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Аб кат ка тан кам — 
ад но з асноў ных 
прак ты ка ван няў для 
кож на га сал да та ў ме жах 
комп лекс на-
кант роль ных за ня ткаў 
па агуль на вай ско вых 
дыс цып лі нах. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
стаў свед кам та го, 
як вай скоў цы 72-га 
Аб' яд на на га ву чэб на га 
цэнт ра пад рых тоў кі 
пра пар шчы каў 
і ма лод шых спе цы я ліс таў, 
які раз ме шча ны ў Пе чах, 
на ад зна ку зда юць 
нар ма тыў, які, хут чэй 
за ўсё, за пом ніц ца ім 
на ўсё жыц цё.

На так тыч ным по лі ста іць гул 
ад вы стра лаў і вай ско вай тэх ні-
кі. Сал да ты ў кас ках па чар зе 
ўскок ва юць у акоп, стра ля юць 
па БМП, кі да юць гра на ту, ха-
ва юц ца ў ако пе пад пра яз джа-
ю чай ма шы най, а пас ля зноў 
ата ку юць яе з ты лу. Усё зда лёк 
па доб на на са праўд ныя ба я выя 
дзе ян ні, ад нак гэ та ву чэн ні, і 
для бяс пе кі сал да ты вы ка рыс-
тоў ва юць на за ня тках ву чэб ную 

су праць тан ка вую гра на ту і ха-
лас тыя па тро ны. Пас ля кож най 
спро бы кі раў нік на ву чэб най 
кроп цы вы стаў ляе сал да там 
ад зна кі.

— Га лоў ныя мэ ты за ня ткаў — 
пра вер ка прак тыч ных на вы каў 
аса бо ва га са ста ву ў ба раць бе 
з бро не аб' ек та мі пра ціў ні ка, а 
так са ма вы пра цоў ка пры ёмаў 

псі ха ла гіч най устой лі вас ці пры 
ад біц ці тан каў пра ціў ні ка, — 
тлу ма чыць ка пі тан Па вел 
КАЗ ЛОЎ, ка ман дзір звод най 
ро ты рэ зер ву 114 шко лы па 
пад рых тоў цы пра пар шчы каў і 
спе цы я ліс таў хар чо вай служ-
бы. — Па доб нае прак ты ка ван не 
за гар тоў вае ха рак тар сал да та. 
Па мя таю, як сам удзель ні чаў 
у аб кат цы тан кам. Без умоў на, 
хва ля ваў ся, ці зраб лю ўсё пра-
віль на, ці спра віц ца з кі ра ван нем 
ме ха нік-ва дзі цель, але та ды, як 
і за раз, усё бы ло доб ра.

Анд рэй ЦА РЫ КАЎ, ра да-
вы звод най ро ты рэ зер ву, з 
усмеш кай пры зна ец ца:

— На па чат ку, ка лі за ла зіў 
у акоп, кры ху хва ля ваў ся, гля-
дзеў на пя сок, ду маў аб тым, як 
ма шы на пра е дзе над ако пам. 
Га лоў ным бы ло тра піць дзвю-
ма гра на та мі па БМП. На пэў на, 
вы ка наў усё нар маль на — атры-
маў ад зна ку «доб ра».

Та рас ШЧЫ РЫ,
Ба ры саў скі ра ён.

Фо та аў та ра

�

Ужо з 21 сту дзе ня бе ла рус кія ва ен ка ма ты пе-
ра ста нуць пры зы ваць у мір ны час на тэр мі но вую 
служ бу і ў рэ зерв шмат дзет ных та таў. Да та го ж 
атры ма юць іль го ту ў вы гля дзе ад тэр мі ноў кі тыя 
хлоп цы, якія ста на ві лі ся та та мі двой чы. Ад па вед-
ны за ка на даў чы акт ужо апуб лі ка ва ны на На цы-
я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле. За раз жа 
тыя пры зыў ні кі, якія вы хоў ва юць трох і больш 
дзя цей, ка рыс та юц ца пра вам на ад тэр мі ноў ку. 
Яна пад аў жа ец ца да та го ча су, па куль баць ку не 
споў ніц ца 27 га доў.

Акра мя та го, не ка то рыя ва ен ка ма ты ча кае 
рэ фор ма. Праў да, за кра не яна толь кі тыя ра ё-
ны, дзе ў апош нія га ды пры зы ва ец ца ў ар мію 
і ста віц ца на вай ско вы ўлік не так шмат ма ла-
дых лю дзей. Пры та кім рас кла дзе мяс цо выя 
ва ен ка ма ты бу дуць пе ра ўтво ра ны ў пад раз дзя-
лен ні ка мі са ры я таў, якія зна хо дзяц ца ў ін шых 
ра ё нах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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Ма ту ля час та рас каз ва ла 
мне пра вай ну… Лю дзі 
бя гуць у лес, уця ка юць 
ад фа шыс таў, ад іх 
са ма лё таў, што ніз ка 
гу дуць над буль боў ні кам, 
рас кід ва ю чы смя рот ныя 
бом бы. Ма ма са мною ў 
пры по ле паў зе па по лі ў 
лес. А ў вёс цы ўжо га раць 
ха ты, свір ны, са ды — усё 
бы ло ў аг ні…

Вя до ма, я гэ та га не па мя таю і 
толь кі ця пер ра зу мею: нас маг ло 
і не быць…

Па мяц цю аб тых па дзе ях 
з'яў ля ец ца швей ная ма шын ка, 
якую баць ка за ка паў у са дзе: 
Ён так ка заў: «Ка лі за ста нём-
ся жыць, дык бу дзе як жыць». 
І праў ду ка заў. Ад ра зу пас ля 
вай ны вы ка па лі яе, аб га рэ лую, 
і вяр ну лі да жыц ця. Гэ тая ма-
шын ка і ця пер ста іць у мя не і 

зай мае па чэс нае мес ца ра зам 
з ін шы мі рэ ча мі.

Яна столь кі па слу жы ла лю-
дзям дзя ку ю чы ўме лым ру кам 
ма ёй ма мы! Шы лі ся бур кі, ка-
жу хі, пад дзёў кі, па лі то, га лі фэ, 
ка шу лі і шмат ча го ін ша га. Ма ма 
бы ла швач кай-са ма вуч кай, са ма 
ра бі ла вы край кі і да па ма га ла лю-
дзям, чым маг ла, а яны — нам, 
бо баць кі ўжо не бы ло, а мы, дзе-
ці, ха це лі ес ці.

Як скрозь доў гі-доў гі сон, я 
ўспа мі наю дзень Пе ра мо гі. Пе-
ра мо гу ча ка лі ўсе: і ма лыя, і да-
рос лыя. Ка ля дзя сят ка цяг ні коў 
ста яць на на шай стан цыі Хальч. 
Сал да ты-пе ра мож цы па вы хо дзі лі 
з ва го наў, бо не вя до ма ка лі яны 
па едуць да лей — праз дзень ці 
праз тры. Ня звык лае моц нае 
«ўра» ня сец ца да лё ка-да лё ка. 
Ка за лі, што яно бы ло чу ваць у 
Чэц вер нях, Ба боў цах. Тым больш, 

пад трым лі ва ла ся яшчэ стрэ ла мі 
з він то вак, піс та ле таў, раз ры ва мі 
ра кет, му зы кай гар мо ні ка.

Мы з ма май ці хень ка вы хо-
дзім з ха ты, слу ха ем гэ тую му зы-
ку Пе ра мо гі. Ма ма пры туль вае 
мя не да ся бе. А дзесь ці ў ха це 
ўжо ста іць ад ка па ная швей ная 
ма шын ка…

Ган на ПЛЯ ХА ВА,
Жло бін скі ра ён
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Споў ні ла ся 70 га доў ад ной са шмат лі кіх 
кар ных апе ра цый ня мец ка-фа шысц кіх 
аку пан таў па зні шчэн ні пар ты зан і мір ных 
жы ха роў Бе ла ру сі. Яна на зы ва ла ся «Ота», 
зна чы ла ся пад ну ма рам 105. Для лю дзей, 
што на ра дзі лі ся пас ля вай ны, — гэ та ўжо 
гіс то рыя. А для тых, хто пе ра жыў вай ну, 
гэ та пя ку чы боль, які вяр та ец ца зноў і зноў 
праз дзе ся ці год дзі.

На ша ляс ная вё сач ка Абу ха ва, што на Ра сон-
шчы не, ужо ў лі пе ні 1941 го да ста ла «пар ты зан-
кай». Пер шы мі пар ты за на мі бы лі акру жэн цы. Да 
іх хут ка ста лі да лу чац ца мяс цо выя жы ха ры. У 
жніў ні яны ар га ні за ва лі ўбор ку зба жы ны ў Па-
ляў шчы не (бяз лес ная мяс цо васць ка ля Дры сы), 
каб хлеб не да стаў ся фа шыс там. Муж чы ны ка сі лі 
пша ні цу, а мы, дзяў ча ты і жан чы ны, жа лі, вя за лі 
сна пы, зно сі лі на па воз кі. Пра ца ва лі і днём, і ноч-
чу. На дру гі дзень з'я ві лі ся гіт ле раў цы з дры сен-
ска га гар ні зо на, па чаў ся бой. Два пар ты за ны бы лі 
па ра не ны, але збож жа нам уда ло ся вы вез ці.

У на шай вёс цы заў сё ды зна хо дзі лі ся пар ты-
за ны. Ад ны іш лі на за дан ні, ін шыя вяр та лі ся з іх. 
Час та су тка мі па лі ла ся печ, каб на ва рыць буль бы 
ці спя чы якіх блі ноў, а зі мой — аб су шыць воп рат-
ку, абу так. Вяс коў цы да па ма га лі пар ты за нам, 
як маг лі. У час «рэй ка вай вай ны» абу хаў цы па 
за дан ні пар ты зан ра за бра лі ўчас так ад на ка лей кі 
ка ля Ра со наў. Муж чы ны раз вінч ва лі і рас цяг ва лі 
рэй кі, жан чы ны зно сі лі шпа лы.

У 1943 го дзе кар ныя экс пе ды цыі фа шыс таў 
уз мац ні лі ся. У да ку мен тах аку пан таў ра ён ра-
сон ска-асвей скай пар ты зан скай зо ны на зы ваў ся 
«пар ты зан скай рэс пуб лі кай Ра со ны». Пе ра ўзы-
хо дзя чыя сі лы кар ні каў пад трым лі ва лі тан ка выя, 
ар ты ле рый скія, са пёр ныя і ін шыя пад раз дзя лен ні, 
авія цыя. Пар ты за нам усё ця жэй бы ло іх стрым-
лі ваць. На сель ніц тву да вя ло ся ха вац ца ў ля сах. 
На ша сям'я ра зам з 9 ін шы мі сем' я мі па бу да ва лі 
зі мо вы ла гер за 4 кі ла мет ры ад вёс кі ў ба ло ціс тым 
ле се на вост ра ве (мяс цо вая наз ва Сма лаў кі).

У дру гой па ло ве снеж ня фа шыс там уда ло ся 
ад цяс ніць пар ты зан да апош няй лі ніі іх аба ро-
ны па рэ ках Ні шча, Дры са і да лей на поў нач да 
бліз ка га ўжо фрон ту. У вёс цы Роў нае По ле, якую 
мы на зы ва лі «пар ты зан скай Маск вой», скан цэнт-
ра ва лі ся пад поль ныя пар тый ныя ор га ны, шта бы 
пар ты зан скіх бры гад, пе ра поў не ныя па ра не-
ны мі шпі та лі, ты ся чы жан чын, дзя цей, ста рых. 
Каб вы ра та ваць лю дзей, пар тый нае кі раў ніц тва 
і пар ты зан скае ка ман да ван не вы ра шы ла ў ноч 
на 28 снеж ня пра рваць бла ка ду і вы вес ці на сель-
ніц тва і па ра не ных за лі нію фрон ту.

27 снеж ня пар ты за ны ска за лі к ве ча ру са брац-
ца ў да ро гу ўсім, хто мо жа іс ці. Ма ма ўга ва ры ла 
мя не пай сці, а са ма з ін шы мі дзець мі вы ра шы ла 
сха вац ца ў Сма лаў ках. Са бра ла ся мност ва на ро-
ду. Па тра ба ва ла ся за хоў ваць аб са лют ную ці шы-

ню. На пры цем ках пар ты за ны па вя лі лю дзей да 
ракі Ні шча, якая бы ла па кры та ўмерз лы мі ў лёд 
сплаў ны мі бяр вё на мі. Пад ця жа рам на тоў пу лёд 
у не ка то рых мес цах трэс нуў, і бяр вен ні кру ці лі ся 
на ва дзе. На пра вы бе раг я вы лез ла з мок ры мі 
да лок ця ру ка мі, у бо тах хлю па ла ва да. Спра ва 
пар ты за ны вя лі бой, і над ша шой, якую трэ ба 
бы ло пе ра бег чы, ля це лі тра сі ру ю чыя ку лі фа шыс-
таў. Бы лі па ра не ныя. Іш лі два дні і тры но чы. Быў 
толь кі адзін пры вал. 30 снеж ня па вуз кіх маст ках 
фар сі ра ва лі не за мерз лую Дры су і вый шлі да Чыр-
во най Ар міі. Нам да зво лі лі рас па ліць вог ні шчы, 
грэц ца і су шыц ца. Пар ты за ны вы ве лі за фронт 
ка ля 10 ты сяч ча ла век. Мно гія за ста лі ся на мес-
цах: не ме лі сіл іс ці.

Што ад бы ва ла ся до ма да лей, ве даю са слоў 
Ма рыі Алек санд роў скай, якая бы ла з ма ёй сям'-
ёй у Сма лаў ках. 30 снеж ня хтось ці пус ціў чут ку, 
што кар ні кі ідуць толь кі па вя лі кіх ля сах, бо там 
раз мя шча юц ца пар ты за ны і ха ва ец ца на сель ніц-
тва. Та му вы ра шы лі вяр нуц ца ў не вя лі кі ля сок 
ка ля сва ёй вёс кі і пе ра ча каць. Уноч на 31 снеж-
ня ўсе з ла ге ра пе ра бра лі ся ў ля сок ка ля Ні шчы, 
які і без та го быў пе ра поў не ны людзь мі, што не 
змаг лі пай сці за лі нію фрон ту. Ра ні цай 31 снеж ня 
кар ні кі — 16 па лі ца яў і 2 нем цы з са ба кам — па 
све жых сля дах знай шлі пры ехаў шых. Лю дзям 
за га да лі па стро іц ца ў ша рэн гу. Дзе ся ці га до вая 
сяст рыч ка Ма неч ка іш ла на рас стрэл бо сень кая, 
бо на мок лыя бу ́рач кі ціс ну лі ёй нож кі і ма ма ноч чу 
іх зня ла. Ма ня Ва сі леў ская ста ла кар міць гру дзя-
мі не маў ля, спа дзе ю чы ся, што ў гіт ле раў цаў не 
пад ні мец ца ру ка стрэ ліць у жан чы ну з дзі цем. 
Па мы лі ла ся… Ма ці вя лі кай сям'і Ма рыя Яку боў-
ская, шас цё ра з якой ста я лі ў ша рэн зе, стра ці ла 
пры том насць і па ва лі ла ся, што яе і вы ра та ва ла. 
Ка лі ін ва лід Іван Яку боў скі з 8-га до вым сы нам 
Ан то нам і Ган на Ва сі леў ская з га да ва лым хлоп-
чы кам на ру ках кі ну лі ся ўця каць, кар ні кі з са ба кам 
да гна лі іх на ху та ры Шкор не ва і за бі лі.

Тут бы лі рас стра ля ны больш за 30 жы ха роў 
вёс кі Абу ха ва, з іх — 14 дзя цей, а так са ма лю дзі, 
што зна хо дзі лі ся ў ля соч ку. У гэ ты ж дзень гіт ле-
раў цы за бі лі ў ле се сям'ю Яр шо вых — 10 ча ла век. 
Жы вы мі спа лі лі ў пу ні сям'ю Кар ні лен каў — ма ці 
і тра іх дзя цей, вёс ку Абу ха ва, якая пас ля вай ны 
не ад ра дзі ла ся.

Пад час апе ра цыі «Ота» кар ні кі рас стра ля лі 
2 ты ся чы ча ла век, за ха пі лі для вы ва зу ў Гер ма нію 
больш за 500 ча ла век, спа лі лі 10 вё сак. За бі тых 
абу хаў цаў ха ва лі толь кі ў кра са ві ку 1944 го да, 
ка лі рас та ла зям ля і знай шлі ся сі лы вы ка паць 
вя лі кую ма гі лу і пе ра нес ці це лы. У 1982 го дзе на 
ма гі ле па ста ві лі пом нік. Мес ца, дзе не ка лі бы ла 
вёс ка, даў но за рас ло, ма гі ла ака за ла ся ў ба ло-
ціс тым ле се. А па мяць жы ве і сён ня.

Але на МА РО ЗА ВА, г. Мінск 
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— Ула дзі мір Сяр ге е віч, вы 
ўжо на пра ця гу 10 га доў — за 
«штур ва лам» ан самб ля. Уз га-
дай це, якім быў ка лек тыў, ка лі 
вы сю ды прый шлі. На коль кі ён 
змя ніў ся сён ня?

— Гэ та як раз тое пы тан не, 
якое мя не хва люе. Я час та за-
дум ва ю ся: што змя ні ла ся, што 
ста ла па-ін ша му ў гэ тым ка лек-
ты ве? Ка лі я сю ды толь кі прый-
шоў, то ўба чыў тво ры вы со кай 
якас ці, але ад ра зу ўзнік ла дум ка, 
як бы я па-но ва му па вяр нуў гэ тую 
кан цэрт ную пра гра му. І пер шае, 
з ча го мы па ча лі, — ар га ні за ва лі 
тур па Бе ла ру сі «Та бе, Пе ра мо-
га, пры свя ча ем!» Аб' ез дзі лі шмат 
га ра доў, су стрэ лі ся з ве тэ ра на мі, 
пра цаў ні ка мі ся ла. І ста ла ўсё яс-
на: рэ пер ту ар ёсць, ён ня дрэн ны, 
але яго трэ ба мя няць, каб іс ці ў 
на гу з ча сам. І вы ра шаць гэ тае 
пы тан не па ча лі з кад раў. На ту-
раль на, не аб ход на бы ло пры цяг-
нуць у ка лек тыў мо ла дзь, пе рай-
шлі на больш якас ны ўзро вень 
вы ка нан ня тво раў, якія ўвай шлі 
ў «за ла ты» фонд ан самб ля. Усё 
боль шую ўва гу ста лі на да ваць 
пра цы з паэ та мі-пе сен ні ка мі і 
кам па зі та ра мі. Сур' ёз на за ня лі ся 
су час най ха рэа гра фі яй, вы ні кам 
ча го ста ла ства рэн не на ба зе ба-
ле та тан ца валь най гру пы «Тра ек-
то рыя ру ху».

— Атрым лі ва ец ца, што вы 
аб са лют на пе ра гле дзе лі ба-
лет ную гру пу. Ба лет ан самб-
ля сён ня зу сім не той, якім мы 
пры вык лі яго ба чыць.

— Са праў ды, сён ня аб са лют-
на ін шы ба лет, які за хоў вае тра-
ды цыі і, ра зам з тым, пры ўно сіць 
неш та но вае. Ка лі я бачу тую 
энер гію, якая зы хо дзіць ад хлоп-
цаў, што тан цу юць, то ра зу мею: 
яны ад па вя да юць та му ча су, у 
якім жы вуць. Яны вы кон ва юць 
хіп-хоп, брэйк-данс… І трэ ба ад-
зна чыць, што сён ня гэ та ўспры ма-
ец ца гле да чом. Ра ней юнакам не 
бы ло дзе ся бе рэа лі за ваць. А тут 
у іх уз нік ла маг чы масць пра фе-
сій на зай мац ца з ха рэо гра фам. І 
так у нас з'я ві лі ся тан цы «Ай чы не 
слу жым», «Сал дац кая кру га вая», 
«Пры зыў-2014»… Га лоў ная на ша 
за да ча — па ка заць бе ла рус кую 
ар мію, дзе па ну юць энер гія, ма-
ла досць, эн ту зі язм, «агень чык». 
І тан цо ры вы дат на спраў ля юц ца 
з гэ тым, вы кон ва ю чы ча сам скла-
да ней шыя тру кі і эле мен ты. Гэ та 
на столь кі кра нае, што ёсць гле-

да чы, якія пры хо дзяць, каб па гля-
дзець ме на ві та на гэ тыя тан цы.

— У хо ру, на пэў на, не столь-
кі па клон ні каў?

— Па мы ля е це ся! У хор да нас 
прый шло так са ма вель мі шмат 
та ле на ві тай мо ла дзі. Мы іх збі-
ра лі па ўсёй Бе ла ру сі, быц цам па 
кру пін ках. Пры чым шу ка лі мэ та-
на кі ра ва на, каб яны па ды хо дзі лі 
нам па ха рак та ры, каб іх за да-
воль ва ла жыц цё ар тыс та, каб 
яны спраў ля лі ся з цяж кас ця мі. 
А яны, не бу ду ўтой ваць, ёсць у 
лю бым ка лек ты ве. У нас вель-
мі шмат кан цэр таў, і вы тры маць 
іх мо гуць лю дзі фі зіч на пад рых-
та ва ныя і ма раль на ўстой лі выя. 
Та му лю дзі па він ны лю біць гэ тую 
пра фе сію. Яны па він ны ра зу мець, 
што прый шлі ў ва ен ны ка лек тыў. 
І яны гэ та ра зу ме юць. У хо ры 
ан самб ля — лю дзі-ад на дум цы, 
якія вы кон ва юць як су свет ную 
кла сі ку, так і ду хоў ную му зы ку, 
шмат лі кія ва каль на-ха рэа гра фіч-
ныя кам па зі цыі. На ба зе хо ру мы 
ства ры лі ва каль ную гру пу «Ар-
мей скі го лас», дзе ча ты ры юна кі 
спя ва юць ар мей скія пес ні.

І ў на шым ар кест ры з'я віў ся 
мі ні-ка лек тыў — струн ны квар тэт, 
які вы кон вае са лон ную пры го жую 
му зы ку. Так са ма ёсць эст рад на-
сім фа ніч ны ка лек тыў, які пра цуе 
ў эст рад ным сты лі. Ар кестр акам-
па нуе і тан ца валь най гру пе, і хо-
ру, і са ліс там. Гэ та ўсе паў на вар-
тас ныя твор чыя пад раз дзя лен ні, 
вы со ка пра фе сій ныя і пра ве ра-
ныя ча сам.

— Хор, ар кестр, ба лет, са ліс-
ты, якія ўва хо дзяць у ка лек тыў, 
на пэў на, да зва ля юць ства раць 
раз на стай ныя па сва ім змес це 
пра гра мы?

— Без умоў на! Усе на шы кан-
цэр ты пра хо дзяць з анш ла гам. 
Асаб лі ва ка лі вы яз джа ем, а ро бім 
мы гэ та вель мі час та. У год у нас 
ад 150 і больш кан цэр таў. І ў кож-
ным з іх за кла дзе на на ша га лоў-
ная за да ча — вы ха ван не па тры-
я тыч на га ду ху ся род гра ма дзян 
на шай кра і ны праз пес ню. Ад нак 
вя лі кую ўва гу мы на да ём і ве тэ-
ра нам. Без пе сень, пры све ча ных 
ім, не пра хо дзіць ні вод нае на ша 
вы ступ лен не. Уво гу ле, Вя лі кая 
Ай чын ная вай на — ста рон ка і на-
шай гіс то рыі. Ан самбль су стрэў 
вай ну прак тыч на ў Брэсц кай крэ-
пас ці, дзе ар тыс ты спя ва лі для 
вай скоў цаў. А по тым, ад сту па ю-
чы ў ра ён Сма ля ві чаў, за гі ну лі… 

Яшчэ шмат гіс то рый звя за на з 
вай ной. У нас гэ та ў па мя ці і ў 
на шых пес нях.

— Вам, як ча ла ве ку ва ен на-
му, на пэў на, не скла да на бы ло 
на ла дзіць у ка лек ты ве дыс цып-
лі ну? Які па ра дак у пал коў ні ка 
Ва ра па е ва?

— Вель мі стро гі. Пры чым з 
пер ша га дня пра цы ў ка лек ты ве. 
У дыс цып лі ну шмат уклад ва ец-
ца па няц цяў. Гэ та і не спаз няц ца 
на пра цу, і ўдас ка наль ваць свой 
пра фе сій ны ўзро вень. Быць з та-
ва ры ша мі ў доб рых зно сі нах — 
так са ма дыс цып лі на. Быць ахай-
ным, пад цяг ну тым, ра зу мець і 
па ва жаць сва іх кі раў ні коў, вы ра-

шаць за да чы якас на, на вы со кім 
уз роў ні. Ку ды ні па гля дзі — усю-
ды дыс цып лі на. Гэ та і на ша сіс-
тэ ма пра цы, якая склад ва ла ся 
на пра ця гу доў га га ча су. Ра зам 

з тым, я заў сё ды рас-
каз ваю, як зра біў бы, 
дзя лю ся во пы там. Ды і 
са мо му трэ ба з'яў ляц ца 
пры кла дам.

Мы заў сё ды па він ны 
быць у доб рай фор ме. 
А па-ін ша му і быць не 
мо жа: мы — твар Уз-
бро е ных Сіл. Ка лі ў 
юна ка за вуш ні цы, па-
пер шае, яму трэ ба бу-
дзе іх зняць. Апош нім 
ча сам мо ладзь па ча ла 
ра біць «мод ныя» пры-
чос кі, якія на зы ва юц ца 
дрэ да мі. І ў та кіх вы пад-
ках я ні чо га не ка жу, 
прос та пра па ноў ваю 
апра нуць ім вай ско вую 
фор му, па гля дзец ца ў 
люс тэр ка і аца ніць, як 
яны вы гля да юць. Як 
пра ві ла, да гэ та га не 
да хо дзіць, бо мно гія 

ўсё ад ра зу ра зу ме юць. Не ка то-
рыя не зга джа юц ца на зме ны ў 
сва ёй знеш нас ці, ас тат нія га то-
вы пры вес ці ся бе ў па ра дак, каб 
ад па вя даць воб ра зу ар тыс та ан-
самб ля Уз бро е ных Сіл. Усё прос-
та. Ка лі ёсць сіс тэ ма пра цы, ка лі 
яна пра ве ра на, апраў да на і ўжо 
пры но сіць пэў ныя вы ні кі, то і з 
дыс цып лі най усё ў па рад ку.

— Твар ан самб ля — яго ар-
тыс ты. Хто яны?

— Перш за ўсё, гэ та ва ен-
на слу жа чыя. Ім улас ці вы стро-
гасць, сур' ёз насць, аку рат насць, 
муд расць. Яны з'яў ля юц ца пры-
кла дам для сва іх ка лег, бес пя-
рэч на вы кон ва юць за га ды сва іх 

ка ман дзі раў і на чаль ні каў. Ад нак 
ня ма ла ў нас і прад стаў ні коў гра-
ма дзян ска га пер са на лу. У асноў-
ным, ка лек тыў ма ла ды. І на іх ля-
жыць ад каз насць — вы кон ваць 
тво ры на ге ро і ка-па тры я тыч ную 
тэ ма ты ку, якія не кож на му па 
сі лах. На прык лад, пра спя ваць 
пес ню Па хму та вай «Па кло нім ся 
вя лі кім тым га дам» так, каб зал 
устаў, да ра го га каш туе. А ў іх гэ-
та атрым лі ва ец ца.

— Ча го па тра буе су час ны 
гля дач? Ці пры слу хоў ва е це ся 
вы да яго?

— А як жа! У за ле заў сё ды 
пры сут ні ча юць роз ныя ка тэ го-
рыі лю дзей: дзе ці, да рос лыя, 
мо ладзь, лю дзі больш ста ла га 
ўзрос ту. І мы пад бі ра ем та кі рэ-
пер ту ар, каб кож на му бы ло ці ка-
ва. Ад нак ёсць у нас і тво ры, якія 
мы пры свя ча ем усім. Да пус цім, 
«Ка цю шу» спя ва юць ад ма ло га 
да вя лі ка га. За раз мы па бу да ва-
лі так пра гра му, што ў нас ёсць 
тэ ма Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
тэ ма Бе ла ру сі, тэ ма су час най 
ар міі, кла сі ка, — пры чым як ай-
чын ная, так і су свет ная. Кож ная 

кан цэрт ная пра гра ма ў нас аб наў-
ля ец ца амаль на 50 пра цэн таў. 
Мы да ста ём неш та ста рэнь кае, 
шу ка ем неш та но вень кае. Гэ та 
мо жа быць но вая аран жы роў ка, 
ін стру мен тоў ка ці но вая па да ча. 
Гэ та ўсё тое, што ру хае ка лек-
тыў, усё тое, чым мы жы вём. У 
нас сфар мі ра ва ны асаб лі вы рэ-
пер ту ар, ёсць свая ні ша. За гэ ты 
час мы на ву чы лі ся не толь кі чуць 
і слу хаць гле да ча, але яшчэ і ра-
зу мець яго.

— Вы заў сё ды вы лу ча лі ся 
сва і мі тэ ма тыч ны мі пра гра ма-
мі. Ка лі я не па мы ля ю ся, яны 
бы лі пры мер ка ва ны да пэў ных 
дат. На пе ра дзе — 70-год дзе 
вы зва лен ня Бе ла ру сі. Ча го ча-
каць ва шым гле да чам?

— Да нас рэ гу ляр на трап ля-
юць ліс ты, у якіх про сяць пры-
ехаць у пэў ную мяс цо васць з 
кан цэр та мі 9 мая і 3 лі пе ня, на пя-
рэ дад ні і пас ля гэ тых дат. І ў нас 
ужо амаль га то ва пра гра ма, якая 
бу дзе скла дзе на так, каб за ха піць 
амаль усю гіс то рыю гэ та га пе ры-
я ду. На пер шым пла не, вя до ма, 
бу дзе прад стаў ле на тэ ма Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Не абы дзем-
ся і без тэ мы Бе ла ру сі, на якую 
мы за раз ства ра ем но выя тво ры. 
Аба вяз ко ва бу дуць прад стаў ле-
ны ну ма ры, пры све ча ныя ар міі. 
З гэ тай пра гра май мы пра е дзем 
па вай ско вых час цях і гар ні зо нах, 
вы сту пім пе рад ва ен на слу жа чы мі 
і чле на мі іх сем' яў. Не па кі нем без 
ува гі аб лас ныя і ра ён ныя цэнт ры, 
паў дзель ні ча ем у буй ных рэс пуб-
лі кан скіх ме ра пры ем ствах.

— На пэў на, ня ма ў Бе ла ру сі 
мес ца, дзе б ні гу ча лі ва шы тво-
ры… Ве да юць вас і за мя жой. 
Як усю ды па спя ва е це?

— Шчы ра ка жу чы, за мя жой мы 
ўжо даў но не бы лі. Апош няя на ша 
па езд ка бы ла ў Поль шчу, да гэ туль 
тры га ды мы ез дзі лі ў Фран цыю. 
Вя до ма, для ар тыс таў гэ та важ на. І 
не толь кі для іх, але і для ўсёй кра-
і ны: дзя ку ю чы сва ёй твор час ці мы 

зна ё мілі ін ша зем цаў з Бе ла рус сю. 
І дзе б мы ні бы лі, у наш ад рас гу-
чаць толь кі цёп лыя сло вы.

Як мы па спя ва ем? Спра ва ў 
тым, што кож ны дзень у нас ідзе 
пра ца, і, ка лі па трэб на ма бі лі за-
вац ца, ку дысь ці па ехаць і вы сту-
піць, нам да стат ко ва пе ра гле-
дзець ужо іс ну ю чыя тво ры, вы-
бу да ваць іх у ла гіч ным па рад ку. 
Ха ця не заў сё ды ўсё так, як пла-
ну еш. Ча сам на мес цах у нас про-
сяць, каб мы вы ка на лі той ці ін шы 
твор. Па мя таю, як у Фран цыі ў 
нас пы та лі ся: «А маг лі б вы вы ка-
наць «Ка лін ку»? Ці «Ка цю шу»? Ці 
свой на цы я наль ны твор?» Без у-
моў на! У гэ тым пла не ў нас ня ма 
аб ме жа ван няў. Вель мі лю бяць за 
мя жой на шы бе ла рус кія тан цы, 
тую ж «Ля во ні ху». Му зы ка — ін-
тэр на цы я наль ная мо ва, якая не 
мае ме жаў. І нам ня цяж ка, бо мы 
прос та кож ны дзень зай ма ем ся 
сва ёй лю бі май спра вай.

Гу та ры ла Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та з ар хі ва Ака дэ міч на га ан самб ля

пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл 
Рэспублікі Бе ла ру сь

�

З пер шых вус наў З пер шых вус наў   ��

СПЯ ВАЙ, САЛ ДАТ! ТАН ЦУЙ!
Адзін з вя ду чых му зыч ных ка лек ты ваў кра і ны — 
Ака дэ міч ны ан самбль пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл — 
свят куе свой 75-га до вы юбі лей. Ство ра ны на пя рэ-
дад ні Вя лі кай Ай чын най, у га ды ва ен на га лі ха лец ця 
ён уз ні маў ба я вы дух сал дат. Ча ты ры — пяць кан-
цэр таў у дзень пра хо дзі лі пад аб стрэ ла мі і бам бёж-
ка мі, у дождж і за вею. Сён ня ў ва ен ных ар тыс таў не 
менш на пру жа ны гра фік. Толь кі гаст роль ныя ўмо вы 
на шмат леп шыя: за мест пяс ча ных пля цо вак-уз гор-
каў — вя лі кія за лы, за мест сціп лых апла дыс мен таў 
зем ля коў — гуч ныя ава цыі ай чын ных і за меж ных 
гле да чоў.
Сён ня сла ву ты ка лек тыў уз на чаль вае вы пуск нік ва-
ен на-ды ры жор ска га фа куль тэ та пры Мас коў скай 
дзяр жаў най кан сер ва то рыі імя П. І. Чай коў ска га, ма-
гістр мас тац тваў, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі, пал-
коў нік Ула дзі мір ВА РА ПА ЕЎ. Ад мас тац ка га кі раў ні-
ка і га лоў на га ды ры жо ра ан самб ля мы і да ве да лі ся, 
з які мі «пес ня мі» ідзе па жыц ці твор чы ка лек тыў і 
які мі «тан ца мі» ён жы ве сён ня.

Ака дэ міч ны ан самбль пес ні і тан ца ча ты ры ра зы быў 
уз на га ро джа ны Га на ро вы мі гра ма та мі Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та БССР, быў ад зна ча ны прэ мі яй 
Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі. У 2007 го дзе 
ка лек тыў атрымаў спе цы яль ную прэ мі ю Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у на мі на цыі «Му зыч нае 
мас тац тва», а ў 2008 го дзе — дып ло м ЮНЕС КА.

На чаль нік — мас тац кі кі раў нік Ака дэ міч на га ан самб ляНа чаль нік — мас тац кі кі раў нік Ака дэ міч на га ан самб ля
пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі Ула дзі мір ВА РА ПА ЕЎ.пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі Ула дзі мір ВА РА ПА ЕЎ.

Гіс то рыя ад на го прад ме та Гіс то рыя ад на го прад ме та   ��

ШВЕЙ НАЯ МА ШЫН КА 

Ве ка пом нае Ве ка пом нае   ��

«ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ 
РЭС ПУБ ЛІ КА РА СО НЫ» 

Ак ту аль ная на ві на Ак ту аль ная на ві на   ��

МА ЕШ ТРАІХ ДЗЯ ЦЕЙ?
ВЫ ЗВА ЛЕ НЫ АД ПРЫ ЗЫ ВУ Ў АР МІЮ!

Чар го вая па праў ка ўне се на ў за кон аб пра хо джан ні во ін скай служ бы

Ба я вая пад рых тоў ка Ба я вая пад рых тоў ка   ��

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ ДЛЯ ХА РАК ТА РУ 


