іх звяз вае лю боў да ар міі, ужо пад час пер ша га кон кур су — 
«Ві зіт ная карт ка сям'і» — уда ло ся пе ра ка нац ца, што ўсе яны роз ныя. 
І, са мае га лоў нае, у кож на га з іх — свая гіс то рыя ка хан ня.

Ці ка ва, што стар шы пра пар шчык Дзміт рый Гры нюк па зна ё міў ся са 
сва ёй жон кай Ве ра ні кай у Дзень Пе ра мо гі. Гвар дыі ма ёр Аляк сандр 
Па стэр нак, які слу жыць ідэ о ла гам у 103-й асоб най бры га дзе, су стрэў 
сваю Ган ну пад час ва ен на-гіс та рыч най рэ кан струк цыі. Сім ва ліч на, 
што дэ сант нік па вёў пад вя нец ня вес ту аку рат 2 жніў ня, ка лі ад зна-
ча ец ца Дзень па вет ра на-дэ сант ных вой скаў. А вось Мі ха іл і Але на 
Ку мя ко вы згу ля лі вя сел ле ў трыц ца ці гра дус ны ма роз. Та кія ж моц ныя 
ў іх і па чуц ці, пры зна юц ца фі на ліс ты, якія ўдзель ні ча юць у кон кур се 
ўжо дру гі год за пар.

— Пер шы раз мы кры ху са ро ме лі ся, та му не ўсё ўда ло ся рас ка-
заць пра сваю сям'ю, — га во раць Мі ха іл і Але на Ку мя ко вы. — Ды і 
наш ру ха вік, га лоў ны крыш таль на шай сям'і, пя ці га до вая да чуш ка 
Па лі на, не дае ся дзець на мес цы. Дзі ця вель мі ак тыў нае, твор чае, 
та му мы не маг лі за стац ца ўба ку.

Па лі на са праў ды ста ла зор кай кон курс най сцэ ны, толь кі Ку мя ко-
вым зу сім тро хі не ха пі ла да пер ша га мес ца. Але сям'я, якая ле тась 
па ра шэн ні жу ры бы ла трэ цяя, не вы клю чае, што пры е дзе на кон курс 
і на на ступ ны год: су мес ная пад рых тоў ка, як пры зна лі ся кан кур сан ты, 
толь кі згур тоў вае іх сям'ю.

Та ко га мер ка ван ня пры трым лі ва ец ца і сям'я яф рэй та ра Бас ко. 
Толь кі па го ны ў гэ тым вы пад ку но сіць жон ка. Ка ця ры на слу жыць 
ра дыё тэ ле гра фіст кай у ад ной з вай ско вых час цей Ба ры са ва. За ка-
ха ла ся ў ар мію як раз у той час, ка лі ча ка ла з вой ска бу ду ча га му жа. 
На служ бе ў Ка ця ры ны не ка ман дзір ская па са да, але, па пры знан ні 
чле наў сям'і, до ма яна — дак лад на «ге не рал».

Вір ту аль нае па да рож жа па Бе ла ру сі сем'і ва ен на слу жа чых ажыц-
ця ві лі пад час кон кур су «Мой род ны кут, як ты мне мі лы...» Пра мес цы, 
дзе яны на ра дзі лі ся і рас лі, ву чы лі ся і па зна ё мі лі ся, а так са ма дзе 
слу жаць, кан кур сан ты рас каз ва лі з асаб лі вай цеп лы нёй. А твор чыя 
здоль нас ці дэ ман стра ва лі пад час за ключ на га кон кур су.

Моц ны ха рэа гра фіч ны ну мар Ула дзі сла ва і Ак са ны Гу са ко вых пе-
ра нёс гле да чоў у цяж кія ва ен ныя га ды і кан чат ко ва пе ра ка наў жу ры ў 
пра віль ным вы ба ры пе ра мож цаў. Ула дзі слаў — лёт чык-вер та лёт чык 
50-й зме ша най авія ба зы, яго жон ка, па пра фе сіі пе да гог-ар га ні за-
тар, зна хо дзіц ца ў дэ крэт ным вод пус ку. Ма лень кі Ар се ній, які быў 
га лоў ным ба лель шчы кам сва іх баць коў, ка жа, што ста не та кім жа, 
як баць ка. «Ты бу дзеш леп шым за мя не», — ад каз вае Ула дзі слаў 
сло ва мі свай го баць кі-афі цэ ра, які за гі нуў пад час вы ка нан ня во ін-
ска га аба вяз ку.

Як пры зна ец ца Ак са на, вель мі га на ро ва быць жон кай лёт чы ка, 
але за гэ тым ха ва ец ца і што дзён нае хва ля ван не. «Кож ны раз з 
не цяр пен нем ча каю яго зван ка пас ля па лё ту», — ка жа тая, якая 
на зы вае сак рэ там ся мей на га шчас ця ўза е ма ра зу мен не. Не чу ю чы 
на шай раз мо вы, пе ра ка на ны ў гэ тым і яе муж — ві даць, не здар ма 
ка жуць, што муж і жон ка — най леп шая спол ка
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Уз бро е ным Сі лам — 100 га доўУз бро е ным Сі лам — 100 га доў  

КА ЛІ МА МА — АФІ ЦЭРКА ЛІ МА МА — АФІ ЦЭР
Су вя зіст цы пад па рад коў ва ец ца ўзвод сал дат тэр мі но вай служ бы

На стас ся РЭ УТ пра во дзіць за ня так па кі ра ван ні транс парт ным срод кам.

У пад на ча лен ні ў су вя зіст кі — уз вод муж чын.

Жур на ліст у па го нахЖур на ліст у па го нах  

Пі саць пра тое, Пі саць пра тое, 
што сам ба чыў што сам ба чыў 
і пе ра жыўі пе ра жыў
Так лі чыць ва ен ны ка рэс пан дэнт, Так лі чыць ва ен ны ка рэс пан дэнт, 
якая пра цуе ўжо над чац вёр тым дэ тэк ты вамякая пра цуе ўжо над чац вёр тым дэ тэк ты вам

Гэ тая ўні каль ная 
пар ты зан ская 
апе ра цыя 
ста ла 
ба я вой ле ген дай

НА ЗА ХОП ЛЕ НЫМ НА ЗА ХОП ЛЕ НЫМ 
ЦЯГ НІ КУ — ЦЯГ НІ КУ — 

ПА ТЫ ЛАХ ВО РА ГАПА ТЫ ЛАХ ВО РА ГА

На па доб ным па ра во зе, які ця пер зна хо дзіц ца ў му зеі 
чы гу нач най тэх ні кі Брэс та, пар ты за ны ажыц ця ві лі свой 

марш рут па ты лах во ра га.

Ка ман дзір атра да імя Кі ра ва Брэсц ка га пар ты зан ска га 
злу чэн ня Аляк сандр СА МУЙ ЛІК (спра ва).

Як ва Уз бро е ных 
Сі лах вы бі ра лі 

най леп шую сям'ю
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Най вы шэй шыя ба лы жу ры пры су дзі ла 
сям'і лей тэ нан та Ула дзі сла ва ГУ СА КО ВА.

Го рад за сы нае, 
пра чы на ец ца му зей...

Сён ня ўве ча ры экс па зі цыя Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны ажы ве. Тан кіс ты і лёт чы-
кі, зе ніт чы кі і страл кі, пар ты за ны і пад поль шчы кі, а так са ма 
ва ен ныя ка рэс пан дэн ты і ме ды цын скія ра бот ні кі рас ка жуць 
гіс то рыю му зей ных прад ме таў і ін ста ля цый, па ка жуць эпі-
зо ды з ва ен на га жыц ця.

Паў дзель ні чаць у іх атры ма юць маг чы масць і на вед валь ні кі. 
Свя точ ная пра гра ма рас пач нец ца ў 18.00 вы ступ лен нем «фран та-
вой бры га ды». Акра мя та го, на пля цоў цы ка ля му зея раз мес ціц ца 
рэт ра-вы стаў ка аў та ма біль най тэх ні кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў, дзе так са ма бу дзе па ка за на мі лі цэй ская фор ма мі ну лых 
га доў, апош ні мі да сяг нен ня мі па дзе ліц ца Дэ парт амент ахо вы МУС. 
У му зей ных за лах ча кае вы стаў ка «Авія цыя пар ты за нам у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны», ад бу дзец ца прэ зен та цыя ўні каль на га 
му зей на га прад ме та. Не абы дзец ца без сал дац кай ка шы і ва ен-
ных пе сень.

Для на вед валь ні каў но чы му зе яў ар га ні за та ры зні зі лі кошт бі ле та. 
А для тых, хто прый дзе ў ва ен най фор ме Чыр во най або Са вец кай 
ар міі, а так са ма ў гра ма дзян скіх кас цю мах 1930—1950-х га доў, ува-
ход бяс плат ны.

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

З на го дыЗ на го ды  

ВАЖ НЫ СЕК ТАР
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў пры ві тан-
не ўдзель ні кам і гас цям 8-й Між на род най вы ста вы ўзбра ен ня 
і ва ен най тэх ні кі «MІLЕХ-2017», па ве да мі лі га зе це «Звяз да» 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Гэ ты най буй ней шы ва ўсход не еў ра пей скім рэ гі ё не між на род ны 
фо рум, які 8-ы раз пра хо дзіць у Бе ла ру сі, ад люст роў вае асноў ныя 
тэн дэн цыі і перс пек ты вы раз віц ця су свет на га рын ку ўзбра ен няў, 
з'яў ля ю чы ся свед чан нем да сяг нен няў на ву ко вай і кан струк тар скай 
дум кі ў га лі не рас пра цоў кі і вы твор час ці пра дук цыі ва ен на га пры-
зна чэн ня», — га во рыц ца ў пры ві тан ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што сён ня ай чын ны ва ен на-
пра мыс ло вы комп лекс — важ ны сек тар эка но мі кі. «MІLЕХ-2017» 
дае ўні каль ную маг чы масць шы ро кай гра мад скас ці і спе цы я ліс там 
азна ё міц ца з най леп шы мі ўзо ра мі пра дук цыі на шых зброй ні каў. Най-
ноў шыя тэх на ло гіі бе ла рус кай «аба рон кі» спры я юць па вы шэн ню яе 
экс парт ных маг чы мас цяў на су свет ным рын ку ўзбра ен няў», — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы




