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Подз віг на ро да — пра мое ад люст ра ван не 
подз ві гу кож на га ча ла ве ка, па мно жа нае на 
міль ён, на дзя сят кі міль ё наў. Яр кім пры кла-
дам з'яў ля ец ца подз віг Каз бе ка Бей се на ві-
ча Нур жа на ва, Ге роя Са вец ка га Са ю за, які 
ўдзель ні чаў у вы зва лен ні на ша га род на га 
Ваў ка выс ка ад фа шысц кіх за хоп ні каў.

Каз бек Нур жа наў пра жыў вель мі ка рот кае 
жыц цё. Ён, прос ты сель скі на стаў нік з Ка зах ста-
на, у кра са ві ку 1942 го да тра піў у пек ла Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Ва я ваў на Вол зе, пад Ар лом, 
фар сі ра ваў Дзяс ну, Сож, Днепр, Друць, Бя рэ зі ну. 
А скон чыў свой ба я вы і жыц цё вы шлях во і на на 
бе ла рус кай зям лі, на Ваў ка вы шчы не.

У лі пе ні 1944 го да ў ба ях пры вы зва лен ні рай-
цэнт ра во ін з Ка зах ста на ўзна ча ліў гру пу за хо-
пу, якая дзей ні ча ла на флан гу. Ра шу чыя дзе ян ні 
гру пы па се я лі па ні ку ў ста не во ра га. Гіт ле раў цы, 
кі да ю чы ба я вую тэх ні ку і зброю, уця ка лі. Храб ры 
во ін пер шым ува рваў ся ў Ваў ка выск, ве ду чы за 
са бой на сту па ю чую пя хо ту. На ўскра і не го ра да 
Каз бек Нур жа наў быў смя рот на па ра не ны.

За пра яў ле ныя муж насць і ге ра ізм Прэ зі ды ум 
Вяр хоў на га Са ве та СССР Ука зам ад 24 са ка ві ка 
1945 го да пры сво іў Каз бе ку Бей се на ві чу Нур жа-
на ву зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за па смя рот на. 

Ад нак мес ца яго па ха ван ня доў гі час за ста ва ла ся 
не вя до мым. І толь кі ў 2010 го дзе бы ло вы зна ча на, 
што па ха ва ны ён у брац кай ма гі ле ка ля царк вы 
ў вёс цы Дзя рэ чын Зэ львен ска га ра ё на. Мы і ўя-
віць са бе не маг лі, што ўся го ў трыц ца ці хві лі нах 
яз ды ад Ваў ка выс ка па ха ва ны той, чыё жыц цё 
ад да дзе на за шчас це дзя цей і спа кой ста рых, за 
на шу род ную зям лю.

У выўкавыскай шко ле ўжо даў но вя дзец ца 
ак тыў ная пра ца па ўве ка веч ван ні па мя ці ге ро яў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Сён ня мы пра цу ем над 
пра ек там «Ні хто не за бы ты, ні што не за бы та». 
Гэ та ўні каль ная маг чы масць для нас да ве дац ца 
пра су ро вую праў ду тых дзён, пра гіс та рыч ны до-
свед стой кас ці і са ма ад да на га слу жэн ня Ра дзі ме 
яе сы ноў. На вед ва ем ве тэ ра наў, гу та рым з імі, 
да вед ва ем ся шмат но ва га і ці ка ва га з іх жыц ця, 
аказ ва ем па сіль ную да па мо гу.

Толь кі аса біс та су ты ка ю чы ся з во пы там лю-
дзей, якія пе ра жы лі ва ен нае лі ха лец це, мы мо жам 
уя віць фак ты фран та во га жыц ця ар міі і ты лу, пра-
цы на мя жы ча ла ве чых сіл, па чуць пра рэ аль ныя, 
«не кі нош ныя» пры кла ды мо цы ду ху і ма раль най 
стой кас ці.

Вік то рыя КА ЗІ МІР ЧЫК і Мак сім СКЯП КО.
сярэдняя школа №5 г. Ваўкавыска.

Мi ха iл Фрун зэ на зы ваў яе 
«жам чу жы най» Чыр во най 
Ар мii. Яе ба я вым пе ра мо-
гам на фран тах Маск ва 
са лю та ва ла аж 11 ра зоў. 
Гэ та бы ло са мае пра слаў-
ле нае злу чэн не Уз бро е-
ных Сiл Са вец ка га Са ю за. 
Больш нi ад на ды вi зiя, як 
30-я Iр куц ка-Пiн ская, не 
ме ла столь кi ўзна га род i 
ты ту лаў!

На днях сла ву тае злу чэн-
не ад зна чы ла свой 95-га до-
вы юбi лей. I хоць ле ген дар най 
ды вi зii больш не iс нуе (яна 
рас фар мi ра ва на ў па чат ку 
1990-х), на шчад кi яе ба я вой 
сла вы нi ко лi не за бы ва юць 
га ды сва ёй служ бы. I на гэ-
ты раз са бра лi ся ў Мар' i най 
Гор цы — там, дзе ў апош нi 
раз дыс ла ка ва ла ся злу чэн-
не, — каб ус клас цi квет кi ка-
ля пом нi ка «трыц цат кi», уз га-
даць ста рон кi сва iх ва ен ных 
бiя гра фiй i су стрэц ца з ад на-
па лча на мi.

Пал коў нiк у ад стаў цы Ула-
дзi мiр Ула сен ка ўзна ча лiў Iр-
куц ка-Пiн скую ў 1991 го дзе, 
ка лi ды вi зiя з Чэ ха сла ва кii 
бы ла вы ве дзе на на бе ла рус-
кую зям лю. Па дзеi 20-га до-
вай даў нi ны не за бы ва юц ца 
i сён ня:

— Я пры маў ды вi зiю ў ноч 
на 29 снеж ня, як раз пад Но-
вы год. Пад маё ка ман да ван-
не пры бы ла ка ля 4,5 ты ся чы 
ча ла век. Тут жа ўсту пiў у сi лу 
за гад аб рас фар мi ра ван нi злу-

чэн ня. Трэ ба бы ло зволь нiць 
ка ля 500 афi цэ раў i 300 пра-
пар шчы каў, якiя ча ка лi свай го 
лё су на пры ступ ках бу дын ка 
шта ба, i дзесь цi раз мяс цiць ас-
тат нiх.

Як лi чыць Ула дзi мiр Ва сiль-
е вiч, спра вiц ца з усiм гэ тым 
яму да па мог ба га ты жыц цё вы 
во пыт. У свой час быў на чаль-
нi кам апе ра тыў на га ад дзе ла 
5-га кор пу са i ка ман дзi рам 
176-й бры га ды ў Мiн ску. Пад 
яго кi раў нiц твам у 1985 го дзе 
вя ла ся пад рых тоў ка да маш-
таб ных ву чэн няў. За тым ён 
— ка ман дзiр бры га ды ў Аф-
га нi ста не, i ва я ваў, абы шоў-
шы ся без ча ла ве чых страт. 
Пас ля ўзна чаль ваў ды вi зiю ў 

Ерэ ва не. Яе на зы ва лi Вi цеб-
скай, што бы ло сiм ва лiч ным 
для ўра джэн ца По лач чы ны. А 
30-й бры га дай кi ра ваў да 1994 
го да.

— Ця гам ча су ўсе раз бег лi ся 
па сва iх на цы я наль ных ква тэ-
рах, — ус па мi нае Ула дзi мiр Ула-
сен ка. — У вы нi ку ў бры га дзе 
за ста лi ся ў асноў ным бе ла ру сы. 
Лю дзi бы лi доб ры мi, ста вi лi ся 
адзiн да ад на го па-сяб роў ску. 
Сён ня ня ма ўжо ды вi зii, бры-
га ды, ня ма i ба зы. Ад нак ёсць 
ба таль ён i па мяць, а так са ма 
тра ды цыя, якую пра цяг ва юць 
на шы вай скоў цы. (У тым лi ку 
i сам Ула дзi мiр Ва сiль е вiч, вы-
кла да ю чы так ты ку ў Ва ен най 
Ака дэ мii).

Афi цый най да тай фар мi-
ра ван ня злу чэн ня лi чыц ца 11 
лiс та па да 1918 го да, ка лi 4-я 
Ураль ская страл ко вая ды вi зiя 
бы ла пе рай ме на ва на ў 30-ю 
страл ко вую. Ка ман да ваў ёй 
у той час зна ка мi ты Ва сiль 
Блю хер. Ды вi зiя ўдзель нi ча ла 
ў ба ях су праць чэ ха сла вац ка-
га кор пу са i бе ла гвар дзей цаў 
на перм скiм кi рун ку, гра мi ла 
вой скi Кал ча ка i Уран ге ля. 
Ме на вi та яе вай скоў цы фар-
сi ра ва лi Сi ваш i штур ма ва лi 
Чан гар. Па ха дай нiц тве пра-
цоў ных за га дам Рэй ва ен са-
ве та Рэс пуб лi кi ў снеж нi 1920 
го да ды вi зii бы ло пры свое на 
га на ро вае най мен не Iр куц кай. 
Толь кi за га ды Гра ма дзян скай 
вай ны ба я вы сцяг злу чэн ня 
ўвян ча лi 3 ор дэ ны Чыр во на-
га Сця га.

У га ды мiр на га жыц ця 30-я 
страл ко вая так са ма бы ла на 
вы шы нi. Яна ста ла ад ной з пер-
шых ды вi зiй, якая ў 1934 го дзе 
атры ма ла вы шэй шую ўзна га-
ро ду СССР. Уру ча ю чы ёй ор дэн 
Ле нi на, стар шы ня ЦВК Мi ха iл 
Ка лi нiн пад крэс лi ваў ма гут-
насць i не пе ра мож насць ды вi-
зii.

I па цвер дзiць спра вяд лi-
васць гэ тай ад зна кi злу чэн ню 
да вя ло ся пад час Вя лi кай Ай-
чын най вай ны. Ле там 1941-га 
яна бы ла раз гор ну та па шта-
тах гор на страл ко вай ды вi зii i 
дыс ла цы ра ва ла ся ў Мал да вii. 
Там, на ўсход нiм бе ра зе ра кi 
Прут, i атры ма ла пер шае ба я-
вое хры шчэн не, раз гра мiў шы 
198-ю пя хот ную ды вi зiю гiт ле-
раў цаў. За тым, зноў стаў шы 
страл ко вай, удзель нi ча ла ў 
аба ро не Нi ка ла е ва i Рас то ва-
на-До не, вы зва ля ла Та ман скi 
паў вост раў, Бе ла русь, Ус ход-
нюю Пру сiю i Поль шчу. Яе бай-
цы штур ма ва лi Бер лiн, а Дзень 
Пе ра мо гi су стрэ лi на под сту пах 
да Пра гi. За га ды вай ны ды вi зiя 
ста ла гвар дзей скай, бы ла ўзна-
га ро джа на ор дэ нам Су во ра ва 
II сту пе нi, атры ма ла най мен не 

Пiн скай. Ге ро я мi Са-
вец ка га Са ю за ста лi 
25 яе вай скоў цаў.

У пас ля ва ен ныя 
га ды Iр куц ка-Пiн ская 
дыс ла цы ра ва ла ся ў 
Бе ла ру сi. Пас ля аж-
но 22 га ды (з 1968-га 
па 1990-ы) зна хо дзi-
ла ся ў Чэ ха сла ва кii. 
У 1991 го дзе зноў 
вяр ну ла ся ў бе ла-
рус кi край. Штаб 
раз мяс цiў ся ў Мар' i-
най Гор цы.

Пас ля рас па ду 
Са вец ка га Са ю за 
30-я Iр куц ка-Пiн ская 
бы ла пе ра ўтво ра на 
ў мо та страл ко вую 
бры га ду бе ла рус кай 
ар мii, за тым — у ба-
зу за ха ван ня ўзбра-
ен ня i ва ен най тэх-
нi кi. Так пе ра ста ла 
iс на ваць тая са мая 
«жам чу жы на» Чыр-

во най Ар мii, пра слаў ле нае 
злу чэн не бы лой кра i ны.

Ар тур На ву мен ка ўзна чаль-
ваў ба зу за ха ван ня ўзбра ен ня 
i ва ен най тэх нi кi з 2002-га па 
жнi вень 2003 го да.

— У той пе ры яд асноў най 
за да чай ба зы з'яў ля ла ся не за-
ха ван не ма ё мас цi, як мно гiя ду-
ма юць, а ба я вая пад рых тоў ка, 
у тым лi ку пад тры ман не тэх нi кi 

ў бо е га тоў нас цi, — рас каз вае 
сён няш нi на чаль нiк ка фед ры 
ва ен най стра тэ гii фа куль тэ-
та Ге не раль на га шта ба Ва ен-
най Ака дэ мii. — Тут пра хо дзi-
лi служ бу вы дат ныя афi цэ ры, 
сю ды пры зы ва лi ся сал да ты 
тэр мi но вай служ бы. Бы лi прад-
стаў ле ны амаль усе ро ды войск 
Уз бро е ных Сiл: iс на ва лi ме ха нi-
за ва ныя i тан ка выя ба таль ё ны, 
гру па ар ты ле рыi, раз вед валь ны 
ба таль ён, зе нiт на-ра кет ны ды-
вi зi ён, якi не ад ной чы вы хо дзiў 
на ба я выя стрэль бы на па лi гон 
Да ма на ва. На жаль, у 2005 го-
дзе ба за бы ла рас фар мi ра ва на, 
але нам уда ло ся за ха ваць час-
т ку на ша га сла ву та га злу чэн ня 
ў вы гля дзе 30-га гвар дзей ска га 
асоб на га ба таль ё на 19-й ме ха-
нi за ва най бры га ды, якая раз мя-
шча ец ца ў ма лень кiм га рад ку 
За сло на ва, што ў Вi цеб скай 
воб лас цi.

Па мяць пра 30-ю Iр куц ка-
Пiн скую ды вi зiю бу дзе жыць 
доў га. Ха ця б та му, што пра 
яе не за бы ва юць са мi вай-
скоў цы. Як ака за ла ся, ад на-
па лча не, якiя жы вуць у Ра сii, 
ства ры лi ў Маск ве ар га нi за-
цыю ва ен на слу жа чых ды вi-
зii, ма юць свой сайт. Да сяб-
роў-бе ла ру саў пры еха лi не 
з пус ты мi ру ка мi: да юбi лею 
пад рых та ва лi но вую кнi гу аб 
гiс то рыi ба я во га шля ху Iр куц-
ка-Пiн скай ды вi зii, якая хут ка 
ўба чыць свет у вы да вец кiм 
до ме «Звяз да».

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.
Фо та аў та ра.

Мар' i на Гор ка

■

Ко ні се на не ядуць
Пра ар мей скі маш таб не вя лі кай Мар' і най 

Гор кі мож на мер ка ваць па па ме ры жы лых да-
моў, збу да ва ных там для вай скоў цаў. Амаль 
паў сот ні пя ці па вяр хо ві каў — цэ лы ра ён.

Ва ен ная гіс то рыя Мар' і най Гор кі па ча ла-
ся на пя рэ дад ні Дру гой су свет най. Пад час 
буй ных вай ско вых ву чэн няў мяс цо вы ланд-
шафт прый шоў ся да спа до бы нар ка му аба-
ро ны Клі мен ту Ва ра шы ла ву. Даў мар шал 
ка ман ду, і ў 1935 го дзе сю ды з поўд ня пе-
ра кі ну лі прад стаў ні коў лю бі ма га ро ду войск 
Ва ра шы ла ва — ка ва ле рый скую ды ві зію.

Кон ні кі пры бы лі аж но з-пад Арэн бур га. І 
ка лі з улад ка ван нем вай скоў цаў асаб лі вых 
пы тан няў не паў ста ла, а вось з конь мі ака-
за ла ся скла да ней. Арэн бург скія ска ку ны не 
ста лі ес ці бе ла рус кае се на. З поўд ня ў тэр мі-
но вым па рад ку вай ско вы мі эша ло на мі па ча-
лі ва зіць ад мыс ло вае стэ па вае. Дзе яго та ды 
раз гру жа лі з чы гун кі — там і сён ня рас туць 
не звы чай ныя для на ша га краю тра вы, вы клі-
ка ю чы шок у ай чын ных ба та ні каў.

У Еў ро пе ўжо га рэ ла по лы мя Дру гой 
су свет най вай ны. Баі па ка за лі: час кон ні-
цы мі нуў. І за мест кон ні каў на Мін шчы не 
з'я ві лі ся прад стаў ні кі аб са лют на но вай вай-
ско вай пра фе сіі — дэ сант ні кі. У Мар' і най 
Гор цы раз мяс ці ла ся 214-я па вет ра на-дэ-
сант ная бры га да, рэ ар га ні за ва ная пас ля 
ў яшчэ боль шую вай ско вую адзін ку — па-
вет ра на-дэ сант ны кор пус. Тут жа па чаў 
ба зі ра вац ца дэ сант на-бам бар дзі ро вач ны 
авія полк. Бы ла і свая вай ско вая шко ла пі-
ло таў, якую пас ля пе ра вя лі ў Па ста вы.

Яшчэ па сё лак у да ва ен ны час мог па-
хва ліц ца ўлас ным ва ен ным ву чы лі шчам. 
Па во лі Ге не раль на га шта ба на раў не з 
Маск вой ці Ле нін гра дам та кі го нар вы паў і 
не вя ліч кай Мар' і най Гор цы. Вы клад чы кам 
там слу жыў пад пал коў нік Іван Яку боў скі — 
бу ду чы зна ка мі ты во е на чаль нік, мар шал 
Пе ра мо гі. Праў да, яго кур сан там-вы ха ван-
цам да мар шаль скіх зо рак дай сці не ўда-
ло ся: амаль усе па ляг лі ў пер шыя ме ся цы 
вай ны. Уца ле лі толь кі лі ча ныя з іх.

Са мо ву чы лі шча ў па чат ку Вя лі кай Ай-
чын най пе ра вя лі ў глы бо кі тыл аж но пад 
Во лаг ду. Але і там, у Верх нім Ус цю гу, яно 
на сі ла ра ней шую назву з бе ла рус кім ка ла-
ры там — Пу ха віц кае пя хот нае.

А мар' і на гор скіх дэ сант ні каў, ка лі грым-
нуў чэр вень со рак пер ша га, кі ну лі на за хад. 
І не з па ра шу та мі, як ву чы лі да гэ туль, а 
на звы чай ных аў та ма шы нах. Да лі за гад 
да па маг чы пя хот ным ды ві зі ям стры маць 
ва ро жы ўдар. Пе ха цін цы пра тры ма лі ся ня-
доў га, па ча лі ад ступ лен не на ўсход, а вось 
214-я бры га да ад сту паць не ста ла. Больш 
за ме сяц бі ла ся пад Ста ры мі Да ро га мі, а 
пас ля пад Мінск ам. І толь кі ў кан цы жніў ня 
па кі ну ла ра ён аба ро ны і вый шла да сва іх.

У час аку па цыі Мар' і ну Гор ку аб лю ба-
ва лі за хо п ні кі. Во раг ства рыў тут моц ны 
апор ны пункт, ку ды з фрон ту пры сы ла лі 
сал дат і афі цэ раў на ад па чы нак і ля чэн не. 
Тут дзей ні ча лі шпі таль, зе ніт на-ар ты ле рый-
ская шко ла і са пёр ныя кур сы.

І тан кіс ты, і са пё ры, 
і кам бай не ры

Пас ля вы зва лен ня ў Мар' і ну Гор ку вы-
ве лі фран та вую ды ві зію (якая, да рэ чы, 
скон чы ла вай ну ў Чэ ха сла ва кіі), ад но са 
ста рэй шых злу чэн няў Чыр во най Ар міі — 
30-ю гвар дзей скую Ір куц ка-Пін скую імя 
Вяр хоў на га Са ве та РСФСР.

— Пер шай за да чай вай скоў цаў тут у 
пас ля ва ен ны час ста ла раз мі ні ра ван не, 
— ус па мі нае ве тэ ран Ва лян цін Гры шын. 
— Мін за ста ло ся ўсю ды проць ма — і ў га-
рад ку, і на нава коль ных па лет ках. А яшчэ 
да во дзі ла ся да па ма гаць мяс цо вым хле ба-
ро бам, бо пра цоў ных рук у кал га сах не ха-
па ла. Зі мой і ле там кі пе ла ба я вая ву чо ба, а 
ўвес ну і во сен ню вай скоў цаў мож на бы ло 
ба чыць на трак та рах ці на жня яр ках.

У 1968 го дзе ды ві зіі да вя ло ся тэр мі но ва 
зноў вяр нуц ца ў Чэ ха сла ва кію. Ка ман дзі роў-
ка вы да ла ся ня прос тай: пад час ву ліч ных ба-
ёў бы лі і ах вя ры, і па ра не ныя. На зад злу чэн-
не ў Бе ла русь так і не вяр ну лі. «Трыц цат ка» 
за ста ва ла ся ў сла вац кім го ра дзе Зво ле не 
аж но да 1990 го да. І толь кі ка лі са цы я ліс-
тыч ны ла гер па чаў тра шчаць па швах, Ір куц-
ка-Пін скую зноў пе ра кід ва юць у Бе ла русь. 
Яе мес ца там, праў да, бы ло за ня тае: у ва-
ен ным га рад ку дыс ла цы ра ва лі ся пал кі 8-й 
гвар дзей скай тан ка вай ды ві зіі. Вось мая тан-
ка вая лі чы ла ся ды ві зі яй ска ро ча на га шта ту: 
яна ме ла толь кі 2,5 тыс. ча ла век аса бо ва га 
скла ду за мест 11 тыс. Але тэх ні кі і зброі быў 
поў ны кам плект — схо ві шчы аж но тра шча лі. 
І ў гэ ты пе ра поў не ны га ра док на кі роў ва ец ца 
яшчэ ад на ды ві зія. Тан ка вую спеш на рас-
фар мі роў ва юць, а на яе мес цы па чы на юць 
раз гру жаць эша ло ны «чэ ха сла вац кай»— 
30-й мо та страл ко вай. Ды ві зія прый шла ба-
я вая. Штат да лё ка не той, што ў мяс цо вых 
тан кіс таў, — ка ля 12 ты сяч сал дат і афі цэ раў. 
Не ха па ла мес ца для яе тан каў і бро не транс-
пар цё раў. І ў сак рэт ным па рад ку (каб во раг 
не да ве даў ся) ды ві зіі да зва ля юць тры маць 
адзін мо та страл ко вы полк без ба я вой тэх ні кі. 
І толь кі та ды не як змаг лі раз мяс ціц ца.

Пост са вец кая «пе ра за груз ка»
Ка лі рас паў ся Са вец кі Са юз, у гар ні зо-

не, як і ўсю ды, за кі пеў вір па дзей, вы ні кам 
якіх у тым лі ку ста лі і па ла ма ныя лё сы. Але 
ды ві зія, як ні дзіў на, уца ле ла. Бе ла рус кае 
ва ен нае кі раў ніц тва пас ля ска ра ці ла яе да 
бры га ды. У час, ка лі вост ра не ха па ла срод-

каў і ма тэ ры яль ных рэ сур саў, з ёй на ват бы лі 
пра ве дзе ны буй ныя ву чэн ні. А па вяр тан ні з 
тых ву чэн няў, афі цэ ры і сал да ты да ве да лі ся: 
ста ра лі ся яны мар на, іх злу чэн не ска рач а юць 
— бу дзе толь кі ба за за хоў ван ня тэх ні кі.

Ця пер там ня ма і той ба зы. Маўк лі ва ста-
яць ста рыя ка зар мы; дзе-ні дзе вай ско выя 
бу дын кі пры звы ча і лі да сва іх па трэб роз ныя 
гра ма дзян скія ўста но вы. Та кім чы нам бы ла 
за гор ну та вай ско вая ста рон ка ў гіс то рыі гэ та-
га ра ё на Мар' і най Гор кі. Ві даць, на заў сё ды.

Су пер сак рэт ны спец наз
У 1962 го дзе част ку га рад ка ад дзя лі лі 

пад су пер сак рэт ны аб' ект з жорст кай пра-
пуск ной сіс тэ май. На гна лі ту ды ва ен на слу-
жа чых-асіл каў, якія на ват на мё кам не вы-
да ва лі, чым зай ма юц ца. У звыш сак рэт ным 
га рад ку раз мяс ціў ся вай ско вы спец наз. Які 
на ват ка ман да ван ню Бе ла рус кай ва ен най 
акру гі не пад па рад коў ваў ся — а толь кі Га-
лоў на му раз вед валь на му ўпраў лен ню ў 
Маск ве. Там рых та ва лі сал дат і афі цэ раў, 
якія на вай не маг лі лі та раль на ўсё. Та кая 
бры га да бы ла ў Бе ла ру сі ўся го ад на.

Пад час вай ны ў Аф га ні ста не мар' і на гор-
ская бры га да на кі ра ва ла ту ды ад ся бе 334-ы 
атрад спе цы яль на га пры зна чэн ня, які ў гор-
най кра і не ў мэ тах за ха ван ня сак рэт нас ці 
мас кі ра ваў ся пад пя ты асоб ны мо та страл ко-
вы ба таль ён. Раз ме шча ны ён быў у не вя лі кім 
га рад ку Аса да бад ка ля аф га на-па кі стан скай 
мя жы — гэ та са мая ўсход няя кроп ка дыс ла-
ка цыі са вец кіх войск у Аф га ні ста не.

Ва я ва лі мар' і на гор цы доб ра. Два ва ен-
на слу жа чыя з гэ та га атра да ста лі Ге ро я мі 
Са вец ка га Са ю за.

Але на па чат ку ад мет на га ба я во га шля ху 
зда рыў ся бой у Ма ра вар скай цяс ні не. Пер шы 
бой 334-га атра да на той вай не, пра які мно гія 
яго ве тэ ра ны і ця пер ус па мі наць не хо чуць.

На мес цы дыс ла ка цыі сён няш няй бры-
га ды ста іць пом нік, на якім 108 проз ві шчаў 
сал дат і афі цэ раў. Гі бель 29-ці з іх да та ва на 
ад ным днём кра са ві ка 1985 го да. Гэ та бес-
прэ цэ дэнт ная коль касць ах вяр за адзін бой. 
Тым больш, для вай ско вай элі ты — спец-
наз.

...Вы хад атра да ў го ры па чы наў ся як звы-
чай ныя ву чэн ні. І раз гля даў ся ні бы лёг кая 
пра гул ка. Кры ху больш за ме сяц бы лі мар'-
і на гор цы на вай не — са праўд на га по ра ху 
яшчэ не ню ха лі. Рас слаб ля ла на дзея, што 
душ ма ны па він ны дры жаць ад стра ху ад ад-
на го іх з'яў лен ня. Ды і на кі роў ва лі ся бай цы ў 
ноч пра чэс ваць па сё лак, які зна хо дзіў ся ўся-
го за тры кі ла мет ры ад іх ва ен на га га рад ка. 
Раз вед ка за ўва жы ла там на зі раль ны пост 
ма джа хе даў — мі зэр ная цэль.

Але душ ма ны доб ра пад рых та ва лі ся. Ка-
жуць, што да па маг лі ім та ды пра фе сій ныя 
на ём ні кі-ін ша зем цы. За ма ні лі на шу пер шую 

ро ту ў паст ку. І ка лі тая, раз біў шы ся на ба я-
выя гру пы, па ча ла пра сле да ваць па ста вых, 
якія ні бы кі ну лі ся на ўцё кі, ад сек лі яе ад ас-
тат ніх, акру жы лі і па ча лі зні шчаць.

Бо еп ры па сы ў на шых скон чы лі ся вель мі 
хут ка: на та кі ка рот кі вы хад іх шмат браць не 
ста лі. Ра дыё су вязь з ба таль ё нам, як заў сё ды 
гэ та зда ра ец ца ў ад каз ны час, знік ла. І пад-
трым кі ад туль ча каць бы ло бес сэн соў на.

Ка ман дзір ро ты ка пі тан Мі ка лай Цэб рук, 
зра зу меў шы ўсё, кі нуў ся на во ра га і быў за-
бі ты ку ляй у шыю. Лей тэ нант Мі ка лай Куз-
ня цоў ра та ваў пара не ных, а по тым, каб не 
тра піць у па лон, па да рваў ся бе гра на тай. 
Услед за ім яшчэ сем бай цоў атра да, ма-
ла дых, ду жых, так са ма не за ха це лі тра піць 
во ра гу ў ру кі жы вы мі — пад ры ва лі ся бе.

І ўсё гэ та — пад бо кам у на ша га гар ні зо на. 
Ша лё ную стра ля ні ну ў га рах там, без умоў на, 
па чу лі. Але тэх ні ка не маг ла ноч чу хут ка ту-
ды пра рвац ца, ар ты ле рыя пад клю чы ла ся са 
спаз нен нем, ды і не ме лі ар ты ле рыс ты дак-
лад ных ка ар ды нат для страль бы ў цем ры.

Ка жуць, тыя спец на за ўцы, хто ўца леў, 
вы хо дзі лі з пек ла да сва іх... ссі велы мі. А 
ім жа толь кі па ва сям нац цаць-двац цаць 
гад коў бы ло. У ка гось ці з іх і зброю з рук 
пас ля доў га не маг лі вы рваць.

Пра гэ тую ня ўда лую апе ра цыю і сён ня ста-
ра юц ца шмат не га ва рыць. Але гэ та бы ло. 
29 ма ла дых хлоп цаў — ах вяр па мыл кі вай ско-
вай так ты кі, шап ка за кі даль ніц тва ці штаб ной 
бяз глуз дзі цы — сён ня не ма гля дзяць на нас з 
сал дац ка га пом ні ка на тэ ры то рыі бры га ды.

Мя няю Да ма на ва 
на Хель сін кі

З са вец кіх ча соў у ту тэй шым гар ні зо не 
ква та ра ва лі яшчэ і вар та выя не ба — зе ніт-
ная ра кет ная бры га да. Бры га да ме ла доб-
рую зброю для свай го ча су — комп лек сы 
«Аса». Гэ тая вай ско вая часць і ў бе ла рус кай 
ар міі за ха ва ла ся. На мя жы двух ты сяч ных 
га доў яе ад сюль пе ра кі ну лі на Брэст чы ну, у 
Да ма на ва. Мо жа, та кі марш рут і быў апраў-
да ны стра тэ гіч на, але для афі цэ раў і іх сем'-
яў пе ра езд у ляс ны гар ні зон пад аў ся цяж кім. 
Не ка то рыя і не па еха лі ў да ма наў скія ля сы. 
Зволь ні лі ся, каб за стац ца ў го ра дзе.

Ужо га доў двац цаць мар' і на гор цы ма юць 
маг чы масць хоць што дзень і без уся ля кіх віз 
на вед ваць «Хель сін кі». Тут ёсць цэ лы так 
зва ны фін скі квар тал. Бо, як і ў Ба ра на ві чах, 
тут на пры кан цы СССР бу да ва лі га ра док для 
са вец кіх час цей, якіх вы во дзі лі з Гер ма ніі. Тэн-
дар вый гра лі бу даў ні кі з Фін лян дыі. Імя «Хель-
сін кі» атры маў уз ве дзе ны імі ўні вер маг.

Да рэ чы, сю ды, як і ў Ба ра на ві чы, вой скі 
з Гер ма ніі не прый шлі. Цяж ка мер ка ваць, як 
бы та ды вы гля даў гар ні зон, атры маў шы з 
Гер ма ніі яшчэ ад ну ба я вую паў на вар тас ную 
ды ві зію. У но выя ква тэ ры з ра дас цю за ся ля-
лі ся мяс цо выя вай скоў цы. Но ва бу доў лі пра-
па ноў ва лі та ды на ват мін скім бес ква тэр ным 
— і не ка то рыя зга джа лі ся: вель мі ж не звы-
чай на вы гля да ла ство ра нае фі на мі жыл лё. У 
нас та ды так бу да ваць яшчэ не ўме лі.

Асно ву сён няш ня га гар ні зо на скла дае тая 
са мая зна ка мі тая 5-я бры га да спец на за. Яна 
ця пер тут ад на за ўсіх. Ле тась злу чэн не спра-
ві ла паў ве ка вы юбі лей. Ту ды па-ра ней ша му 
ма раць тра піць на служ бу бе ла рус кія юна кі. 
І, як і ра ней, гэ та не кож на му па сі лах.

Ві кен цій КЛЮЧ НІК.

Мінск, Го мель, Брэст... Гэ та 
не толь кі ста лі ца і аб лас ныя 
цэнт ры Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Гэ тыя га ра ды ма юць 
не па срэд нае да чы нен не да 
ва ен на-мар ско га фло ту Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі.

У Бе ла ру сі бе раж лі ва за хоў ва-
юць тра ды цыі ва ен ных ма ра коў, 
га на рац ца іх подз ві га мі. Вось ча му 
па рас па ра джэн ні Мін гар вы кан ка-
ма № 354 ад 19 кра са ві ка 2001 
го да ўста ноў ле ны шэф скія су вя зі 
з экі па жа мі ка раб лёў Ра сіі. За За-
вод скім ра ё нам бе ла рус кай ста лі-
цы за ма ца ва ны па меж ны вар та вы 
ка ра бель «Мінск» Ка лі нінг рад ска-
га па гра ніч на га рэ гі я наль на га кі ра-
ван ня, а вя лі кі дэ сант ны ка ра бель 
«Мінск» Бал тый ска га фло ту — за 
Мас коў скім ра ё нам.

На шы аб лас ныя цэнт ры так са-
ма не за ста юц ца ў ба ку ад флоц-
кіх спраў: на Паў ноч ным фло це 
ёсць ма лы су праць ло дач ны ка-
ра бель — МПК «Брэст», бы лы 
«Брэсц кі кам са мо лец», а ў скла-
дзе Кас пій скай фла ты ліі — ма лы 

ар ты ле рый скі ка ра бель МАК-160 
«Го мель».

У хут кім ча се ва ен на-мар скі 
флот Ра сіі па поў ніц ца яшчэ ад-
ным ка раб лём, наз ва яко га так-
са ма звя за на з Рэс пуб лі кай Бе-
ла русь: ён бу дзе на сіць імя на ша-
га зем ля ка, ві цэ-ад мі ра ла Іва на 
Кузь мі ча Хур са...

На суд на бу даў ні чым за во -
д зе «Паў ноч ная верф» Санкт-Пе-
цяр бур га ў ліс та па дзе 2013 го да 
адбылася за клад ка пер ша га се-
рый на га суд на су вя зі. І за га дам 
Га лоў на ка ман ду ю ча га ВМФ Ра сіі 
яму пры свое на імя «Іван Хурс».

Іван Кузь міч Хурс на ра дзіў ся 29 
ве рас ня 1922 го да ў вёс цы Клет-
нае Дуб роў ска га сель са ве та Пу-
ха віц ка га ра ё на Мін скай воб лас ці. 
Пас ля шко лы па сту піў у пе да га гіч-
нае ву чы лі шча. Ад нак, скон чыў шы 
два кур сы, вы ра шыў звя заць сваё 
жыц цё з мо рам. У 1939 го дзе па-
сту пае і ў 1942 го дзе за кан чвае 
вы шэй шае ва ен на-мар ское ву чы-
лі шча імя М.В. Фрун зэ.

Пас ля вы пус ку на кі роў ва ец ца на 
Чар на мор скі флот, дзе вы кон вае 
аба вяз кі ка ман дзі ра ка та ра, а за-
тым — ды ві зі ён на га ар ты ле рыс та.

Удзель ні чаў у вай не з Япо ні яй. 
У прад стаў лен ні аб уз на га ро джан-
ні стар ша га лей тэ нан та Хур са ор-
дэ нам Ай чын най вай ны І сту пе ні, 
якое пад пі саў ка ман дзір 17-га  
асоб на га ды ві зі ё на траль шчы каў, 
ка пі тан-лей тэ нант Іва ноў, га во-
рыц ца: «Ка ман дзір 602-га траль-
шчы ка стар шы лей тэ нант Хурс 

Іван Кузь міч за час зна хо джан ня 
ў ды ві зі ё не траль шчы каў па ка заў 
ся бе вы ключ на дыс цып лі на ва ным 
і па тра ба валь ным афі цэ рам. Кла-
пат лі вы, вет лі вы, ка му ні ка тыў ны 
з та ва ры ша мі і ка рэкт ны з пад-
на ча ле ны мі, у вы ні ку ча го ся род 
аса бо ва га скла ду ка раб ля і ды ві-
зі ё на ка рыс та ец ца за слу жа ным 
аў та ры тэ там і па ва гай.

Дзя ку ю чы ўме ла му кі раў ніц тву 
і ар га ні за цыі служ бы на ка раб лі 
та ва рыш Хурс у ка рот кі тэр мін 
(8 дзён) здо леў пры няць ад ВМФ 
ЗША траль шчык № 100, ця пер 
602-і ў склад ВМФ СССР. У вы-
ключ на скла да ных ме тэа ра ла гіч-
ных умо вах дзя ку ю чы яго ўме ла му 
кі раў ніц тву і ўме лай пра цы аса бо-
ва га скла ду ка ра бель быў пры ве-

дзе ны на асоб ную ва ен на-мар скую 
ба зу без ава рый і па ло мак.

З пры хо дам на ба зу суд на бы-
ло на кі ра ва на на ба я вое тра лен не 
пра лі ва Ла пе ру за ад ва ро жых мін. 
І тут дзя ку ю чы ўме ла му кі раў ніц-
тву ка ман дзі ра ка раб ля экі паж 
траль шчы ка да 15 ліс та па да 1945 
го да вы тра ліў і рас стра ляў 43 мі ны 
пра ціў ні ка і пра вёў 32 ка раб лі з 
най каш тоў ней шы мі гру за мі...».

У 1946 го дзе Іван Кузь міч Хурс 
быў пры зна ча ны на чаль ні кам шта ба 
ды ві зі ё на, а за тым ка ман дзі рам ды-
ві зі ё на траль шчы каў Ці ха акі ян ска га 
фло ту. У 1951 го дзе ён скон чыў ад-
дзя лен не раз вед кі Вы шэй шых ака-
дэ міч ных кур саў, і з 1952 го да Іван 
Кузь міч — афі цэр, стар шы афі цэр, 
на чаль нік раз вед кі ВМФ СССР.

У 1959 го дзе ён скон чыў Ва ен-
на-мар скую ака дэ мію. У 1963—
1971 гг. і ў 1973—1978 гг. — на-
мес нік на чаль ні ка раз вед кі ВМФ, 
а ў 1971—1973 гг. — на чаль нік 
раз вед кі Чар на мор ска га фло ту. 
У 1978 — 1987 га дах — на чаль-
нік Раз ве дуп раў лен ня Га лоў на га 
шта ба ВМФ — на мес нік на чаль-
ні ка Га лоў на га шта ба ВМФ па 
раз вед цы.

У 1987 го дзе ві цэ-ад мі рал Іван 
Кузь міч Хурс сы шоў у ад стаў ку. 
Ён унёс вя лі кі ўклад у раз віц цё 
па ста ян на дзе ю чай сіс тэ мы раз-
вед кі ВМФ, ства рэн не раз вед-
валь ных ка раб лёў но ва га па ка-
лен ня, спе цы яль ных сіс тэм... За 
што быў уда сто е ны Дзяр жаў най 
прэ міі, уз на га ро джа ны ор дэ на-
мі Чыр во на га Сця га, Ай чын най 
вай ны І і ІІ сту пе ні, ча тыр ма ор-
дэ на мі Чыр во най Зор кі, ор дэ нам 
«За служ бу ва Уз бро е ных сі лах 
СССР» ІІІ ст., ме да ля мі.

Ві цэ-ад мі рал Іван Кузь міч 
Хурс па мёр 28 снеж ня 2002 го да 
ў Маск ве. І ця пер яго імя бу дзе на-
сіць суд на су вя зі ва ен на-мар ско га 
фло ту Ра сіі.

Вар та ад зна чыць, што га лаў-
ное суд на су вя зі гэ тай се рыі, спуск 
на ва ду яко га ад быў ся 30 ве рас ня 
на суд на бу даў ні чым за вод зе «Паў-
ноч ная верф», на зва на ў го нар 
ві цэ-ад мі ра ла Юрыя Ва сіль е ві ча 
Іва но ва, які так са ма ўнёс знач ны 
ўклад у ства рэн не і раз віц цё па-
ста ян на дзе ю чай раз вед кі ВМФ.

Мі ка лай БОЙ КА.

Ва ен ная гіс то рыя — бе ла рус кія гар ні зо ныВа ен ная гіс то рыя — бе ла рус кія гар ні зо ны  ��

ТУТ ПА ЧЫ НАЎ СЯ СПЕЦ НАЗ
Мар' і на Гор ка вай ско вая...

Не вя лі кі бе ла рус кі га ра док з буй ным вай ско вым гар ні зо нам, ва ен ныя час ці з 
яко га ва ўсе ча сы, ра ша лі ад каз ныя стра тэ гіч ныя за да чы.

Го рад і сён ня за ста ец ца ў эпі цэнт ры вай ско вых па дзей. Яго гар ні зон вы кон вае 
важ ную ро лю для су час ных бе ла рус кіх Уз бро е ных Сіл.

Пра мі ну лыя і ця пе раш нія па дзеі гар ні зон на га жыц ця на шы сён няш нія ма тэ ры я лы.

За гі ну лыя ў баі ў Ма ра вар скай цяс ні не 
21 кра са ві ка 1985 го да
1. ка пі тан Мі ка лай Цэб рук
2. лей тэ нант Мі ка лай Куз ня цоў — 
па да рваў ся бе
3. сяр жант Анд рэй Жу каў
4. сяр жант Алег Ка сы маў
5. сяр жант Ста ні слаў Куль ніс
6. сяр жант Ва сіль Ку хар чук — па да рваў 
ся бе
7. сяр жант Юрый Гаў раш — па да рваў ся бе
8. сяр жант Мі ха іл Ма тах
9. сяр жант Ула дзі мір Ня кра саў
10. сяр жант Вік тар Та ра саў
11. сяр жант Жу ма бек Ураз ба еў
12. сяр жант Юрый Ша па ва лаў
13. ма лод шы сяр жант Ігар На па доў скі
14. ма лод шы сяр жант Аб ду рах ман 
Чу та наў

15. яф рэй тар Аляк сандр Ва ку люк — 
па да рваў ся бе
16. яф рэй тар Ні кан Ка ма гор цаў
17. яф рэй тар Вя ча слаў Мар чан каў — 
па да рваў ся бе
18. ра да вы Ула дзі мір Бай чук
19. ра да вы Ула дзі мір Ку ра кін — 
па да рваў ся бе
20. ра да вы Вік тар Ма ра хін
21. ра да вы Ва сіль Му зы ка — па да рваў 
ся бе
22. ра да вы На іль Мус та фін — па да рваў ся бе
23. ра да вы Анд рэй Но ві каў
24. ра да вы Алег Аў чын ні каў
25. ра да вы Ула дзі мір Па поў
26. ра да вы Вя ча слаў Су лін
27. ра да вы Ва сіль Фе дзіў
28. ра да вы Са хоб Хай да раў
29. ра да вы Анд рэй Чу ху наў

З на го дыЗ на го ды  ��

«ТРЫЦ ЦА ТАЯ» 
СВЯТ КУЕ ЮБI ЛЕЙ...

ВА ЕН НЫ РА СІЙ СКІ КА РА БЕЛЬ 
БУ ДЗЕ НА СІЦЬ ІМЯ БЕ ЛА РУ СА

Кон курсКон курс  ��

МЫ ПОМ НІМ ІМ ЁНЫ ГЕ РО ЯЎВі цэ-ад мі рал Іван Кузь міч Хурс.Ві цэ-ад мі рал Іван Кузь міч Хурс.

На ста пе лі га лаў ное суд на су вя зі «Юрый Іва ноў», На ста пе лі га лаў ное суд на су вя зі «Юрый Іва ноў», 
спуск на ва ду яко га ад быў ся 30 ве рас ня 2013 го да спуск на ва ду яко га ад быў ся 30 ве рас ня 2013 го да 
на «Паў ноч най вер фі».на «Паў ноч най вер фі».

Ка ля пом нi ка ды вi зii.Ка ля пом нi ка ды вi зii.

Сён ня ня ма ўжо 
ды вi зii, бры га ды, 
ня ма i ба зы. Ад нак 
ёсць ба таль ён i 
па мяць, а так са ма 
тра ды цыя, якая 
пра цяг ва юць на шы 
вай скоў цы.

Афi цый най да тай 
фар мi ра ван ня 
злу чэн ня лi чыц ца 11 
лiс та па да 1918 го да, 
ка лi 4-я Ураль ская 
страл ко вая ды вi зiя 
бы ла пе рай ме на ва на 
ў 30-ю страл ко вую. 
Ка ман да ваў ёй у той 
час зна ка мi ты Ва сiль 
Блю хер. 


