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З ро ду бо га вай ны
У ра ма не «Апе ра цыю «Шторм» па-

чаць ра ней...» ра сій ска га пісь мен ні ка 
Мі ка лая Іва но ва, які па чы наў свой пісь-
мен ніц кі шлях у дэ сант най шмат ты раж-
цы і прай шоў по тым аф ган скую і ча чэн-
скую бой ні, ёсць та кія рад кі: «ВДВ — это 
вообще-то не «Воз душ но-де сант ные 
вой ска». Это — «Вой ска Дяди Васи». 
Пісь мен нік меў на ўва зе іх ства раль ні ка 
і шмат га до ва га ка ман ду ю ча га — ге не-
ра ла ар міі Ва сі ля Пі лі па ві ча Мар ге ла ва. 
Пра яго ха дзі ла пры жыц ці і хо дзіць ця-
пер мност ва ле генд — рэ аль ных, да ду-
ма ных і прос та пры ду ма ных, якія, у сваю 
чар гу, вель мі на ват маг лі быць.

...Ця пер цяж ка ска заць, ка лі на Кас-
цю ко віц кай зям лі з'я ві ла ся проз ві шча 
Мар ке лаў. Цал кам маг чы ма, лі чаць не-
ка то рыя да след чы кі, што па хо дзіць яно 
ад імя Мар кел, што ў ста ра жыт ных рым-
лян азна ча ла «ва яў ні чы», «пры све ча ны 
Мар су» — бо гу вай ны. Да рэ чы, ар хіў ныя 
да ку мен ты свед чаць аб тым, што лі та ра 
«г» у проз ві шчы Ва сі ля Пі лі па ві ча пры 
яго жыц ці не ад на ра зо ва зні ка ла, змя-
ня ю чы ся на «к», а сам ён не асаб лі ва 
абу раў ся гэ тай ака ліч нас цю.

Спа кой на ста віў ся ён і да воль най 
трак тоў кі ін шы мі людзь мі сва ёй на-
цы я наль най пры на леж нас ці. Ад ной чы 
адзін з вы со ка па стаў ле ных пар тый ных 
кі раў ні коў, раз зла ва ны тым, з якой за-
ця тас цю Мар ге лаў ад стой ваў свой пункт 
гле джан ня, са злос ці за ўва жыў: «Вя до мая 
спра ва — буль баш!» На што ба я вы ге не рал 
ад ка заў: «Я і буль баш, і ха хол, і ве лі ка рос. 
Ад ным сло вам — па том ны сла вя нін».

У служ бо вай карт цы ка ман дзі ра ўзво да 
В.П. Мар ге ла ва, скла дзе най у Аб' яд на най бе-
ла рус кай ва ен най шко ле імя ЦВК рэс пуб лі кі 
ў 1931 го дзе, у гра фе «на род насць» за пі са на 
«ўкра і нец», а ў гра фе «ве дан не моў» — «укра ін-
ская, бе ла рус кая, рус кая». «Бе ла рус кая ка рот-
кая эн цык ла пе дыя» сцвяр джае, што Ге рой Са-
вец ка га Са ю за, ге не рал ар міі Ва сіль Пі лі па віч 
Мар ге лаў — бе ла рус. Кні га «Ге роі Са вец ка га 
Са ю за — ма гі ляў ча не» (Мінск, 1965) так са ма 
не па кі дае су мнен няў у гэ тым. Па пра ве лі чаць 
Ва сі ля Пі лі па ві ча сва ім зем ля ком жы ха ры ра ён-
на га цэнт ра Кас цю ко ві чы Ма гі лёў скай воб лас ці. 
Пра гэ та свед чыць уні каль ная пра ца мяс цо вых 
края знаў цаў — «Кні га па мя ці» і стэнд у му зеі.

У аў та бія гра фіі Мар ге ла ва, на пі са най у лю-
тым 1939-га, зна хо дзім: «На ра дзіў ся ў 1906 
го дзе, 27 снеж ня ў г. Днеп ра пят роў ску». Заў-
ва жым, што гэ ты го рад у 1906 го дзе на зы ваў ся 
Ека ця ры нас ла вам і да та на ра джэн ня да дзе на 
па су час ным ле таз лі чэн ні (па ста рым сты лі 
яна вы па дае на 14 снеж ня). А вось з го дам 
на ра джэн ня пас ля ад бы ла ся блы та ні на. Ва 
ўсіх пас ля ва ен ных кры ні цах зна чыц ца, што 
В.П. Мар ге лаў на ра дзіў ся ў 1908 го дзе. Але не 
мог жа ён па мы ліц ца, ка лі ста віў свой под піс 
і пад па служ ной карт кай, скла дзе най у Бе ла-
рус кай шко ле імя ЦВК БССР. Як і ча му ад бы-
ло ся «ама ла джэн не» Ва сі ля Пі лі па ві ча на два 
га ды — за ста ец ца за гад кай.

Скон чыў шы цар коў на-пры ход скую шко лу, 
ужо ў 13 га доў, бу ду чы ге не рал па чаў пра цоў-
ную бія гра фію вуч нем у гар бар най май стэр ні, 
дву ма га да мі паз ней па сту піў чор на ра бо чым у 
мяс цо вы «Хле ба пра дукт». Не ўза ба ве па кам-
са моль скай пу цёў цы Мар ге ла ва ад праў ля юць 
на шах ту.

У 1925 го дзе на ўсю кра і ну пра гу чаў пар-
тый ны за клік: «Мо ладзь — да еш ву галь!» Што 
ж, да ро га ў Ека ця ры нас лаў бы ла на хо джа най. 
Рыд лёў ка, кай ло, цьмя нае свят ло «ля ту чай мы-
шы» і пра ца, цяж кая, да по ту і бо лі ў су ста вах, 
але пе ра поў не ная знач нас ці — пер шыя са вец кія 
ме та лур гіч ныя гі ган ты за ды ха лі ся без ву га лю. 
Не вы ка наў нор му — не па кі дай за бой, пе ра-
вы ка наў — го нар та бе і хва ла. Па чат коў цам у 
шах цёр скай спра ве па слаб лен ня не ра бі ла ся. 
У за боі роў ныя ўсе, зрэш ты, як і пе рад не прад-
ка заль ным ха рак та рам гор най па ро ды.

І ад ной чы зда ры ла ся не па праў нае. Зме на 
іш ла да кан ца, ка лі за тра шча лі пад пор кі і па-
тух ла свят ло. Аб вал! У лі ча ныя ім гнен ні за бой-
шчык аказ ва ец ца цал кам ад рэ за ным ад вы ра-
та валь на га вы ха ду. Зной дзеш яго — шчас це, 
не зной дзеш — па мі рай за му ра ва ным. Трое 
су так гру па шах цё раў, у якую ўва хо дзіў Ва сіль 
Мар ге лаў, пра бі ва ла вы ра та валь ны лаз. Трое 
су так без ежы, ва ды, свят ла. І вы ра та ва лі ся! 
Ка лі іх ужо не спа дзя ва лі ся ўба чыць жы вы мі, 
гар ня кі, пад трым лі ва ю чы адзін ад на го, вый шлі 
з шах ты. Ледзь ад ля жаў шы ся ў мяс цо вай баль-
ні цы, та ва ры шы па ня шчас ці кі ну лі ся ўпрош-
ваць на чаль ства вяр нуць іх на пра цу ў за бой. 
На жаль, су ро вае ме ды цын скае за клю чэн не 
на доў га па зба ві ла іх та кой маг чы мас ці.

Пер шыя кро кі
Як бы там бы ло да лей — не вя до ма, але 

яшчэ ў лю тым 1921 го да па за га дзе Рэў ва ен-
са ве та рэс пуб лі кі ў Мін ску бы лі ар га ні за ва ны 
ка рот ка тэр мі но выя пя хот ныя кур сы ка манд на-
га скла ду. У тым жа го дзе яны двой чы мя ня лі 
сваю шыль ду і на зы ва лі ся спа чат ку кур са мі 
Саў нар ка ма БССР, а по тым, пе рай шоў шы ў 
вай ско вае ве дам ства, — Мін скі мі пя хот ны мі 
кур са мі РСЧА. У каст рыч ні ку 1924 го да яны 
пе ра ста лі іс на ваць, а на іх ба зе бы ла ар га-
ні за ва на 7-я Аб' яд на ная ва ен ная шко ла імя 
ЦВК БССР з трох га до вым тэр мінам на ву чан ня. 
Наз ва «Аб' яд на ная» з'я ві ла ся не вы пад ко ва. 
На трох ад дзя лен нях рых та ва лі ся кад ра выя ка-
ман дзі ры для ка ва ле рыі, ар ты ле рыі, пя хо ты.

Ва сіль Мар ге лаў па сту піў у гэ тую шко лу, ка лі 
ва ен ная рэ фор ма 1924-1925 га доў, якая за ня ла 
асаб лі вае мес ца ў ча ра дзе ка рэн ных пе ра ўтва-
рэн няў у СССР, бы ла за вер ша на. Упер шы ню ў 
ва ен най прак ты цы ў не звы чай на ка рот кі тэр мін 
быў да сяг ну ты дзіў ны эфект — Ра бо ча-Ся лян-
ская Чыр во ная Ар мія зда бы ла ар га ні за ва насць 
і бая здоль насць. Асаб лі вы ўпор быў зроб ле ны 
на ства рэн не тэ ры та ры яль ных, на цы я наль ных 
вай ско вых злу чэн няў, на пе ра ход да адзі на на-
чал ля і больш якас ную пад рых тоў ку ка манд ных 
кад раў, на ўма ца ван не ро лі пар тыі ў ар міі.

Пер шым на цы я наль ным фар мі ра ван нем у 
За ход няй ва ен най акру зе ста ла 2-я Бе ла рус-
кая страл ко вая ды ві зія, і ў за да чу АВШ імя ЦВК 
БССР ува хо дзі ла пад рых тоў ка ка ман дзі раў у 
пер шую чар гу ме на ві та для гэ тай ды ві зіі.

У дру гім вы дан ні вя до май кні гі «Бе ла рус-
кая ва ен ная акру га» аб 7-й Аб' яд на най шко ле 
згад ва ец ца ў не каль кіх рад ках: «Са сцен гэ-
тай шко лы вый шлі та кія вя до мыя пас ля во-
е на чаль ні кі, як В.А. Пянь коў скі, І.І. Яку боў скі, 
В.П. Мар ге лаў». Да дам, што ў гэ ты спіс маг лі 
б па пра ве ўвай сці Ге рой Са вец ка га Са ю за 
ге не рал-лей тэ нант Г.Т. Ва сі лен ка, на мес нік 
ка ман ду ю ча га ПДВ ге не рал-лей тэ нант І.І. Лі-
саў і мно гія ін шыя вы пуск ні кі.

Да на шых дзён бу ды нак, у якім доў гія га ды 
раз мя шча ла ся ва ен ная шко ла, не за ха ваў ся. 
За раз на пля цы, па якім не ка лі ча ка ні лі крок бу-

ду чыя чыр во ныя ка ман дзі ры, ад точ ва юць сваю 
стра я вую пад рых тоў ку бе ла рус кія су во раў цы. 
У ся рэ дзі не двац ца тых га доў гэ та быў цэнтр 
Мін ска са шмат га ло сым і шум ным ба за рам, які 
часта пры цяг ваў да ся бе роз ных цём ных асоб. 
Бой кі ган даль не абы хо дзіў ся без кан флік таў, 
якія раз-пораз пе ра рас та лі ў су тыч кі. Ка лі мі лі-
цыя не спраў ля ла ся, вы ру ча лі кур сан ты.

Рас па ра дак дня ў шко ле быў жорст кім, але 
кур сан ты зна хо дзі лі час і кні гі па чы таць, і на 
тан цы сха дзіць. Пас ля пад' ёму, які ад бы ваў ся ў 
6 га дзін 30 хві лін, — за рад ка, сня да нак, шэсць 
га дзін за ня ткаў. Во сен ню і зі мой у рас кла дзе да-
мі на ва лі агуль на аду ка цый ныя прад ме ты: гіс то-
рыя, геа гра фія, мо ва і лі та ра ту ра, хі мія, фі зі ка, 
ня мец кая мо ва, Кан сты ту цыя СССР і, вя до ма, 
марк сісц ка-ле нін ская пад рых тоў ка. У пе ра лік 
ва ен ных дыс цып лін ува хо дзі лі: та па гра фія, гіс-
то рыя гра ма дзян скай вай ны, ва ен нае мас тац-
тва, так ты ка, аг ня вая пад рых тоў ка, ін жы нер ная 
спра ва. І хоць тэр мі ны «агуль на вай ско вы бой» і 
«агуль на вай ско вы ка ман дзір» з'я вяц ца знач на 
паз ней, ад нак рэ аль ныя аб ры сы яны на бы лі 
ў та кіх ва ен ных шко лах, як мін ская. Так ты ка 
пя хо ты і ка ва ле рыі (кур сан ты спа сці га лі джы гі-
тоў ку і пры ёмы яз ды) вы ву ча ла ся ў іх з улі кам 
пры мя нен ня ар ты ле рый ска га агню.

Усё б ні чо га, але ў 1933 го дзе па ча ла ся гран-
ды ёз ная чыст ка пар тый ных ра доў, а сле дам 
за ёй — аб мен парт бі ле таў, які пра цяг ваў ся да 
кан ца 1936-га. Ва ру шы лі мі ну лае, ка па лі ся ў 
аса біс тым жыц ці. Ра зам з ты мі, хто член ствам у 
пар тыі да ся гаў кар' е рысц кіх і шкур ных мэт, з яе 
ра доў вы га ня лі ся і тыя, хто, на дум ку ад мыс ло-
вай ка мі сіі, «стра ціў баль ша віц кую піль насць». 
У той жа час іш лі па ка заль ныя вы крыц ці ан-
ты пар тый ных груп, з удзель ні ка мі якіх не цы-
ры мо ні лі ся.

Не раз у аба ро ну та ва ры шаў да во дзі ла ся 
вы каз вац ца на мес ні ку сак ра та ра парт бю ро ву-
чы лі шча Мар ге ла ву: яго сло ва бы ло знач ным, 
а сум лен насць і прын цы по васць не да зва ля-
лі кры віць ду шой. Ка лі на дыш ла і яго чар га 
за мя ніць ста ры, уз ору 1926 го да, пар тый ны 
бі лет на но вы, і ад быў ся ка зус з лі та рай «к» 
у проз ві шчы. Улік ка му ніс таў у па літ ад дзе ле 
вя лі ін струк тар Мір ціц Не ўлер, па літ рук За лман 
Эр кін і ма шы ніст ка Со ня Міс ке віч. Хто з гэ та га 
трыа ўста віў у проз ві шча Мар ге ла ва зла шчас-
нае «г», сён ня ска заць цяж ка, ад нак у за га дах 
па 596-м пал ку 122-й страл ко вай ды ві зіі, з якой 
Ва сіль Пі лі па віч ад пра віў ся на вай ну з фі на мі, 
ён зна чыў ся ўжо ка пі та нам Мар ге ла вым.

...Ён здзіў ляў ся. Лю дзі, ве да мі і во пы там 
якіх ён шчы ра за хап ляў ся і ла віў кож нае сло-
ва, ка лі бы ла та кая маг чы масць, та кія вы-
біт ныя ва ен ныя аў та ры тэ ты, як ка ман дарм 
І.П. Уба рэ віч і мар шал М.М. Ту ха чэў скі, рап там, 
скі нуў шы з ся бе «шку ру яг нят», ста лі «во ра га мі 
пра цоў на га на ро да». Ат мас фе ру, якая па на ва-
ла ў той час, паз ней апі саў у сва іх «Ус па мі нах 
і раз ва жан нях» мар шал Г.К. Жу каў:

«У кра і не ства ры ла ся жу дас ная ат мас фе-
ра. Ні хто ні ко му не да вя раў, лю дзі ста лі 
ба яц ца адзін ад на го, па збя га лі су стрэч і 
якіх-не будзь гу та рак, а ка лі трэ ба бы ло — 
ста ра лі ся га ва рыць у пры сут нас ці трэ ціх 
асоб-све дак. Раз гар ну ла ся не бы ва лая па-
клёп ніц кая кам па нія...
Са вец кія лю дзі, ад ма ло га да вя лі ка га, не 
ра зу ме лі, што ад бы ва ец ца, ча му так шы-
ро ка рас паў сю дзі лі ся ся род на ша га на ро да 
арыш ты... Кож ны сум лен ны са вец кі ча ла век, 
кла ду чы ся спаць, не мог цвёр да спа дзя вац-
ца на тое, што яго не за бя руць гэ тай ноч чу з 
якой-не будзь па клёп ніц кай на го ды».
Бе ла рус кую асоб ную ва ен ную акру гу паз-

ней на зва лі «Гал го фай Чыр во най Ар міі». Тут 
бы лі арыш та ва ны ўсе, без вы клю чэн ня, ка ман-

дзі ры кар пу соў. Пас ля іх рэ прэ сіі пе ра кі ну лі ся 
ў ды ві зій нае і пал ка вое звя но. Лі ха ма ні ла і 
мін скае ву чы лі шча. Адзін за ад ным па кі да лі 
яго ка ман дзі ры, чые служ бо выя шля хі ка лі-
не будзь, хоць на ім гнен не, пе ра ся ка лі ся са 
«здрад ні ка мі спра вы рэ ва лю цыі», «за меж ны мі 
шпі ё на мі, ды вер сан та мі і за бой ца мі».

У та кіх умо вах В.П. Мар ге лаў атры маў пры-
зна чэн не на па са ду ка ман дзі ра ба таль ё на ў 
8-ю страл ко вую ды ві зію імя Ф.Э. Дзяр жын ска-
га і ў снеж ні 1938-га па кі нуў Мінск.

Служ ба ў ма ла до га афі цэ ра склад ва ла ся 
да во лі па спя хо ва: ка ман дзір уз во да, ро ты, 
ба таль ё на. Па ча так са вец ка-фін скай вай ны 
1939-1940 га доў Мар ге лаў су стрэў у якас ці 
ка ман дзі ра асоб на га лыж на га раз вед валь на га 
ба таль ё на, на ча ле яко га здзяйс няў дзёрз кія 
рэй ды ў тыл во ра га.

Аб тым пе ры я дзе сва ёй ва ен най бія гра фіі 
сла ву ты ге не рал ус па мі наць не лю біў, але аб 
ад ным эпі зо дзе ўсё-та кі рас ка заў.

Ад ной чы, па глы біў шы ся кі ла мет раў на 10 
на фін скую тэ ры то рыю, бай цы вы яві лі све жую 
лыж ню пра ціў ні ка. На ла дзі лі за са ду, у якую 
праз не ка то ры час і тра пі лі фін скія лыж ні кі. 
Але ся род іх вы лу ча лі ся не каль кі ча ла век у 
ін шай фор ме. Ака за ла ся, што гэ та швед скія 
афі цэ ры, якія вы ву ча лі маг чы масць удзе лу 
ў вай не на ба ку Фін лян дыі швед ска га экс-
пе ды цый на га кор пу са. І хоць пры пі са лі та ды 
кам ба ту па лі тыч ную блі за ру касць — маў ляў, 
не тых у па лон узяў — «нейт ра лы»-шве ды 
мар ге лаў скі ўрок за сво і лі: швед скі ўрад да 
кан ца вай ны не ад пра віў у Фін лян дыю ні вод-
на га свай го сал да та.

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. Ма ё ру В. Мар ге ла ву да ру чы-
лі ўзна ча ліць сфар мі ра ва ны з доб ра ах вот ні каў 
Пер шы асо бы лыж ны полк ма ра коў Чыр ва на-
сцяж на га Бал тый ска га фло ту.

Ве тэ ран гэ тай час ці М. Шу ва лаў ус па мі наў:
— Як вя до ма, ма ра кі — на род свое асаб-
лі вы. Улю бё ныя ў мар скую сты хію, яны не 
асаб лі ва па важ лі ва ста ві лі ся да сва іх су-
ха пут ных са бра тоў. Ка лі Мар ге ла ва пры-
зна чы лі ка ман дзі рам пал ка мар скіх пе ха-
цін цаў, не ка то рыя га ва ры лі, што ён там не 
пры жы вец ца, «брат кі» яго не пры муць.
Ад нак гэ та пра роц тва не спраў дзі ла ся. Ка-
лі полк ма ра коў быў па стро е ны для прад-
стаў лен ня но ва му ка ман дзі ру, Мар ге лаў, 
уба чыў шы пе рад са бой хмур ных асоб, якія 
гля дзе лі на яго не асаб лі ва пры яз на, за мест 
звык ла га ў та кіх вы пад ках слоў пры ві тан ня 
«Здрав ствуй те, товарищи!», не за дум ва ю-
чы ся, гуч на крык нуў:
— Зда ро ва, клёш ні кі!
Мо мант — і ў страі ні вод на га хмур на га 
тва ру.
Шмат слаў ных подз ві гаў здзейс ні лі ма ра кі-

лыж ні кі пад ка ман да ван нем ма ё ра Мар ге ла ва. 
За да чы ім ста віў аса біс та ка ман ду ю чы Бал-
тый ска га фло ту ві цэ-ад мі рал Тры буц.

Глы бо кія дзёрз кія рэй ды лыж ні каў па ня-
мец кіх ты лах зі мой 1941-1942 га доў бы лі не-
сці ха ным га лаў ным бо лем для ка ман да ван ня 
гіт ле раў скай гру пы ар мій «Поў нач». Ча го каш-
та ваў хоць бы дэ сант на ўзбя рэж жа Ла да гі ў 
на прам ку Ліп кі-Шлі сель бург, які ўстры во жыў 
ге не рал-фельд мар ша ла фон Ле е ба на столь кі, 

што ён па чаў зды маць для яго лік ві да цыі вой скі 
з-пад Пул ка ва, якія сцяг ва лі пят лю бла ка ды 
Ле нін гра да.

Праз два дзе ся ці год дзі ка ман ду ю чы Па-
вет ра на-дэ сант ны мі вой ска мі ге не рал ар міі 
Мар ге лаў да мог ся, каб дэ сант ні кі атры ма лі 
пра ва на сіць цяль няш кі.

— Сме ласць «брат коў» за па ла мне ў сэр-
ца! — тлу ма чыў ён. — Мне хо чац ца, каб дэ-
сант ні кі пе ра ня лі слаў ныя тра ды цыі ста рэй-
ша га бра та — мар ской пя хо ты — і з го на рам 
іх пра цяг ва лі. Для гэ та га я і ўвёў дэ сант ні кам 
цяль няш кі. Толь кі па лос кі на іх пад ко лер не-
ба — бла кіт ныя...

Ка лі на ва ен ным са ве це пад стар шын ствам 
мі ніст ра аба ро ны га лоў на ка ман ду ю чы ВМФ 

Ад мі рал Фло та Са вец ка га Са ю за Сяр гей Ге-
ор гі е віч Гарш коў стаў на ра каць, што, маў ляў, 
дэ сант ні кі кра дуць у ма ра коў цяль няш кі, Ва сіль 
Пі лі па віч яму рэз ка за пя рэ чыў:

— Я сам у мар ской пя хо це ва я ваў і ве даю, 
што за слу гоў ва юць дэ сант ні кі і што — ма ра кі!

А ва я ваў Ва сіль Пі лі па віч са сва і мі «мар пе-
ха мі» лі ха. Вось яшчэ прык лад. У маі 1942-га 
ў ра ё не Ві няг ла ва па блі зу Сі ня він скіх вы шынь 
ка ля 200 гіт ле раў цаў пра рва лі ся праз учас так 
аба ро ны су сед ня га пал ка і зай шлі ў тыл «мар ге-
лаў цам». Ва сіль Пі лі па віч хут ка ад даў не аб ход-
ныя рас па ра джэн ні і сам лёг за ку ля мёт «Мак-
сім». Та ды ён аса біс та зні шчыў 79 фа шыс таў, 
ас тат ніх да бі ла па да спе лае пад ма ца ван не.

Да рэ чы, у пе ры яд аба ро ны Ле нін гра да ў 
Мар ге ла ва заў сё ды быў пад ру кой стан ко вы 
ку ля мёт, з яко га па ра ні цах ён здзяйс няў свое-
асаб лі вую страл ко вую за рад ку: «пад стры гаў» 
чэр га мі вер ха ві ны дрэў. По тым ус кок ваў на 
ка ня і прак ты ка ваў ся з шаш кай.

У на сту паль ных ба ях ка ман дзір пал ка не раз 
аса біс та ўзды маў у ата ку свае ба таль ё ны, зма-
гаў ся ў пер шых ра дах сва іх бай цоў, сме ла ўвяз-
ваў ся ў ру ка паш ныя баі, дзе яму не бы ло роў ных. 
Праз та кія страш ныя су тыч кі фа шыс ты і пра зва-
лі мар скіх пе ха цін цаў «па ла са тая смерць».

Га ра чы снег
Хто чы таў ра ман Юрыя Бон да ра ва «Га ра чы 

снег» ці ба чыў ад най мен ны кі на фільм, па стаў-
ле ны па гэ тым ра ма не, хай ве дае: пра воб ра зам 
ге ро яў, што ста лі на шля ху тан ка вай ар ма ды 
Манш тэй на, якая спра ба ва ла ра за рваць каль цо 
акру жэн ня ва кол 6-й ар міі Паў лю са ў Ста лін-
гра дзе, бы лі мар ге лаў цы. Гэ та яны апы ну лі ся 
на на прам ку га лоў на га ўда ру фа шысц ка га тан-
ка ва га клі на і здо ле лі не да пус ціць пра ры ву, 
вы ста яў шы да па ды хо ду пад ма ца ван ня.

У каст рыч ні ку 1942-га гвар дыі пад пал коў-
нік Мар ге лаў стаў ка ман дзі рам 13-га гвар-
дзей ска га страл ко ва га пал ка, які ўва хо дзіў у 
2-ю гвар дзей скую ар мію ге не рал-лей тэ нан та 
Р.Я. Ма лі ноў ска га, што фар мі ра ва ла ся спе-
цы яль на для за вяр шэн ня раз гро му во ра га, які 
пра рваў ся ў пры волж скія стэ пы. Два ме ся цы, 
па куль полк ста яў у рэ зер ве, Ва сіль Пі лі па віч 
на пру жа на рых та ваў сва іх бай цоў да жорст кіх 
ба ёў за волж скую цвяр ды ню.

Пад Ле нін гра дам яму не раз да во дзі ла ся 
ўсту паць у адзі на бор ствы з фа шысц кі мі тан-
ка мі, ён доб ра ве даў іх сла быя мес цы. І за раз 
аса біс та ву чыў зні шчаль ні каў тан каў, па каз-
ва ю чы бра ня бой шчы кам, як ад крыць акоп у 
поў ны про філь, ку ды і з якіх дыс тан цый цэ ліц ца 
з про ці тан ка ва га руж жа, як кі даць гра на ты і 
бу тэль кі з за паль най су мес сю.

Ка лі мар ге лаў цы тры ма лі аба ро ну на ру бя-
жы ра кі Мыш каў ка, пры ня ўшы на ся бе ўдар тан-
ка вай гру поў кі «Гот», што рва ла ся на злу чэн не 
з гру пай пра ры ву Паў лю са, яны не спа ло ха лі ся 
най ноў шых цяж кіх тан каў «Тыгр», не за ва га лі ся 
пе рад на шмат мац ней шым са пер ні кам. Яны 
зра бі лі не маг чы мае: за пяць су так ба ёў (з 19 
па 24 снеж ня 1942-га), без сну і ад па чын ку, 
не су чы цяж кія стра ты, спа лі лі і пад бі лі на сва ім 
на прам ку амаль усе тан кі пра ціў ні ка. Пры гэ тым 
полк за ха ваў сваю бая здоль насць!

У гэ тых ба ях Ва сіль Пі лі па віч быў моц-
на кан ту жа ны, але строй не па кі нуў. Но вы 
1943 год ён су стрэў са сва і мі бай ца мі, з «маў-
зе рам» у ру цэ, ве ду чы сва іх бай цоў на штурм 
ху та ра Ка цель ні каў скі. Гэ тым імк лі вым кід ком 
час цей 2-й гвар дзей скай ар міі ў Ста лін град-
скай эпа пеі бы ла па стаў ле на тлус тая кроп ка: 
апош нія над зеі ар міі Паў лю са на дэ бла ка ду 
рас та лі як дым. По тым бы ло вы зва лен не Дан-
ба са, фар сі ра ван не Дняп ра, лю тыя баі за Хер-
сон і Яс ка-Кі шы нёў ская апе ра цыя... Тры нац-
цаць 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!

За ключ ны акорд — бяс кроў нае па ла нен не 
ў маі 1945 го да на мя жы Аў стрыі і Чэ ха сла ва кіі 
тан ка ва га кор пу са СС, які пра ры ваў ся на За хад, 
каб здац ца аме ры кан цам. Сю ды ўва хо дзі ла элі-
та бра нятан ка вых вой скаў рэй ха — эсэ саў скія 
ды ві зіі «Вя лі кая Гер ма нія» і «Мёрт вая га ла ва».

Як най леп ша му з най леп шых гвар дыі 
ге не рал-ма ё ру, Ге рою Са вец ка га Са ю за 
В.П. Мар ге ла ву ка ман да ван не 2-га Укра ін ска га 
фрон ту да ве ры ла го нар ка ман да ваць фран та-
вым звод ным пал ком на Па ра дзе Пе ра мо гі ў 
Маск ве 24 чэр ве ня 1945 го да.

Ка ман ду ю чы 
кры ла тай гвар ды яй

Пас ля за кан чэн ня ў 1948 го дзе Вы шэй шай 
ва ен най ака дэ міі (з 1958-га — Ва ен ная ака дэ-
мія Ге не раль на га шта ба) Ва сіль Пі лі па віч пры-
няў Пскоў скую па вет ра на-дэ сант ную ды ві зію.

Гэ та му пры зна чэн ню па пя рэд ні ча ла су стрэ-
ча ге не рал-ма ё ра В. Мар ге ла ва з мі ніст рам 
аба ро ны СССР мар ша лам Мі ка ла ем Бул га ні-
ным. У ка бі не це зна хо дзіў ся яшчэ адзін ге не-
рал, так са ма Ге рой Са вец ка га Са ю за.

Мі ністр аба ро ны па чаў гу тар ку доб ры мі 
сло ва мі пра Па вет ра на-дэ сант ныя вой скі, іх 
слаў нае ба я вое мі ну лае, пра тое, што пры ня та 
ра шэн не раз ві ваць гэ ты ма ла ды род войск.

— Мы ве рым у іх і лі чым не аб ход ным ума ца-
ваць іх ба я вы мі ге не ра ла мі, якія вы зна чы лі ся ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Што ду ма е це, 
та ва ры шы? — спы таў ён.

Той, дру гі ге не рал, па чаў скар дзіц ца на ра-
ны, атры ма ныя на фрон це, ска заў, што ўра чы 
не рэ ка мен да ва лі яму вя лі кія на груз кі, тым 
больш здзяйс няць па ра шут ныя скач кі. Уво гу-
ле, ад мо віў ся ад пра па но вы мі ніст ра.

Ге не рал Мар ге лаў, які меў шмат ра нен няў 
за тры вай ны, у тым лі ку і цяж кіх, ды яшчэ ў 
но гі, за даў у ад каз адзі нае пы тан не:

— Ка лі мож на ад пра віц ца ў вой скі?
— Сён ня ж, — ад ка заў мі ністр аба ро ны і 

моц на па ціс нуў яму ру ку.
Мар ге лаў ра зу меў, што мно гае да вя дзец ца 

па чы наць з ну ля і, як па чат коў цу, спа сці гаць 
муд ра ге ліс тую дэ сант ную на ву ку. Але ён ве-
даў і ін шае: ёсць у гэ тым ро дзе войск асаб лі-
вая пры ця галь насць — дзёрз касць, тры ва лая 
муж чын ская спай ка.

Праз га ды ён рас па вя даў ка рэс пан дэн ту 
га зе ты «Крас ная звез да»:

— Да 40 га доў я аб са лют на не ўяў ляў са-
бе, што та кое па ра шут, мне і ў сне скач кі 
не сні лі ся. Атры ма ла ся гэ та са мо па са бе, 
а дак лад ней, як на ле жыць у ар міі, па за га-
дзе. Я ча ла век ва ен ны, ка лі трэ ба, га то вы 
хоць да чор та ў зу бы. Вось так і да вя ло ся, 
ужо ге не ра лам, зра біць пер шы ска чок з па-
ра шу там. Ура жан не, ска жу я вам, ні з чым 
не па раў наль нае. Над та бой рас кры ва ец ца 
ку пал, ты лу на еш у па вет ры, як птуш ка, — 
да лі бог, спя ваць хо чац ца! Я за спя ваў. Але 
на ад ным за хап лен ні не па е дзеш. За зя ваў-
ся, за зям лёй не са чыў, у вы ні ку вы му ша ны 
быў тыд ні два ха дзіць з пе ра вя за най на гой. 
Атры маў урок. Па ра шут ная спра ва — не 
толь кі ра ман ты ка, але і ве лі зар ная пра ца і 
без да кор ная дыс цып лі на...

По тым бу дзе шмат скач коў — са збро яй і 
без, днём і ноч чу, з хут кас ных ва ен на-транс-
парт ных са ма лё таў. За час служ бы ў ПДВ 
Ва сіль Пі лі па віч здзейс ніў іх больш за 60. З 
па ра шу там ён ска каў на ват у 65-га до вым уз-
рос це.

Пра цу ю чы ў звык лым для ся бе рэ жы ме, 
дзень і ноч — су ткі прэч, ге не рал Мар ге лаў хут-
ка да мог ся та го, што яго злу чэн не ста ла ад ным 
з най леп шых у са вец кіх дэ сант ных вой сках.

Год 1970-ы, апе ра тыў на-стра тэ гіч нае ву чэн-
не «Дзві на». Вось што пі са ла пра яго га зе та 
Бе ла рус кай ва ен най акру гі «Во сла ву Роди-
ны»: «Бе ла русь — кра і на ля соў і азёр, і знай-
сці пля цоў ку для пры зям лен ня ней ма вер на 
цяж ка. На двор'е не ра да ва ла, але і не да ва ла 
пад стаў для за сму чэн ня. Пра пра са ва лі зям лю 
зні шчаль ні кі-штур ма ві кі, з ка ман дзір скай буд кі 
пра гу ча ла «Ува га!» — і по гля ды пры сут ных 
звяр ну лі ся ўвысь.

Вось ад пер шых са ма лё таў ад дзя лі лі-
ся буй ныя кроп кі — гэ та ба я вая тэх ні ка, ар-
ты ле рыя, гру зы, а по тым, як га рох, з лю каў 
Ан-12 па сы па лі ся дэ сант ні кі. Але вян ком вы кід-
кі ста ла з'яў лен не ў па вет ры ча ты рох «Ан тэ яў». 
Лі ча ныя хві лі ны — і вось на зям лі ўжо цэ лы 
полк! Ка лі апош ні дэ сант нік кра нуў ся зям лі, 
Мар ге лаў спы ніў се кун да мер на ка ман дзір скім 
га дзін ні ку і па ка заў мі ніст ру аба ро ны: 22 хві-
лі ны спат рэ бі ла ся для та го, каб во сем ты сяч 
дэ сант ні каў і 150 адзін ак ба я вой тэх ні кі бы лі 
да стаў ле ны ў тыл «пра ціў ні ка».

Бліс ку чыя вы ні кі бы лі па ка за ны і на буй ных 
ву чэн нях «Днепр», «Бя рэ зі на», «Поў дзень»... 
Ста ла звы чай най прак ты кай: па вет ра ны дэ-
сант па ды маць, ска жам, у Пско ве, здзяйс няць 
пра цяг лы пе ра лёт і дэ сан та вац ца пад Фер га-
ной, Кі ра ва ба дам або на ват у стэ пах брац кай 
Ман го ліі. Ка мен ту ю чы ад но з ву чэн няў, Мар-
ге лаў ска заў ка рэс пан дэн там:

— Вы ка рыс тоў ван не па вет ра на га дэ сан ту 
ста ла прак тыч на не аб ме жа ва ным. У нас, на-
прык лад, іс нуе та кі від ба я вой пад рых тоў кі: на 
кар це кра і ны ад воль на вы бі ра ец ца кроп ка, ку-

ды скі да ец ца дэ сант. Во і ны-па ра шу тыс ты ска-
чуць на зу сім не зна ё мую мяс цо васць: у тай гу і 
пус ты ні, на азё ры, ба ло ты і на го ры...

Ме на ві та пас ля ву чэн няў «Дзві на», аб'-
явіў шы па дзя ку гвар дзей цам за вай ско вае 
май стэр ства, ка ман ду ю чы, як бы не зна рок, 
спы таў:

— А вось ка лі б да вя ло ся ска каць, зна хо-
дзя чы ся ўнут ры ма шы ны?

І, вы тры маў шы паў зу, да даў:
— У баі...
Мар ге ла ва мож на бы ло зра зу мець: на спе ла 

не аб ход насць ска ра чэн ня тэр мі наў пад рых тоў-
кі дэ сант ных пад раз дзя лен няў да бою пас ля 
пры зям лен ня. Дэ сан та ван не ба я вой тэх ні кі з 
ад на го са ма лё та, а экі па жаў — з дру го га пры-
во дзі ла да та го, што рос кід ча сам скла даў да 
пя ці кі ла мет раў. Па куль экі па жы ад шук ва лі 
сваю тэх ні ку, пра хо дзі ла шмат ча су.

Кры ху паз ней Мар ге лаў зноў вяр нуў ся да 
гэ тай дум кі:

— Ра зу мею, што гэ та скла да на, але ні хто, 
акра мя нас, гэ та га не зро біць.

Больш за тое, ка лі (да во лі ня лёг ка пры ма-
ла ся прын цы по вае ра шэн не аб пра вя дзен ні 
пер ша га та ко га экс пе ры мен та) Ва сіль Пі лі па-
віч пра па на ваў сваю кан ды да ту ру для ўдзе лу 
ў пер шым вы пра ба ван ні, мі ністр аба ро ны і на-
чаль нік Ге не раль на га шта ба бы лі ка тэ га рыч на 
су праць.

Зрэш ты, і без гэ та га аб муж нас ці вое на-
чаль ні ка ха дзі лі ле ген ды. Пра яў ля ла ся яна 
не толь кі ў ба я вых умо вах. На ад ным са свя-
точ ных пры ёмаў, ку ды не маг лі не за пра сіць 
апаль на га мар ша ла Ге ор гія Кан стан ці на ві ча 
Жу ка ва, Ва сіль Пі лі па віч, вы цяг нуў шы ся па 
стой цы «смір на», гуч на па він ша ваў яго са свя-
там. Ге не рал не мя няў сва іх ад но сін да за слу-
жа ных лю дзей, каб да га дзіць вы со ка па стаў-
ле ным пад ха лі мам.

Вой скі «дзядзь кі Сэ ма» 
і вой скі «дзядзь кі Ва сі»

У кан цы вяс ны 1991 го да ад быў ся афі цый-
ны ві зіт у ЗША мі ніст ра аба ро ны СССР мар ша-
ла Са вец ка га Са ю за Дзміт рыя Яза ва.

Вяр нуў шы ся ў Маск ву, мі ністр па дзя ліў ся 
сва і мі ўра жан ня мі.

Пад час на вед ван ня ва ен най ба зы ў Форт-
Брэг са вец кую ва ен ную дэ ле га цыю за пра сі лі 
на па ка заль нае ву чэн не ад на го з па ра шут ных 
ба таль ё наў зна ка мі та га «пал ка д'яб лаў» — 
82-й па вет ра на-дэ сант най ды ві зіі ЗША. Яна 
пра сла ві ла ся тым, што ўдзель ні ча ла ледзь ці 
не ва ўсіх кан флік тах пас ля ва ен на га ча су, у 
якія ўмеш ва лі ся Злу ча ныя Шта ты (Да мі ні кан-
ская Рэс пуб лі ка, В'ет нам, Грэ на да, Па на ма 
і інш.). Гэ тая ды ві зія пер шай вы са дзі ла ся на 
Бліз кім Ус хо дзе пе рад па чат кам ан ты ірак скай 
«Бу ры ў пус ты ні» ў 1990 го дзе. Ва ўсіх апе ра-
цы ях «д'яб лы» іш лі на васт рыі ата кі як са мыя 
спрыт ныя, сме лыя, не пе ра мож ныя.

І вось гэ тым «дуб лё рам Са та ны» і да ру-
ча на бы ло здзі віць са вец ка га мі ніст ра кла-
сам вы вуч кі і бяс страш нас цю. Іх дэ сан та ва лі 
на па ра шу тах. Част ка ба таль ё на пры зям-
ля ец ца ў ба я вых ма шы нах. Але эфект ад 
«па ка зу хі» атры маў ся сум ным, та му што 
Дзміт рый Ці ма фе е віч не мог рас каз ваць пра 
ўба ча нае ў Паў ноч най Ка ра лі не без гор кай 
усмеш кі.

Аказ ва ец ца, мно гія аме ры кан скія дэ сант-
ні кі, вы кі ну тыя з са ма лё та ў ба я вых ма шы-
нах, атры ма лі цяж кія траў мы і ка лец твы. Бы лі 

і за гі ну лыя. Пры зям ліў шы ся, больш за па ло ву 
ма шын так і не кра ну ла ся з мес ца...

У гэ та з цяж кас цю ве рыц ца, але і ў па чат ку 
90-х хва лё ныя аме ры кан скія пра фе сі я на лы не 
ме лі та ко га, як у нас, рыш тун ку і не ва ло да лі 
сак рэ та мі бяс печ на га дэ сан та ван ня пад раз-
дзя лен няў «кры ла тай пя хо ты» на тэх ні цы, якія 
бы лі за свое ны ў «вой сках дзядзь кі Ва сі» яшчэ 
ў 70-я га ды.

А па чы на ла ся ўсё з муж на га ра шэн ня Мар-
ге ла ва ўсклас ці на свае пле чы ад каз насць 
пер ша пра ход ца. Та ды, у 1972 го дзе, у СССР 
поў ным хо дам іш лі вы пра ба ван ні ня даў на ство-
ра най сіс тэ мы «Кен таўр» — для дэ сан та ван ня 
лю дзей унут ры ба я вой ма шы ны на па ра шут-
ных плат фор мах. Экс пе ры мен ты бы лі ры зы-
коў ныя, та му па чы на лі іх на жы вё лах. Да лё ка 
не ўсё іш ло глад ка: то рваў ся ку пал па ра шу та, 
то не спра цоў ва лі ак тыў ныя ру ха ві кі тар ма жэн-
ня. Адзін са скач коў на ват скон чыў ся гі бел лю 
са ба кі Бу ра на.

Неш та па доб нае ад бы ва ла ся і ў за ход ніх 
вы пра ба валь ні каў ідэн тыч ных сіс тэм. Праў да, 
там экс пе ры мен та ва лі на лю дзях. У ба я вую 
ма шы ну, якая скід ва ла ся з са ма лё та, па са дзі лі 
асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня. Ён раз-
біў ся, і пра цяг ваць до след на-кан струк тар скія 
пра цы ў гэ тым кі рун ку на За ха дзе доў гі час 
лі чы лі не мэ та згод ным.

Ня гле дзя чы на ры зы ку, Мар ге лаў ве рыў у 
маг чы масць ства рэн ня бяс печ ных сіс тэм дэ-
сан та ван ня лю дзей у тэх ні цы і на стой ваў на 
ўсклад нен ні вы пра ба ван няў. Па коль кі ў да-
лей шым «са ба чыя» скач кі пра хо дзі лі нар маль-
на, ён да біў ся пе ра хо ду да но вай фа зы — з 
удзе лам ва ен на слу жа чых. У па чат ку сту дзе ня 
1973-га ў яго ад бы ла ся раз мо ва з мі ніст рам 
аба ро ны СССР мар ша лам Са вец ка га Са ю за 
А.А. Грэч кам.

— Ты ра зу ме еш, Ва сіль Пі лі па віч, на што 
ідзеш, чым ры зы ку еш? — пе ра кон ваў Мар-
ге ла ва ад мо віц ца ад за ду ма на га Анд рэй Ан-
то на віч.

— Вы дат на ра зу мею, та му на сва ім і 
стаю, — ад каз ваў ге не рал. — І тыя, хто га-
то вы да экс пе ры мен та, так са ма ўсё цу доў на 
ра зу ме юць.

5 сту дзеня 1973 го да гіс та рыч ны ска чок ад-
быў ся. Унут ры БМД-1 на па ра шут на-плат фор-
мен ных срод ках упер шы ню ў све це быў дэ сан-
та ва ны экі паж. У яго ўва хо дзі лі ма ёр Л. Зу еў 
і лей тэ нант А. Мар ге лаў — у ма шы не по бач з 
во пыт ным афі цэ рам зна хо дзіў ся ма лод шы сын 
ка ман ду ю ча га Аляк сандр, у той час ма ла ды ін-
жы нер на ву ко ва-тэх ніч на га ка мі тэ та ПДВ.

Па слаць сы на на такі скла да ны, не прад ка-
заль ны экс пе ры мент ад ва жыў ся б толь кі вель мі 
муж ны ча ла век. Гэ та быў учы нак, па доб ны да 
подз ві гу ге не рал-лей тэ нан та Мі ка лая Ра еў ска-
га. Ге рой вай ны 1812 го да пад Са лта наў кай 
бяс страш на вы веў сва іх юных сы ноў на пе рад 
ба таль ё наў, якія га то вы бы лі па кі нуць по ле бою 
пад уда ра мі фран цуз скай кар це чы, і гэ тым пры-
кла дам удых нуў стой касць у сва іх грэ на дзё раў, 
утры маў па зі цыю, вы ра шыў зы ход бою. Ах вяр-
ны ге ра ізм та ко га кштал ту ў су свет най ва ен най 
гіс то рыі — з'я ва ўні каль ная.

Ва сіль Пі лі па віч за па спя хо вае вы ка нан не 
за да чы па дэ сан та ван ні жы вой сі лы ўнут ры 
ба я вой тэх ні кі быў уга на ра ва ны Дзяр жаў най 
прэ мі яй СССР.

На зме ну «Кен таў ру» (не ў апош нюю чар гу 
дзя ку ю чы ка ман ду ю ча му ПДВ, які на стыр на 
да каз ваў у най вы шэй шых пар тый на-ўра да вых 
ін стан цы ях перс пек тыў насць но ва га ме та ду 
да стаў кі бай цоў і тэх ні кі да цэ лі) не ўза ба ве 
прый шла но вая, больш дас ка на лая сіс тэ ма 
«Рэ ак таўр». Хут касць зні жэн ня на ёй бы ла ў 
ча ты ры ра зы вы шэй шай, чым на «Кен таў ры». 
У псі ха фі зіч ным сэн се дэ сант ні ку ад па вед на 
ця жэй (аглу шаль ны роў і гру кат, вель мі бліз-
ка по лы мя, якое вы ры ва ла ся з рэ ак тыў ных 
соп лаў). За тое рэз ка змен шы лі ся ўраз лі васць 
ад агню пра ціў ні ка і час ад мо ман ту вы кід ван-
ня з са ма лё та да пры вя дзен ня БМД у ба я вое 
ста но ві шча.

З 1976 па 1991 го д сіс тэ ма «Рэ ак таўр» вы-
ка рыс тоў ва ла ся ка ля 100 ра зоў, і заў сё ды па-
спя хо ва. Год ад го да, ад ву чэн ня да ву чэн ня 
«бла кіт ныя бе рэ ты» на бы ва лі во пыт яе пры-
мя нен ня, шлі фа ва лі на вы кі ўлас ных дзе ян няў 
на роз ных эта пах дэ сан та ван ня.

З 1979 го да не бы ло ўжо з імі по бач Ва сі ля 
Пі лі па ві ча, які здаў па са ду ка ман ду ю ча га ПДВ і 
пе рай шоў у Гру пу ге не раль ных ін спек та раў Мі-
ніс тэр ства аба ро ны. Праз 11 га доў, 4 са ка ві ка 
1990 го да, ён пай шоў з жыц ця.

Ва сіль Пі лі па віч быў уз на га ро джа ны 13 ор-
дэ на мі і 19 ме да ля мі Са вец ка га Са ю за (ся род 
іх 4 ор дэ ны Ле ні на), 34 ор дэ на мі і ме да ля мі 
за меж ных дзяр жаў. Яго імя но сіць Ра зан скае 
вы шэй шае па вет ра на-дэ сант нае ка манд нае 
ву чы лі шча, пло шчы і ву лі цы ў мно гіх га ра дах 
бы ло га СССР, у тым лі ку і ў на шай кра і не. 
Афі цэ ры і сал да ты-дэ сант ні кі, ве тэ ра ны ПДВ 
кож ны год пры хо дзяць да пом ні ка свай му 
ка ман ду ю ча му на Но ва дзя во чых мо гіл ках у 
Маск ве, каб ад даць да ні ну па мя ці. Прай шоў шы 
шлях ад ка ман дзі ра злу чэн ня да ка ман ду ю ча га 
Па вет ра на-дэ сант ных войск СССР, Мар ге лаў 
пе ра тва рыў іх у элі ту Уз бро е ных Сіл. І зу сім 
не вы пад ко ва дэ ві зам дэ сант ні каў на ўсе ча-
сы ста лі кры ла тыя сло вы Мар ге ла ва: «Ні хто, 
акра мя нас!»

Ана толь СЛА НЕЎ СКІ.

ВА СІЛЬ МАР ГЕ ЛАЎ: З ЛЮ БЫХ ВЫ ШЫНЬ — У ЛЮ БОЕ ПЕК ЛА!

«Гэ та якраз той вы па дак, 
ка лi ка ман дзiр, пал ка во дзец, 
во е на чаль нiк знай шоў свае 
вой скi, а вой скі знай шлi свай го 
ка ман ду ю ча га».

«Збiлі з ног — зма гай ся на ка ле нях, 
iс цi не мо жаш — ле жа чы на сту пай».

24 чэр ве ня 1945 го да. Масква. Па ра д Пе ра мо гі. Ге рой Са вец ка га Са ю за В.П. Мар ге лаў — 
на чале зводнага палка 2-га Укра ін ска га фрон ту.

Ва сіль Пі лі па віч Мар ге лаў 
(на ра дзіў ся 14 (27) снеж ня 
1908 го да ў Ека ця ры нас ла ве, 
у сям'і вы хад цаў 
з Бе ла ру сі Пі лі па Іва на ві ча, 
ра бо ча га-ме та лур га, 
і Агаф'і Сця па наў ны 
Мар ке ла вых (проз ві шча 
Мар ке лаў у Ва сі ля Пі лі па ві ча 
пас ля бу дзе за пі са на 
як Мар ге лаў з пры чы ны 
па мыл кі ў парт бі ле це). 
Удзель нік па хо ду 
Чыр во най Ар міі 
ў За ход нюю Бе ла русь 
у ве рас ні 1939-га, 
са вец ка-фін скай 
і Вя лі кай Ай чын най вой наў. 
У да лей шым — вя до мы 
са вец кі во е на чаль нік, 
ка ман ду ю чы Па вет ра на-
дэ сант ны мі вой ска мі ў 
1954-1959 і 1961-1979 га дах, 
ге не рал ар міі (1967), 
Ге рой Са вец ка га Са ю за 
(1944), лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР (1975), 
кан ды дат ва ен ных на вук 
(1968). І га лоў нае — 
баць ка пя ця рых сы ноў.


