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«Усё маг ло пай сцi 
па-iн ша му»

За два га ды да пер шай су свет най вай-
ны, 7 сту дзе ня 1912 го да, у сям'i бе ла рус ка-
га се ля нi на Iг на та Ля во на вi ча Яку боў ска га 
на ра дзiў ся сын Iван. Нi чым не вызначалася 
на ра джэн не яшчэ ад на го, шос та га, дзi ця цi 
ў нi зень кай, па кры тай са ло май, ча ты рох-
сцен най ха цi не. Баць ка — ня змен ны па стух 
у вёс цы Зай ца ва Го рац ка га па ве та на Ма гi-
лёў шчы не. Ма цi, Аку лi на Анд рэ еў на, хва рэ ла, 
па мер ла ў сям нац ца тым. Хат нiя кло па ты пра 
вя лi кую ся лян скую сям'ю ляг лi на пле чы жон кi 
ста рэй ша га сы на, Мi кi ты, Агаф'i За ха раў ны, 
якая пры кла ла ня ма ла пра цы для вы ха ван ня 
дзя цей. Ка лi за зiр нуць на пе рад, не маг чы ма 
абы сцi маў чан нем двух бра тоў Яку боў ска-
га — ра да во га Аляк санд ра, якi за гi нуў у ба ях 
у со рак пер шым, i Кi ры лу, ка мi са ра пал ка, 
якi за гi нуў у со рак дру гiм у ба ях пад Ржэ вам. 
У 1944 го дзе за су вязь з пар ты за на мi гiт ле-
раў цы рас стра ля лi Агаф'ю За ха раў ну ра зам 
з двац ца цi га до вай дач кой Ак сiн няй. Ча ты ры 
тра гiч ныя смер цi толь кi на ад ну сям'ю прос-
тых бе ла рус кiх ся лян.

...Пер шы клас шко лы су паў 
для ма лод ша га сы на сям'i Яку-
боў скiх з пер шым мiр ным го дам 
пас ля гра ма дзян скай вай ны. Во-
сен ню ў прос тай ка шу лi, у лап цях, 
з бук ва ром хлоп чык ад праў ля-
ец ца ў шко лу. Дзе сяць кi ла мет-
раў кож ны дзень у адзiн ка нец з 
акрай цам жыт ня га хле ба, у лю бое 
на двор'е... Сем кла саў скон ча ны. 
Сям'я ледзь-ледзь пе ра бi ва ец ца з 
хле ба на квас. Баць ка ўсё час цей 
па га вор вае: «Цi не па ра кан чаць з 
гэ тым, Ва ня?» У трыц ца тым ся ло 
ста ла кал гас ным, а кам са мо лец 
Iван Яку боў скi абi ра ец ца сак ра-
та ром кус та вой ячэй кi Ма кар' еў-
ска га сель са ве та.

Не ад ра зу на ла дзi ла ся кал гас-
нае жыц цё. Але мо ладзь па цяг-
ну ла ся да ву чо бы. У боль шас цi 
ся лян не бы ло спраў ных бо таў цi 
ча ра вi каў. Абу так у лi та раль ным сэн се зда бы-
ваў ся ў ле се. З лы ка пля лi лап цi, якiя на зы ва лi 
слi па мi. У та кiм абут ку i прый шоў у па вя то вы 
го рад Гор кi Iван Яку боў скi, каб здаць да ку-
мен ты ў най ста рэй шую бе ла рус кую сель ска-
гас па дар чую ака дэ мiю.

— Не ўда ло ся мне на ву чыц ца на аг ра но ма, 
i не та му, што я не мог бы здаць пры ём ныя 
iс пы ты, — на пi ша шмат паз ней у сва ёй 
кнi зе ўспа мi наў «Зям ля ў аг нi» Iван Iг на та-
вiч. — Доб ра прай шоў я па фi зi цы i хi мii, i, 
маг чы ма, усё бы ло б па-iн ша му, ды па да-
спе лi iн шыя спра вы. Жыц цё бы ло цяж кае. 
Прый шло ся пай сцi пра ца ваць на цаг ля ны 
за вод. Паз ней рай кам кам са мо ла па слаў 
мя не на ву чо бу ў Ор шу, у пе да га гiч ны тэх-
нi кум, i я рых та ваў ся стаць на стаў нi кам. 
Ад ву чыў ся два га ды. Мя не, у той час кан-
ды да та ў чле ны пар тыi, вы клi ка лi ў рай кам 
i па ве да мi лi хва лю ю чую вест ку пра тое, 
што па сы ла юць у ар мiю, што ёсць ра шэн-
не аб ума ца ван нi вай ско вых ра доў пар-
тый ны мi ка ман дзiр скi мi кад ра мi. Прай шоў 
ад бо рач ную i ме ды цын скую ка мi сii, а на 
ман дат ную па ехаў у Мiнск. Мо жа це ўя вiць 
маё здзiў лен не, ка лi я не ча ка на ўба чыў за 
ста лом ка мi сii ге роя гра ма дзян скай вай-
ны Ся мё на Кан стан цi на вi ча Цi ма шэн ку. 
Ну, ду маю, ка лi сам Цi ма шэн ка пры ехаў, 
зна чыць, важ ная спра ва. Уз нёс лы на строй 
змя нiў ся су мнен нем — рап там не па ды ду. 
Ад нак па ды шоў. На ка мi сii мне ска за лi, 
што пед тэх нi кум прый дзец ца па кi нуць i 
пай сцi па да ро зе Ра бо ча-Ся лян скай Чыр-
во най Ар мii.
Яку боў ска га за лiч ва юць у Аб' яд на ную Бе-

ла рус кую ва ен ную шко лу iмя М.I. Ка лi нi на. 
Доб ра сум лен на, упар та ава лод вае ён май-
стэр ствам ва ен най пра фе сii. Яго лi чаць леп-
шым спарт сме нам.

Май стэр ства 
ва ен най пра фе сii

Уво сень 1934 го да ў Мiн ску на пло шчы 
Сва бо ды кам кор С.К. Цi ма шэн ка за чы таў 
пе рад стро ем за гад аб вы пус ку лей тэ нан-
таў, пад пi са ны на мес нi кам нар ка ма аба ро ны 
СССР М.М. Ту ха чэў скiм. Ме на вi та на гэ тай 

пло шчы праз сем га доў, у чэр ве нi 1941 го да, 
ка пi та ну Яку боў ска му да вя дзец ца пры маць 
пер шы бой з гроз ным во ра гам. Але да гэ та га 
бы лi яшчэ шэсць га доў служ бы ў БВА, у 27-м 
арт пал ку 27-й Ом скай двой чы Чыр ва на сцяж-
най страл ко вай ды вi зii, якой та ды ка ман да ваў 
ге рой гра ма дзян скай вай ны, ка ва лер ча ты рох 
ор дэ наў Чыр во на га Сця га С.С. Васт ра цоў.

Кi раў нiц тва ды вi зii ўлiч вае якас цi вы пуск нi-
ка-вы дат нi ка, вы кла дзе ныя ў ха рак та рыс ты-
цы, i пры зна чае яго ка ман дзi рам ву чэб на га 
ўзво да. У яго пад на ча лен нi 35 ча ла век. На 
ўзбра ен нi — ча ты ры 122-мi лi мет ро выя гаў бi-
цы. Ка ман дзiр ды вi зi ё на Ка бат чы каў дае вы-
дат ны вод гук ма ла до му ка муз во да, ад зна чае 
тры ва лыя ве ды, па тра ба валь насць да са мо га 
ся бе i да бай цоў, яго пе да га гiч ную жыл ку. Не-
ўза ба ве ўзвод вы хо дзiць на пер шае мес ца ў 
пал ку i ды вi зii. Яку боў ска га на кi роў ва юць на 
Ле нiн град скiя Вы шэй шыя Чыр ва на сцяж ныя 
бра ня тан ка выя кур сы ўдас ка на лен ня ка ман-
дзi раў РСЧА.

За сем на пру жа ных ме ся цаў чар го вай ву-
чо бы ён ава лод вае май стэр ствам ва джэн ня 
тан ка, на вы кам страль бы i кi ра ван ня тан-
ка вы мi пад раз дзя лен ня мi. У 23 га ды ў 16-й 

лёг ка тан ка вай бры га дзе Яку боў скi ка ман дуе 
тан ка вым уз во дам, а за тым ро тай ву чэб на-
тан ка ва га ба таль ё на. З гэ та га ча су яго за па-
лам, яго кло па там, ра дас цю i го рам, ча сам на-
ват яго жыл лём ста но вiц ца цес ная ста лё вая 
скрын ка ба я вой ма шы ны. У тры вож ны час 
iш ло ста наў лен не бу ду ча га мар ша ла.

Во сен ню 1939 го да на па са дзе ка ман дзi ра 
тан ка вай ро ты Iван Iг на та вiч пры маў удзел у 
вы зва лен чым па хо дзе ў за ход нiя воб лас цi 
Бе ла ру сi. А зi мой 1939/1940 га доў ён атры маў 
ба я вую прак ты ку ў хо дзе са вец ка-фiн скай 
вай ны. Рот ны Яку боў скi ва я ваў у той час у 
скла дзе 22-га лёг ка тан ка ва га пал ка.

Не ўза ба ве — вяр тан не на род ную бе ла рус-
кую зям лю. Спа чат ку — у Пу ха вi чы, у пя хот-
нае ву чы лi шча на па са ду стар ша га вы клад-
чы ка аў та бра ня тан ка вай спра вы, а по тым, 
у кра са вi ку 1941-га, пад Мiнск, у Чыр во нае 
Уро чы шча, дзе ён пры няў тан ка вы ба таль ён 
у 26-й тан ка вай ды вi зii, якой ка ман да ваў ге-
не рал Вiк тар Цi ма фе е вiч Обу хаў.

«Блi жэй шы наш па лi гон зна хо дзiў ся ў ра-
ё не на се ле ных пунк таў Ма лы i Вя лi кi Трас ця-
нец. Там, раз бiў шы ла гер у ле се, мы i зай ма-
лi ся ва ен най ву чо бай аж да 21 чэр ве ня», — 
ус па мi наў I.I. Яку боў скi.

З во ра гам — твар у твар
А по тым прый шоў дзень 22 чэр ве ня 1941 

го да. Iван Яку боў скi — ка ман дзiр тан ка ва га 
ба таль ё на.

У хут ка цеч ных ба ях 24—26 чэр ве ня 1941 
г. на блiз кiх под сту пах да ста лi цы Бе ла ру сi 
пе рад ка пi та нам Яку боў скiм бы ла па стаў ле на 
за да ча ў скла дзе экi па жаў ся мi тан каў Т-26 
лiк вi да ваць ва ро жы дэ сант, якi пра рваў ся ў 
ра ён пло шчы Сва бо ды. На пра ця гу трох га-
дзiн за да ча бы ла вы ка на на. За тым баi пра-
цяг ва лi ся ў ра ё не за во да iмя Ва ра шы ла ва i 
Чыр во на га Уро чы шча. Полк стра цiў у ба ях за 
Мiнск шэсць сва iх тан каў, а ва ро жых знi шчыў 
звыш дзе ся цi. З за ха ду Мiнск пры кры ва ла 
64-я страл ко вая ды вi зiя пал коў нi ка С.I. Iаў ле-
ва, а з паў ноч на га за ха ду — 100-я страл ко вая 
ды вi зiя ге не ра ла I.М. Ру сi я на ва. Ме на вi та ў 
100-й страл ко вай ды вi зii ўпер шы ню ў га ды 
Вя лi кай Ай чын най у ба раць бе з ва ро жы мi 
тан ка мi бы лi ўжы тыя бу тэль кi з га ру чай су-

мес сю. Iх вы ка рыс та лi два ка пi та ны: бе ла рус 
Ф. Каў рыж ка i ўкра i нец В. Цяр тыч ны. У на-
ступ ныя днi 51-ы тан ка вы полк Яку боў ска га 
вёў цяж кiя аба рон чыя баi на ра цэ Бя рэ зi не i 
пры аба ро не Ма гi лё ва. Тут полк Iва на Iг наць-
е вi ча ўпер шы ню ў га ды вай ны за ха пiў у па лон 
ка ля 400 гiт ле раў цаў.

Пер шую ба я вую ўзна га ро ду — ор дэн Чыр-
во на га Сця га — у су ро вым 1941 го дзе пад- 
пал коў нiк I.I. Яку боў скi атры маў ме на вi та ў 
ба ях за Ма гi лёў.

Ён пра яў ляе аса бiс тую ад ва гу i iнi цы я ты ву. 
Паз ней на па са дзе ка ман дзi ра пал ка i на-
мес нi ка ка ман дзi ра 121-й тан ка вай бры га ды 
ўдзель нi чае ў ба ях на Бран скiм i Паў днё вым 
фран тах. Аба ра няе Маск ву.

Увес ну 1942 го да Iван Iг на та вiч пры зна-
ча ец ца ка ман дзi рам 91-й асоб най тан ка вай 
бры га ды, якая па чы нае фар мi ра вац ца ў са-
ка вi ку. 20 чэр ве ня на кi роў ва ец ца на Паўд нё-
ва-За ход нi фронт. Там рэз ка па гор шы ла ся 
ста но вi шча, i на шы вой скi, стом ле ныя ба я мi, 
вы му ша ны бы лi ады хо дзiць. Бры га да пе ра-
кiд ва ец ца ў Ва ла ко наў ку. Ёй бы ло за га да на 
за няць аба ро ну i пры кры ваць 169-ю страл-
ко вую ды вi зiю 28-й ар мii, якая ады хо дзi ла 

на ўсход нi бе раг Аско ла. За бяс-
печ ва ю чы ады ход страл ко вых 
час цей, бры га да вя ла бой з ад-
кры ты мi флан га мi, бо су се дзяў 
по бач не ака за ла ся, што вель мi 
па гар ша ла ста но вi шча. На вуз-
кiм участ ку тан кiс ты стрым лi ва лi 
на цiск гiт ле раў скай ды вi зii, па ста-
ян на пад вяр га ю чы ся ўда рам ва-
ро жых бам бар дзi роў шчы каў.

1 лi пе ня пра цiў нiк пра вёў ма-
гут ную бам бёж ку з пi кi ра ван ня i 
пад штар ма вым на ка там ар ты ле-
рый ска га агню ажыц ця вiў кам бi-
на ва ную ата ку пя хо ты i тан каў. 
Але ва ро жыя ма шы ны, на тк нуў-
шы ся на мiн нае по ле, за кла дзе-
нае ноч чу мо та страл ка мi, па вяр-
ну лi i пад ста вi лi свае бар ты пад 
пры цэль ны агонь на шых про цi-
тан ка вых гар мат i бра ня бой шчы-
каў. Са вец кiя бай цы не за ва га лi-
ся, пад пус цi лi ма шы ны во ра га як 

ма га блi жэй i ўда ры лi па iм усiм, чым маг лi. 
Тан кi га рэ лi. Гiт ле раў цы вы клi ка лi авiя цыю i 
пра цяг ва лi ата кi. Муж на зма га ла ся ма ла дая 
бры га да, не зра бiў шы нi кро ку на зад. Ба та рэi 
бi лi ся да апош ня га сна ра да, мо та страл кi кi да-
лi ся ў ру ка паш ную. Бы лi мо ман ты, ка лi тан кi 
пра цiў нi ка да хо дзi лi да ка манд на га пунк та. 
Ка ман дзiр бры га ды пра яў ляў моц ную во лю, 
умен не i во пыт. Ён да вя раў бай цам не менш, 
чым яны да вя ра лi яму.

Бес пя рэч на вы кон ва лi ся ўсе яго ка ман ды. 
Усе ве да лi: кам брыг ра зам з iмi, по бач, ка ман-
дуе, зна чыць, ве рыць у пе ра мо гу. У ад ным з 
ба ёў су праць тан ка вая мi на вы бух ну ла пад 
ко лам аў та ма бi ля. Яку боў скi быў кан ту жа ны, 
атры маў пер шую да па мо гу i ўсю ноч кi ра ваў 
пе ра пра вай. Та кiм яго за пом нi лi ля Аско ла.

Дзе Яку боў скi — там пос пех
Гэ та бы лi цяж кiя бiт вы на шых вой скаў з 

во ра гам на да лё кiх под сту пах да Ста лiн гра-
да. Па ча ла ся най вя лiк шая бiт ва ў мiж рэч чы 
Вол гi i До на, роў най якой не ве да ла су свет ная 
гiс то рыя. На пру жа насць узбро е най ба раць бы 
ўзрас та ла з кож ным днём. Цэнт рам яе стаў 
Ста лiн град. Зма га ю чы ся пад дэ вi зам «За Вол-
гай для нас зям лi ня ма!», са вец кiя вой скi ад бi лi 
лю ты на цiск во ра га i на нес лi са кру шаль ны 
ўдар у ад каз. Сi ла мi трох фран тоў — Паўд нё-
ва-За ход ня га, Да нско га i Ста лiн град ска га — 
330-ты сяч ная гру поў ка Паў лю са i Го та бы ла 
акру жа на i раз гром ле на. Да стой ны ўклад у 
раз гром фа шысц кiх за хоп нi каў у бiт ве ля сцен 
волж скай цвяр ды нi ўнес ла i 91-я асоб ная тан-
ка вая бры га да Iва на Яку боў ска га, якая зма га-
ла ся тут больш за ча ты ры ме ся цы.

Ка ман ду ю чы 3-й гвар дзей скай тан ка вай 
ар мi яй ге не рал Па вел Ся мё на вiч Ры бал ка 
ад гу ка ўся пра гэ тыя па дзеi так: «Там, дзе 
Яку боў скi, там я спа кой ны, там аба вяз ко ва 
бу дзе пос пех» .

Злу чэн нi гэ тай тан ка вай ар мii вы ка на лi 
вя лi кую ро лю ў ба раць бе з во ра гам i на Ар-
лоў скiм на прам ку. Яны ак тыў на са дзей нi ча лi 
вой скам Бран ска га i Цэнт раль на га фран тоў 
у раз гро ме мцэн скай, крам ской i ар лоў скай 
гру по вак во ра га. Асоб ная тан ка вая бры га да 
Iва на Яку боў ска га не раз атрым лi ва ла ад каз-
ныя ба я выя за да чы i з пос пе хам iх вы кон ва ла. 

Кур ская бiт ва пе ра рас ла ў гран ды ёз нае стра-
тэ гiч нае на ступ лен не са вец кiх войск.

Па ча ло ся вы зва лен не ле ва бя рэж най Укра-
i ны. На поў дзень ад Кi е ва, су праць Вя лi ка га 
Бук ры на, паў стаў плац дарм. Вой скi сы хо дзi-
лi ся ў лю тых ата ках. Гiт ле раў цы сцiс ка лi пад-
ко ву не бяс печ на га для iх плац дар ма, не шка-
ду ю чы лю дзей i ме та лу. Бры га да Яку боў ска га 
на плац дар ме — час цiн ка вя лi ка га i адзi на га 
цэ ла га. Ге не рал-фельд мар шал Манш тэйн 
спаз наў са вец кiх тан кiс таў i пад Ста лiн гра-
дам, i на Кур скай ду зе. Ця пер яны на цэ лi лi-
ся на Кi еў. Манш тэйн раз ва жаў так: са вец кi 
Вяр хоў ны не па сы лае тан ка вую гвар дыю на 
дру га рад ныя ўчаст кi. Удар па Кi е ву бу дзе ад-
сюль, толь кi ад сюль! Манш тэйн пе ра кiд вае да 
Вя лi ка га Бук ры на свае га лоў ныя сi лы. Тым 
ча сам тан ка вая ар мiя П.С. Ры бал кi та ем на ад 
во ра га зды ма ец ца з плац дар ма i на кi роў ва ец-
ца да Лю це жа, дзе на са май спра ве на ме ча ны 
га лоў ны ўдар па кi еў скай гру поў цы. Нем цы 
не здо ле лi раз га даць гнут кую стра тэ гiч ную 
за дум ку са вец ка га ка ман да ван ня i па-ра ней-
ша му кi да лi рэ зер вы да Бук ры на.

Лю цеж! Ад сюль вы ра ша на на нес цi ма-
сi ра ва ны ўдар з мэ тай вы зва лен ня Кi е ва i 
раз гро му За дняп роў скай гру поў кi. Тан ка-
вая бры га да I.I. Яку боў ска га ад кры ла нач ны 
марш. Вы зва лен не Кi е ва, як вя до ма, за ня ло 
ўся го трое су так, з 3 па 6 лiс та па да. Гэ та бы ла 
блiс ку чая апе ра цыя, пра ве дзе ная ў iмк лi вым 
тэм пе, не ча ка ная, ма сi ра ва ная, не раз га да-
ная пра цiў нi кам, ня гле дзя чы на буй ное скан-
цэнт ра ван не са вец кiх вой скаў.

Трэ цяя гвар дзей ская тан ка вая ар мiя ра-
шу чы мi дзе ян ня мi пе ра рэ за ла шля хi ады хо-
ду са пер нi ку на за хад, ства ры ла па гро зу яго 
акру жэн ня ў ра ё не Кi е ва. Тан ка выя злу чэн нi 
iмк лi ва раз вi ва лi на ступ лен не на поў дзень — 
на Ва сiль коў i Фас таў. Фас таў — буй ны чы-
гу нач ны ву зел, як бы цэнтр ка му нi ка цый ных 
нер ваў. Прос та га по зiр ку на кар ту да стат ко-
ва, каб зра зу мець яго зна чэн не. I.I. Яку боў скi 
за рэ ка мен да ваў ся бе тут удум лi вым, iнi цы я-
тыў ным i ар га нi за ва ным афi цэ рам.

У яго моц ная во ля, але, па тра бу ю чы та го 
ж ад пад на ча ле ных, ён нi ко лi не ква пiц ца на iх 
аса бiс тую год насць. Ён ве рыць бай цам i афi цэ-
рам i ра зум на бе ра жэ iх, i яму ад каз ва юць су-
ро вай сал дац кай лю боўю. Да та го ча су, а iшоў 
ужо трэ цi год вай ны, у Яку боў ска га склаў ся i 
свой iн ды вi ду аль ны «по чырк»: за iм за ма ца ва-
ла ся сла ва май стра дзёрз кiх тан ка вых рэй даў. 
У ма неў ра най вай не Яку боў скi змог раз гар нуць 
свае не звы чай ныя здоль нас цi. Тан ка выя злу-
чэн нi, якi мi ён ка ман да ваў, не раз бы лi вы ка-
ры ста ныя як зруй на валь ны ста лё вы клiн, што 
рас ся каў пра цiў нi ка, рас чы шча ю чы шлях для 
на ступ ных бра ня вых ва лоў тан ка ва га па то ку.

Да лей шае раз вiц цё па дзей да зво лi ла 
ўба чыць у Яку боў скiм не толь кi май стра тан-
ка вых рэй даў. Ка лi пра цiў нiк, за ся ро дзiў шы 
буй ныя сi лы тан каў, ха цеў вяр нуць го рад Фас-
таў, Яку боў скi ар га нi за ваў са праў ды ста лё вы 
аба рон чы по яс i вы тры маў трох дзён ныя ад-
чай ныя ата кi пе ра ўзы хо дзя чых сiл тан ка вай 
ды вi зii во ра га, пад тры ма най ма сi ра ва ны мi 
на лё та мi штур ма вi коў.

Не ўда ло ся гiт ле раў цам вяр нуц ца да Дняп-
ра. Дзе сяць вы ха ван цаў бры га ды Яку боў ска га 
ста лi Ге ро я мi Са вец ка га Са ю за. Вось узна-
га род ны лiст i на пал коў нi ка I.I. Яку боў ска-
га, пад пi са ны ка ман ду ю чым 3-й гвар дзей-
скай тан ка вай ар мi яй ге не рал-лей тэ нан там 
П.С. Ры бал кам i чле нам Ва ен на га са ве та ар мii 
ге не рал-ма ё рам С.I. Мель нi ка вым: «Ка ман ду-
ю чы 91-й асоб най тан ка вай бры га дай з пер-
шых дзён яе ар га нi за цыi тав. Яку боў скi шмат 
пры клаў сi лы i энер гii па ар га нi за цыi аса бо ва га 
скла ду бры га ды i па пад рых тоў цы яе да ба я-
вых дзе ян няў. У Ар лоў скую апе ра цыю ар мii 
на Бран скiм i Цэнт раль ным фран тах (лi пень-
жнi вень 1943 го да) бры га да пад кi раў нiц твам 
тав. Яку боў ска га ўсе ба я выя за да чы вы ка на-
ла. У апе ра цыi ар мii па фар сi ра ван нi р. Днепр 
i ў ба ях па ава ло дан нi га ра доў Кi еў i Фас таў 
тав. Яку боў скi па ста ян на зна хо дзiў ся ў ба я вых 
па рад ках бры га ды, уме ла кi ра ваў бры га дай у 
са мых скла да ных умо вах бою. Бры га да пад 
кi раў нiц твам тав. Яку боў ска га сме лы мi, ра-
шу чы мi дзе ян ня мi ава ло да ла 6.11.43 г. го ра-
дам Фас таў, на нёс шы во ра гу вя лi кiя стра ты 
ў жы вой сi ле i тэх нi цы, за што бры га ду сталі 
называць «Фас таў скай».

Пер шая Зор ка Ге роя Са вец ка га Са ю за 
ўвян ча ла рат ную пра цу ча ла ве ка, якi дзень i 
ноч, су ткi i ме ся цы пра во дзiў а бо ў тан ку, а бо 
на бро не транс пар цё ры, або ў са ма ход цы, а бо 
ў штаб ной ма шы не. Ён еў з агуль на га кат ла, 
спаў пад бры зен там, са грава ю чы ся цяп лом 
тан ка, якое яшчэ за ха ва ла ся пас ля бою. На 
iм час цей быў ску ра ны шлем, чым фу раж ка, i 
на па га то ве пiс та лет, па ра «лi мо нак» на вы па-
дак i аў та мат з на бi тым па тро на мi дыс кам.

Iван Iг на та вiч заў сё ды быў га то вы да вы-
ра шэн ня са мых не ча ка ных i скла да ных за дач, 
заў сё ды быў скi ра ва ны да пе ра мо гi. По тым 
бы лi баi за Ко рас цень, Жы то мiр, у азна ме на-
ван не вы зва лен ня яко га бры га да бы ла ўда-
сто е на ор дэ на Чыр во на га Сця га, за Пра ску-
раў, Яр мо лiн ку, Цяр но паль, дзя сят кi га ра доў 
i сот нi па се лi шчаў Пра ва бя рэж най Укра i ны. 
Гэ та бы ло зi мой i вяс ной 1944 го да. За тым 
быў Львоў скi на пра мак.

У той час I.I. Яку боў скi быў на мес нi кам 
ка ман дзi ра 6-га гвар дзей ска га тан ка ва га кор-
пу са, якi, дзей нi ча ю чы на пе ра дзе га лоў ных 
сiл ар мii, сы шоў у глы бо кi рэйд, вы зва лiў на-
ме ча ныя пунк ты i пе ра рэ заў ка му нi ка цыi пра-
цiў нi ка ад Льво ва на Яра слаў i Пе ра мышль. 
Гэ ты го рад, раз ме шча ны на ра цэ Сан, быў 
крэ пас цю, вя до май яшчэ з ча соў Пер шай су-
свет най вай ны. Яе ўма ца ван нi за ха ва лi ся. 
Ма дэр нi за ва ныя i пры ста са ва ныя да ўмоў 
су час нас цi, яны ад каз ва лi па няц цю «моц ны 
арэ шак», якi, зда ва ла ся, прос та не раз грыз цi. 
Ды тан кiс ты Яку боў ска га раз гры за лi.

На пе ра дзе — Бер лiн
У сва iх «За пiс ках ка ман ду ю ча га фрон там. 

1943-1944 гг.» Мар шал Са вец ка га Са ю за 
I.С. Ко неў рас каз ваў:

«2 жнiў ня, пе ра пра вiў шы ся праз Вiс лу, 
я вы ра шыў пра ве рыць ха рак тар дзе ян-
няў на шых войск па па шы рэн нi плац дар-

ма. Мя не га лоў ным чы нам цi ка вiў пра вы 
фланг на шай гру поў кi. Тут ка ман дар мам 
3-й гвар дзей скай тан ка вай ар мii ге не ра-
лам П.С. Ры бал кам быў вы лу ча ны пе ра да-
вы атрад пад ка ман да ван нем пал коў нi ка 
I.I. Яку боў ска га. За яз джа ю чы на вы шы нi 
ка ля Ста шу ва, я уба чыў рос ла га тан кiс та, 
якi ста яў ля да ро гi. Я спы нiў сваю ма шы ну 
i вы свет лiў, хто ён i якую мае за да чу. Гэ та 
быў пал коў нiк I.I. Яку боў скi . Ён да ла жыў, 
што з'яў ля ец ца ка ман дзi рам пе ра да во га 
атра да i мае за да чу вы су нуц ца ў ра ён Ста-
шу ва, каб знi шчыць гру поў ку пра цiў нi ка, 
якая ня даў на тут контр ата ка ва ла. Пал коў-
нiк I.I. Яку боў скi вель мi грун тоў на да ла-
жыў аб ста ноў ку, а яго ра шу часць i ўпэў-
не насць у вы ка нан нi па стаў ле най за да чы 
скла лi прыемнае ўра жан не. Доб ра бы ло 
ве даць, што на шы мi тан кiс тамі ка ман ду-
юць та кiя сме лыя, на дзей ныя i ра зум ныя 
афi цэ ры».
23 ве рас ня 1944 го да аб' яў ля ец ца Указ 

Прэ зi ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР. П.С. 
Ры бал ка на тым жа Сан да мiр скiм плац дар-
ме ўру чае I.I. Яку боў ска му дру гую «За ла тую 
Зор ку».

Апош нi акт вя лi кай бiт вы. Вюнс дорф! Адзiн 
з мност ва ня мец кiх га рад коў. Яку боў скi тут 
не на доў га. Аса бiс тая пра вер ка час цей кор-
пу са, су стрэ ча з ка ман дзi ра мi, удак лад нен нi, 
па ста ноў ка апе ра тыў ных за дач. Вюнс дорф 
аб стрэль ва юць. Вы пад ко вы сна рад раз ры ва-
ец ца зу сiм блiз ка ад Iва на Iг на та вi ча. Ша фёр 
звяр тае ўва гу — па рва ны бот, шмат кры вi. 
Ма шы на спы не на. Ге не рал спра буе ўстаць, 
але не мо жа. Яго вя зуць у па ля вы шпi таль...

Так для яго скон чы ла ся Вя лi кая Ай чын-
ная вай на.

Ад каз ныя днi
Пас ля пе ра мо гi Iван Iг на та вiч Яку боў скi 

скон чыў Ва ен ную ака дэ мiю Ге не раль на га 
шта ба. За га ды пас ля ва ен най служ бы ў Са-
вец кай Ар мii ён прай шоў шлях ад ге не рал-
ма ё ра да Мар ша ла Са вец ка га Са ю за — гэ-
та га зван ня быў уда сто е ны ў 1967 го дзе. У 
кра са вi ку та го ж го да пры зна ча ны пер шым 
на мес нi кам мi нiст ра аба ро ны СССР, у лi-
пе нi — Га лоў на ка ман ду ю чым Аб' яд на ны мi 
ўзбро е ны мi сi ла мi дзяр жаў — удзель нiц Вар-
шаў ска га да га во ра.

Зра зу ме ла, гэ та — не ка бi нет ная пра ца.
Вось, на прык лад, пра вер ка Паўд нё вай гру-

пы войск. Яе пра во дзiць штаб Аб' яд на ных 
уз бро е ных сi л Вар шаў ска га да га во ра. Гру-
па вая га зе та «Ленинское зна мя» пад ра бяз на 
рас па вя дае пра ву чэн нi.

«Гэ та ад каз ныя днi. Тым больш што на за-
ключ ны этап ву чэн няў па вi нен пры ля цець не 
хто-не будзь iн шы, а сам Га лоў на ка ман ду ю чы 
Аб' яд на ны мi ўзбро е ны мi сi ла мi Вар шаў ска-
га да га во ра — на мес нiк мi нiст ра аба ро ны 
СССР, двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, Мар-
шал Са вец ка га Са ю за Iван Iг на та вiч Яку боў-
скi. Фран та вiк, ле ген дар ная ў вой сках асо ба, 
пра якую ся род ва ен на га лю ду хо дзiць ма са 
ўся ля кiх гiс то рый. Сур' ёз ных i не вель мi. У 
якас цi фi наль най «фiш кi» гэ тых ма неў раў 
пла на ва ла ся пра вес цi на вя дзен не пан тон на-
мас та вой пе ра пра вы праз Ду най сi ла мi двух 
iн жы нер на-са пёр ных ба таль ё наў Вен гер скай 
на род най ар мii i Паўд нё вай гру пы войск», — 
пi ша ва ен ны жур на лiст Вiк тар Лi тоў кiн.

Цi трэ ба ка заць, што апе ра цыя гэ тая, якая 
рэ гу ляр на паў та ра ла ся пад час вi зi таў вы со кiх 
ва ен ных чы ноў узроў ню мi нiст ра аба ро ны, яго 
на мес нi каў цi на чаль нi ка Га лоў на га па лi тыч-
на га ўпраў лен ня СА i ВМФ, даў но ад пра ца-
ва ная са пё ра мi абод вух ба коў прак тыч на да 
аў та ма тыз му. Хоць па гля дзець на iх ра бо ту, 
вя до ма ж, заў сё ды цi ка ва. Да абод вух бе-
ра гоў Ду ная ў до сыць шы ро кiм, мет раў 500, 
мес цы па ды хо дзяць дзве ка ло ны цяж кiх 
КрА Заў з пан тон ны мi i рач ны мi ка та ра мi ў ку-
за ве. Уся гэ тая гас па дар ка скi да ец ца ў ва ду. 

Пан то ны рас кры ва юц ца, сал да ты за скок ва-
юць у ка та ры i, зма га ю чы ся з плын ню, сцяг-
ва юць бу са ка мi звё ны пан то наў у ад ну лi нiю, 
злу ча юць iх ад мыс ло вы мi кля ма ра мi i за цiс-
ка мi ў ста лё вы на плаў ны мост, па якiм по тым 
з ад на го бе ра га на дру гi па вiн ны iс цi тан кi i 
iн шая бра ня тэх нi ка. Для ўзмац нен ня эфек-
ту са праўд на га бою на пе ра пра ву пi кi ру юць 
удар ныя вер та лё ты i штур ма вi кi, у глы бi нi вы-
бу ха юць, уз ды ма ю чы хва лi i ты ся чы пыр скаў, 
глу ша чы за ад но i ры бу, аб лi ва ю чы са пё раў i 
ба я вую тэх нi ку ха лод най ду най скай ва дой, 
iмi та цый ныя бо еп ры па сы. Сло вам, хоць зды-
май чар го вае «Вы зва лен не» або «Па дзен не 
Бер лi на».

Аб чар го вым на вя дзен нi та ко га мос та, 
свед кам ча го па вi нен стаць мар шал Са вец-
ка га Са ю за Яку боў скi, ка рэс пан дэнт га зе ты» 
Ленинское зна мя» ўжо на пi саў рэ пар таж (ба-
ла зе, за га дзя па бы ваў на ге не раль най рэ-
пе ты цыi са пё раў, па гу та рыў з усi мi, хто яму 
быў па трэб ны, зра бiў не аб ход ныя здым кi). 
Ма тэ ры ял ста яў у па ла се, што на зы ва ец ца, 
быў за лi ты ў ме тал на ста ле ў вярс таль шчы-
ка. Па трэ бен быў яшчэ толь кi адзiн кадр, на 
якiм пры сут нi ча юць ка ман ду ю чы гру пы Ге рой 
Са вец ка га Са ю за ге не рал-пал коў нiк Ба рыс 
Iва ноў i, вя до ма ж, мар шал Са вец ка га Са ю-

за Iван Яку боў скi. Але праб ле ма ў тым, што 
зра бiць гэ ты зды мак мож на бы ло толь кi пад-
час са мiх ву чэн няў, ка лi абод ва во е на чаль нi кi 
бу дуць на зi раць за на вя дзен нем пан тон на-
мас та вой пе ра пра вы.

Для та го каб жур на лiст па спеў зра бiць та кi 
зды мак i свое ча со ва пры вёз яго ў рэ дак цыю, 
ад каз ны рэ дак тар га зе ты пал коў нiк Фё дар 
Ка на ва лаў на ват вы дзе лiў яму сваю пер са-
наль ную ма шы ну. I той, апра ну ты ў цы вiль-
нае, каб не зi ха цець лей тэ нанц кi мi па го на мi 
пе рад ге не ра ла мi i пал коў нi ка мi, не на ры вац-
ца на за ўва гi i не да рэ чныя пры дзiр кi, ма я чыў 
пе рад драў ля най тры бу най, збу да ва най на 
бе ра зе Ду ная, не да лё ка ад та го мес ца, дзе 
пла на ва ла ся на во дзiць пе ра пра ву. Мар шал 
Яку боў скi i ге не рал Iва ноў ужо ста я лi на гэ тай 
тры бу не, але сфа та гра фа ваць iх не бы ло нi я-
кай маг чы мас цi, ва кол кру цi ла ся столь кi ва-
ен на га на ро ду, што вы ха пiць кадр, дзе бы лi б 
яны толь кi ўдва iх, не ўяў ля ла ся маг чы мым.

«Рап там на маё шчас це, пi ша Вiк тар Лi-
тоў кiн, Яку боў скi пры аб няў Iва но ва за пле чы 
i па вёў ку дысь цi ў бок ад тры бу ны. Я кры ху 
вод даль ру шыў услед за iмi. Ака за ла ся, мар-
шал вя дзе ге не ра ла да... да шча та га ту а ле та 
ты пу сар цiр, як ска за лi б ця пер. Ён ад чы нiў 
дзве ры гэ та га збу да ван ня i... о, жах, не змог 
увай сцi — дзве ры бы лi за над та вуз кi мi для 
мар ша ла, му жы ка рос там пад два мет ры i 
ва гой у доб рых паў та ра цэнт не ра.

— Не мог ты, Iва ноў, — па чуў я гра ма вы 
го лас Яку боў ска га, — нар маль ны ср...нiк для 
Га лаў ка ма па ста вiць!..

— Я раз бя ру ся са сва i мi са пё ра мi, — 
апраўд ваў ся ка ман ду ю чы, — але, ду маю, ён 
па бу да ва ны па стан дар тах, за цвер джа ных 
га лоў ным iн жы нер ным упраў лен нем.

— Чорт бы па браў гэ тыя стан дар ты, — 
раз зла ваў ся Яку боў скi i ра шу ча па кро чыў у 
кус ты.

Праз па ру хвi лiн во е на чаль нi кi вый шлi з 
за рас нi каў. Я пад ско чыў да iх:

— Та ва рыш Мар шал Са вец ка га Са ю за, 
да зволь це сфа та гра фа ваць вас з ка ман ду ю-
чым ПГВ для на шай гру па вой га зе ты.

— Ва ляй, — ска ман да ваў мне Яку боў скi. 
Злосць яго ку дысь цi вы па ры ла ся, ён быў на-
стро е ны ўжо больш чым пры яз на...»

Жар ты жар та мi, але час i аб ста ноў ка ў 
све це та ды бы лi зу сiм не жар тоў ны мi. Су-
праць ста ян не двух ва ен на-па лi тыч ных бло-
каў, дзвюх сiс тэм па тра ба ва ла па ста ян на га 
на пру жан ня сiл. I мар шал заўсёды ў да ро зе. 
На пе ра дзе бы лi i чэ ха сла вац кiя па дзеi...

Не за бы ваў ся Iван Iг на та вiч i пра Бе ла русь, 
па мя таў пра сва iх зем ля коў. Доб рае стаў лен-
не да тых, хто вы рас по бач з iм, ён за ха ваў 
на ўсё жыц цё. На вед ва ю чы род ныя мяс цi ны, 
заў сё ды ка заў: «Ка лi што, звяр тай це ся». I са-
праў ды да па ма гаў усiм, хто пра сiў яго аб да-
па мо зе. У кож на га з iх за ха ва лi ся свае ўспа-
мi ны пра тое, як Яку боў скi ўжо пры ўсiх сва iх 
зван нях i ўзна га ро дах пры ехаў, на прык лад, 
на ад крыц цё Му зея са вец ка-поль скай ба я вой 
са друж нас цi ў Ле нi на. Ан та нi на Яку боў ская 
(яе ба бу ля Агаф'я За ха раў на за мя нi ла ка лiсь-
цi Iва ну Iг на та вi чу ма цi) ус па мi на ла:

— Мой та та па ды шоў да яго i пра ма пра па-
на ваў: «Iван, я са ма гон кi вы гнаў, зой дзеш?». 
А там жа — ку ча лю дзей i не каль кi шэ ра гаў 
мi лi цыi ста я ла. Адзiн з iх сха пiў ба цю, але 
мар шал па спеў яму свое ча со ва ру ку па даць. 

Аб ня лi ся. Та та быў вы со кi, але ху ды, а Iван 
Iг на та вiч — вель мi зда ро вы. На столь кi, што 
мой баць ка ба яў ся за дых нуц ца ў гэ тых аб-
дым ках.

Яку боў скi пры ехаў з вя лi кiм мяш ком цу-
ке рак. У кож ную дзi ця чую да лонь ку на сы паў 
па доб рай жме нi. Дзят ва бы ла шчас лi вая. 
За пом нi лi ся яго шы ро кiя шта ны, у iх маг лi 
змяс цiц ца цi не чац вё ра хлап чу коў. По тым да-
рос лыя за агуль ным ста лом спя ва лi пес нi...

...Ён сы шоў з жыц ця 30 лiс та па да 1976 го-
да ва ўзрос це 64 га доў. Яны, ге не ра лы i мар-
ша лы, якiя вы нес лi на са бе ўвесь ця жар Вя-
лi кай Ай чын най, зга ра лi ра на. Па ха ва ны Iван 
Iг на та вiч на Крас най пло шчы. Урна з пра хам 
мар ша ла зме шча на ў сця не Ка му на раў. Ся-
род яго ўзна га род — 15 са вец кiх ор дэ наў, у 
тым лi ку ча ты ры ор дэ ны Ле нi на, ча ты ры — 
Чыр во на га Сця га, два — Су во ра ва II сту пе нi, 
13 са вец кiх ме да лёў, а так са ма шмат лi кiя 
ўзна га ро ды еў ра пей скiх дзяр жаў. Iмя Яку-
боў ска га но сяць ву лi цы ў Мiн ску, Ма гi лё ве, 
Ор шы, Асi по вi чах, Бя лы нi чах, Гор ках. Брон-
за выя бюс ты двой чы Ге роя Са вец ка га Са ю за 
Iва на Iг на та вi ча Яку боў ска га бы лi ўста ноў-
ле ны ў Мiн ску i ў го ра дзе Гор кi Ма гi лёў скай 
воб лас цi.

Ана толь СЛА НЕЎ СКI.

IВАН ЯКУ БОЎ СКI,
БРА НЯ ТАН КА ВЫ МАР ШАЛ

Iван Iг на та вiч Яку боў скi (7 сту дзе ня 1912 го да, па ста рым 
сты лi — 25 снеж ня 1911-га, вёс ка Зай ца ва, ця пер у Го рац кiм 

ра ё не Ма гi лёў скай воб лас цi — 30 лiс та па да 1976 го да, 
Маск ва) — са вец кi во е на чаль нiк, Мар шал Са вец ка га Са ю за. 

Двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, Ге рой ЧССР. Бе ла рус. 
Пра ца ваў па най ме ў вёс цы, скон чыў сель скую шко лу. 

За тым — два кур сы Ар шан ска га пе да га гiч на га тэх нi ку ма. 
У 1932 го дзе пры зва ны ў Чыр во ную Ар мiю. Скон чыў 

Бе ла рус кую аб' яд на ную ва ен ную шко лу iмя М.I. Ка лi нi на 
ў Мiн ску ў 1934 го дзе, на кi ра ва ны слу жыць ка ман дзi рам 

ву чэб на га ўзво да ў 27-ю Ом скую Чыр ва на сцяж ную 
страл ко вую ды вi зiю (Вi цебск). Слу жыў у Бе ла рус кай 

ва ен най акру зе — ка ман дзiр тан ка ва га ўзво да, ка ман дзiр 
тан ка вай ро ты, на чаль нiк шта ба тан ка ва га ба таль ё на, 

вы клад чык Пу ха вiц ка га пя хот на га ву чы лi шча. Ка ман да ваў 
тан ка вай ро тай у Поль скiм па хо дзе Чыр во най Ар мii ў 

ве рас нi 1939 го да ў скла дзе вой скаў Бе ла рус ка га фрон ту 
i ў са вец ка-фiн скай вай не 1939-1940 га доў. Удзель нiк 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. Удзель нi чаў у аба рон чых 
ба ях у Бе ла ру сi, у аба ро не Мiн ска, ва я ваў у аса джа ным 

Ма гi лё ве, ка ман да ваў тан ка вым пал ком, бры га дай, 
кор пу сам. Па-ге рой ску зма гаў ся на Ва ро неж скiм, Бран скiм, 

Цэнт раль ным, 1-м Укра iн скiм фран тах у Кур скай бiт ве 
на ар лоў скім на прам ку, бiт ве за Днепр, у вы зва лен нi 

Кi е ва i Фас та ва. За ге ра iзм у ба ях за Фас таў пал коў нi ку 
I.I. Яку боў ска му 10 сту дзе ня 1944 го да пры свое на зван не 

Ге роя Са вец ка га Са ю за. Вясной 1944 го да тан ка вая 
бры га да пал коў нi ка Яку боў ска га па спя хо ва дзей нi ча ла 

ў Пра ску раў ска-Чар на вiц кай на сту паль най апе ра цыi. 
Удзель нi чаў у Львоў ска-Сан да мiр скай i Вiс ла-Одэр скай 

апе ра цы ях. За ге рой скiя дзе ян нi ў Львоў ска-Сан да мiр скай 
апе ра цыi I.I. Яку боў ска му ў дру гi раз пры свое на зван не 
Ге роя Са вец ка га Са ю за ўка зам ад 23 ве рас ня 1944 го да. 

Удзель нi чаў у Бер лiн скай i Пра жскай апе ра цы ях. Не каль кi 
ра зоў быў па ра не ны, га рэў у тан ку. Пас ля вай ны — на 

роз ных ка манд ных па са дах. З кра са вi ка 1967 го да — 
пер шы на мес нiк мi нiст ра аба ро ны СССР, з лi пе ня 1967-га — 
ад на ча со ва i Га лоў на ка ман ду ю чы Аб' яд на ны мi ўзбро е ны мi 

сi ла мi дзяр жаў — удзель нiц Вар шаў ска га да га во ра. 
12 кра са вi ка 1967 го да яму пры свое на зван не 
Мар шала Са вец ка га Са ю за. Адзi ны бе ла рус, 

якi меў та кое вы со кае во iн скае зван не.

Міністр абароны СССР, Маршал Савецкага Саюза Андрэй Антонавіч Грэчка 
і Маршал Савецкага Саюза Іван Ігнатавіч Якубоўскі ў размяшчэнні 2-га батальёна 

330-га танкавага палка 14-й Гвардзейскай мотастралковай дывізіі. 1968 г.

Першая сутычка з ворагам у раёне плошчы Свабоды. Мінск 26.06.1941.

Ба та рэi бi лi ся да апош ня га сна ра да, 
мо та страл кi кi да лi ся ў ру ка паш ную. 
Бы лi мо ман ты, ка лi тан кi пра цiў нi ка 
да хо дзi лi да ка манд на га пунк та. 
Ка ман дзiр бры га ды пра яў ляў 
моц ную во лю, умен не i во пыт. 
Ён да вя раў бай цам не менш, 
чым яны да вя ра лi яму.

На вед ва ю чы род ныя мяс цi ны, 
заў сё ды ка заў: «Ка лi што, 
звяр тай це ся». I са праў ды да па ма гаў 
усiм, хто пра сiў яго аб да па мо зе.


