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Сва бо да гэ та га ра ён на га цэнт-
ра не азна ча ла ўста ля ван ня мі-
ру, але да ва ла над зею на маг-
чы масць за кан чэн ня вай ны. 
Мо ладзь доў га не ра да ва ла ся. 
Хлоп цы ра зу ме лі, што яшчэ 
ва я ваць і ва я ваць. Та му іш лі 
на ват не паў на лет ні мі на пры-
зыў ныя пунк ты ўжо воль най 
зям лі, каб уз мац ніць на ступ 
сва ёй ар міі. Іш лі, каб бы ло ку-
ды вяр тац ца...

Го рад вы зва ля ла 
мар ская пя хо та?

Вы зва лен не Хо цім ска, якое ад-
бы ло ся 26 ве рас ня 1943 го да, бы ло 
да ру ча на 108-й страл ко вай ды ві зіі 
пал коў ні ка П.А. Це ра ма ва і асоб ным 
тан ка ва му і мі на мёт на му пал кам. 
Уяў ляю, як страш на бы ло во і нам па 
абод ва ба кі фрон ту: пра ціў ні кі доб-
ра ўсве дам ля лі, што для лю бо га з іх 
кант роль над Бе ла рус сю бу дзе пе ра-
мо гай, а зна чыць, ні хто не збі раў ся 
зда вац ца — толь кі жорст кі бой. Для 
нас вы зва лен не Бе ла ру сі ад кры ва-
ла шля хі ў Пры бал ты ку, Поль шчу 
і Ус ход нюю Пру сію. Вя до ма, што ў 
ве рас ні 1943-га бе ла рус кі на пра мак 
пры кры ва ла ка ля 70 ды ві зій вер мах-
та, ча ты ры з якіх і бы лі скан цэнт ра-
ва ны пад Хо цім скам.

На ша на ступ лен не па ча ло ся без 
арт пад рых тоў кі, каб не раз бу рыць 
га ра док і не да зво ліць фа шыс там 
пад па ліць яго. Тан ка выя гру пы з дэ-
сан там зні шчы лі ва ро жыя сі лы на 
под сту пах да Хо цім ска. Ад нак су-
пра ціў лен не во ра га ў са мім га рад ку 
бы ло та кім моц ным, што на ступ лен-
не ўз мац ні лі сі ла мі яшчэ ад ной ды ві-
зіі, 110-ай. Да рэ чы, яна бы ла сфар-
мі ра ва на на ба зе ды ві зіі мар ской 
пя хо ты, та му бай цы на зы ва лі ся бе 
«мар скі мі пе ха цін ца мі». Яны і вы-
ра шы лі лёс го ра да: імк лі ва, як ві хор, 
ува рваў шы ся ў яго з трох ба коў, зні-
шчы лі фа шысц кі гар ні зон. Як свед-
чаць ва ен ныя хро ні кі, да 18 га дзін 
го рад быў вы зва ле ны. У па лон та ды 
зда лі ся больш за 100 гіт ле раў цаў. 
Адзін з іх па ве да міў, што лі та раль-
на пе рад са мым ус туп лен нем у Хо-
цімск са вец кіх вой скаў з го ра да пад 
ня мец кім кан во ем бы ло вы ве дзе на 
больш за трыс та мяс цо вых жы ха-
роў, у тым лі ку шмат дзя цей. І та ды 
со рак аў та мат чы каў на ча ле з ка-
ман дзі рам ро ты Мі ха і лам Явор скім 
на бра ні тан каў кі ну лі ся на ўзда гон і 
праз не каль кі кі ла мет раў ад бі лі сва-

іх. Ка рот кай, але якой цёп лай бы ла 
су стрэ ча вы зва лі це ляў на га рад ской 
пло шчы, ку ды не ўза ба ве пад' еха лі і 
тры «Т-34» з дзець мі, якіх яшчэ га-
дзі ну на зад вя лі ў ня во лю...

Не ўза ба ве ў га ра док пры-
ехаў і кі раў нік кам пар тыі Бе ла ру сі 
П.К. Па на ма рэн ка. У той па мят ны 
ве чар у го нар вы зва лі це ляў Хо цім-
ска, які 770 дзён па ку та ваў ад аку-
па цыі, са лю та ва ла Маск ва. Ад нак 
са мы за па мі наль ны, са мы ўра чыс ты 
і моц ны, ха ця і сціп лы, са лют гу чаў у 
са мім га рад ку: з во ін скі мі ўша на ван-
ня мі ў брац кіх ма гі лах ха ва лі ге ро яў, 
што па ляг лі за яго вы зва лен не...

Сён ня ў не вя лі кім Хо цім скім ра ё-
не пра муж насць во і наў-вы зва лі це-
ляў свед чаць больш за 40 пом ні каў 
і абел іс каў. На сай це рай вы кан ка ма 
раз ме шча ны і яшчэ адзін свое асаб-
лі вы пом нік: гэ та кар та во ін скіх па ха-
ван няў з іх элект рон ны мі паш пар та-
мі. Гэ тыя да ку мен ты ма юць апі сан ні 
мес цаў па ха ван ня, проз ві шчы па ха-
ва ных. І ў кож ным та кім паш пар це, 
што вель мі важ на, па зна ча ны тыя, 
хто ня се ад каз насць за ўтры ман не і 
до гляд: гэ та і прад пры ем ствы ра ё на, 
і шко лы, і ор га ны ўла ды. Шка да, але 
на мно гіх ма гі лах за мест проз ві шча 
ўсё яшчэ па зна ча на «не вя до мы».

Тры ор дэ ны і два ме да лі — 
у адзін дзень!

Ва сіль Іо сі фа віч Яч неў — ча ла-
век у Хо цім ску вя до мы і па ва жа ны. 
Ба я вых і пра цоў ных уз на га род, як 
той ка заў, ха пі ла б на трое гру дзей. 
«На фронт, — жар туе ён, — тра піў 
з дру го га за хо ду: як толь кі род ныя 
мяс ці ны вы зва лі лі, пад аў ся на пры-
зыў ны пункт у су сед нюю вёс ку, але 
ад туль ад пра ві лі да до му, бо ўзрост 
быў яшчэ не пры зыў ны. Та ды пай-
шоў у ра ён ны ка мі са ры ят у Клі ма-
ві чы, дзе на зваў ся ўжо 18-га до вым. 
Ад туль і тра піў ў шко лу ку ля мёт чы-
каў, а за тым — і на пе ра да вую, пад 
Ві цебск».

Яго пер шы бой мог стаць і апош-
нім: аг ня вы пункт на кры ла ва ро жым 
сна ра дам, дру гі ну мар за гі нуў, Ва-
сі ля па ра ні ла. Хо дзя чы ў мед сан-

бат на пе ра вяз кі, па зна ё міў ся там 
з цяж ка па ра не ным снай пе рам, які 
ад ной чы па да рыў яму... сваю снай-
пер скую він тоў ку. «Па ка заў і на-
ву чыў, як ка рыс тац ца ап тыч ным 
пры цэ лам, рас ка заў пра тое, што 
най перш трэ ба ве даць снай пе ру», 
— рас па вя дае ве тэ ран. А не ўза ба-
ве ку ля мёт чык Ва сіль Яч неў ужо на 
прак ты цы асвой ваў но вую зброю і 
снай пер скае ра мяст во. Фран та вая 
га зе та «За Ра дзі му» праз не ка то ры 
час пі са ла, што «ку ля мёт чык руч-
но га ку ля мё та кам са мо лец Яч неў, 
ма ю чы снай пер скую він тоў ку, пра-
браў шы ся на нейт раль ную па ла су 
і аб ста ля ваў шы там аг ня вую па зі-
цыю, зні шчыў чы ты рох фа шыс таў». 
Праз не каль кі ме ся цаў тая ж га зе та 
па ве дам ля ла, што на ра хун ку ма-
ла до га снай пе ра — больш за трыц-
цаць во ра гаў.

«Ва я ваў, як і ўсе, — лі чыць Ва-
сіль Іо сі фа віч. — Не ад ной чы ха ваў 
тых, з кім по бач ля жаў у ако пе, ішоў 
у ата ку. Да вя ло ся і мі на мёт чы кам 
па быць, і ў раз вед ку ха дзіць, і па 
«язык».

Не ад ной чы ад важ на га во і на 
прад стаў ля лі да ўзна га род, але, ус-
па мі нае Ва сіль Іо сі фа віч, атры маць 
іх усё не як не атрым лі ва ла ся: то ра-
нен ні і шпі та лі, то пе ра во ды ў ін шыя 
час ці. Ды і не пра ўз на га ро ды ду ма-
ла ся, бо яшчэ гры ме ла вай на. Пас-
ля 9 мая 1945 го да з ме да лём «За 
Пе ра мо гу над Гер ма ні яй» яшчэ пяць 
га доў пра слу жыў у той Гер ма ніі. І 
вось пе рад са май дэ ма бі лі за цы яй 
адзін з яго ад на па лчан атрым лі вае 
не ўру ча ны ра ней ме даль. Ён і па-
ра іў Ва сі лю звяр нуц ца ў штаб і рас-
ка заць пра свой ба я вы шлях і пра 
тое, што не каль кі ра зоў яго прад-

стаў ля лі да ўзна га род. Лі та раль на 
праз не каль кі тыд няў гвар дыі сяр-
жант Ва сіль Яч неў быў вы клі ка ны 
ў штаб бры га ды, дзе атры маў ад-
ра зу тры ор дэ ны Чыр во най Зор кі 
і ме да лі «За ад ва гу» і «За ўзяц це 
Кё нігс бер га».

Вось з гэ тым ба гац цем, ды 
яшчэ з ба я нам, і пры ехаў сал дат 
да до му. І так склаў ся яго лёс, што 
і да гэ туль з му зы кай не раз віт ва-
ец ца. Ад са май дэ ма бі лі за цыі кро-
чыць ве тэ ран па жыц ці з му зы кай: 
пра ца ваў му зыч ным ра бот ні кам 
і фіз ру ком у дзі ця чых да мах, а 
апош нія без ма ло га 20 га доў з'яў-
ля ец ца ба я ніс там-акам па ні я та рам 
на род на га ве тэ ран ска га хо ру пры 
Хо цім скім ра ён ным цэнт ры куль-
ту ры.

Ва яр ду хоў нас ці
Сён ня Хо цімск — звы чай ны бе ла-

рус кі га ра док. Чыс цень кі, да гле джа-
ны, з пры го жы мі скве ра мі і пар кам 
ад па чын ку, ёсць на ват ко ла агля ду, 
утуль ныя ка вяр ні, дзе вас па час ту-
юць вы ключ на смач ны мі аба ран ка-
мі. Не звы чай на мно га дрэў і мност ва 
кве так. Не каль кі брац кіх ма гіл і пом-
ні каў у цэнт ры па сёл ка.

І яшчэ ёсць у Хо цім ску храм 
— Свя та-Тро іц кі са бор. Усе, з кім 
да вя ло ся па га ва рыць, ра і лі аба вяз-
ко ва на ве даць яго. І аба вяз ко ва 
пад крэс лі ва лі, што слу жыць там 
ар хі манд рыт Кі рыл, які па чаў нес-
ці свой па стар скі аба вя зак з 1958 
го да ў ма лень кай кап лі цы, што і 
да гэ туль іс нуе пры га рад скіх мо-
гіл ках. Са праў ды, са бор — гэ та 
ўпры го жан не го ра да. Па бу да ва ны 
ён быў у 1861 го дзе, у па мяць пра 
ад ме ну пры гон на га пра ва. Лёс яго 

па доб ны на лё сы мно гіх са бо раў і 
цэрк ваў: храм быў па шко джа ны ў 
ча сы вой наў, бы ло тут і збож жа схо-
ві шча, а з 1960-ых — ра ён ны Дом 
куль ту ры. У 1990 го дзе, ка лі бу-
ды нак са бо ра ад да лі вер ні кам, яго 
вы гляд не вы клі каў ні чо га, акра мя 
жа лю... Вось тут і знай шла ся спра-
ва ай цу Кі ры лу: толь кі за пер шыя 
дзе сяць га доў бы лі ад ноў ле ны ве-
жы ку па лоў, па бу да ва ны дзве кап-
ліч кі, гас па дар чыя па бу до вы. І з 
тых ча соў ня стом ны па стыр збі рае 
ах вя ра ван ні, за ня ты не толь кі на 
ду хоў най ні ве, але і на бу даў ні чай 
і пе да га гіч най. Па вод ле яго слоў, 
яшчэ мно гае трэ ба зра біць. Кло-
па ту па тра буе і ня дзель ная шко-
ла, дзя ку ю чы якой са бор ны двор 
час та поў ніц ца дзі ця чы мі га ла са мі 
і ў якую дзе ці пры хо дзяць і для за-
ня ткаў жы ва пі сам і разь бяр ствам. 
Апя ку ец ца ар хі манд рыт Кі рыл ве-
лі зар ны мі клум ба мі ў са бор ным 
два ры, ра са ду для якіх рых туе аса-
біс та і ўважліва со чыць, як пры ха-
джан кі раз бі ва юць квет ні кі.

Яшчэ ў го нар 50-год дзя вы-
зва лен ня Хо цім ска па бу да ваў ён 
Свя та-Пра аб ра жэн скую царк ву, у 
якой кож ную пят ні цу слу жыць па-
ні хі ды па па лег лых во і нах. Час та 
мож на па ба чыць яго і ў го ра дзе. 
Ня гле дзя чы на свае 80 з га кам, 
ба дзё ры і энер гіч ны, ён усё не ку-
ды спя ша ец ца па спра вах. Та му і 
та кой па ва гай ка рыс та ец ца гэ ты 
па-ма нас ку сціп лы і па-ча ла ве чы 
шчод ры ду шою ча ла век. А храм 
— гэ та сім вал яшчэ ад ной пе ра-
мо гі — ду хоў най.

Пят ро РА МАН ЧУК
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ХО ЦІМСК БРА ЛІ «РУ КА МІ»
             А здзяйс ня ючы ге ра іч ныя ўчын кі, пра ўзна га ро ды не ду ма лі

Хо дзя чы ў мед сан бат на 
пе ра вяз кі, па зна ё міў ся там з 
цяж ка па ра не ным снай пе рам, 
які ад ной чы па да рыў яму... 
сваю снай пер скую він тоў ку.

— Га лоў ная мэ та 
ак цыі — вяр нуць гіс то-
рыі за бы тыя ім ёны яе 
ге ро яў, — за зна чыў аў-
тар і кі раў нік пра ек та 
«Мар ское бра тэр ства 
— не па руш на!» Ар се-
ній КРЫЦ КІ. — Ма ла 
хто ве дае, што Бе ла-
русь — ра дзі ма 47 ад-
мі ра лаў. Цэнт раль най 
па дзе яй пра ек та ста-
не ад крыц цё пом ні ка-
ме ма ры я ла ва ен ным 
ма ра кам-бе ла ру сам: 
мар скім пе ха цін цам, 
пад вод ні кам, лёт чы-
кам, якія нес лі ба я вую 
вах ту на мар скіх пра-
сто рах ад Ка лі нінг ра да 
да Ула дзі вас то ка.

Са праў ды, у Бе ла ру сі 
да гэ туль ня ма ні вод на га 
пом ні ка, які на гад ваў бы 
пра ба га тую флоц кую гіс-
то рыю на шай кра і ны. А між 
ін шым, амаль 200 ты сяч бе-

ла ру саў слу жы лі ў 
са вец кім ва ен на-
мар скім фло це. У 
блі жэй шыя га ды 
сі ту а цыя бу дзе вы-
праў ле на: у Мін ску 
з'я віц ца ма ну мент 
ма ра кам-бе ла ру-
сам. Акра мя та го, 
на шы ве тэ ра ны 
ва  ен  на-мар ско-
га фло ту ў хут кім 
ча се пла ну юць 
ства рыць улас-
ную ар га ні за цыю. 
У перс пек ты ве і 
больш маш таб ныя 
за ду мы — бу даў-
ніц тва ву чэб на га 
фло ту Са юз най 
дзяр жа вы і маг-
чы масць мар ской 
аду ка цыі як для 

ра сій скай, так і для бе ла-
рус кай мо ла дзі.

— Без умоў на, ак цыя, якая 
пра во дзіц ца ў рам ках пра-
ек та «Мар ское бра тэр ства 
— не па руш на!», важ ная і 
вель мі не аб ход ная, — пад-
крэс ліў на мес нік кі раў ні ка 
прад стаў ніц тва Па ста ян на-
га ка мі тэ та Са юз най дзяр-
жа вы ў Мін ску Ана толь 
КА МІ САР ЧУК. — Прай шло 
шмат га доў, неш та за бы ва-
ец ца, а неш та і на ўмыс на 
за моўч ва ец ца, гіс то рыя па-
чы нае ска жац ца. І ў гэ тых 
умо вах важ на па ка заць, што 
мы сваю гіс то рыю па мя та ем, 
ша ну ем і не за бы ва ем.

Ак цыя «Мар скі Ста лін-
град» скі ра ва на на тое, каб 
уз га даць пэў ныя гіс та рыч-
ныя мо ман ты і подз ві гі. 
Узяць ха ця б подз віг на шых 
дэ сант ні каў у го ра дзе Но-
ва ра сій ску, у вы зва лен ні 
яко га ўдзель ні чаў ура джэ-
нец Ба ра на ві чаў Ге ор гій 
Ні кі ціч Ха лас ця коў. Паз ней 
ён стаў Ге ро ем Са вец ка-

га Са ю за. На Ку ба ні на-
ша га зем ля ка па мя та юць 
і лю бяць: ён — га на ро вы 
гра ма дзя нін Но ва ра сій ска 
і Ге лен джы ка, яго іме нем 
на зва ны ву лі цы гэ тых га-
ра доў.

— У пы тан нях па мя ці 
мы адзін на род: Бе ла русь 
і Ра сія бы лі адзі ны мі ў ба-
раць бе з во ра гам, адзі ныя 
яны і ў па мя ці аб Вя лі кай 
Пе ра мо зе, — пе ра ка на ны 
на чаль нік ад дзе ла Рас ва-
ен цэнт ра пры ўра дзе РФ 
Аляк сей ГАР ДЗІ ЕН КА. 
— Пра ект «Мар скі Ста лін-
град», які ажыц цяў ля ец ца 
на тэ ры то рыі дзвюх дзяр-
жаў, пры све ча ны 70-год дзю 
вы зва лен ня Но ва ра сій ска 
і Та ман ска га паў вост ра ва 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў. Гэ та бы ла ад на 
з най ця жэй шых апе ра цый 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
І ня гле дзя чы на тое, што 
яна ме ла стра тэ гіч ны і так-
тыч ны пос пех ва ен ных ра-
шэн няў, што бы лі пры ня ты 

са вец кім ка ман да ван нем, 
усё-та кі тая ах вяр насць, 
якая бы ла пры не се на на 
ал тар Пе ра мо гі ў гэ тых ба-
ях, вя до ма ва ўсёй су свет-
най мар ской гіс то рыі. Та му, 
перш за ўсё, мы ад да ём да-
ні ну па мя ці за гі ну лым — а 
гэ та не каль кі ты сяч ма ра-
коў.

Так скла ла ся, што вы-
зва лен не Но ва ра сій ска і 
Та ман ска га паў вост ра ва ад 
гіт ле раў цаў су па ла з ад ра-
джэн нем мар ской пя хо ты. 
Ня ма та ко га ро ду войск, 
які б так моц на па цяр пеў 
у га ды Дру гой су свет най 
вай ны. У 1949 го дзе гэ ты 
род войск быў па прос ту 
лік ві да ва ны. І толь кі ў 1963 
го дзе бы ло пры ня та ра-
шэн не аб яго ад наў лен ні. 
І служ ба мно гіх бе ла ру саў 
по тым пра хо дзі ла ў час цях 
мар ской пя хо ты на ўсіх ча-
ты рох фла тах.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та аў та ра.

«МАР СКІ СТА ЛІН ГРАД» БЕ ЛА РУС КІХ ПЕ ХА ЦІН ЦАЎ

Аў тар і кі раў нік пра ек та «Мар ское бра тэр ства — не па руш на!» 
Ар се ній КРЫЦ КІ пе рад ае парт рэт Ге роя Са вец ка га Са ю за Ге-
ор гія Ха лас ця ко ва на яго ма лую ра дзі му — у Ба ра на ві чы.

Ва сіль Іо сі фа віч Ва сіль Іо сі фа віч 
ЯЧ НЕЎЯЧ НЕЎ —  — 
вя до мы вя до мы 
і па ва жа ны і па ва жа ны 
ча ла век.ча ла век.

Пом нік во і нам-вы зва лі це лям Хо цім ска.

Між на род ны гра мад ска-па тры я тыч ны пра ект «Мар-
ское бра тэр ства — не па руш на!» аб' яд ноў вае ве тэ-
ра наў ва ен на-мар ско га фло ту з Бе ла ру сі і Ра сіі. Пра 
мно гія маш таб ныя ак цыі пра ек та мы ўжо рас каз ва лі. 
У рам ках ад ной з іх — «Мар скі Ста лін град» — бы-
лыя ма ра кі са бра лі ся ў бе ла рус кай ста лі цы і ўзга да-
лі подз ві гі на шых 
зем ля коў.


