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У тэ ле кам па нію «Ва енТБ» 
тэ ле ра дыё сту дыя бы ла пе ра-
фар мі ра ва на ў 2002 го дзе. Сён-
ня гэ та асоб ны сро дак ма са вай 
ін фар ма цыі, ана ла гаў яко му ня-
ма ва ўсёй Бе ла ру сі. Ка лек тыў 
пра фе сі я на лаў не толь кі ства-
рае вы са ка я кас ныя сю жэ ты для 
элект рон ных СМІ, але і зай ма-
ец ца вы твор час цю мас тац кіх і 
да ку мен таль ных кі на сту жак, са-
цы яль най рэ кла мы, му зыч ных 
клі паў... Ва ло да ю чы най ноў шай 
тэх ні кай, ва ен ныя апе ра та ры 
зды ма юць уні каль ней шы ма тэ-
ры ял, які пас ля апра цоў ва юць у 
су час най тэ ле сту дыі.

На пра ця гу двух дзе ся ці год-
дзяў за штур ва лам ва ен на га тэ-
ле ба чан ня — Сяр гей Маль цаў. 
Ён, бу ду чы на мес ні кам ка ман дзі-
ра 127-й зе ніт на-ра кет най бры-
га ды ў Лі дзе, і па ду маць не мог, 
што яму пра па ну юць уз на ча ліць 
толь кі ство ра ную струк ту ру. А, 
між ін шым, як той ка заў, бы лі ўсе 
ко зы ры: акра мя ва ен на га ву чы-
лі шча і ака дэ міі, ву чыў ся на жур-
фа ку, на рэ жы сёр скім фа куль-
тэ це, скон чыў му зыч ную шко лу, 
шко лу ды зай ну і пра мыс ло вай 
тэх ні кі. Сён ня ге не раль ны ды-
рэк тар тэ ле кам па ніі «Ва енТБ» 
Сяр гей МАЛЬ ЦАЎ ус па мі нае, 
з ча го па чы на ла ся ва ен нае тэ-
ле ба чан не, рас каз вае пра яго 
эва лю цыю, твор чы ка лек тыў і 
пра фе сій ныя да сяг нен ні. Пра 
гэ та і мно гае ін шае — з пер шых 
вус наў...

Пра вы то кі 
«Ва енТБ», 
бе ла рус кую ар мію 
і вай ско вы ар хіў

На ўрад ці 20 га доў та му мы 
маг лі па ду маць, ува што ўсё гэ та 
вы льец ца. Я быў бы ня шчы рым, 
ка лі б ска заў, што та ды хтось ці з 
ся бе неш та ўяў ляў. Па тым ча се 
я быў на ват больш ам бі цый ным, 
чым ця пер. Не зай маў ся б спра-
вай, якая б мя не не ці ка ві ла. Пад-
час гу тар кі пе рад тым, як мя не 
прызначылі на гэ тую па са ду, па-
абя цаў, што «Ва енТБ» Бе ла ру сі 
ста не най больш яр кім на пост-
са вец кай пра сто ры. Ду маю, так 
і атры ма ла ся. Зра біў усё, што ад 
мя не за ле жа ла.

Ва ен нае тэ ле ба чан не ства-
ра ла ся ў той скла да ны пе ры яд, 
ка лі ўсё лі та раль на сы па ла ся. 
Прос та ўраз рух ну ла кра і на. Мі-
ніс тэр ства аба ро ны заў сё ды іш-
ло на су страч. Не бы лі аб дзе ле ны 

ўва гай і Мі ніс тэр ства ін фар ма-
цыі. На пэў ным эта пе нам да-
па ма га ла На цы я наль ная тэ ле-
ра дыё кам па нія. Яны ра зу ме лі 
знач насць тэ ле кам па ніі, на шых 
уза е ма ад но сін. І мы адзін ад на го 
моц на пад трым лі ва лі.

Утва рэн не су ве рэн най Бе-
ла ру сі і ста наў лен не су час най 
на цы я наль най ар міі ад бы ва ла ся 
на на шых ва чах. Я вель мі га на-
ру ся, што ў на шай не вя лі кай і 
не ба га тай кра і не та кая пра фе-
сій ная ар мія, ды ў ста не бо е га-
тоў нас ці! А гэ та да ра го га каш туе.  
Уз га даць ха ця б апош нія ву чэн ні 
— «Уза е ма дзе ян не-2013» і «За-
хад-2013». Па-пер шае, мы пра-
дэ ман стра ва лі свае маг чы мас ці 
па пры няц ці та ко га кан тын ген-

ту. Па-дру гое, ад чу ва ем го нар 
за вы со кую ар га ні за цыю. На ша 
гру па па ста ян на асвят ляе ву чэн-
ні ў Ка та ры, вы яз джае ў аст ра-
хан скія стэ пы, Ашу лук, Тэ ле мбу 
(у За бай кал ле), на што га до выя 
збо ры ін жы не раў, якія пра во -
д зяц ца ва Укра і не, у Ра сіі. Я ўжо 
не ка жу пра мі ра твор чыя пад-
раз дзя лен ні, сі лы спе цы яль ных 
апе ра цый. Дзе б мы ні бы лі, бе-
ла ру сы дэ ман стру юць пра фе сі я-
на лізм най вы шэй ша га ўзроў ню. 
Яны на столь кі вы со ка і з го на рам 
ня суць дзяр жаў ны сцяг кра і ны, 
што за на шу ар мію не со рам на. 
Аб та кой ар міі і яе лю дзях рас-
каз ваць ці ка ва і зай маль на.

Сён ня мы бе раж лі ва за хоў-
ва ем ар хіў Мі ніс тэр ства аба ро-
ны. Я б ска заў, што гэ та част ка 
На цы я наль на га дзяр жаў на га ар-
хі ва. Ты ся чы га дзін ві дэа, зня та га 
за гэ ты час ва ен ны мі апе ра та ра-
мі. У спад чы ну ад Бе ла рус кай 
ва ен най акру гі нам за ста ло ся 
ка ля 6 ты сяч філь маў, якія ра ней 
па каз ва лі сал да там у вы хад ныя 
дні. Боль шасць з іх мы пе ра во-
дзім у ліч ба вы ва ры янт. На ўзбра-
ен ні «Ва енТБ» сён ня зна хо дзіц-
ца су час нае аб ста ля ван не, якое 
да зва ляе апра цоў ваць ві дэа- і 
кі на стуж кі ў роз ных фар ма тах, 
ажыц цяў ляць іх ка та ла гі за цыю 
і за хоў ваць у стуж ка вых кат ры-
джах або ў «ліч бе» з тэр мі нам да 
80 — 90 га доў. Ад ным сло вам, 
гэ та асоб ны кі ру нак пра цы.

Пра асоб ны ка нал, 
ін тэр нэт-вя шчан не 
і но вае па ка лен не

Для свай го ка на ла мы са спе-
лі ўжо даў но, ня гле дзя чы на тое, 
што гэ та вель мі сур' ёз ны крок. 
Па доб нае ра шэн не пры ма ец ца 
на са мым вы со кім уз роў ні. Толь кі 
ці ёсць сэнс для 10-міль ён най Бе-
ла ру сі мець асоб ны ва ен на-па-
тры я тыч ны ка нал? Дзяр жаў ныя 
ка на лы, на мой по гляд, вель мі 
доб ра спраў ля юц ца з гэ тай за-
да чай. У той жа час я лі чу, што 
з'яў лен не ва ен на га тэ ле ка на ла 

по бач са спар тыў ным ці куль тур-
ным мае ўсе шан цы.

Ін тэр нэт-вя шчан не вель мі 
хут ка ста ла для нас нор май жыц-
ця. Спек так лі, му зыч ныя клі пы, 
са цы яль ную рэ кла му — усё са-
мае но вае мы эфек тыў на вы ка-
рыс тоў ва ем у ін тэр нэ це. І не та му, 
што, як мно гія экс пер ты ка жуць, 
не ўза ба ве тэ ле ба чан не пе ра ста-
не іс на ваць. Па доб ныя дыс ку сіі і 
спрэч кі вя дуц ца да стат ко ва даў но. 
Я пры трым лі ва ю ся та ко га по гля ду, 
што га лоў нае — кан тэнт, якас ная 
пра дук цыя. А як яна бу дзе да ве-

дзе на да гле да ча — па ка бе лі, 
эфір ным ка на ле ці праз ін тэр нэт 
— не мае вя лі ка га зна чэн ня.

Но ва му па ка лен ню, вя до-
ма, блі жэй ін тэр нэт. Я так са ма 
з за да валь нен нем пра цую з га-
джэ та мі — у пер шую чар гу, з 
план шэ там. Ад нак зра біць для 
ся бе яго адзі най кры ні цай ін-
фар ма цыі не ма гу. Гэ та зруч на, 
ка лі зна хо дзіш ся ў ка ман дзі роў-
цы: на ша пра фе сія пра ду гледж-
вае тры маць ру ку на пуль се. 
Пры чым не прос та пе ры я дыч на 
ці ка віц ца па дзея мі ў све це, але 
і ана лі за ваць, ма ні то рыць між-
на род ную сі ту а цыю, у тым лі ку 
ў сва ёй сфе ры. Але для та го, 
каб па гля дзець на ві ны, я лепш 
знай ду ін шую маг чы масць.

Пра кад ра вы го лад, 
су пра цоў ні каў «тры 
ў ад ным» і ба я вых 
жан чын

Для та го, каб мець якас ны 
кан тэнт, па трэб ны ідэі. Час та 
ка жуць, што мы ма ла што мо-
жам са мі, час та пад гляд ва ем за 
мя жой. Я з гэ тым па га дзіц ца не 
ма гу: у нас без ліч ідэй, якія мы 
ажыц цяў ля ем. Да гэ та га пы тан-
ня па трэб на па ды хо дзіць фі ла-
соф скі: як толь кі мы па лі чым, 
што ад ста ём, то так яно і бу дзе. 
А гэ та не да пу шчаль на! У на шу 
пра фе сію па трэб на ўры вац ца 
з ідэ яй, з фан та зі яй, з вя лі кім 
жа дан нем пра ца ваць. Я вель мі 
люб лю лю дзей з та кой па зі цы яй. 
Ча сам мне 25-га до выя лю дзі на-
шмат ці ка вей шыя, чым мае ад-
на год кі. Мне не ці ка вы раз мо вы 
пра хва ро бы і ды е ты.

Пэў ны кад ра вы го лад у нас 
ёсць. Бы ло б ня праў дай ска заць, 
што я ў за хап лен ні ад усіх су пра-
цоў ні каў. Але ка лі ўсе лю дзі бы лі 
б ад ноль ка вы мі, ста ла б не ці ка ва 
ні жыць, ні пра ца ваць. Мне вель-
мі сум на, ка лі ча ла век прый шоў 
і ні чо га не змя ні ла ся. Не змя ні-
ла ся і та ды, ка лі ён сы шоў. Хоць 
я вель мі пе ра жы ваю, ка лі сы хо-
дзяць лю дзі. Заў сё ды лі чу гэ та 
аса біс тай па мыл кай.

Я бе раж лі ва за хоў ваю на шы 
кад ры. У нас ёсць лю дзі, якім за 
60, але яны па каз ва юць вы со кую 
пра ца здоль насць і пра фе сі я на-

лізм. У тым лі ку і наш ста рэй шы 
апе ра тар Ге надзь Смір ноў, які 
заў сё ды ў страі: на са ма лё тах 
і вер та лё тах, на тан ках і са ма-
ход ных ар ты ле рый скіх уста ноў-
ках. Што на зы ва ец ца, спіць у 
по лі, ру ха ец ца і гэ тым жы ве. Ці 
Ле а нід Ду ба не віч, які ўсё та кі ж 
ма ла ды, як і ра ней. Атры маў шы 
за гар тоў ку ў бе ла рус кай ар міі, ён 
рых туе шмат ці ка вых руб рык. Па 
яго сцэ на рыі мы зды ма лі фільм 
«1812 год. Бе ла рус кія ста рон-
кі». Ця пер га лоў ны пра ект аў та-
ра — «Біт ва за Бе ла русь», пры-
све ча ны 70-год дзю вы зва лен ня 
кра і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў.

Сён ня ў «Ва енТБ» пра цуе 
пле я да но вых рэ жы сё раў і апе-
ра та раў. Яны ўсе скон чы лі Бе-
ла рус кую дзяр жаў ную ака дэ мію 
мас тац тваў. Ёсць та кая тэн дэн-
цыя, што ма ла дыя тэ ле ві зій ныя 
спе цы я ліс ты — су пра цоў ні кі 
«тры ў ад ным». Яны і апе ра-
та ры, і рэ жы сё ры, і рэ жы сё ры 
ман та жу, якія цу доў на ве да юць 
усе пра гра мы. Уні каль ная з'я ва! 
Больш за тое, не ка то рыя пры хо-
дзяць да нас з ад ной вы шэй шай 
аду ка цы яй, дру гую атрым лі ва-
юць, па куль пра цу юць. Уво гу ле, 
што ты чыц ца на ву чан ня, мы ўсё 
гэ та куль ты ві ру ем, за ах воч ва-
ем. Да пус цім, ін тэр нэт-вя шчан-
не — аб са лют на но вая сфе ра, 
якая па тра буе зу сім ін шых 
ве даў. І ка лі жур на ліст толь кі 
пры ехаў са зды мак, тут жа сеў 
і зман ці ра ваў ві дэа, а пас ля вы-
клаў усё ў сет ку, то гэ та да ра-
го га каш туе.

Усё час цей пе ра кон ва ю ся ў 
тым, што жан чы ны — най больш 
яр кія і та ле на ві тыя су пра цоў ні-

кі. А ка лі раз гляд ваць жан чы ну і 
ар мію, то на ад ва рот. Але як бы 
тое ні бы ло, мае вя ду чыя спе-
цы я ліс ты — ба я выя дзяў ча ты і 
жан чы ны. Яны на столь кі, на мой 
по гляд, ці ка выя лю дзі са мі па са-
бе, са сва ёй па зі цы яй. Яны не 
бу дуць раз ва жаць аб чымсь ці 
— яны бя руць і ро бяць спра ву. 
І да каз ва юць гэ та кож ным сва-
ім ма тэ ры я лам. Маг чы ма, жыць 
з та кі мі жан чы на мі, для якіх на 
пер шым мес цы гра мад ская пра-
ца, скла да на, толь кі пра ца ваць з 
імі вель мі лёг ка.

(Заканчэнне на 4-й стар. )

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

УЛА ДА РЫ ВА ЕН НА ГА ЭФІ РУ
Двац цаць га доў та му, ка лі ў Бе ла ру сі ства ра ла ся ва ен нае 
тэ ле ба чан не, кра і на пе ра жы ва ла ня лёг кі час. Дзяр жаў ны 
тэ ле ка нал ледзь вы жы ваў, а тут — ра шэн не Саў мі на аб 
фар мі ра ван ні ва ен най тэ ле ра дыё сту дыі пры На цы я наль най 
тэ ле ра дыё кам па ніі.
І ў не вя лі кім па мяш кан ні Цэнт раль на га До ма афі цэ раў за кі пе-
ла пра ца. Шэсць ча ла век па ча лі ства раць амаль што пер шыя 
пра фе сій ныя сю жэ ты на вай ско вую тэ му. Уз бро е ныя ста рой 
тэх ні кай, на ад ным аў та ма бі лі УАЗ-452, які да гэ туль 15 га доў 
пра ста яў у га ра жы, ад праў ля лі ся ў па да рож жы па ўсёй Бе-
ла ру сі. Гэ та бы лі пер шыя па езд кі ва ен ных жур на ліс таў па 
гар ні зо нах, па вай ско вых злу чэн нях. Ад сут насць су час на га 
аб ста ля ван ня, на якім ман ці ра ва лі ся дэ бют ныя тэ ле сю жэ-
ты, кам пен са ва ла ся без ліч чу ідэй, за па лам у ва чах і вя лі кім 
жа дан нем пра ца ваць. У вы ні ку 15 кра са ві ка 1994 го да ў эфір 
вый шла пер шая ва ен ная тэ ле пра гра ма. З эк ра наў тэ ле ві за раў 
бе ла ру сы ўба чы лі но вую ар мію — су час ную і пра фе сій ную.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Да май го пры хо ду ў дом у Пер ша-
май скім за вул ку Іван Фё да ра віч тры-
маў у ру ках вя лі кі сшы так. Як ака-
за ла ся, з ус па мі на мі. У ру ка піс ным 
дзён ні ку — пяць дзя сят дзве ста рон кі 
ў лі ней ку, спі са ных роў ным по чыр кам. 
Гэ та спо ведзь 15-га до ва га ві да воч цы 
пра ўлас ны лёс і лёс сва ёй ма лень кай 
ра дзі мы — вёс кі Ка вы чы цы. У сшыт ку 
сабраны фраг мен ты-ўрыў кі тра гіч ных 
па дзей, хро ні ка ўцё каў, вяр тан не на 
па пя лі шча, удзел у пар ты зан скім ру ху 
— пра ўсё тое, за што моц на ўха пі ла-
ся юна чая па мяць, што мо жа склас ці 
поў ную і праў дзі вую гіс то рыю ад ной са 
шмат лі кіх тра гіч ных ста ро нак вай ны 
на апа ле най зям лі Бе ла ру сі.

— Я па чаў за на тоў ваць ус па мі ны 
яшчэ ў 1947 го дзе, каб тра ге дыя Ка-
вы чы цаў ні ко лі не сцер ла ся з па мя ці. 
Ця пер пе ра кон ва ю ся, што пра ца бы ла 
не да рэм ная. Мы з Яў ге ні яй за ста лі ся 
ці не апош ні мі свед ка мі і нось бі та мі 
гэ тай не ад ба ле лай па мя ці. Яшчэ па-
мя та ем тва ры і ім ёны тых, ка го не лю-
дзі пе ра тва ры лі ў ма лень кія гру доч кі 
по пе лу, — ка жа 86 га до вы Іван Кап-
лу ноў. — Час та бы вае, што ноч чу не 
спіц ца, і та ды па чы на ем ра зам пры-
гад ваць вай ну. Не хо чам, а ўсё роў на 
пры гад ва ем. І пла чам. Ба дай, толь кі 

мы і мо жам па-са праўд на му зра зу-
мець ад но ад на го. Крыўд на і ба лю ча 
да гэ туль: як маг ло зда рыц ца, каб лю-
дзі па лі лі лю дзей, без аба рон ных, не-
ві на ва тых? Ча му, за што? Да гэ туль не 
мо жам уця міць, як нам са мім вы па ла 
па збег нуць жу дас най до лі і за стац ца 
жы вымі, не пра па сці ў вель мі лю тую 
зі му.

У кож на га з іх свая гіс то рыя вы-
ра та ван ня, але гэ тыя гіс то рыі вель мі 
па доб ныя. Амаль ра вес ні кі, ся лян скія 
дзе ці, га да ва лі ся по бач. Ад ноль-
ка ва ад чу ва лі, як змя ні ла ся жыц-
цё ў вай ну: го лад, па гро зы, страх 
бліз кай смер ці... Амаль ра зам яны 
ўця ка лі з па ла ю чай вёс кі, ха ва лі ся 
ў ле се...

Са слоў Кап лу но вых да вед ва-
ю ся, што да вай ны ў Ка вы чы цах 
бы ло больш за трыс та гас па да рак 
— па тым ча се да во лі вя лі кае па-
се лі шча. У лі ха лец це вёс ка ста ла 
пры тул кам для пар ты зан. Атрад 
на ліч ваў 320 на род ных мсці ўцаў, а 
на ва коль ныя ля сы бы лі не вя лі кія, 
усіх сха ваць не маг лі. Ка лі во ра-
гі на вед ва лі ся ў вёс ку, пар ты за ны 
па спя ва лі з яе сы хо дзіць. Цяр пець 
гэ та кар ні кі не збі ра лі ся і вяс коў цам 
не да ра ва лі. Для лік ві да цыі пар ты-
зан скіх вё сак быў сфар мі ра ва ны 
кар ны атрад. У дзень, ка лі па лі лі 

Ка вы чы цы, бы ло зні шча на яшчэ 11 
не да лё кіх вё сак. Не ста ла су сед ніх 
Пан коў, Дзяр жын ня, Ба ра вой, Пань-
коў скай Бу ды, За ціш ша...

— На шу вёс ку акру жы лі ра ні цай, 
яшчэ за цем на, ста лі пад паль ваць яе 
з двух кан цоў. Тых, хто не па спеў 
уця чы і трап ляў на во чы, кар ні кі зга-
ня лі ў кал гас ны хлеў. На шы ха ты 
зна хо дзі лі ся па ся рэ дзі не Ка вы чы-
цаў, і гэ та ста ла вы ра та ван нем, — 
ка жуць Кап лу но вы. — Уця ка лі мы 

пад пры крыц цём ды му. Спа-
дзя ва лі ся толь кі да бег чы да 
ле су.

Яў ге нія зга да ла, як яе баць-
ка па спеў за прэг чы ка ня, пры-
ха піў тое-сёе з па жыт каў, па-
са дзіў шас цё ра ма лых і ру шыў 
праз ага ро ды да ле су. Дзяў чы-
на бег ла за ка нём па глы бо кім 
сне зе ў сва іх лап ці ках. Іва ну 
вы па ла ўця каць па лю таў скім 
хо ла дзе бо сым. Сам быў не вя-

лі ка га рос ту, але нёс на ру ках 
4-га до вую сяст рыч ку. Іва наў 
баць ка ў гэ ты час быў да лё ка 
ад род ных мяс цін — на фрон-
це. У ле се, аб кру ціў шы ся ану-
ча мі, грэ лі ся ка ля вог ні шча, 
спа лі на яло вых лап ках. З 
ле су на зі ра лі, як да га ра лі Ка-
вы чы цы.

Яў ге ніі пры га да ла ся ад на 
вяс ко вая жан чы на, якая па-
бег ла з вёс кі апош няй:

— Сцёп ка (гэ так зва лі 
жан чы ну), уця ка ю чы, гуч на 
спя ва ла. Усе маў ча лі, ба я лі-
ся вы даць ся бе, а яна спя-
ва ла. Ка ля ляс но га вог ні шча 
так са ма ве ся лі ла ся. Бы ло 
ві даць, што яе па во дзі ны не 
зу сім адэ кват ныя — са ма не 
ве да ла, што ра бі ла. На па-
ло ха ныя вяс коў цы не маг лі 
ўця міць, што з ёю зда ры ла ся. 
Ка лі на рэш це жан чы на апры-
том не ла, па ве да мі ла, што на 
яе ва чах кар ні кі за па лі лі хлеў 
з людзь мі, яна чу ла кры кі і 
га ла шэн ні ад на вяс коў цаў, ся-
род якіх бы лі яе род ныя, сва-
я кі, су се дзі.

На па пя лі шча сва ёй ха ты 
Іван прый шоў толь кі на трэ ці 
дзень. Два дні і дзве но чы ён 

блу каў з ма лод шай сяст рыч кай па 
ле се, па аца ле лых вёс ках, шу каў 
ма ці, пра сіў ес ці. Ся род аб га рэ лых 
га ла ве шак не знай шоў ча ла ве чых 
астан каў, і ў юна ка з'я ві ла ся спа дзя-
ван не, што ма ці жы вая. Па спя шаў-
ся ў вёс ку Віш ні да цёт кі і там су-
стрэў ся з род ным ча ла ве кам. А пад 
вяс ну да ка вы чыц кіх ко мі наў па ча лі 
сы хо дзіц ца ін шыя, ка му па шчас ці-
ла аца лець. Бу да ва лі ся зям лян кі, 
за ся ва лі ся ага ро ды. Жыц цё па во-
лі ад наў ля ла ся, ня гле дзя чы на тое, 
што кан ца вай ны не бы ло ві даць. 
На пры кан цы 1943-га Іва на за лі чы лі 
ў пар ты зан скі атрад.

— Ус па мі ны, як ра ны на сэр цы, ні-
ку ды ад іх не дзец ца, — ка жа Іван. 
— Зда ец ца, усё што ве даю, на пі саў у 
сшыт ку, а ляг чэй не ро біц ца.

Без умоў на, да гэ тай ба лю чай па-
мя ці да ба ві ла ся яшчэ ад на — Чар но-
быль: вёс ка Ка вы чы цы ста ла ах вя рай 
моц на га ра ды я цый на га апра мень ван-
ня. І хоць Іван з Яў ге ні яй больш за паў-
ста год дзе жы вуць у рай цэнт ры, род-
ныя Ка вы чы цы зноў і зноў паў ста юць 
у іх пе рад ва чы ма. На ват гар мо нік, з 
якім Іван не раз луч ны з ма лен ства, не 
ў ста не су це шыць боль іх зра не ных 
душ.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

ДВОЕ З «ВОГ НЕН НАЙ» ВЁС КІ

Пра армейскае жыццё — з «эфектам прысутнасці»

Той, хто ка жа, што ў ар-
міі не жа но чы твар, вель-
мі па мы ля ец ца. Сён ня 
прад стаў ніц цу доў на га 
по лу ў ар мей скім страі 
ня ма ла. Жан чы ны-вай-
скоў цы доб ра сум лен на 
пе ра адоль ва юць ня го ды 
і ня ста чы служ бы на роў ні 
з муж чы на мі.

Толь кі ў 72-м гвар дзей скім 
Аб' яд на ным ву чэб ным цэнт ры 
ця пер слу жаць ка ля двух сот 
прад стаў ніц леп шай па ло вы 
ча ла вец тва — у тым лі ку і на 
афі цэр скіх па са дах. Ся род та-
кіх жан чын у па го нах і стар шы-
на кант ракт най служ бы Іры на 
Па зняк. Як вы свет лі ла ся, усе 
ў яе сям'і зна ё мыя са служ бай 
у вой ску не па чут ках. Вай ско-
вая ды нас тыя па ча ла ся з баць кі Іры ны, які быў ка-
ман дзі рам час ці і скон чыў свой афі цэр скі шлях у 
зван ні пад пал коў ні ка. А яе ма ма, стар шы сяр жант 
кант ракт най служ бы, вось ужо двац цаць два га ды 
слу жыць у ме ды цын скай ро це АВЦ па моч ні кам 
ура ча-анес тэ зі ё ла га. Ад ным сло вам, Іры не бы ло 
на ка го раў няц ца.

Яшчэ ў дзя цін стве баць ка час та пы таў ся ў ма-
лень кай Ірач кі: «Кім ста неш, да чуш ка, ка лі вы рас-
цеш?» А тая ня змен на ад каз ва ла:

— Я бу ду, як ты — афі цэ рам!
Гэ тай дзі ця чай ма ры дзяў чы на за ста ла ся вер-

ная і ў да рос лым жыц ці. Яе ва ен ная кар' е ра па ча-
ла ся ў 2008 го дзе. Па спя хо ва скон чыў шы Ра сій скі 
дзяр жаў ны са цы яль ны ўні вер сі тэт у Мін ску, Іры на 
да бі ла ся за лі чэн ня раў на праў ным вай скоў цам у 
ар мей скі строй. «Ка лі мне пра па на ва лі па сту-
піць на служ бу ва Уз бро е ныя Сі лы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, у мя не ні я кіх су мнен няў не бы ло», — 
ус па мі нае яна.

Пад пі саў шы кант ракт з ка ман да ван нем 72-
га гвар дзей ска га АВЦ, дзяў чы на без роз ду му 
пры ня ла афі цэр скую па са ду псі хо ла га-вы клад-
чы ка ў 59-й шко ле пад рых тоў кі спе цы я ліс таў 
па экс плу а та цыі аў та ма біль най тэх ні кі і ра монт-
ных пад раз дзя лен няў. Тым больш што да лей шая 
дзей насць ёй бы ла доб ра зна ё мая: Іры на — вы-
клад чы ца псі ха ло гіі.

— На пер шы по гляд мо жа здац ца, што гэ тая 
пра ца сум ная і ма на тон ная. На са мрэч жа ўсё 
за ле жыць ад ча ла ве ка, яго стаў лен ня да сва іх 
функ цы я наль ных аба вяз каў, — рас па вя дае стар-
шы на кант ракт най служ бы Іры на ПА ЗНЯК. 
— Дзей насць ва ен на га псі хо ла га па він на быць 
на кі ра ва на на па ляп шэн не ма раль на-псі ха ла гіч-
на га ста ну ўся го во ін ска га ка лек ты ву, на пад тры-
ман не ду хоў на-ма раль на га зда роўя кан крэт на га 

вай скоў ца.
Су ма ваць ёй ня ма ка лі: яна 

па ста ян на за ня тая пра цай з 
людзь мі. Пра во дзіць псі ха ла-
гіч ныя кан суль та цыі з ва ен на-
слу жа чы мі, вы ву чае ма ла дое 
па паў нен не ў ва ен ка ма тах, да-
сле дуе псі ха ла гіч ны клі мат у 
пад раз дзя лен нях, са цы яль ныя 
на строі афі цэр ска га са ста ву. 
А яшчэ яна ана лі зуе вы ні кі тэс-
таў, са ма стой на рас пра цоў вае 
но выя ана нім ныя ан ке ты. І гэ-
та да лё ка не ўсё...

Амаль што дня да Іры ны на-
вед ва юц ца кур сан ты «ву чэб кі». 
Пы тан ні ў іх са мыя роз ныя: аб 
ста наў лен ні асо бы, адап та цыі 
ў ар мей скім ка лек ты ве, на ват 
вель мі аса біс тыя. Да па маг чы 
ім хут чэй адап та вац ца да но-
ва га для іх укла ду вай ско ва-

га жыц ця, ста тут ных па тра ба ван няў — у гэ тым 
так са ма ба чыць сваё пра фе сій нае пры зна чэн не 
ва ен ны псі хо лаг. Вось і ідуць уча раш нія школь ні кі і 
сту дэн ты да сім па тыч най жан чы ны ў па го нах як да 
ста рэй шай сяст ры, каб па дзя ліц ца сва і мі ад крыц-
ця мі і су мнен ня мі, ін шы раз да вя ра ю чы пра фе сі-
я на лу са мае па та ем нае. Іры на заў сё ды ўваж лі ва 
вы слу хае кож на га, ква лі фі ка ва на па глы біц ца ў яго 
праб ле му, ча сам дасць слуш ную па ра ду.

— Ка лі ад чу ва еш поў ную пад трым ку з бо ку 
ка ман да ван ня ву чэб най час ці, удзяч насць за вы-
ні кі сва ёй дзей нас ці, хо чац ца слу жыць і пра ца-
ваць з па тро е най сі лай, са ма ўдас ка наль вац ца, 
да ся гаць вя лі кіх пос пе хаў, — па дзя лі ла ся Іры на 
Пят роў на.

На мес нік на чаль ні ка 59-й шко лы па ідэа ла гіч най 
ра бо це ка пі тан Дзя ніс Кан ышаў ад зы ва ец ца пра 
яе не толь кі як пра ад на го з леп шых спе цы я ліс таў 
псі ха ла гіч най служ бы АВЦ, але і як пра цу доў ную, 
доб ра зыч лі вую і вя сё лую жан чы ну: «Яна — ду ша 
ўся го во ін ска га ка лек ты ву ву чэб най час ці».

Акра мя па спя хо вай пра фе сій най служ бы, стар-
шы на кант ракт най служ бы Іры на Па зняк да бі ла ся 
важ кіх пос пе хаў і ў спор це. Ся род сва іх ка лег 
яна — не да сяж ны лі дар у бе гу на адзін кі ла метр 
і вы ка нан ні комп лекс на-сі ла вых прак ты ка ван няў, 
ад на з леп шых у страль бе са страл ко вай зброі. 
Ёсць у яе і ін шыя за хап лен ні. Іры на ня дрэн на 
ма люе (у дзя цін стве з ад зна кай скон чы ла Ба ры-
саў скую мас тац кую шко лу), зай ма ец ца ёгай, што 
да па ма гае ёй раз ня воль вац ца і ўнут ра на раз ві-
вац ца як асо бе. А яшчэ яна — доб рая гас па ды ня, 
кла пат лі вая ма ці і вер ная жон ка.

У жыц ці, пе ра ка на на Іры на, трэ ба атры маць 
пос пех ва ўсім: і ў пра фе сій ным май стэр стве, і ў 
вя дзен ні хат няй гас па дар кі.

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

На Ура ле ў Вят ку ўпа дае не-
вя лі кая ра чул ка. На яе ле-
вым бе ра зе пры ту лі ла ся вё-
сач ка За валь ні ца — два роў 
на трыц цаць. Вок ны хат гля-
дзяць на му рож ныя се на жа-
ці, хлеб ныя ні вы. Лю дзі тут 
жы вуць ад кры тыя ду шой, 
ду жыя і пра ца ві тыя.

У лю тым 1926 го да вяс коў цы 
він ша ва лі Фяк лі нію і Яка ва Які ма-
вых з на ра джэн нем сы на Вік та ра. 
У яго быў ужо бра цік Ва сіль, які 
з'я віў ся на свет на два га ды ра ней. 
Да вай ны яшчэ на ро дзяц ца сяст-
ра Лі на, бра ты Вень я мін і Юрый.

Які ма вы, як і ўсе вяс коў цы, 
пра ца ва лі ў кал га се «Чыр во ны 
сцяг»: ма ці шчы ра ва ла на кал-
гас ных па лет ках, а баць ка быў 
ра хун ка во дам. Баць ку па ва жа лі 
яшчэ як ге роя гра ма дзян скай 
вай ны, ар ты ле рыс та. У свя та на 
лац ка не яго пін жа ка ззяў ор дэн 
Чыр во на га Сця га.

Сум ная вест ка аб па чат ку 
Вя лі кай Ай чын най вай ны прый-
шла ў вёс ку За валь ні ца не ча-
ка на. На дзя ся ты дзень баць ку 
ўзя лі ў ар мію і без пад рых тоў кі 
на кі ра ва лі на За ход ні фронт, у 

Бе ла русь. Бы ва лы ар ты ле рыст 
зве даў усе па ку ты ад ступ лен-
ня. А ў ба ях пад Яра слаў лем яго 
цяж ка па ра ні ла. Доў га ля чы лі ў 
шпі та лі ў Гор каў скай воб лас ці, 
а 9 лю та га 1943 го да ён з ін ва-
лід ным па свед чан нем на мы лі-
цах вяр нуў ся ў род ную ха ту да 
сва ёй сям'і. Муж ны ар ты ле рыст 
меў гвар дзей скі зна чок і быў уз-
на га ро джа ны ме да ля мі «За ад-
ва гу» і «За ба я выя за слу гі».

Са ма га ста рэй ша га бра та 
Ва сі ля ма бі лі за ва лі ў ар мію 3 
сту дзе ня 1942 го да і на кі ра ва лі 
ў го рад Вят лу гу Гор каў скай воб-
лас ці ў тан ка вае ву чы лі шча. Праз 
не каль кі ме ся цаў ён быў ужо на 
фрон це — лей тэ нант, ка ман дзір 
тан ка. У 1943-м Ва сіль на тан-
ку пра бі ва ец ца да Про ні і Со жа: 
ён вы зва ляе Бе ла русь. У ад ным 
з ба ёў нем цы пад бі лі танк, і той 
за га рэў ся. Па ра не ны ка ман дзір, 
ахоп ле ны по лы мем, вы ска чыў з 
ма шы ны, якая га рэ ла. Ля чыц ца 
яго ад пра ві лі на Урал. Пас ля зноў 
на пе ра да вую, у Пры бал ты ку. У 
ба ях не да лё ка ад Ры гі Ва сіль зга-
рэў у пад бі тым во ра гам тан ку.

Баць ка і ста рэй шы брат бы лі 
на фрон це, а та му праз паў го да 

ад па чат ку вай ны Вік та ру да вя-
ло ся ўзяць на ся бе ўсе кло па ты 
па хат няй гас па дар цы. У кал га се 
яго прызначаюць ра хун ка во дам. 
Вік та ру ішоў ужо ва сям нац ца ты 
год, і ён ужо два ме ся цы ву чыў ся 
ў дзя ся тым кла се. 9 лю та га 1943 
го да, у той жа дзень, як з вай ны 
прый шоў баць ка, сы ну Вік та ру 
прый шла па вест ка з рай ва ен ка-
ма та.

Вік тар Які маў тра піў у Гор-
кі. Тут, на па лі го не ў вай ско вай 
час ці, па ча ла ся служ ба сал да та: 
перш за ўсё трэ ба бы ло на ву чыц-
ца ва ло даць він тоў кай і гра на тай. 
Акра мя та го, пра во дзі лі ся ву чэб-
ныя стрэль бы, марш-кід кі на 5 
кі ла мет раў у нач ны час у лю бое 
на двор'е, рыц цё ако паў і тран шэй. 
А як толь кі Вік та ру споў ні ла ся 18 
га доў, ён тра піў на фронт, у ар-
ты ле рыю пад ка ман да ван не ге-
не ра ла Чар ня хоў ска га. З кро ва-
пра літ ны мі ба я мі бра лі Кё нігс берг. 
Ён быў увесь раз бу ра ны 243-й ар-
ты ле рый скай бры га дай, у якой і 
слу жыў сал дат Вік тар Які маў. А як 
да лі ў бры га ду «ка цю шу», ён стаў 
яе за ра джаль шчы кам.

(Заканчэнне на 4-й стар. )
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Жы ві і пом ніЖы ві і пом ні  ��

ЗАГАДАНА 
ЎЗЯЦЬ ВЫШЫНЮ

Псі хо лаг-вы клад чык 59-й шко лы пад рых тоў кі Псі хо лаг-вы клад чык 59-й шко лы пад рых тоў кі 
спе цы я ліс таў па экс плу а та цыі аў та ма біль най спе цы я ліс таў па экс плу а та цыі аў та ма біль най 
тэх ні кі і ра монт ных пад раз дзя лен няў стар шы на тэх ні кі і ра монт ных пад раз дзя лен няў стар шы на 
кант ракт най служ бы Іры на кант ракт най служ бы Іры на ПА ЗНЯКПА ЗНЯК..

Сён ня мы бе раж лі ва за хоў ва ем ар хіў Мі ніс тэр ства 
аба ро ны. Я б ска заў, што гэ та част ка На цы я наль на га 
дзяр жаў на га ар хі ва. Ты ся чы га дзін ві дэа, зня та га за гэ ты 
час ва ен ны мі апе ра та ра мі. У спад чы ну ад Бе ла рус кай 
ва ен най акру гі нам за ста ло ся ка ля 6 ты сяч філь маў.

Кад ры са зды мач най пля цоў кі кі на стуж кі Кад ры са зды мач най пля цоў кі кі на стуж кі 
«Свя тая Ры ма».«Свя тая Ры ма».


