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Пра жан ра вую па літ ру, 
«Ар се нал» 
і сваю аў ды то рыю

Тэ ле кам па нія пра цуе ў аб са лют-
на роз ных жан рах, што яшчэ раз дае 
маг чы масць мно гім жур на ліс там ся бе 
рэа лі за ваць. Мы вы пус ка ем цык ла выя 
пра гра мы. «Ан фас» — пра гра ма, якую 
рых ту ем для «Ста ліч на га тэ ле ба чан-
ня».  «Ан фас» у пе ра кла дзе з фран цуз-
скай мо вы — «той, хто гля дзіць у твар». 
У нас свая рас шыф роў ка гэ тай аб рэ ві-
я ту ры — ар мей скія на ві ны, фак ты, ак-
ту аль ныя па дзеі (па-рус ку «события»). 
«Ва ен ны агляд» вы хо дзіць па аў то рках 
і чац вяр гах у эфі ры пра гра мы «На ша 
ра ні ца» на АНТ. Тут фар мат аб са лют на 
ін шы: больш ды на міч ны. На ша га лоў-
ная пра гра ма — «Ар се нал», якую мы 
ў фар ма це тэ ле ча со пі са рых ту ем для 
«Бе ла русь-1». І ў вы ні ку атрым лі ва ец ца 
186 цык ла вых пра грам у год!

На ша брэн да вая пра гра ма «Ар се-
нал» уклю ча на ў па кет між на род ных пе-
ра дач і вы хо дзіць на спа да рож ні ка вым 
ка на ле «Бе ла русь-24». Гі па тэ тыч на нас 
мо гуць ба чыць больш чым у 100 кра і нах. 
Я, на прык лад, пад час за меж ных ка ман-
дзі ро вак з за да валь нен нем лаў лю ка нал 
«Бе ла русь-24». І гэ та атрым лі ва ец ца на-
ват у та кіх кра і нах, у якіх, зда ва ла ся б, і 
ня ма та кой маг чы мас ці!

Не ад ной чы да во дзі ла ся чуць на ра-
кан ні на наз ву пра гра мы. Мы пры вык лі 
ка заць: у ар се на ле ак цё ра, у ар се на ле 
тэ ат ра... А ча му не ў ар се на ле ар міі? А 
ў ар се на ле ар міі, у пер шую чар гу, — лю-
дзі. Не ка то рыя ка жуць, што на ша пра-
гра ма ака дэ міч ная, дзе мы рас каз ва ем 
пра ад ных ге не ра лаў. Ня праў да! Мы 
па каз ва ем як ге не ра лаў, так і звы чай-
ных сал дат. Руб ры кі ўнут ры пра гра мы 
да зва ля юць знай сці кож на му гле да чу 
сваю тэ му: куль ту ра, аду ка цыя, пад-
раз дзя лен ні, тра ды цыі... І толь кі по тым 
стра тэ гія і так ты ка, ва ен нае мас тац тва, 
зброя, аба рон ны комп лекс.

Ка лі пы та юць, на якую аў ды то-
рыю мы раз ліч ва ем сва і мі пра гра ма мі, 
вель мі скла да на ад ка заць ад на знач на. 
Дыя па зон да стат ко ва шы ро кі. Мы пра-
цу ем на тры вя лі кія аў ды то рыі: пер шая 
— ар мія, дру гая — на сель ніц тва кра і ны, 
трэ цяя — між на род ная гра мад скасць. 
Мы не мо жам па крыў дзіць ве тэ ра на, 
які прай шоў Вя лі кую Ай чын ную вай ну 
і хо ча, каб пра яго лёс рас ка за лі ў «Ар-
се на ле», да ве дац ца, якія ра шэн ні сён ня 
пры мае Бе ла рус кі са юз афі цэ раў. Не 
мо жам абы сці ўва гай і пад лет ка, які збі-
ра ец ца па сту паць у Ва ен ную ака дэ мію. 
Мы шмат пра цу ем з ДТСА АФ, са Спар-
тыў ным ка мі тэ там, асвят ля ем усе між-
на род ныя спа бор ніц твы. З Ан самб лем 
пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл, Узор на-па-
ка заль ным ар кест рам, з ро тай га на ро-
вай вар ты мы аб' ез дзі лі ня ма ла кра ін. 
На зі раць за раз на стай ны мі па дзея мі 
ра зам з ар мі яй вель мі ці ка ва. І ўсё гэ та 
зна хо дзіць мес ца ў пра гра ме.

Пра за меж ных ка лег, 
па рад і «эфект пры сут нас ці»

За пра дук цы яй за мя жой мы на-
зі ра ем вель мі ўваж лі ва. Ба чы лі, як ка-
жуць, усё знут ры. Ста жы ра ва лі ся і на 
фран цуз скім ва ен ным тэ ле ба чан ні, і на 
ва ен ным тэ ле ба чан ні Вя лі ка бры та ніі, 
і ў Ака дэ міі ін фар ма цыі і ка му ні ка цыі 
ў Штраў сбер гу. Ва ен нае тэ ле ба чан не 
Фран цыі — 525 ча ла век. Ці «Ва енТБ» 

Вя лі ка бры та ніі, дзе вя ліз ныя пло шчы, 
ад ве дзе ныя пад ан тэн ныя па лі. Яны вя-
шча юць 24 га дзі ны ў су ткі на ўсе ра ё ны, 
дзе раз мя шча юц ца іх вой скі: Гіб рал тар, 
Сін га пур, Маль дзі вы... Па маш та бах, вя-
до ма, мы ім са сту па ем, але кан цэп ту-
аль на ідзём на раў не. Фран цыя вель мі 
лю біць сваю ар мію, пра па ган ду ю чы тыя 
ж каш тоў нас ці. А вось анг лі ча не не лю-
бяць сваю ар мію: яна заў сё ды бы ла ка-
ла ні яль най. У Лон да не ні ко лі не ўба чыш 
афі цэ ра ў ва ен най фор ме.

Гля дзе лі, як пра ца ў гэ тым кі рун ку 
ар га ні за ва на ў Ра сіі, ва Укра і не. Мы на-
столь кі шчод ра дзе лім ся сва і мі ідэ я мі, 
па чы на ю чы ад рас пра цоў кі кан цэп цыі 
«Ва енТБ» да ства рэн ня пэў ных да ку-
мен таў, якія рэг ла мен ту юць дзей насць 
кам па ніі, што ў свой час яны на на шай 
ба зе ства ра лі свае струк ту ры.

Мы па ста ян на пра па ноў ва ем свай-
му гле да чу но выя пра дук ты. Со чым за 
тым, што яго ці ка віць. На слы ху — пад-
рых тоў ка да па ра да. Лю дзі на вед ва юць 
не каль кі нач ных трэ ні ро вак — і ўсё на 
гэ тым. А по тым ка жуць, што ар мія толь кі 
і мо жа, што ха дзіць на па ра ды і мар на-
ваць гро шы. Глуп ства не су свет нае!

Не вы пад ко ва ле тась мы ныр ну лі ў 
гу шчу па ра да, каб да ка заць, што гэ та 
не так, што па рад — тра ды цыя. А тра-
ды цыі ўсю ды ня змен ныя. Мы аб ста ля-
ва лі ме ха ні за ва ную ка ло ну ка ме ра мі, 
на ве ша лі іх на ўсе са ма лё ты, пад крыл-
лі, ка бі ны. Ад ным сло вам, па вет ра ны 
склад нік па ра да гля дач мог на зі раць 
дзя ку ю чы на шай тэх ні цы. Упер шы ню мы 
па са дзі лі апе ра та раў на бра ню (гле да чы 
гэ та га не маг лі ба чыць) з пра мым сіг на-
лам у эфір. Ка ме ры бы лі за ма ца ва ны 
на ства лах са ма ход ных ар ты ле рый скіх 
уста но вак і тан каў, на ўзроў ні гу се ніц, 
што да зво лі ла гле да чу ад чуць «эфект 
пры сут нас ці». А для тэ ле ба чан ня гэ та 
над звы чай важ на.

На ву чэн ні «За хад-2013» мы ар га-
ні зоў ва лі та кія ж «стры мы». У гле да ча 
бы ла маг чы масць на зі раць за яго хо-
дам ледзь не ў рэ жы ме «ан лайн». Мы 
вы клад ва лі ма тэ ры я лы вель мі хут ка: на 
шчас це, тэх ні ка нам гэ та да зва ляе. У 
тым лі ку і на пля цоў цы ТUТ.ВY.

Най боль шая ўва га гле да чоў, пра 
што свед чыць коль касць пра гля даў, як-
раз да мо ман таў дзе ян няў ар міі. Будзь 
гэ та пус кі ра кет, вы пра ба ван не ТО Раў ці 
па сад ка са ма лё таў на да ро зе. Гля дзяць, 
ана лі зу юць, зайз дрос цяць. А ёсць ча му. 
Бе ла рус кая авія цый ная шко ла, на прык-
лад, бы ла ство ра на з ну ля: у нас не іс на-
ва ла ні вод на га авія цый на га ву чы лі шча. 

А сён ня лёт чык у бе ла рус кай ар міі вы-
пус ка ец ца з 3 кла сам. Так бы ло толь кі 
пры Са вец кім Са ю зе!

Пра спе цы яль ныя 
пра ек ты, «Свя тую Ры му» 
і крэ а тыў

Як прад зю сар скі цэнтр тэ ле кам-
па нія пра цуе ўжо даў но. Гэ та га лоў ны 
кі ру нак з пунк ту гле джан ня вы твор час-
ці спе цы яль ных пра ек таў. Не каль кі га-
доў прак ты кі па ка за лі, што гэ та да во лі 
перс пек тыў ны шлях: мы аб' яд ноў ва ем 
твор чы, тэх ніч ны і ад мі ніст ра цый ны па-
тэн цы я лы. Мы су пра цоў ні ча ем з «Бе ла-
русь філь мам», су мес ны мі на ма ган ня мі 
ства ра ю чы кі на стуж кі. Апош нія на шы 
пра цы, хоць мы, як і лёт чы кі, не лю бім 
гэ та га вы каз ван ня, — філь мы «Го нар — 
ні ко му!» і «Свя тая Ры ма». Найці ка вей-
шыя тво ры! Да стат ко ва пра дук цыі пра-
па ноў ва ем тэ ле кам па ні ям «Мір», ТРА 
«Са юз». На тэ ле ка на ле «Мір» ка рыс-

та ец ца па пу ляр нас цю пра гра ма «Са-
юз ні кі». Не пер шы год для іх рых ту ем і 
руб ры ку «Пра ве ра на на са бе», дзе на-
шы жур на ліс ты Іван Мі хай лаў і Сяр гей 
Чу ра коў па раў ноў ва юць або аў та мат з 
він тоў кай, або бе ла рус кі «МАЗ» з кі тай-
скім «Ба га ты ром», ці на ват пра вя ра юць 
на са бе маг чы мас ці дэ сан та ван ня...

«Свя тая Ры ма» — кі на стуж ка пра 
па дзеі Вя лі кай вай ны, як яе на зы ва юць. 
На жаль, пра тую вай ну ма ла што вя-
до ма. Не ка то рыя здзіў ля юц ца: маў ляў, 
на вош та бы ло зды маць кі но пра ра сі ян-
ку? Па-пер шае, та ды мы бы лі ў ад ной 
кра і не. Па-дру гое, дзяў чы на за гі ну ла 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, пад Пін скам. 
Але тут га лоў нае — сам подз віг. Сён ня 
рас це та кое па ка лен не, якое ма ла што 
ве дае на ват пра Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну. Аме ры кан цы і ця пер упэў не ны, 
што яны яе вый гра лі, а га лоў най біт вай 
пад час Дру гой су свет най вай ны ста ла 
вы сад ка іх вой скаў у Нар ман дыі. Ні пра 
Ста лін град скую і Кур скую біт вы, ні пра 
біт ву пад Маск вой, ні пра бла ка ду Ле-

нін гра да ў іх пад руч ні ках па гіс то рыі не 
ска за на ні сло ва...

Тэ ма Пер шай су свет най вай ны над-
звы чай ці ка вая. Тэ ма на ша, бе ла рус кая. 
Ідэя на ра дзі ла ся даў но. Аў тар сцэ на рыя 
— Вя ча слаў Бан да рэн ка. Ак тыў ная пра-
ца з рэ жы сё рам, са сцэ на рыс там. Па-
трэб на бы ло за пра сіць уні фар міс таў, 
ар га ні за ваць тэх ні ку, па шыў кас цю маў... 
Мы част ко ва нес лі і фі нан са вую на груз-
ку: па ад ным бы ло б цяж ка.

Вось ста яць дзве ста ту эт кі з «Тэ ле-
вяр шынь» (па каз вае). Яны за са цы яль-
ную рэ кла му. Тут заў сё ды важ ны крэ а-
тыў. Ка лі ёсць ці ка вая ідэя і яна спа лу ча-
ец ца з кан цэп цы яй на шай тэ ле кам па ніі, 
то — ка лі лас ка. З са цы яль най рэ кла май 
мы аб' ез дзі лі шмат фес ты ва ляў. Амаль 
аду сюль вяр та лі ся з уз на га ро да мі. Са-
цы яль ная рэ кла ма — па лі ты ка тэ ле ка-
на ла. Вя до ма, яе ма ла хто гля дзіць, бо 
яна транс лі ру ец ца не ў прайм-тай ме, а 
ра ні цай, поз на ве ча рам ці на ват ноч чу. 

Але мы шу ка ем ін шыя шля хі, які мі яна 
трап ляе да на ро да: дыс плеі і эк ра ны, 
якія ўста ля ва ны ў най больш люд ных 
мес цах го ра да, мет ро, ін шы транс парт 
і, вя до ма, ін тэр нэт.

У свой час мы зня лі не каль кі му-
зыч ных клі паў. Апош няя ра бо та — кліп 
на пес ню бе ла рус кай гру пы «СССР» 
«Брэсц кая крэ пасць», якая ста ла на-
шым брэн дам і на ват гу ча ла ў Крам-
лёў скім па ла цы. Да рэ чы, мно гія клі пы 
лі дзі ра ва лі на на шых му зыч ных тэ ле ка-
на лах, ува хо дзі лі ў шмат лі кія «дзя сят кі» 
і «то пы».

Я быў бы, на пэў на, вя лі кім ашу-
кан цам, ка лі б ска заў, што за да во ле-
ны ўсім, што раб лю, і тым, што ад бы-
ва ец ца ва кол мя не. Зда ра ец ца ўся-
ля кае. І толь кі моц ны ча ла век мо жа 
да зво ліць ста віц ца да ся бе з гу ма рам 
і кры ты кай. Аб са лют на не ча ка на скла-
ла ся, што «Ва енТБ» Бе ла ру сі ста ла 
га лоў най спра вай май го жыц ця. Я 
вель мі га на ру ся, што да ве ры лі яе мне. 
Я га на ру ся і тым, што фак тыч на «Ва-
енТБ» ста я ла по бач са ства рэн нем 
су ве рэн най дзяр жа вы і на цы я наль-
най ар міі. Сён ня я сме ла ма гу ка заць, 
што на ўсёй пост са вец кай пра сто ры 
«Ва енТБ» Бе ла ру сі вель мі вы со ка 
тры мае мар ку. Без умоў на, я вель мі 
ўдзяч ны лю дзям, якія са мной пра ца-
ва лі, пра цу юць і, спа дзя ю ся, бу дуць 
пра ца ваць. Нас не ка лі ву чы лі ад каз-
ваць за тое, што бы ло, ёсць і бу дзе. 
Гэ тым прын цы пам я жы ву і сён ня: мне 
не ўсё роў на, што заўт ра бу дзе з тэ-
ле кам па ні яй. Мне над звы чай важ на 
за ха ваць усё гэ та. Гэ та ж не прос та 
20 га доў іс на ван ня кам па ніі ці май го 
жыц ця. Гэ та пе ры яд жыц ця вя лі ка га 
ка лек ты ву і ар міі. Гэ та і ёсць ар се нал, 
у якім іс нуе «Ва енТБ».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та здым кі пра да стаў ле ны 

тэ ле кам па ні яй «Ва енТБ»

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 3-й стар.)

— Пад Кё нігс бер гам на вы сот-
цы быў ва ро жы дот, і мы за бук-
са ва лі, спы ні лі ся, — ус па мі нае 
Вік тар Які маў. — Дот на вы шы ні, 
а мы — у ба лот най ні зі не. Во раг 
па лі вае нас свін цом. Ка ман дзір 
ба та рэі за га даў: пе ра плыць не-
вя лі кую рэч ку, узяць вы шы ню і 
зні шчыць дот. А пер шай га дзі не 
но чы да рэч кі пад вез лі гра на ты, 
уз рыў чат ку і зброю. Мы па дзя лі лі 
іх між са бой, уза бра лі ся на плыт 
і пе ра пра ві лі ся це раз рэч ку. Па 
ўмоў ным сіг на ле ўсе трое ў ад-
но ім гнен не кі ну лі ў амб ра зу ры 
па звяз цы гра нат. Унут ры до та 
раз да лі ся вы бу хі, і ад ра зу ста ла 
ці ха. Мы за бра лі ся ту ды і за кла-
лі ўзрыў чат ку, ад якой пра цяг-
ну лі бік фор даў шнур. Пад па лі лі. 
Па чуў ся ма гут ны вы бух — і дот 
пе ра стаў іс на ваць.

За гэ ту апе ра цыю яны ўсе 
трое атры ма лі па дзя ку ад са-
мо га Іо сі фа Ста лі на.

Вік та ру Які ма ву са сва і мі ад-
на па лча на мі да вя ло ся вес ці баі 
з во ра гам аж но да 13 мая 1945 
го да. Пас ля ар ты ле рый ская 
бры га да, у якой слу жыў Які маў, 
трап ляе на Да лё кі Ус ход. Баі бы-
лі вя лі кія, але пе ра мож ныя. Бы-
ло ўзя та ў па лон да 600 ты сяч 
япон цаў. Ар ты ле рый ская бры га-
да пас ля гэ тых ба ёў бы ла на кі ра-
ва на ў порт Ула дзі вас ток. Там яе 
па са дзі лі на ка раб лі, якія пай шлі 
на вост раў Ха кай да. Трое су так 
бы лі ў мо ры. А ка лі аме ры кан цы 
за ня лі вост раў, то ка раб лі спеш-
ным кур сам пай шлі на Са ха лін, 
які не ўза ба ве быў вы зва ле ны 
ад япон цаў. Тут і су стрэ лі ка нец 
Дру гой су свет най вай ны.

За подз ві гі на вай не Вік тар 
Які маў уз на га ро джа ны ме-

да ля мі «За ба я выя за слу гі», 
«За пе ра мо гу над Гер ма ні яй 
у Вя лі кай Ай чын най вай не», 
«За пе ра мо гу над Япо ні яй», 
ор дэ нам Ай чын най вай ны 2 
сту пе ні.

Пас ля вай ны Вік тар Якаў ле-
віч за стаў ся ў ар міі. Слу жыў у 
Лат віі, на Са ха лі не, у Ка зах ста-
не, у Гер ма ніі, у Па шка ве пад 
Ма гі лё вам, а по тым зноў у Гер-
ма ніі. Пас ля скон чыў агуль на-
вай ско вую шко лу, аў та ма біль-
нае ва ен нае ву чы лі шча ў Ра-
за ні. Быў ка ман дзі рам уз во да, 
ка ман дзі рам ро ты, на мес ні кам 
ка ман дзі ра ба таль ё на, па моч-
ні кам на мес ні ка ка ман дзі ра па 
тэх ніч най час ці пал ка. Зволь не-
ны ў за пас у зван ні пад пал коў ні-
ка ў снеж ні 1973 го да.

А по тым — служ ба ва ўпраў-
лен ні ўнут ра ных спраў абл вы кан-
ка ма. Агуль ны пра цоў ны стаж — 
57 га доў!

І на вай не, і ў мір ны час, і 
на ад па чын ку ў Вік та ра Які ма-
ва — заў сё ды ба я вая жыц цё-
вая па зі цыя. Сён ня ён ак тыў на 
ўдзель ні чае ў ве тэ ран скім ру ху, 
час та су стра ка ец ца з мо лад-
дзю Ма гі лё ва. Па шан ца ва ла 
яму і ў ся мей ным жыц ці, якое 
доў жыц ца з 1956 го да. Ра зам з 
жон кай Лі дзі яй Ула дзі мі ра ўнай 
вы га да ва лі двух сы ноў: Юрый 
— ме ха нік на прад пры ем стве 
«Ма гі лёў хім ва лак но», Ана-
толь — ме ха нік у аэ ра пор це. 
Ра ду юц ца за ўну каў: Юрый за-
кан чвае ін сты тут, Ан тон доб ра 
ву чыц ца ў шко ле.

— Толь кі хо чац ца яшчэ да-
ча кац ца праў ну каў, — пры зна-
ец ца ве тэ ран.

Вік тар АР ЦЕМ' ЕЎ, 
г. Ма гі лёў
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УЛА ДА РЫ ВА ЕН НА ГА ЭФІ РУ

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)

42 га ды пра цуе на па сту сяст ры мі ла сэр нас ці Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа Фрун зен ска га ра ё на г. Мін ска 
Ні на Мі ка ла еў на Бліз нюк. За гэ ты час ёй да вя ло ся да гля даць 
больш чым 600 цяж кіх па цы ен таў. І сён ня яна што дня да па-
ма гае не каль кім та кім хво рым. За сваю са ма ад да ную пра цу 
Ні на Мі ка ла еў на бы ла ўзна га ро джа на ме да лём імя Фло рэнс 
Най тын гейл.

Пра гэ та, а так са ма пра цяж кае дзя цін ства на шай ге ра і ні іш ла 
га вор ка з вуч ня мі СШ №№99, 175, 212, гім на зіі № 39 у Цэнт ры 
мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі Фрун зен ска га ра ё на г. Мін-
ска. Аб пра цы з ран ку да ве ча ра яшчэ з дзя цін ства, пра смерць 
баць кі, пра па жар, што зні шчыў дом і ўсю ма ё масць. Пра го лад, 
пра ран нюю смерць ма ці...

Па эт, пра за ік, пе ра клад чык, кры тык, пуб лі цыст, член Са ю за пісь-
мен ні каў, лаў рэ ат ся мі лі та ра тур ных прэ мій, у тым лі ку і прэ міі мі ніст-
ра аба ро ны на шай кра і ны, Мі ха іл Паў ла віч Па здня коў так са ма, як і 
Ні на Мі ка ла еў на, на ра дзіў ся ў мна га дзет най сям'і. Сва ёй пра ца ві тас-
цю ён аба вя за ны ме на ві та ёй. Да стат ко ва ска заць, што ўба чы лі свет 
36 яго кніг. Ён прай шоў пра цоў ны шлях ад школь на га на стаў ні ка да 
га лоў на га рэ дак та ра вы да вец тва «Юнац тва», ча со пі саў «Во жык», 
«Нё ман». Тво ры Мі ха і ла Паў ла ві ча для дзя цей уклю ча ны ў школь ныя 
пра гра мы і да па мож ні кі для па за клас на га чы тан ня.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ
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Жыц цё вы шляхЖыц цё вы шлях  ��

УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З СЯМ'І З СЯМ'І 

І ВЫ ХА ВАН НЯІ ВЫ ХА ВАН НЯ Стаю на вяс ко вых мо гіл ках. Рап там ад-
не куль, з вы шы ні, па чуў ся звон. Я ака-
мя не ла. Звон прай шоў ся над мо гіл ка мі 
і сціх да лё ка ў ле се; зноў азваў ся і зноў 
сціх. З-за ніз кіх чор ных хмар вы бліс ну ла 
сон ца, і дрэ вы, вы со кія гус тыя сос ны і 
тон кія бя роз кі, за ззя лі ты ся ча мі роз на ка-
ля ро вых аг нёў. Па дзьмуў вет рык, га лін кі 
ка лых ну лі ся і за зві не лі: аб мерз лыя, яны 
да кра на лі ся ад на да ад ной, на ра джа ю чы 
ней кую не зра зу ме лую ме ло дыю.

Па за ло та на абел іс ку так са ма на поў ні ла-
ся со неч ным свят лом, вы бліс нуў шы зна ё мы-
мі проз ві шча мі. Пра не ка то рых, што веч ным 
сном спяць на вяс ко вых мо гіл ках, я шмат ве-
даю. Гэ та бы лыя вуч ні на шай шко лы, хлоп-
цы май го ўзрос ту, на ват ма ла дзей шыя. Іх 
фа та гра фіі ў школь ным му зеі пар ты зан скай 
сла вы — на са мым па чэс ным мес цы.

На ві да во ку фо та здым кі за гі ну лых пад час 
вай ны: Мак са Грын фель да, Ні ны Мя жэн най, 
Ба ры са Сяр ге е ва і проз ві шчы тых, чы іх фа та-
гра фій ня ма. Іх шмат, бо як раз у со рак пер шым 
шко ла ста ла ся рэд няй. У ёй ву чы ла ся больш 
за сот ню юна коў і дзяў чат. У ба раць бе з фа-
шыс та мі пры ня лі ўдзел амаль усе пад лет кі.

Вось Макс Грын фельд. Вай на для яго 
па ча ла ся на не каль кі га доў ра ней, ка лі яго 
баць ку-ка му ніс та, ды рэк та ра ад на го з ма-
зыр скіх за во даў па апра цоў цы драў ні ны — 
рап там арыш та ва лі, зра бі лі во ра гам на ро да; 
ка лі ма ці, стар шы ню кал га са, вы зва лі лі з 
ра бо ты, а яго, Мак са, сак ра та ра кам са моль-
скай ар га ні за цыі Гра дзян скай шко лы, па зба-
ві лі сак ра тар ства. Сям'я «во ра га на ро да» 
ад ра зу ста ла не бяс печ най: імі грэ ба ва лі на-
ват не ка то рыя су се дзі. І ка лі па ча ла ся вай-
на, да Грын фель даў стаў лен не не змя ні ла ся: 
нем цы, асаб лі ва па лі цаі, лі чы лі яго «сва ім», 
зем ля кі і су се дзі абы хо дзі лі бо кам.

...Чыр во ная Ар мія ад сту па ла хут ка, а 
акру жэн цы, што іш лі амаль усё ле та праз 
лес на ўсход, па кі да лі зброю, на ват не ха ва-
ю чы ў за рас ні ку. Зброю шу ка лі ўсе: Ва ло дзя 
Баг да но віч, Зі на Гле ба ва, Лё ня Най дзё нак, 
Ба рыс Сяр ге еў... і Макс Грын фельд. Схро ны 
ра бі лі там жа, у ле се, у най больш зруч ных 
мес цах, каб по тым ляг чэй бы ло яе ўзяць. 
Пер шую пар тыю — два ку ля мё ты і не каль кі 

дзя сят каў він то вак — пе рад алі пар ты за нам 
гру пы М.П. Ка ра лё ва ўжо ў кан цы ле та. Ад-
на ча со ва Макс вы ра шаў праб ле му з па ра не-
ны мі чыр во на ар мей ца мі, што ўца ле лі пас ля 
пер ша га пры хо ду фа шыс таў. Іх трэ ба бы ло 
апра наць, ля чыць, кар міць.

На пер шым ча се нем цы ў Гра дзян цы не 
ста я лі: прый шлі і пай шлі. Па лі цаі «фоль кс -
дой ча» Грын фель да асце ра га лі ся: усё ж 
та кі не мец. Та му Макс дзей ні чаў ра шу ча: 
хлоп цы прай шлі ся па ха тах, збі ра ю чы ежу і 
воп рат ку, а па ра не ных раз мяс ці лі ў бу дын ку 
лес прам га саў ска га ін тэр на та. Ка лі ж праз 
не каль кі тыд няў нем цы тры ва ла асе лі ў па-
сёл ку, уз нік ла па гро за для па ра не ных. У 
леп шым вы пад ку іх ча каў канц ла гер. Макс 
вы ра шыў пе ра вес ці іх у Ма каўе — вёс ку, 
дзе нем цаў не бы ло.

У пар ты зан скі атрад Макс пай шоў пер шым. 
Пра гэ та да ве да лі ся во ра гі. На стаў нік ня мец кай 
мо вы Іва ноў, яко га гітле раў цы вы ка рыс тоў ва лі 
ў якас ці пе ра клад чы ка, па пя рэ дзіў Мак са, што 
яго збі ра юц ца арыш та ваць, і да па мог на ла дзіць 
су вязь з пар ты зан скім атра дам Ка ра лё ва. У 
мяс цо вы атрад пар ты за ны та ды пад лет каў не 
бра лі: Макс быў вы клю чэн нем. Ён стаў раз вед-
чы кам, удзель ні чаў у мно гіх ба я вых апе ра цы ях. 
Пад час ад ной з пер шых ва ро жых бла кад раз-
вед чы кі на ча ле з Мак сам шу ка лі вы хад атра да 
з акру жэн ня. Не да лё ка ад вёс кі Рэч кі Чэр вень-
ска га ра ё на яны тра пі лі ў за са ду. Двое бы лі 
за бі ты ад ра зу. Макс доў га ад стрэль ваў ся...

Ся мі клас ні цы Ні на Мя жэн ная і Ве не ра Гу ры-
на спа чат ку да гля да лі па ра не ных на га ры шчы 
лес прам га саў ска га га ра жа, по тым ста лі су вяз-
ны мі мяс цо ва га атра да, раз вед чы ца мі. Ме-
на ві та яны пад трым лі ва лі па ста ян ную су вязь 
атра да Ка ра лё ва з пад поль шчы ка мі з Асі по ві-
чаў. Не як Ні на, якая ня дрэн на ве да ла ня мец-
кую мо ву, пад слу ха ла раз мо ву гіт ле раў цаў аб 
но вай кар най экс пе ды цыі фа шыс таў су праць 
пар ты зан. З вя лі кай ры зы кай для жыц ця дзяў-
чын кі змаг лі вы брац ца з Гра дзян кі і пе ра даць 
звест кі пар ты за нам. Бры га да Ка ра лё ва пра-

рва ла бла ка ду ў са мым сла бым мес цы і вый-
шла з акру жэн ня. Раз' юша ныя кар ні кі сха пі лі 
дзяў чы нак, ка лі тыя вяр та лі ся да моў. Ка та ва лі 
доў га, толь кі ні чо га не да бі лі ся. Ве не ра бы ла 
рас стра ля на, Ні на за ка та ва на да смер ці.

Шас ці клас нік Ко ля Бліз нец зма гаў ся з фа шыс-
та мі ў атра дзе імя Ле нін ска га кам са мо ла. На яго 
ра хун ку — сем пу шча ных пад ад хон ва ро жых 
эша ло наў. Двой чы прад стаў ляў ся ка ман да ван-
нем атра да да зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за, 
але зван ня так і не атры маў. Яго род ную вёс ку 
Ма каўе кар ні кі спа лі лі ра зам з жы ха ра мі ў сту дзе ні 
1943 го да. Помс ціў, як мог. Ён і за гі нуў, як ге рой. 
У кры тыч ную хві лі ну ўзня лі ся яны з Ва дзі мам Ку-
тыр ла, у ру ках яко га быў бры гад ны сцяг, і па вя лі 
за са бой пар ты зан у ата ку. Во раг быў раз бі ты. Ся-
род ва сям нац ца ці за гі нулых (са мыя вя лі кія стра ты 
атра да за га ды вай ны) быў і Ко ля.

Ко ля Анд ры е віч у апош нія хві лі ны жыц ця, 
ві даць, да ка раў ся бе за тое, што так і не па-
спеў па ста віць мі ну, не змог спы ніць ва ро жы 
эша лон, а на роз дум лёс ча су не па кі нуў. Сяб-
ры-пад рыў ні кі ўба чы лі, як уз ня ўся ён на су страч 
па ра во зу і за мкнуў кле мы мі ны ру ка мі...

Ба рыс Сяр ге еў быў пар ты за нам, а пас ля 
вы зва лен ня Ма гі лёў шчы ны ад фа шыс таў, 
даў зго ду пай сці ў атрад, сфар мі ра ва ны з 
леп шых пар ты зан для ба раць бы з бан ды та мі 
ў за ход ніх ра ё нах Бе ла ру сі. У со рак пя тым 
быў пры зва ны ў ар мію. Слу жыў пад Лу нін-
цам. За гі нуў у Пін ску ад рук бан ды таў.

Ва ло дзя Стэль мах не да жыў уся го не каль-
кі дзён да вы зва лен ня. Раз вед чы кі прай шлі 
праз вёс ку Снус цік Пу ха віц ка га ра ё на без 
пры год, а не ўза ба ве вяр та ю чы ся, там жа 
на рва лі ся на фа шыс таў. Мно га нем цаў та ды 
са бра ла ся ў пры фран та вой па ла се. Ва ло дзя 
пры кры ваў ад ход сяб роў. Акру жа ны во ра-
гам, апош нюю ку лю па кі нуў са бе.

...Не каль кі лё саў, не каль кі жыц цяў, па-са-
праўд на му ве ліч ных. Як жа трэ ба бы ло лю біць 
сваю зям лю, сваю Ай чы ну, каб зра біць ме на-
ві та той вы бар жыц цё ва га шля ху, які свя до ма 
вы бра лі яны на са мым па чат ку свай го ста лен-
ня... А над мо гіл ка мі ад гу ка юц ца ме ла дыч ным 
зво нам дрэ вы, спя ва юць пес ню тым, хто на заў-
сё ды за стаў ся ма ла дым, пры го жым і доб рым. 
Гімн жыц цю, не паў тор на му і веч на му...

Свят ла на СЕР ГІ Е ВІЧ,
Асі по віц кі ра ён
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Стра ча нае дзя цін стваСтра ча нае дзя цін ства  ��

У ВАЙНУ 
ТАКСАМА 

НАРАДЖАЛІ
Дзе ці вай ны ўжо да жы ва юць свой век. Я так са ма дзі ця 
вай ны, і мне вель мі хо чац ца рас ка заць ма ла дзей ша му 
па ка лен ню аб тым, што да вя ло ся пе ра жыць жан чы нам, 
на шым ма ту лям, пра нёс шы праз ва ен нае лі ха лец це сва іх 
дзе так. Гэ та так са ма быў ге ра ізм — на ра дзіць у вай ну.

Па мя таю ся бе дзесь ці га доў з трох, ужо ў ці хі пас ля ва ен ны час. 
На ра дзі ла ся ў вай ну, але з рас ка заў ма ту лі і сва іх бліз кіх ве даю, 
што гэ та та кое. Я па мя таю, як з вай ны вяр та лі ся сал да ты, як ма ме 
пры нес лі па ха валь ную, як яна ў 25 га доў за ста ла ся ўда вой, а я ў 
тры го дзі кі — без баць кі.

Іш ла вай на. Усе муж чы ны на ша га ро ду пай шлі на фронт, а 
жан чы ны з дзет ка мі і не маў лят ка мі за ста лі ся ў вёс цы. Прый шоў 
не мец, і ўвесь на род ха ваў ся ад яго ў ле се. Ка лі бы ло цёп ла, 
яшчэ цяр пі ма, а ў ма роз прый шло ся бу да ваць ша ла шы — хоць 
які пры ту лак ад не па га дзі і ма ра зоў. Па ся род бу да на рас клад ва лі 
не вя лі кі кас цёр, які га рэў і та кім чы нам пад трым лі ваў цяп ло. Тут і 
жы лі жан чы ны з сем' я мі, тут на ра джа лі ся дзе ці.

Спа чат ку ў ле се бы ла ня дрэн ная схо ва, а пас ля фа шыс ты за-
ў ва жы лі лю дзей і вы ра шы лі, што гэ та пар ты за ны. Коль кі ра зоў 
аб стрэль ва лі нас! Ад стра ху не бы ло дзе па дзец ца. Са ма лёт ня-
мец кі, «ра ма», ля цеў ніз ка над ле сам, і з гэ та га са ма лё та бы ло 
доб ра ві даць, дзе ха ва лі ся лю дзі. Ста рыя, жан чы ны з дзець мі 
сы хо дзі лі ўсё да лей і да лей. Дзе ці хва рэ лі. Іх ра та ва лі роз ны мі 
на по ямі траў.

Мая цёт ка рас каз ва ла, што яе ма лень кая дач ка, якой бы ло 
ўся го не каль кі ме ся цаў, вель мі пла ка ла. Кры ча ла дзень і ноч. 
Пас ля да ве да лі ся, што за сту дзі ла вуш кі. Дык цёт ка яе па кла ла 
ў бу ра лом, бо лю дзі з та кім крык лі вым дзі цем не пус ці лі бег чы з 
імі, а ў яе яшчэ ад на трох га до вая дзяў чын ка на ру ках. Каб вы ра-
та ваць боль шае дзі цят ка, ма лень кую кры ку ху кі ну ла ў ла мач ча 
і, як і ўсе, па бег ла да лей ха вац ца. Ка лі за кон чы ла ся бам бёж ка, 
вяр ну ла ся і знай шла сваё не маў лят ка. Яно, на пла каў шы ся, ці-
хень ка спа ла. Цёт ка, узра да ваў шы ся, што дзяў чын ка жы вая, 
за бра ла яе. Пас ля вы рас ла пры го жая дзяў чы на, толь кі, на жаль, 
вель мі дрэн на чу ла.

Аб стрэ лы ў ле се бы лі час тыя. Так не мец не да ваў жыц ця, што 
жан чы ны з на шай вёс кі на Лю бан шчы не зай шлі аж но ў слуц кія 
ля сы — амаль за сем дзе сят кі ла мет раў ад до ма!

Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі вяр нуў ся на род у свае род ныя 
мяс ці ны. Ад но ад на му да па ма га лі, бу да ва лі зям лян кі. У вы рва ных 
бом ба мі ямах сце ны вы сці ла лі жэрд ка мі, на ват на па жа ры шчах 
дзве ры зна хо дзі лі, цэг лу, ра бі лі рус кія пе чы. Звер ху зям лян кі на-
кры ва лі ліс цем, уся кім бу ра ло мам, і іх не бы ло ві даць з вы шы ні. 
У та кой зям лян цы я ўжо па мя таць ся бе па ча ла. Так і да жы лі да 
кан ца вай ны.

Ес ці не бы ло ча го. Да рос лыя ха дзі лі на по ле, збі ра лі мерз лую 
буль бу і пяк лі з яе неш та па доб нае на дра ні кі. Гэ та бы лі та кія ля-
пёш кі, на якія на ват гля дзець не ха це ла ся. Га лод ныя, аба рва ныя 
рас лі дзет кі. Ды вось зноў бя да — па ча лі вель мі хва рэць дзе ці: 
дыф тэ рыя, шкар ля ты на, ад зёр...

Як жа да ста ва ла ся ў вай ну жан чы нам! Пас ля ро даў трэ ба бы-
ло па ка ле на ў ва дзе прай сці дзя сят кі кі ла мет раў, каб за ха ваць 
жыц цё са бе і дзі ця ці. За тое, ка лі дзе ці не дзе ў пя ці дзя ся тыя га ды 
пай шлі ў шко лу, дык у нас бы ло па 2—3 па ра лель ныя кла сы вуч-
няў 1941—1945 га доў на ра джэн ня.

Хоць пас ля вай ны так са ма га ла да лі. Вы жы лі на мерз лай буль-
бе і бу лё не, ле там — на зе ля ні не. Пас ля вай ны Чыр во ны Крыж 
да па ма гаў сем' ям, якія жы лі без баць коў, дзе за гі ну лі муж чы ны. 
Кры ху паз ней, у 1948 го дзе, па ча лі пры во зіць хлеб з рай цэнт ра. 
Зда ва ла ся, ні чо га не бы ло смач ней. Ста я лі ў чар зе ка ля кра мы, 
каб да ве ча ра ку піць. Хле ба вы да ва ла ся столь кі, коль кі чле наў 
сям'і бы ло. Ста ім-ста ім, бы вае, і не хо піць. Пас ля сем' ям за гі ну -
л ых да па ма га ла дзяр жа ва. На дзя цей па ча лі пла ціць пен сію. Гэ та 
бы ла вя лі кая пад трым ка.

Нас з дзя цін ства пры ву ча лі да пра цы. Па мя таю, як ха дзі лі 
да лё ка на ба ло та нарых тоў ваць дро вы для шко лы. Ста рэй шыя 
кла сы рас пі лоў ва лі ўруч ную па ва ле ныя дрэ вы, аб ся ка лі га лі ны, 
а мы, ма лод шыя, ад цяг ва лі іх у ку чы. І ні ко лі ні хто не ска заў, каб 
яму за пра цу за пла ці лі. Ра зу ме лі, што гэ та ро бім для ся бе.

Азі ра ю чы ся на зад, ду маю, што толь кі на шы са вец кія жан чы ны 
маг лі вы нес ці вай ну на сва іх пля чах, па да рыць дзяр жа ве столь кі 
дзя цей і збе раг чы іх. Гэ та быў са праўд ны жа но чы подз віг.

Лі дзія ЛУК' Я НА ВА, Ла гой скі ра ён
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ЗАГАДАНА 
ЎЗЯЦЬ 

ВЫШЫНЮ

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

РОЗ ДУМ 
КА ЛЯ АБЕЛ ІС КА

Сяб ры-пад рыў ні кі ўба чы лі, 
як уз ня ўся ён на су страч па ра во зу 
і за мкнуў кле мы мі ны ру ка мі...


