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ДЗЯДУЛЕВЫ ЎРОКІ МУЖНАСЦІ 

 

Парк Перамогі – адна з любімых і дарагіх мясцінак для глыбачаніна Вільгельма Іванавіча 

Гольдэрбайна. Прыходзіць ён сюды часцей у будні, чым у святы. 

– У спакойных абставінах, пад размерны рокат матораў аўтамашын на гарадской вуліцы 

нашмат лепш думаецца, – кажа былы кадравы ваенны. – Пройдзешся нетаропна па цяністай алеі. У 

маўклівым роздуме, з пачуццём вялікай удзячнасці за падоранае мірнае жыццё, пастаіш ля помніка 

воінам і партызанам, што загінулі ў баях за вызваленне роднай зямлі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў, затым ля другога помніка схіліш галаву прад памяццю мужных воінаў-

інтэрнацыяналістаў. У думках праносіцца ўсё перажытае... Успамінаюцца падзеі і асобныя эпізоды 

суровай пары – вайны ў Афганістане. 

Неўзабаве пасля заканчэння школы прапаршчыкаў Вільгельм Гольдэрбайн 27 снежня 1980 

года апынуўся ў далёкай і невядомай краіне Афганістан, дзе на працягу двух з паловай гадоў 

удзельнічаў у баявых ваенных дзеяннях. Але толькі сказаць пра гэта лёгка і проста. Два з паловай 

гады былі напоўненыя свістам куль і жудасным выццём падаючых асколкаў ад разрыву мін і 

снарадаў, подыхам смяротнай небяспекі на кожным кроку. 

Узвод, якім камандаваў Вільгельм Іванавіч, на працягу першых васьмі месяцаў выконваў 

задачы па ахове аўтатэхнікі. А потым, як кажа камандзір, «пайшлі на баявую» –засады, прачэсванні 

мясцовасці... Узвод поўнасцю перакваліфікаваўся, на ўзбраенне былі ўзяты аўтаматычныя 

гранатамёты Сіманава... 

Ваенныя аперацыі, жорсткія баі... Смерць падпільноўвала на кожным кроку. 

– На мяне, як на камандзіра ўзвода была ўскладзена вялізная адказнасць, – гаворыць 

Вільгельм Іванавіч. – I перш за ўсё, адказнасць за жыццё людзей, зусім юных байцоў. I я вельмі 

шчаслівы, што за тыя два з паловай гады ў Афганістане з майго ўзвода ніводзін ваеннаслужачы не 

загінуў. Так, нязначныя раненні здараліся. Дзякаваць Богу, мне не давялося слаць страшныя весткі 

бацькам ваенна-служачых. Усе мае хлопцы пакідалі Афган толькі з баявымі ўзнагародамі. I для мяне 

гэта найгалоўнейшая ўзнагарода. 

– У вас асабіста таксама ўзнагарод нямала, – звяртаюся да свайго субяседніка. – Вось, 

напрыклад, медаль «За адвагу». Відаць, у гарачым месцы знаходзіліся? 

– Аперацыю праводзілі. Разведка наша паведаміла пра месца знаходжання буйной групоўкі 

ворага, і мы яе разбілі. 

...Фактычна з 1971 года, з таго часу, як быў прызваны на тэрміновую вайсковую службу, і 

звязаў Вільгельм Гольдэрбайн сваю біяграфію з арміяй. Родам ён з Сібіры. Жыў у Казахстане. 

Тэрміновую службу праходзіў у Беларусі, ля Полацка, у Баравусе–1. Пачынаў у сапёрнай роце. 

Потым, калі камандаванню стала вядома, што ён музыкант, быў залічаны ў склад ваеннага аркестра. 

Калі ж надышоў час дэмабілізавацца, прыняў рашэнне: «На «гражданке» наўрад ці дасягну чаго-

небудзь на музычным полі дзейнасці». Карацей, выбраў музыку і армію і застаўся на 

звыштэрміновую. У Баравусе сустрэў сваю адзіную і любімую Валянціну Ягораўну. Жыццёвыя 

абставіны прымусілі змяніць вайсковае амплуа і пайсці вучыцца ў школу прапаршчыкаў. 



Пасля Афганістана Вільгельм Гольдэрбайн прадоўжыў службу ў дэсантнай дывізіі на 

тэрыторыі Літвы, пераехаў туды з сям’ёй. Займаўся падрыхтоўкай маладых дэсантнікаў і, лічы, перад 

самым распадам Саюза выйшаў у адстаўку. 

– Доўгіх роздумаў аб пераездзе на пастаяннае месца жыхарства не было. Канешне, 

Глыбокае, – расказвае Вільгельм Іванавіч, – бо мая жонка родам адсюль, з Жабінкі. Так наступная 

частка маёй працоўнай біяграфіі і была звязана з Глыбоччынай, дарагой для мяне і маёй сям’і 

старонкай. Працую ў выдатным калектыве работнікаў Глыбоцкага дома-інтэрната. У Глыбокім 

жывуць мае дзеці, у гэтым горадзе нарадзіліся і адсюль выходзяць на шырокі жыццёвы прастор мае 

ўнукі. Я шчаслівы дзядуля: у мяне пяцёра ўнукаў-хлопцаў, пяцёра абаронцаў Айчыны. 

Вільгельм Іванавіч Гольдэрбайн сапраўды з’яўляецца заснавальнікам выдатнай дынастыі 

ваеннаслужачых. Сын Іван адслужыў у вайсковай часці 5524, зараз працуе ў Глыбоцкім аб’яднаным 

ваенным камісарыяце. Цяпер ужо яго сын Мікіта праходзіць тэрміновую вайсковую службу ў войсках 

спецыяльнага прызначэння, у далейшым марыць звязаць свой лёс з арміяй. Другі ўнук, Іван (па лініі 

дачкі) вучыцца на першым курсе ваеннага факультэта БДУІР. А самы старэйшы з унукаў Вадзім 

сёлета заканчвае Полацкі хіміка-тэхналагічны каледж. Яшчэ двое ўнукаў Вільгельма Іванавіча 

школьнікі: Аляксей вучыцца ў 10 класе СШ № 2 г. Глыбокае, а самы малодшы Фёдар – першакласнік 

СШ № 1 імя П. В. Сухога. 

...Вельмі цесная роднасная сувязь паміж дзядулем і ўнукамі. 3 прытоеным дыханнем 

слухаюць хлопцы расказы Вільгельма Іванавіча пра армію, пра асаблівасці ваеннай службы, пра 

вайну, пра мужнасць і гераізм людзей на вайне... Слухаюць і кожны раз наноў засыпаюць яго 

пытаннямі. 

Вільгельм Іванавіч Гольдэрбайн часта прыходзіць са сваімі ўнукамі ў парк Перамогі. Тут, ля 

помнікаў героям Айчыны, ля ўстаноўпенай ваеннай тэхнікі праходзяць незабыўныя дзядулевы ўрокі 

мужнасці. I штораз свой расказ ён завяршае пажаданнем кожнаму юнаку знайсці сваё месца ў 

жыцці, стаць вернымі сынамі, патрыётамі сваёй Айчыны. 
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