
ДА 75-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ  
АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ 

 
ІХ ІМЁНАМІ НАЗВАНЫ ВУЛІЦЫ НАШАГА ГОРАДА 

 
 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ! 
 

15 студзеня 2019 года спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння савецкага вайскоўца, 

Героя Савецкага Саюза Міхаіла Курбатава, які ў 1944 годзе загінуў у баях за Гродна.  

 

Міхаіл Ціханавіч Курбатаў, памочнік камандзіра ўзвода 

878-га стралковага палка (290-я стралковая дывізія, 49-я 

армія,   2-і Беларускі фронт),  малодшы сяржант, 

нарадзіўся 15 студзеня 1924 года ў пасѐлку  Магдагачы 

Свабодненскага ўезда Амурскай губерні РСФСР (цяпер 

пасѐлак гарадскога тыпу Магдагачынскага раѐна 

Амурскай вобласці (Расія) у сялянскай сям’і Ціхана 

Андрэевіча і  Васілісы Восіпаўны Курбатавых. Рускі. 

Скончыў сямігадовую школу. У шэрагi рабоча-сялянскай 

Чырвонай Арміі М.Ц. Курбатаў быў прызваны 9 студзеня 

1942 года Тыгдзінскім раѐнным ваенкаматам Чыцінскай 

вобласці і накіраваны на курсы  малодшых камандзіраў. 

У баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ўдзельнічаў з 

красавіка 1942 года. У першым баі ў ходзе Ржэўска-

Вяземскай аперацыі 6 красавіка 1942 года быў 

паранены. Пасля выздараўлення ўдзельнічаў у 

абарончых баях пад горадам Юхноў і ў Спас-Дземенскай аперацыі. У жніўні 1943 года ў баі пад 

Спас-Дземенскам быў зноў паранены, на гэты раз цяжка. Амаль год правѐў у шпіталі. Вярнуўся 

на фронт летам 1944 года, калі ішлі баі за вызваленне Беларусі. З гэтага часу ваяваў у складзе 

878-га стралковага  палка 290-й стралковай  дывізіі  на 2-м Беларускім фронце. У гэты час 

дывізія займала абарону на рацэ Проня на поўнач ад горада Чавусы. А калі 23 чэрвеня 1944 

года пачалася Магілѐўская наступальная аперацыя, малодшы сяржант Курбатаў здзейсніў 

бессмяротны подзвіг. Пры прарыве варожай абароны на рацэ Проня, калі выбыў са строю 

камандзір узвода, малодшы сяржант Курбатаў прыняў камандаванне на сябе, імкліва павѐў 

узвод наперад і выбіў ворага з пяці ліній траншэй, знішчыў пры гэтым мінамѐт і кулямѐт з 

разлікамі. У час пераследу нямецкіх салдатаў выявіў замаскіраваную самаходную ўстаноўку 

«Фердынанд» і паведаміў яе каардынаты камандаванню. Праз нейкі час яна была знішчана 

артылерыяй. Пры ўзяцці вѐскі Будзіўна малодшы сяржант Курбатаў з байцамі захапіў нямецкую 

гармату са снарадамі, развярнуў яе ў варожы бок і адкрыў агонь. Знішчыў 18 агнявых кропак і 3 

дзоты. На адной з вышынь выявіў назіральны пункт ворага, знішчыў двух гітлераўцаў і захапіў 

штабныя дакументы. За гэтыя баі Курбатаў быў узнагароджаны медалѐм «За адвагу». Пра 

подзвігі малодшага сяржанта Курбатава напісала дывізіѐнная газета «За правое дело». Баі 



працягваліся. 28 чэрвеня на ўскраіне горада Магілѐва ѐн падпоўз да варожага дзота, закідаў яго 

гранатамі, пры гэтым знішчыў двух афіцэраў і сем варожых салдат. Сваімі дзеяннямі адкрыў 

шлях усяму падраздзяленню. У той жа дзень горад Магілѐў быў цалкам вызвалены ад 

захопнікаў.  Дывізія, у якой  ваяваў Міхаіл Курбатаў, атрымала ганаровую назву «Магілѐўская» і 

была ўзнагароджана ордэнам Чырвонага Сцяга. Многія байцы і камандзіры былі ўзнагароджаны 

ордэнамі і медалямі. 10 ліпеня камандзір палка прадставіў малодшага сяржанта Курбатава да 

прысваення звання Героя Савецкага Саюза. Пакуль па інстанцыях хадзілі дакументы, 

наступленне працягвалася.  

А 21 жніўня 1944 года, калі прадстаўленне аб узнагароджанні падпісваў камандуючы войскамі 2-

га Беларускага фронту генерал Захараў, Міхаіла Курбатава ўжо не было ў жывых.  

Гэта здарылася 18 ліпеня 1944 года. Палку была пастаўлена задача фарсіраваць Нѐман, 
замацавацца на процілеглым беразе і, развіваючы наступленне, ісці на Гродна. Спачатку праз 
раку перапраўляліся добраахвотнікі. Камсамолец Курбатаў быў у ліку першых. 
    
Пад моцным мінамѐтна-артылерыйскім агнѐм група Курбатава пераадольвала Нѐман на лодцы. 
Калі да берага заставалася ўсяго некалькі метраў, з-за кустоўя выскачылі гітлераўцы і адкрылі 
аўтаматны агонь. Міхаіл Курбатаў хутка паставіў кулямѐт на карму і даў трапную чаргу. Немцы 
адышлі. Вось і бераг. Байцы выскачылі і залеглі. Некалькі разоў праціўнік спрабаваў скінуць 
жменьку адважных у ваду, але яны ўпарта трымаліся. 
    
Страціўшы надзею на лабавую атаку, фашысты вырашылі абыйсці дэсант з боку ўзарванага 
моста. Заўважыўшы гэта, Міхаіл схапіў запасны дыск і кінуўся ім напярэймы. Колькі было 
фашыстаў, ѐн не лічыў. Ведаў адно: плацдарм трэба ўтрымаць любым коштам. 

 
І вораг не прайшоў. Шлях яму сваімі грудзьмі 
засланіў камсамолец Міхаіл Курбатаў. 
Смяротна паранены, растраляўшы ўсе 
патроны, ѐн сабраў рэшту сіл і апошняй 
гранатай знішчыў надыходзячых 
гітлераўцаў. Пахавалі М.Ц.Курбатава з усімі 
воінскімі ўшанаваннямі на высокім беразе 
Нѐмана, у горадзе Гродна. 
 
…На тэрыторыі завода «Аўтазапчасткі» 
(зараз ААТ «Белкард») стаіць абеліск. На ім 
такія словы: «Тут, на тэрыторыі завода, 
18 / VII 1944 гады ў баі з нямецка-
фашысцкімі захопнікамі загінуў 
малодшы сяржант 878-га стралковага 
палка Герой Савецкага Саюза Курбатаў 
Міхаіл Ціханавіч, 1924 года нараджэння, 
член ВЛКСМ. Вечная слава Герою!» 
  
Першапачаткова М. Курбатаў быў пахаваны 
на месцы бою на заходнім беразе ракі ў 250 

метрах ад чыгуначнага маста. Пазней яго астанкі былі перапахаваны ў Гродне ў брацкай магіле 



савецкіх воінаў па вуліцы Перамогі. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета аб прысваенні Міхаілу 
Ціханавічу Курбатаву звання Героя Савецкага Саюза быў падпісаны 24 сакавіка 1945 года 
(пасмяротна).  
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