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У склад Са вец кай Ар мii ўва хо дзi ла 

i Чыр ва на сцяж ная Бе ла рус кая ва-

ен ная акру га, якая ме ла шмат лi кiя 

тра ды цыi, заў сё ды вы пра боў ва ла 

но выя вi ды ўзбра ен ня, пры ма ла 

ак тыў ны ўдзел ва ўсiх маш таб ных 

ву чэн нях Са вец ка га Са ю за i кра-

iн Вар шаў ска га да га во ра. Па дзеi 

мi ну лых га доў, якiя ад бы лi ся з вы-

ра шаль най ро ляй та га час ных Уз-

бро е ных Сiл, да зво лi лi нам мець 

су ве рэн ную дзяр жа ву, мiр над 

га ла вой i ста бiль насць, якiя сён-

ня з'яў ля юц ца са мы мi га лоў ны мi 

каш тоў нас ця мi бе ла рус ка га на ро-

да. Але свет не ста но вiц ца спа кай-

ней шым: у больш як 400 кроп ках 

ад бы ва юц ца кан флiк ты з пры мя-

нен нем зброi. Та му пе рад па ка лен-

нем, якое ця пер слу жыць ва Уз бро-

е ных Сi лах, ста iць не менш важ ная 

за да ча — пра цяг ва ю чы тра ды цыi 

па пя рэд нi каў, без да кор на за бяс-

печ ваць ва ен ную бяс пе ку сва ёй 

кра i ны.

— Бе ла рус кая ар мiя раз вi-

ва ец ца iмк лi вы мi тэм па мi. На 

ўзбра ен не па сту пае но вая тэх нi-

ка, у тым лi ку ай чын най вы твор-

час цi, ма дэр нi зу ец ца тое, што 

ёсць. Гэ та «гон ка ўзбра ен няў» 

цi та кая па зi цыя — лепш кар мiць 

сваё вой ска, чым чу жое?

— Ка заць пра тое, што мы ўклю-

ча ем ся ў «гон ку ўзбра ен няў», якая 

на зi ра ец ца па мiж ты мi ж ЗША i Ра-

сi яй, НА ТА i Ра сi яй, я не ма гу. Так, 

мы пе ра ўзброй ва ем ар мiю, але па 

ме ры маг чы мас цяў i па трэ бы: што 

стра тэ гiч на не аб ход на ця пер. Па-

тэн цый ны пра цiў нiк яшчэ па ду мае, 

цi вар та яму звяз вац ца з дзяр жа-

вай, у якой ёсць тое, што мо жа на 

яго сур' ёз на па ўздзей нi чаць. Рэ-

ак тыў ная сiс тэ ма зал па ва га агню 

«Па ла нэз», якую мы пры ня лi на 

ўзбра ен не, з'яў ля ец ца важ кiм ар-

гу мен там пры вы ка нан нi ба я вых 

за дач. Доб ра ра зу ме ю чы, што 

хтосьці на ўрад цi па ру шыць на шы 

ме жы на тан ку, раз вi ва ем сiс тэ мы 

раз вед кi па вет ра на га пра цiў нi ка i 

про цi па вет ра най аба ро ны. На бы-

ва ем ра дыё ла ка цый ныя стан цыi 

ай чын най вы твор час цi «Ра са-РБ» i 

«Ус ход-Д», ра сiй скiя «Пра цiў нiк-Г», 

«Соп ка» i «Пад лёт», атры ма лi ад 

Ра сiй скай Фе дэ ра цыi ча ты ры ды-

вi зi ё ны «С-300», па паў ня ем свой 

ар се нал но вы мi зе нiт на-ра кет ны мi 

комп лек са мi «Тор-М2», якiя лi чац-

ца най леп шы мi ў сва iм кла се. Сё-

ле та за ку пiм пя тую ба та рэю, якая 

ўвой дзе ў склад сфар мi ра ва на га 

зе нiт на-ра кет на га пал ка. Мы ка-

жам пра тое, што не аб ход на мець 

ма бiль ны вы со ка пад рых та ва ны 

кам па нент Уз бро е ных Сiл, якi мог 

бы iм гнен на вы ка наць за да чу, та-

му раз вi ва ем сi лы не ад клад на га 

рэ ага ван ня, у тым лi ку сi лы спе-

цы яль ных апе ра цый. Для та го каб 

па вы сiць аг ня вую моц апош нiх, 

на бы лi сiс тэ му 2Б23 «Но на», што 

да мая да зво лiць сфар мi ра ваць 

у дэ сант ных бры га дах два ды вi-

зi ё ны. Сi лы не ад клад на га рэ ага-

ван ня, ме ха нi за ва ныя i тан ка выя 

ба таль ё ны — тут мы iдзём па кi-

рун ку аба ро ны аса бо ва га скла ду: 

гэ та су час ныя бро не ка мi зэль кi, 

шле мы, iн шыя эле мен ты экi пi роў-

кi. У тан ка вых вой сках ма дэр нi зу-

ем тан кi да ўзроў ню БМ-3, для сiл 

спе цы яль ных апе ра цый — БТР-70, 

iдзём па шля ху вы твор час цi i пры-

няц ця на ўзбра ен не на шых лёг ка-

бра нi ра ва ных аў та ма бi ляў ты пу 

«Кай ман» i «V-1». Мы ўжо на бы лi 

во сем са ма лё таў «Як-130», за клю-

чы лi кант ракт на па стаў ку яшчэ 

ча ты рох, а так са ма 12 са ма лё таў 

«Су-30СМ». Гэ та шмат функ цы я-

наль ны са ма лёт (i штур ма вiк, i знi-

шчаль нiк, i бам бар дзi роў шчык), якi 

па ка заў ся бе з са ма га леп ша га бо-

ку пад час ба я вых дзе ян няў у Сi рыi. 

Не ка то рыя кры ты кi ка жуць, што ён 

да ра гi. Мож на на быць iн шы, але ён 

бу дзе вы кон ваць ад ну функ цыю, 

а нам па трэб на тры. Зра зу ме ла, 

лiш нiх гро шай ня ма, але ў фi нан са-

ван нi бе ла рус кай ар мii ад маў ляць 

нель га. У якiм аб' ёме — бу дзем 

ацэнь ваць аб ста ноў ку.

— Пад час па ся джэн ня Са ве-

та бяс пе кi кi раў нiк дзяр жа вы 

ад зна чыў, што сён ня важ на не 

толь кi ма дэр нi за ваць Уз бро-

е ныя Сi лы, а i пры ста соў ваць 

iх да маг чы мых ба я вых дзе ян-

няў...

— Пра цэс бу даў нiц тва i раз вiц ця 

Уз бро е ных Сiл бяс кон цы. Дзя куй 

кi раў нi ку дзяр жа вы, што аса бiс-

та ўдзель нi чае ў iм, асаб лi ва гэ та 

да ты чыц ца пы тан няў пе ра ўзбра-

ен ня i ма дэр нi за цыi. Уз бро е ныя 

Сi лы — гэ та ж не толь кi ар га нiзм, 

якi па ста ян на раз вi ва ец ца i не ча га 

да ся гае. Мы па вiн ны дзей нi чаць 

ва ўмо вах тых вы клi каў i па гроз, 

якiя iс ну юць на гэ ты мо мант. Ка лi 

сён ня ёсць ве ра год насць гiб рыд-

най вай ны (раз мы тых ба я вых дзе-

ян няў), то ўжо ця пер мы па вiн ны 

быць да яе га то вы мi.

— Улiч ва ю чы не ста бiль ную 

аб ста ноў ку ў све це, як нам уда-

ец ца за ста вац ца свое асаб лi вым 

вост ра вам бяс пе кi па мен шай 

ме ры ў Еў ро пе?

— У якой яшчэ пост са вец кай 

дзяр жа ве, акра мя Бе ла ру сi, за час 

сва ёй не за леж нас цi не бы ло ўзру-

шэн няў са страль бой, вай ной i ўсiм 

ас тат нiм? Гэ та так са ма свай го ро-

ду да сяг нен не. I Прэ зi дэн та на шай 

кра i ны, i Уз бро е ных Сiл, i ўся го 

бе ла рус ка га на ро да, якi на столь кi 

на па ку та ваў ся за сваю гiс то рыю, 

што мiр на на шай зям лi ўзво дзiць 

да най вы шэй шай каш тоў нас цi.

— Вай скоў цы, якiя слу жаць 

не пер шы год, шчы ра пры зна-

юц ца: та го, што ад бы ва ец ца ў 

раз вiц цi ар мей скай iнф ра струк-

ту ры апош нiм ча сам, не ба чы лi 

за ўсю служ бу...

— Гас па дар ка ў нас да во лi вя-

лi кая: ва Уз бро е ных Сi лах 312 

«ар га нiз маў» — злу чэн няў, аб' яд-

нан няў, во iн скiх час цей, пад раз-

дзя лен няў, уста ноў, ар га нi за цый. 

I ў кож на га ёсць свая ма ё масць: 

па чы на ю чы ад пя цi-шас цi бу дын-

каў, за кан чва ю чы ва ен ны мi га рад-

ка мi з сот ня мi па бу доў. Вя до ма, 

усё гэ та трэ ба па трым лi ваць у на-

леж ным вы гля дзе. I ў гэ тым нам 

да па ма гае Дзяр жаў ная пра гра ма 

ўлад ка ван ня ва ен ных га рад коў, 

ку ды ўклю ча ны ча ты ры ар мей скiя 

«ар га нiз мы»: 19-я i 120-я ме ха нi-

за ва ныя бры га ды, улад ка ван не 

якiх мы ўжо за вяр шы лi, пра цяг-

нец ца доб ра ўпа рад ка ван не 72-га 

аб' яд на на га на ву чаль на га цэнт ра 

i Ва ен най ака дэ мii. Ёсць па трэ ба 

пра доў жыць гэ тую пра гра му яшчэ 

на пяць га доў. Звы чай ны сал дат 

пас ля вы ка нан ня служ бо вых за дач 

хо ча па мыц ца, сха дзiць у лаз ню, 

ад па чыць. Маг чы ма, у эка ном-

ва ры ян це, але мы мак сi маль на 

iмк нём ся гэ тыя ўмо вы ства рыць. 

Што да ты чыц ца афi цэ раў, пра-

пар шчы каў i ва ен на слу жа чых па 

кант рак це, якiя жы вуць у ва ен-

ных га рад ках, яны ма юць па трэ-

бу ў да ху над га ла вой. Ле тась мы 

ўвя лi ў строй два жы лыя да мы на 

290 ква тэр. Дзя ку ю чы кi раў нiц-

тву Вi цеб скай воб лас цi ўда ло ся 

пра вес цi ра монт у 70-ква тэр ным 

до ме ў ва ен ным га рад ку За сло-

на ва, якi ста яў за кан сер ва ва ны 

шмат га доў. Ця пер там жы вуць 

афi цэр скiя сем'i. Сё ле та ў роз най 

ста дыi па бу до вы зна хо дзяц ца ча-

ты ры жыл лё ва-бу даў нi чыя спа жы-

вец кiя ка а пе ра ты вы на 990 ква тэр 

для ва ен на слу жа чых. Уз во дзiц ца 

ва ен ны га ра док у Аст раў цы, ку ды 

мы пе рад ыс ла ку ем зе нiт на-ра кет-

ны полк з Ба ра на вiч. На ча ла ве ка, 

якi но сiць па го ны, ус кла дзе на за-

да ча пе ра но сiць цяж кас цi ва ен най 

служ бы, усё ас тат няе мы па вiн ны 

яму за бяс пе чыць.

— Анд рэй Аляк се е вiч, не бу-

дзем ха ваць: у ар мii сён ня вя лi-

кiх гро шай не за ро бiш, ды i аба-

ро на Ра дзi мы нi ў якiя ча сы не 

бы ла спра вай пры быт ку. Тым не 

менш цi пра ду гле джа ны пэў ныя 

ма тэ ры яль ныя за ах воч ван нi для 

тых, хто хо ча звя заць сваё жыц-

цё з вой скам?

— Га лоў най ма ты ва цы яй пай-

сцi слу жыць для май го па ка лен-

ня быў па тры я тызм. Ця пе раш няе 

па ка лен не больш праг ма тыч нае, 

а гэ та не вель мi доб ра для Ра дзi-

мы. Афi цэ ры iдуць у вой ска доб-

ра ах вот на. На ват су во раў скае 

ву чы лi шча ў нас дае «сва бод ны» 

дып лом: хо ча юнак стаць гiс то ры-

кам — па сту пае ў БДУ, жа дае на-

сiць па го ны — у Ва ен ную ака дэ мiю 

або ў ВНУ iн шых сi ла вых струк-

тур, на ват за ме жа мi на шай кра i-

ны. Сал дат жа тэр мi но вай служ бы 

трап ляе ў вой ска не па сва ёй во лi: 

згод на з Кан сты ту цы яй, гэ та яго 

свя ты аба вя зак. У той час, па куль 

ён атрым лi вае ва ен на-ўлi ко вую 

спе цы яль насць, якая спат рэ бiц-

ца та ды, ка лi ён бу дзе аба вя за ны 

стаць на аба ро ну кра i ны, цы вiль ны 

ча ла век вы хоў вае дзя цей, сва ёй 

дзей нас цю пры но сiць дзяр жа ве 

ка рысць, пла цiць па да так. Зда-

ец ца, i пер шы мае ра цыю, i дру гi, 

але як ма ты ва ваць сал да та? Не 

пер шы год мы зай ма ем ся гэ тай 

праб ле май. Ча ла век, якi ад слу жыў 

тэр мi но вую служ бу, па вi нен мець 

пэў ныя пры вi леi: пры па ступ лен-

нi ў на ву чаль ныя ўста но вы, пры 

атры ман нi па коя ў iн тэр на це, пры 

па ступ лен нi на дзяр жаў ную служ-

бу ў па раў на ннi з асо ба мi, якiя не 

бы лi ў вой ску.

— Афi цэр ская служ ба пры-

ваб лi вае мно гiх, але не кож на му 

па сi лах. Хто паў плы ваў аса бiс та 

на ваш пра фе сiй ны вы бар?

— Мая ма цi. Я з са ма га дзя-

цiн ства за хап ляў ся збро яй, на ват 

кан стру я ваў са ма роб ную. Ад ной-

чы, пры бi ра ю чы ся ў па коi, ма ма 

па чу ла па ра дыё, што ў Мiн скае 

су во раў скае ва ен нае ву чы лi шча 

пра во дзiц ца на бор. Яна на столь кi 

за ра зi ла ся гэ тай iдэ яй, што спы-

та ла, цi не ха чу я па спра ба ваць 

ту ды па сту пiць. Я па га дзiў ся. 

Так i тра пiў з вяс ко вай шко лы ў 

ста лi цу. Спа чат ку бы ло цяж ка. 

Га рад скiя хлоп чы кi бы лi больш 

шуст рыя, пад рых та ва ныя, але 

ўжо дру гую чвэрць я скон чыў на 

«вы дат на». За тое, што стаў вай-

скоў цам, удзяч ны сва ёй ма ту лi. 

Баць ка доў гi час не мог з гэ тым 

змi рыц ца. У яго бы ла ма ра, каб 

сын пра ца ваў ве ту ра чом, пры чым 

га лоў ным у ра ё не. Атры ма ла ся не 

па яго... Ка лi я ву чыў ся на ка манд-

на-штаб ным фа куль тэ це Ва ен най 

ака дэ мii, дзесь цi за тры ме ся цы 

да сва ёй смер цi ён ска заў: «Сы-

нок, я так та бой га на ру ся...»

— Анд рэй Аляк се е вiч, вы нi-

ко лi не ха ва е це, што на ра дзi лi ся 

ў вёс цы. У якой сям'i з'я вiў ся на 

свет бу ду чы ге не рал?

— У са май звы чай най, ся лян-

скай. Маё дзя цiн ства прай шло на 

Вi цеб шчы не, у вёс цы Ра вя кi, што 

ў Бе шан ко вiц кiм ра ё не. Па се лi шча 

не вя лi кае — уся го сем хат, ця пер 

во сем: на ма лой ра дзi ме за стаў ся 

мой брат. Ця пер са сва ёй сям' ёй 

там адзiн жы ве: ас тат нiя, мы iх на-

зы ва ем дач нi ка мi (на сам рэч, гэ та 

дзе цi ад на вяс коў цаў), бы ва юць 

на ез да мi. Жыц цё ў вёс цы бы ло 

ня прос тае, у па ста ян най ра бо це: 

як ле там па пра цу еш — так бу-

дзеш ся бе ад чу ваць i зi мой. Уво-

гу ле, вяс ко вае жыц цё за гар тоў-

вае ча ла ве ка. I гэ тая за гар тоў ка 

ва ўсiх скла да ных сi ту а цы ях мне 

да па ма га ла. Ка лi ву чыў ся ў ака дэ-

мii, а по тым слу жыў у За сло на ве, 

на ма лой ра дзi ме бы ваў час цей, 

увесь час бы ла ра бо та: то па ка-

сiць, то пе ра араць зям лю, то на-

сек чы дроў... Ця пер жа ў су вя зi са 

сва ёй за гру жа нас цю доб ра, ка лi i 

раз у паў го да за еду. Ды i, акра мя 

бра та, больш ня ма да ка го: ма цi 

жы ве са мною.

— Цi не пра га да ла яна, ад даў-

шы вас у су во раў скае ву чы лi-

шча?

— Пра ве дзе ныя там га ды ў лю-

бым вы пад ку не бы лi да рэм ныя. 

Ву чы лi шча вы хоў вае дыс цып лi-

ну: гэ та вы ка нан не за га даў, пры-

трым лi ван не рас па рад ку дня. Ва 

ўсе ча сы ў су во раў скiм ву чы лi шчы 

ўдзя ля ла ся вя лi кая ўва га спор ту. 

Вя до ма ж, гэ та сяб роў ства: та кiх 

уза е ма ад но сiн, як там, я больш нi-

дзе не су стра каў. Бы лi на дзей ныя 

та ва ры шы i ў ва ен ным ву чы лi шчы, 

але ў су во раў скiм мы жы лi адзi най 

сям' ёй. На афi цэ раў-вы ха ва це ляў 

у зван нi ка пi та на цi ма ё ра гля дзе лi, 

як на глы бо ка да рос лых лю дзей. 

Ма ёр Юрый За да рож ны, ка ман-

дзiр на ша га ўзво да, з'яў ляў ся для 

нас аў та ры тэ там. Ка ман дзiр ро ты 

ўво гу ле быў не да ся галь ны, а на-

чаль нi ка ву чы лi шча мы назіралі, 

мо жа, раз у паў го да. Ця пе раш нiя 

су во раў цы, зда ец ца, на ват мi нiст-

ра аба ро ны бачаць час цей. Су во-

раў скае ву чы лi шча — гэ та шко ла, 

якую трэ ба раз вi ваць i ўдас ка наль-

ваць: там вы хоў ва юць па тры ё таў 

сва ёй кра i ны.

— А цi за дум ва лi ся, што ка лi б 

вы ў свой час не скон чы лi су во-

раў скае, то шлях да ге не раль-

скiх па го наў быў бы як мi нi мум 

скла да ней шы?

— Я не ма рыў быць ге не ра лам. 

За са вец кiм ча сам гэ тае зван не 

ўво гу ле зда ва ла ся не да ся галь-

ным. Шлях ге не ра ла — заўж ды 

скла да ны. Я доб ра ра зу меў, праз 

што трэ ба прай сцi, якiя па са ды 

змя нiць, каб на сiць ге не раль скiя 

па го ны. Чым вы шэй шая па са да, 

боль шая ад каз насць i мен шая ўва-

га сям'i. Гэ та тыя цяж кас цi ар мей-

скай служ бы, якiя мы гi па тэ тыч на 

ўспры ма ем, ка лi ста но вiм ся вай-

скоў ца мi.

— Ня ўдзяч ная гэ та спра ва — 

ра бiць пра гно зы, але якi мi ба чы-

це Уз бро е ныя Сi лы ха ця б праз 

тры га ды?

— Да гэ та га ча су мы за вер шым 

вы ка нан не Пла на бу даў нiц тва i 

раз вiц ця Уз бро е ных Сiл i бу дзем 

мець тую ар мiю, якую мер ка ва лi. 

Гэ та бу дзе моц ны кам па нент сiл 

не ад клад на га рэ ага ван ня, поў нас-

цю асна шча ныя i за бяс пе ча ныя 

ўсiм не аб ход ным сi лы спе цы яль-

ных апе ра цый, сур' ёз ны ра дыё ла-

ка цый ны склад нiк, якi да зво лiць 

нам у поў ным аб' ёме вес цi раз вед-

ку па вет ра на га пра цiў нi ка, а такса-

ма тыя лю дзi, якiя бу дуць аба ра-

няць сваю кра i ну праз тры га ды. 

А мiр, бяс пе ку i спа кой на бе ла рус-

кай зям лi пад кi раў нiц твам свай го 

Прэ зi дэн та мы за бяс пе чым. Гэ та 

на ват не вы клi кае су мнен няў!

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

«Я не ма рыў быць ге не ра лам»

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

I К
А Н

О В
I Ч
А.

«Пе рад па ка лен нем, якое 
ця пер слу жыць ва Уз бро е ных 
Сi лах, ста iць не менш важ ная 
за да ча — пра цяг ва ю чы 
тра ды цыi па пя рэд нi каў, 
без да кор на за бяс печ ваць 
ва ен ную бяс пе ку сва ёй 
кра i ны».


