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27 снеж ня спаў ня ец ца 

110 га доў з дня 

на ра джэн ня 

ак тыў на га ўдзель ні ка 

Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, Ге роя 

Са вец ка га Са ю за, 

ства раль ні ка су час ных 

па вет ра на-дэ сант ных 

вой скаў ге не ра ла 

ар міі Ва сі ля Пі лі па ві ча 

Мар ге ла ва.

Ён на ра дзіў ся ў шмат-

дзет най сям'і ра бо ча га-ме-

та лур га. Ра дзі ма баць коў 

Ва сі ля Пі лі па ві ча — Ма гі-

лёў ская гу бер ня. У по шу ках 

леп шай до лі сям'я Мар ге ла-

вых пе ра еха ла ў Ека ця ры-

нас лаў, але ў па чат ку 1914 

го да вяр ну ла ся на ра дзі му. 

Пас ля за кан чэн ня шас ці 

кла саў па чат ко вай шко лы ў 

Кас цю ко ві чах Ва сіль па чаў 

сваю пра цоў ную дзей насць. 

Ён змя ніў мност ва ра бо чых 

пра фе сій, пра ца ваў так са ма 

лес ні ком, стар шы нёй ра боч-

ка ма лес прам га са ў Кас цю-

ко ві чах. Па кам са моль скай 

пу цёў цы на пра ця гу трох 

га доў пра ца ваў на шах це ў 

Дан ба се.

У да ку мен таль най кні-

зе сы на Ва сі ля Пі лі па ві-

ча Ге роя Ра сіі Аляк санд-

ра Мар ге ла ва «Дэ сант нік 

№ 1 ге не рал ар міі Мар ге-

лаў» пры вод зяц ца сло вы ле-

ген дар на га ге не ра ла: «Той, 

хто ні ра зу не па кі даў са ма-

лёт, ад куль га ра ды і вёс кі 

зда юц ца ца цач ны мі, хто ні 

ра зу не ад чу ваў ра дас ці і 

стра ху сва бод на га па дзен-

ня, свіст у ву шах, стру мень 

вет ру, які б'е ў гру дзі, той 

ні ко лі не зра зу мее го на ру і 

гор дас ці дэ сант ні ка».

У Чыр во ную Ар мію Мар-

ге лаў быў пры зва ны ў 1928 

го дзе. З ве рас ня 1928 да 

кра са ві ка 1931 го да на ву-

чаў ся ў Мін ску ў Аб' яд на най 

бе ла рус кай ва ен най шко ле. 

Пас ля яе за кан чэн ня па ча-

ла ся афі цэр ская служ ба 

Мар ге ла ва ў Бе ла рус кай 

ва ен най акру зе: ка ман дзі-

рам ку ля мёт на га ўзво да 

99-га страл ко ва га пал ка 

33-й страл ко вай ды ві зіі ў 

Ма гі лё ве, ка ман дзі рам уз-

во да, ка ман дзі рам ку ля мёт-

най ро ты ў Мін скім ва ен-

ным пя хот ным ву чы лі шчы. 

У якас ці ка ман дзі ра ба-

таль ё на, на чаль ні ка ад-

дзе ла раз вед кі шта ба 8-й 

страл ко вай ды ві зіі імя 

Ф. Э. Дзяр жын ска га ка пі тан 

Мар ге лаў у ве рас ні 1939 го-

дзе ўдзель ні чаў у па хо дзе 

Чыр во най Ар міі ў За ход няй 

Бе ла ру сі. Тут ён атры маў 

пер шае ба я вое хры шчэн не, 

вы ка наў шы асо бае за дан не 

раз вед уп раў лен ня Бе ла рус-

ка га фрон ту зда быць у нем-

цаў сак рэт ны про ці ва газ. 

Пад час апе ра цыі быў па-

ра не ны, шрам жа на ле вай 

шча цэ за стаў ся па мяц цю 

пра тыя дні на ўсё жыц цё...

У га ды са вец ка-фін-

лянд скай вай ны ў 1939—

1940-м Мар ге лаў — ка ман-

дзір асоб на га раз вед валь-

на га лыж на га ба таль ё на 

596-га страл ко ва га пал ка 

122-й страл ко вай ды ві зіі 

24-га страл ко ва га кор пу са 

4-й ар міі Бе ла рус ка га фрон-

ту. Яго ба таль ён здзяйс няў 

дзёрз кія рэй ды па ты лах 

пра ціў ні ка, ла дзіў за са ды, 

на но ся чы са пер ні ку вя лі кія 

стра ты. Пад час ад на го з іх 

Ва сіль Пі лі па віч узяў у па-

лон афі цэ раў Ге не раль на га 

шта ба нейт раль най Шве цыі. 

Пас ля за кан чэн ня са вец ка-

фін лянд скай вай ны ма ё ра 

Мар ге ла ва пры зна ча юць 

па моч ні кам ка ман дзі ра та го 

ж пал ка па стра я вой част-

цы. З каст рыч ні ка 1940 го да 

ён ка ман дзір 15-га асоб на га 

дыс цып лі нар на га ба таль ё на 

Ле нін град скай ва ен най акру-

гі. На гэ тай па са дзе і су стрэў 

Вя лі кую Ай чын ную вай ну на 

Ле нін град скім фрон це. Во-

пыт лыж ных рэй даў па ва-

ро жых ты лах ус пом ні лі ў 

кан цы во се ні 1941 го да ў аб-

ло жа ным Ле нін гра дзе. Мар-

ге ла ву да ру чы лі ўзна ча ліць 

сфар мі ра ва ны з доб ра ах вот-

ні каў 1-ы Асо бы лыж ны полк 

ма ра коў Чыр ва на сцяж на га 

Бал тый ска га фло ту. Шмат 

слаў ных подз ві гаў здзейс-

ні лі ма ра кі-лыж ні кі пад яго 

кі раў ніц твам. Мар пе хі, пе ра-

ка наў шы ся ў най вы шэй шым 

уз роў ні ва ен най пад рых тоў кі, 

у вель мі ба га тым ба я вым во-

пы це ка ман дзі ра, без ага во-

рач на па лі чы лі яго сва ім. І ў 

знак асаб лі вай пры хіль нас ці 

звяр та лі ся да яго па-флоц-

ку: «та ва рыш ка пі тан 3-га 

ран гу». Пад Ле нін гра дам у 

кан цы гроз на га 1941 го да 

Мар ге лаў су стрэў ся з ва е н-

у ра чом Ган най Ку ра кі най, з 

якой прай шоў усю су ро вую 

да ро гу Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і не рас ста ваў ся да 

кан ца жыц ця. Ра зам яны вы-

га да ва лі і вы ха ва лі пя ця рых 

сы ноў, якіх Ва сіль Пі лі па віч 

лю боў на на зы ваў «мае гвар-

дзей цы».

Пас ля цяж ка га ра нен ня і 

ля чэн ня ў шпі та лі Мар ге лаў 

атры маў пры зна чэн не на 

па са ду ка ман дзі ра страл-

ко ва га пал ка 54-й ар міі Ле-

нін град ска га фрон ту. Полк 

пра цяг ваў вес ці ак тыў ныя 

ба я выя дзе ян ні на Ле нін-

град скім фрон це, а за тым 

на Вол хаў скім.

З ліс та па да 1942-га 

гвар дыі пад пал коў нік Мар-

ге лаў — на Ста лін град скім 

фрон це. Да лей шы ба я вы 

шлях Ва сі ля Пі лі па ві ча і яго 

час цей пра лёг ужо на за хад. 

Пас ля Мар ге лаў ва я ваў на 

Паў днё вым фрон це на мес ні-

кам ка ман дзі ра 3-й гвар дзей-

скай страл ко вай ды ві зіі. Злу-

чэн не прай шло ба я вы шлях 

у кі рун ку Рас то ва-на-До не, 

удзель ні ча ла ў пра ры ве не-

пры ступ на га «Мі ус-фрон-

ту», вы зва лен ні Дан ба са. 

У са ка ві ку 1944-га яго ды-

ві зія з хо ду фар сі ра ва ла 

Дняп ро і за не каль кі га дзін 

ава ло да ла Хер со нам, а праз 

ты дзень ка ман дзі ру ды ві зіі 

пал коў ні ку Ва сі лю Мар ге ла-

ву пры свое на зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за.

Во і ны 49-й гвар дзей скай 

Хер сон скай страл ко вай ды-

ві зіі пры нес лі сва бо ду жы-

ха рам Ні ка ла е ва, Адэ сы, 

вы зна чы лі ся пад час Яска-

Кі шы нёў скай апе ра цыі, 

увай шлі ў Ру мы нію, Бал га-

рыю, па спя хо ва ва я ва лі ў 

Юга сла віі, бра лі Бу да пешт 

і Ве ну. 13 па дзяк ад Вяр хоў-

на га Га лоў на ка ман ду ю ча га 

за слу жы ла 49-я гвар дзей-

ская Хер сон ская Чыр ва на-

сцяж ная ор дэ на Су во ра ва 

страл ко вая ды ві зія — ды ві-

зія Мар ге ла ва!

Пад час Па ра ду Пе ра мо гі 

на Крас най пло шчы ў Маск-

ве 24 чэр ве ня 1945 го да бая-

вы ге не рал уз на ча ліў адзін 

з ба таль ё наў звод на га пал-

ка 2-га Укра ін ска га фрон ту. 

Пас ля за кан чэн ня вай ны 

Мар ге лаў скон чыў Ва ен-

ную ака дэ мію. У вы пуск-

ной атэс та цыі ад зна ча ла ся: 

«Тав. Мар ге лаў — дыс цып-

лі на ва ны, ва ля вы, ра шу чы і 

ў стра я вых ад но сі нах доб ра 

пад рых та ва ны ге не рал».

З 1948 го да па ча ла ся 

служ ба ў па вет ра на-дэ сант-

ных вой сках — ка ман дзі рам 

76-й гвар дзей скай Чар ні гаў-

скай ды ві зіі ў Пско ве, ка ман-

дзі рам 37-га гвар дзей ска га 

Свір ска га кор пу са. Чвэрць 

ста год дзя — з 1954-га да 

1979-га — ге не рал Мар-

ге лаў ка ман да ваў па вет-

рана-дэ сант ны мі вой ска мі, 

пе ра тва рыў шы іх у гроз ную 

ўдар ную сі лу, якая не ве да ла 

са бе роў ных. Яго дэ віз: «Збі-

лі з ног — зма гай ся на ка ле-

нях. Не мо жаш устаць — ле-

жа чы на сту пай!» Ме на ві та 

Ва сіль Пі лі па віч да біў ся, каб 

дэ сант ні кі на сі лі цяль няш кі і 

бла кіт ныя бе рэ ты. Па вод ле 

свед чан ня бы ло га на чаль-

ні ка Ге не раль на га шта ба 

Мар ша ла Са вец ка га Са ю за 

Вік та ра Ку лі ко ва, Мар ге ла ва 

лю бі лі не толь кі ў ПДВ, але 

і ва ўсіх Уз бро е ных Сі лах. 

Лю бі лі за муж насць, аса біс-

тую ад ва гу, на ва тар скі па-

ды ход да спра вы. Дзе ці шча 

«Дэ сант ні ка № 1» і па сён ня 

з любасцю на зы ва юць «Вой-

скі дзядзь кі Ва сі».

5 сту дзе ня 1973 го да 

ўпер шы ню ў су свет най гіс-

то рыі ка ля Ту лы бы ла скі-

ну та БМД-1 на па ра шут на-

плат фор мен ных срод ках з 

дэ сант ні ка мі ўнут ры ма шы-

ны. Экі паж «Кен таў ра» — 

ка ман дзір пад пал коў нік 

Ле а нід Зу еў і на вод чык-

апе ра тар стар шы лей тэ-

нант Аляк сандр Мар ге лаў. 

Ад пра віў шы сы на на гэ ты 

смя рот на не бяс печ ны экс-

пе ры мент, ка ман ду ю чы 

доб ра ра зу меў усю сту-

пень ры зы кі, даб ра сло віў 

яго на ры зы коў ны ска чок, 

а піс та лет за ра дзіў ад ным 

ба я вым па тро нам — для 

ся бе. Пас ля ўда ла га пры-

зям лен ня ге не рал аб няў 

сы на і ска заў: «Не па са ро-

міў, ма лай чы на!»

Цес ныя су вя зі па ста ян на 

звяз ва лі Ва сі ля Мар ге ла ва з 

род най Бе ла рус сю. У са ка-

ві ку 1970-га на за сне жа ных 

па лях Бе ла ру сі пра ве дзе на 

буй ное агуль на вай ско вае 

ву чэн не «Дзві на». Та ды ўся-

го за 22 хві лі ны 280 са ма лё-

таў Ан-12 і 4 са ма лё ты Ан-22 

за адзін вы лет дэ сан та ва лі 

восем ты сяч дэ сант ні каў і 

152 адзін кі ба я вой тэх ні кі!

У лю тым 1978 го да ў Бе-

ла ру сі ад бы лі ся агуль на вай-

ско выя ву чэн ні «Бя рэ зі на», 

дзе ад ПДВ удзель ні чаў 

па ра шут на-дэ сант ны полк 

Ві цеб скай 103-й па вет ра-

на-дэ сант най ды ві зіі. На 

ву чэн нях упер шы ню цэ лая 

дэ сант ная часць дэ сан та-

ва ла ся ў поў ным скла дзе з 

тэх ні кай і ўзбра ен нем з са-

ма лё та Іл-76. Асаб лі ва сяб-

роў скія ад но сі ны скла лі ся ў 

Ва сі ля Мар ге ла ва з пер шым 

сак ра та ром ЦК КП Бе ла ру-

сі Пят ром Ма шэ ра вым, які 

час та бы ваў у дэ сант ні каў, 

што дыс ла цы ра ва лі ся на тэ-

ры то рыі БССР, уся ляк да па-

ма гаў ім.

Ва сіль Мар ге лаў — лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР, кан ды дат ва ен ных 

на вук, ка ва лер больш як 

60 са вец кіх і за меж ных ор-

дэ наў і ме да лёў. Па мяць 

пра ле ген дар на га ге не ра ла 

свя та за хоў ва ец ца ў па мя ці 

на шчад каў. Ён за лі ча ны Га-

на ро вым сал да там у спі сы 

76-й Пскоў скай ды ві зіі ПДВ, 

за сна ва ны ве да мас ны ме-

даль Мі ніс тэр ства аба ро-

ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

«Ге не рал ар міі Мар ге лаў». 

У мно гіх га ра дах бы ло га 

СССР уста ля ва на ка ля двух 

дзя сят каў пом ні каў, ёсць ву-

лі цы, шко лы, на зва ныя ў го-

нар Мар ге ла ва. Пом ні кі Дэ-

сант ні ку № 1 ёсць так са ма 

ў Мін ску, Брэс це і на ма лой 

ра дзі ме ге не ра ла — у Кас-

цю ко ві чах. Імя Мар ге ла ва 

но сяць Ра зан скае вы шэй-

шае па вет ра на-дэ сант нае 

ка манд нае ву чы лі шча і ка-

фед ра ПДВ Агуль на вай ско-

вай ака дэ міі Уз бро е ных Сіл 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Аб ле-

ген дар ным дэ сант ні ку на пі-

са ны кні гі, у тым лі ку се рыі 

«Жыц цё вы дат ных лю дзей», 

ан самб лем ПДВ «Го лу бые 

бе ре ты» скла дзе на не каль кі 

пе сень. У 2008 го дзе рэ жы-

сё рам Але гам Штро мам зня-

ты вась мі се рый ны се ры ял 

«Дэ сант ны Ба ця», га лоў ную 

ро лю ў якім сыг раў са вец кі 

ак цёр Мі ха іл Жы га лаў.

Мно гія па ка лен ні кры ла-

тых гвар дзей цаў-дэ сант ні-

каў, для якіх на ўсе ча сы ста лі 

дэ ві зам сло вы ге не ра ла ар-

міі Ва сі ля Мар ге ла ва «Ні хто, 

акра мя нас!», вы рас лі на яго 

пры кла дзе са ма ахвяр на га 

слу жэн ня Ай чы не.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА.

Асо баАсо ба

Дэ сант нік ну мар адзін


