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 Вызваленне

ХОЦІМСК БРАЛІ «РУКАМІ»
А здзяйсняючы гераічныя ўчынкі, пра ўзнагароды не думалі
Свабода гэтага раённага цэнтра не азначала ўсталявання міру, але давала надзею на магчы масць за кан чэн ня вай ны.
Моладзь доўга не радавалася.
Хлопцы разумелі, што яшчэ
ваяваць і ваяваць. Таму ішлі
нават непаўналетнімі на прызыўныя пунк ты ўжо вольнай
зямлі, каб узмацніць наступ
сваёй арміі. Ішлі, каб было куды вяртацца...

Горад вызваляла
марская пяхота?
Вызваленне Хоцімска, якое адбылося 26 верасня 1943 года, было
даручана 108-й стралковай дывізіі
палкоўніка П.А. Церамава і асобным
танкаваму і мінамётнаму палкам.
Уяўляю, як страшна было воінам па
абодва бакі фронту: праціўнікі добра ўсведамлялі, што для любога з іх
кантроль над Беларуссю будзе перамогай, а значыць, ніхто не збіраўся
здавацца — толькі жорсткі бой. Для
нас вызваленне Беларусі адкрывала шляхі ў Прыбалтыку, Польшчу
і Усходнюю Прусію. Вядома, што ў
верасні 1943-га беларускі напрамак
прыкрывала каля 70 дывізій вермахта, чатыры з якіх і былі сканцэнтраваны пад Хоцімскам.
Наша наступленне пачалося без
артпадрыхтоўкі, каб не разбурыць
гарадок і не дазволіць фашыстам
падпаліць яго. Танкавыя групы з дэсантам знішчылі варожыя сілы на
подступах да Хоцімска. Аднак супраціўленне ворага ў самім гарадку
было такім моцным, што наступленне ўзмацнілі сіламі яшчэ адной дывізіі, 110-ай. Дарэчы, яна была сфарміравана на базе дывізіі марской
пяхоты, таму байцы называлі сябе
«марскімі пехацінцамі». Яны і вырашылі лёс горада: імкліва, як віхор,
уварваўшыся ў яго з трох бакоў, знішчылі фашысцкі гарнізон. Як сведчаць ваенныя хронікі, да 18 гадзін
горад быў вызвалены. У палон тады
здаліся больш за 100 гітлераўцаў.
Адзін з іх паведаміў, што літаральна перад самым уступленнем у Хоцімск савецкіх войскаў з горада пад
нямецкім канвоем было выведзена
больш за трыста мясцовых жыхароў, у тым ліку шмат дзяцей. І тады
сорак аўтаматчыкаў на чале з камандзірам роты Міхаілам Яворскім
на брані танкаў кінуліся наўздагон і
праз некалькі кіламетраў адбілі сва-

іх. Кароткай, але якой цёплай была
сустрэча вызваліцеляў на гарадской
плошчы, куды неўзабаве пад'ехалі і
тры «Т-34» з дзецьмі, якіх яшчэ гадзіну назад вялі ў няволю...
Не ўза ба ве ў га ра док прыехаў і кіраўнік кампартыі Беларусі
П.К. Панамарэнка. У той памятны
вечар у гонар вызваліцеляў Хоцімска, які 770 дзён пакутаваў ад акупацыі, салютавала Масква. Аднак
самы запамінальны, самы ўрачысты
і моцны, хаця і сціплы, салют гучаў у
самім гарадку: з воінскімі ўшанаваннямі ў брацкіх магілах хавалі герояў,
што паляглі за яго вызваленне...

Ходзячы ў медсанбат на
перавязкі, пазнаёміўся там з
цяжкапараненым снайперам,
які аднойчы падарыў яму...
сваю снайперскую вінтоўку.
Сёння ў невялікім Хоцімскім раёне пра мужнасць воінаў-вызваліцеляў сведчаць больш за 40 помнікаў
і абеліскаў. На сайце райвыканкама
размешчаны і яшчэ адзін своеасаблівы помнік: гэта карта воінскіх пахаванняў з іх электроннымі пашпартамі. Гэтыя дакументы маюць апісанні
месцаў пахавання, прозвішчы пахаваных. І ў кожным такім пашпарце,
што вельмі важна, пазначаны тыя,
хто нясе адказнасць за ўтрыманне і
догляд: гэта і прадпрыемствы раёна,
і школы, і органы ўлады. Шкада, але
на многіх магілах замест прозвішча
ўсё яшчэ пазначана «невядомы».

Тры ордэны і два медалі —
у адзін дзень!

бат на перавязкі, пазнаёміўся там
з цяжкапараненым снайперам, які
аднойчы падарыў яму... сваю снайперскую вінтоўку. «Паказаў і навучыў, як карыс тацца аптычным
прыцэлам, расказаў пра тое, што
найперш трэба ведаць снайперу»,
— распавядае ветэран. А неўзабаве кулямётчык Васіль Ячнеў ужо на
практыцы асвойваў новую зброю і
снайперскае рамяство. Франтавая
газета «За Радзіму» праз некаторы
час пісала, што «кулямётчык ручнога кулямёта камсамолец Ячнеў,
маючы снайперскую вінтоўку, прабраўшыся на нейтральную паласу
і абсталяваўшы там агнявую пазіцыю, знішчыў чытырох фашыстаў».
Праз некалькі месяцаў тая ж газета
паведамляла, што на рахунку маладога снайпера — больш за трыццаць ворагаў.
«Ваяваў, як і ўсе, — лічыць Васіль Іосіфавіч. — Неаднойчы хаваў
тых, з кім побач ляжаў у акопе, ішоў
у атаку. Давялося і мінамётчыкам
пабыць, і ў разведку хадзіць, і па
«язык».
Не ад ной чы ад важ на га во і на
прадстаўлялі да ўзнагарод, але, успамінае Васіль Іосіфавіч, атрымаць
іх усё неяк не атрымлівалася: то раненні і шпіталі, то пераводы ў іншыя
часці. Ды і не пра ўзнагароды думалася, бо яшчэ грымела вайна. Пасля 9 мая 1945 года з медалём «За
Перамогу над Германіяй» яшчэ пяць
гадоў праслужыў у той Германіі. І
вось перад самай дэмабілізацыяй
адзін з яго аднапалчан атрымлівае
не ўручаны раней медаль. Ён і параіў Васілю звярнуцца ў штаб і расказаць пра свой баявы шлях і пра
тое, што некалькі разоў яго прад-

Васіль Іосіфавіч Ячнеў — чалавек у Хоцімску вядомы і паважаны.
Баявых і працоўных узнагарод, як
той казаў, хапіла б на трое грудзей.
«На фронт, — жартуе ён, — трапіў
з другога заходу: як толькі родныя
мясціны вызвалілі, падаўся на прызыўны пункт у суседнюю вёску, але
адтуль адправілі дадому, бо ўзрост
быў яшчэ непрызыўны. Тады пайшоў у раённы камісарыят у Клімавічы, дзе назваўся ўжо 18-гадовым.
Адтуль і трапіў ў школу кулямётчыкаў, а затым — і на перадавую, пад
Віцебск».
Яго першы бой мог стаць і апошнім: агнявы пункт накрыла варожым
снарадам, другі нумар загінуў, Васіля параніла. Ходзячы ў медсан-

стаўлялі да ўзнагарод. Літаральна
праз некалькі тыдняў гвардыі сяржант Васіль Ячнеў быў выкліканы
ў штаб брыгады, дзе атрымаў адразу тры ордэны Чырвонай Зоркі
і медалі «За адвагу» і «За ўзяцце
Кёнігсберга».
Вось з гэ тым ба гац цем, ды
яшчэ з баянам, і прыехаў салдат
дадому. І так склаўся яго лёс, што
і дагэтуль з музыкай не развітваецца. Ад самай дэмабілізацыі крочыць ветэран па жыцці з музыкай:
пра ца ваў му зыч ным ра бот ні кам
і фіз ру ком у дзі ця чых да мах, а
апошнія без малога 20 гадоў з'яўляецца баяністам-акампаніятарам
народнага ветэранскага хору пры
Хоцімскім раённым цэнтры культуры.

Ваяр духоўнасці
Сёння Хоцімск — звычайны беларускі гарадок. Чысценькі, дагледжаны, з прыгожымі скверамі і паркам
адпачынку, ёсць нават кола агляду,
утульныя кавярні, дзе вас пачастуюць выключна смачнымі абаранкамі. Незвычайна многа дрэў і мноства
кветак. Некалькі брацкіх магіл і помнікаў у цэнтры пасёлка.
І яшчэ ёсць у Хо цім ску храм
— Свята-Троіцкі сабор. Усе, з кім
давялося пагаварыць, раілі абавязко ва на ве даць яго. І аба вяз ко ва
пад крэс лі ва лі, што слу жыць там
архімандрыт Кірыл, які пачаў несці свой пастарскі абавязак з 1958
года ў маленькай капліцы, што і
дагэтуль існуе пры гарадскіх могіл ках. Са праўды, са бор — гэ та
ўпрыгожанне горада. Пабудаваны
ён быў у 1861 годзе, у памяць пра
адмену прыгоннага права. Лёс яго
Помнік воінам-вызваліцелям Хоцімска.

Васіль Іосіфавіч
ЯЧНЕЎ —
вядомы
і паважаны
чалавек.

падобны на лёсы многіх сабораў і
цэркваў: храм быў пашкоджаны ў
часы войнаў, было тут і збожжасховішча, а з 1960-ых — раённы Дом
культу ры. У 1990 го дзе, ка лі будынак сабора аддалі вернікам, яго
выгляд не выклікаў нічога, акрамя
жалю... Вось тут і знайшлася справа айцу Кірылу: толькі за першыя
дзесяць гадоў былі адноўлены вежы купалоў, пабудаваны дзве капліч кі, гас па дар чыя па будо вы. І з
тых часоў нястомны пастыр збірае
ахвяраванні, заняты не толькі на
ду хоўнай ніве, але і на будаўнічай
і педагагічнай. Паводле яго слоў,
яшчэ многае трэба зрабіць. Клопату патрабуе і нядзельная школа, дзякуючы якой саборны двор
час та поўніцца дзіцячымі галасамі
і ў якую дзеці прыходзяць і для заняткаў жывапісам і разьбярствам.
Апякуецца архімандрыт Кірыл велі зар ны мі клум ба мі ў са бор ным
двары, расаду для якіх рыхтуе асабіс та і ўважліва сочыць, як прыхаджанкі разбіваюць кветнікі.
Яшчэ ў го нар 50-год дзя вызва лен ня Хо цім ска па буда ваў ён
Свята-Праабражэнскую царкву, у
якой кожную пятніцу слу жыць паніхіды па палеглых воінах. Час та
можна пабачыць яго і ў горадзе.
Ня гле дзя чы на свае 80 з га кам,
бадзёры і энергічны, ён усё некуды спяшаецца па справах. Таму і
такой павагай карыс таецца гэты
па-манаску сціплы і па-чалавечы
шчод ры ду шою ча ла век. А храм
— гэта сімвал яшчэ адной перамогі — ду хоўнай.
Пятро РАМАНЧУК



«МАРСКІ СТАЛІНГРАД» БЕЛАРУСКІХ ПЕХАЦІНЦАЎ
Міжнародны грамадска-патрыятычны праект «Марское братэрства — непарушна!» аб'ядноўвае ветэранаў ваенна-марскога флоту з Беларусі і Расіі. Пра
многія маштабныя акцыі праекта мы ўжо расказвалі.
У рамках адной з іх — «Марскі Сталінград» — былыя маракі сабраліся ў беларускай сталіцы і ўзгадалі подзвігі нашых
землякоў.
— Га лоў ная мэ та
акцыі — вярнуць гісторыі забытыя імёны яе
герояў, — зазначыў аўтар і кіраўнік праекта
«Марское братэрства
— непарушна!» Арсеній КРЫЦКІ. — Мала
хто ведае, што Беларусь — радзіма 47 адміралаў. Цэнтральнай
падзеяй праек та стане адкрыццё помнікаме ма ры я ла ва ен ным
ма ра кам-бе ла ру сам:
мар скім пеха цін цам,
пад вод ні кам, лёт чыкам, якія неслі баявую
вахту на марскіх прасторах ад Калінінграда
да Уладзівастока.

Са праўды, 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 гісторыю нашай краіны. А між
іншым, амаль 200 тысяч беларусаў слу жылі ў
са вец кім ва ен намарскім флоце. У
блі жэй шыя га ды
сітуацыя будзе выпраўлена: у Мінску
з'явіцца манумент
ма ра кам-бе ла русам. Акрамя таго,
на шы ве тэ ра ны
ваенна-марскога флоту ў хуткім
ча се пла ну юць
с тва рыць уласную арганізацыю.
У перс пек ты ве і
больш маштабныя
за ду мы — будаўніц тва ву чэб на га
фло т у Са юз най
дзяр жа вы і магАўтар і кіраўнік праекта «Марское братэрства — непарушна!»
Арсеній КРЫЦКІ перадае партрэт Героя Савецкага Саюза Ге- чы масць мар ской
оргія Халасцякова на яго малую радзіму — у Баранавічы.
аду ка цыі як для

ра сій скай, так і для бе ларускай моладзі.
— Безумоўна, акцыя, якая
праводзіцца ў рамках праек та «Марское братэрства
— непарушна!», важная і
вельмі неабходная, — падкрэсліў намеснік кіраўніка
прадстаўніцтва Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржа вы ў Мін ску Ана толь
КАМІСАРЧУК. — Прайшло
шмат гадоў, нешта забываецца, а нешта і наўмысна
замоўчваецца, гісторыя пачынае скажацца. І ў гэтых
умовах важна паказаць, што
мы сваю гісторыю памятаем,
шануем і не забываем.
Ак цыя «Мар скі Ста лінград» скіравана на тое, каб
уз га даць пэў ныя гіс та рычныя мо ман ты і подз ві гі.
Узяць хаця б подзвіг нашых
дэ сант ні каў у го ра дзе Нова ра сій ску, у вы зва лен ні
яко га ўдзель ні чаў ура джэнец Ба ра на ві чаў Ге ор гій
Нікіціч Халасцякоў. Пазней
ён стаў Ге ро ем Са вец ка-

га Са ю за. На Ку ба ні наша 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 вулі цы гэ тых гара доў.
— У пы тан нях па мя ці
мы адзін на род: Бе ла русь
і Расія бы лі адзі нымі ў бараць бе з во ра гам, адзіныя
яны і ў па мя ці аб Вя лі кай
Пе ра мо зе, — пе ра ка на ны
начальнік аддзела Расваен цэнтра пры ўрадзе РФ
Аляк сей ГАР ДЗІ ЕН КА.
— Пра ект «Марскі Сталінград», які ажыц цяўля ец ца
на тэ ры то рыі дзвюх дзяржаў, прысвечаны 70-годдзю
вы зва лен ня Но ва ра сій ска
і Та ман ска га паў вост ра ва
ад ня мецка-фашысц кіх захоп 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 мела стратэ гічны і тактычны поспех ва енных рашэнняў, 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 рамогі ў гэтых баях, вядома ва ўсёй сусветнай марской гіс торыі. Таму,
перш за ўсё, мы аддаём дані ну памяці за гінулым — а
гэ та не каль кі ты сяч ма ракоў.
Так скла ла ся, што вызва лен не Но ва ра сій ска і
Таманскага паўвострава ад
гітле раў цаў су па ла з ад раджэн 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 віда ваны. І толькі ў 1963
го дзе бы ло пры ня та рашэн не аб яго ад наўлен ні.
І служба мно гіх белару саў
по тым праходзіла ў часцях
марской пя хоты на ўсіх чаты рох фла тах.
Вераніка КАНЮТА.
Фота аўтара.

