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...Пры ня та лі чыць, што рэ прэ сіі 
1930-х га доў ся род вы шэй ша га ка-
манд на га скла ду пры вя лі да та го, 
што ў кі раў ніц тве Чыр во най Ар міі 
ні бы та ўзя лі верх паў гра мат ныя ка-
ва ле рыс ты кштал ту Ва ра шы ла ва і 
Бу дзён на га. Маў ляў, у ад роз нен не ад 
рас стра ля ных пра грэ сіў ных па сва ім 
ча се ва ен ных гэ тыя пал ка вод цы ад-
маў ля лі важ насць ме ха ні за цыі ар міі, 
на да ючы асноў ную ўва гу раз віц цю 
та кой мі лай іх сэр цу кон ні цы.

Вось што сцвяр джае, да пры кла-
ду, Леў Кірш нер у сва ёй кні зе «Пя рэ-
да дзень і па ча так вай ны: да ку мен ты 
і ма тэ ры я лы»:

«У кі раў ніц тве Уз бро е ны мі сі ла мі 
ўзя ла верх уста ноў ка «кон ні каў» — 
Ва ра шы ла ва, Бу дзён на га, Ку лі ка, 
Шча дзен кі, якія даг ма тыч на чап ля-
лі ся за во пыт Гра ма дзян скай вай ны. 
Ва ра шы лаў з тры бу ны ХVІІ з'ез да 
пар тыі сцвяр джаў: «Не аб ход на раз 
і на заўж ды па кон чыць са шкод ніц кі-
мі «тэ о ры я мі» пра за ме ну ко ней ма-
шы на мі». Яму пад так ваў Шча дзен-
ка: «Вай на ма то раў, ме ха ні за цыя, 
авія цыя і хі мія пры ду ма ныя ва енс-
пе ца мі. Па куль га лоў нае — кон нік. 
Вы ра шаль ную ро лю ў бу ду чай вай не 
бу дзе іг раць кон ні ца».

Зра зу ме ла, апе ры ру ю чы вы рва-
нымі з кан тэкс ту фра за мі, мож на да-
ка заць што за ўгод на. Вы сту па ю чы 
30 сту дзе ня 1934 го да на ХVІІ з'ез дзе 
ВКП(б), нар кам аба ро ны са праў ды 
вы ма віў пра цы та ва ныя вы шэй сло-
вы. Ад нак уся пі кант насць сі ту а цыі 
за клю ча ец ца ў тым, што ска за ны 
яны бы лі ў раз дзе ле яго пра мо вы, 
пры све ча ным... чыс та сель скай гас-
па дар цы. Пра гэ та пісь мен нік Кірш-
нер «за быў ся» ска заць.

Згод на з дак ла дам на чаль ні ка Ге-
не раль на га шта ба РСЧА А.І. Яго ра ва 
ад 14 кра са ві ка 1935 г. аб раз віц ці 
Уз бро е ных сіл на 1936-1938 га ды, да 
1 лі пе ня 1936 го да ў скла дзе Чыр во-
най Ар міі пла на ва ла ся мець 31 ка-
ва ле рый скую ды ві зію. А да па чат ку 
1937 го да, гэ та зна чыць на пя рэ дад ні 
«вя лі кай чыст кі», у Чыр во най Ар міі 
на ліч ва ла ся 7 упраў лен няў ка ва ле-
рый скіх кар пу соў, 32 ка ва ле рый скія 
ды ві зіі (з іх 5 гор на-ка ва ле рый скіх і 
3 тэ ры та ры яль ныя), 2 асоб ныя ка-
ва ле рый скія бры га ды, 1 асоб ны і 
8 за па сных ка ва ле рый скіх пал коў. 
Коль касць кон ні цы па шта тах мір на-
га ча су скла да ла 195 690 ча ла век.

Але вось Ту ха чэў скі і К° рас стра-
ля ныя. Зда ва ла ся б, са мы час сфар-
мі ра ваць як ма га больш но вых ка ва-
ле рый скіх час цей і злу чэн няў. Ні хто 
не пе ра шка джае. Ад нак ад бы ва ец ца 
пра ма про ці лег лае. «Ка ва ле рыс ты», 
стаў шы на ча ле Чыр во най Ар міі, за 
4 га ды... ска ра ці лі коль касць ка ва-
ле рый скіх ды ві зій у два з па ло вай 
ра зы. Не да па маг лі ў гэ тай вай не 
Бу дзён на му яго ста рыя ле ген ды, 
яго ная пры хіль насць да кон ні цы. У 
«чыр во ным кон ні ку» моц на ся дзе-
ла анах ра ніч нае мыс лен не. Ста лін 
быц цам бы і па ве рыў у вя лі кія маг чы-
мас ці лёг кіх ка ва ле рый скіх ды ві зій, 
якія, па за пэў ні ван нях Бу дзён на га, 
змо гуць па ра лі за ваць ты лы ва ро-
жых вой скаў. Ша паш ні каў, на чаль нік 
Генш та ба, праў да, за су мня ваў ся: ка-
ва ле рыя без авія цый на га пры крыц-
ця ў но вых умо вах не мае той сі лы, 
як ра ней, спат рэ біц ца да дат ко вая 
авія цыя. Да та го ж ка ва ле рый скія 
ды ві зі і гру васт кія. Але Ста лін ска заў 
Ша паш ні ка ву: «Ня хай ста ры ру ба ка 
гу ляе ў што за ўгод на, абы не лез у 
сур' ёз ныя спра вы, якія аба вяз ко ва 
за ва ліць».

Па ча ла ся вай на. І тут вы свет лі-
ла ся, што са ска ра чэн нем кон ні цы ў 
пе рад ва ен ныя га ды пе ра шчы ра ва лі. 
Так, у пад пі са ным на чаль ні кам Ге не-
раль на га шта ба Г.К. Жу ка вым ды-
рэк тыў ным ліс це Стаў кі Вяр хоў на га 
ка ман да ван ня ад 15 лі пе ня 1941 г., 
які аб агуль няў во пыт пер шых трох 
тыд няў вай ны, га ва ры ла ся:

«На шай ар мі яй не каль кі не да-
ацэнь ва ец ца зна чэн не ка ва ле рыі. 
Пры ця пе раш нім ста но ві шчы на 
фран тах, ка лі тыл пра ціў ні ка рас цяг-
нуў ся на не каль кі со цень кі ла мет-
раў у ляс ных мяс цо вас цях і зу сім не 
аба ро не ны ад буй ных ды вер сій ных 
дзе ян няў з на ша га бо ку, рэй ды чыр-
во ных ка ва ле рыс таў па рас цяг ну тых 
ты лах пра ціў ні ка маг лі б мець вы ра-
шаль ную ро лю ў спра ве дэз ар га ні за-

цыі кі ра ван ня і за бес пя чэн ня ня мец-
кіх вой скаў і, та кім чы нам, у спра ве 
раз гро му ня мец кіх вой скаў».

Атрым лі ва ец ца, што іні цы я та рам 
ства рэн ня лёг кіх ка ва ле рый скіх ды-
ві зій быў зу сім не «ста ры ру ба ка 
Бу дзён ны», а бу ду чы мар шал Жу-
каў. Не ўза ба ве з'я ві ла ся яшчэ ад на 
пры чы на для фар мі ра ван ня но вых 
ка ва ле рый скіх злу чэн няў. У пер шыя 
ме ся цы вай ны са вец кія тан ка выя 
вой скі па нес лі вя лі кія стра ты. Уз нік-
ла вост рая па трэ ба ў ру хо мых злу-
чэн нях, якія б ва ло да лі хоць ней кай 
удар най сі лай.

У вы ні ку рэ ка мен да цыі Жу ка ва 
бы лі вы ка на ны.

Улет ку 1941-га ў аба рон чай біт-
ве пад Сма лен скам рэй ды пя ці ка-
ва ле рый скіх ды ві зій у ня мец кі тыл 
ака за лі іс тот ную да па мо гу са вец кім 
вой скам. У хо дзе пер ша га са вец ка га 
контр на ступ лен ня пад Ель няй, ме на-
ві та рэй да выя дзе ян ні са вец кай кон-
ні цы за тры ма лі па ды ход гер ман скіх 
рэ зер ваў і тым са мым за бяс пе чы лі 
пос пех пер шай пе ра мож най апе ра-
цыі той вай ны.

У ліс та па дзе—снеж ні 1941-га пад-
час на ступ лен ня пад Маск вой амаль 
чвэрць са вец кіх ды ві зій бы лі ка ва-
ле рый скі мі. Два ка ва ле рый скія кор-
пу сы, якія ме на ві та ў гэ тыя дні ста лі 
гвар дзей скі мі, вы ка на лі стра тэ гіч ную 
ро лю ў са вец кім контр на ступ лен ні. 
Кон ні кі, імк лі ва пра соў ва ю чы ся па 
за сне жа ных ля сах Пад мас коўя, гра-
мі лі ва ро жыя ты лы і рэ зер вы.

Дру гая су свет ная ста ла не толь кі 
пер шай у све це вай ной ма то раў, але 
і апош няй вя лі кай вай ной ка ва ле рыі і 
кон скіх сіл. Конь у лі та раль ным сэн се 
сло ва вы цяг нуў на са бе тую вай ну, 
пры чым па абод ва ба кі фрон ту.

І тут са мы час пры сту піць да рас-
ка за пра на ша га сён няш ня га ге роя, 
ка ман дзі ра 2-га гвар дзей ска га ка ва-
ле рый ска га кор пу са, кі раў ні ка ка ва-
ле рый скай груп пы, якая здзейс ні ла 
не каль кі ле ген дар ных рэй даў у тыл 
во ра га, Льва Мі хай ла ві ча Да ва та-
ра. Ён стаў ад ным з лю бі мых ге ро яў 
бы лой вя лі кай кра і ны, яму і яго ка-
за кам па стаў ле на ня ма ла пом ні каў, 
яго імем на зва ны 23 ву лі цы ў роз ных 
га ра дах бы ло га СССР, не каль кі мар-
скіх і рач ных суд наў, школ, прад пры-
ем стваў, кал га саў. Пра яго зня ты кі-
на філь мы, на пі са ны п'е сы і кар ці ны, 
вы да дзе на не злі чо ная коль касць 
кніг і пуб лі ка цый. Але тым не менш 
і па сён ня яго жыц цё і лёс поў ныя 
за га дак. Ме на ві та пра іх мы хо чам 
рас ка заць.

Ка за кі лю бі лі яго і скла да лі пра 
свай го кам ко ра пес ні. Нем цы, каб 
ад помс ціць яму, цал кам спа лі лі яго 
род ную вёс ку. Яны на ват пры зна-
чы лі за яго га ла ву буй ную ўзна га-
ро ду — 100 ты сяч рэйхс ма рак... Але 
гэ та бы ло ўжо ха лод най зі мой 41-га. 
А да та го...

Да та го ад бы ло ся так са ма ня ма-
ла ха рак тэр на га.

На ра дзіў ся Леў Мі хай ла віч 20 лю-
та га 1903 го да на Ві цеб шчы не, у 
вёс цы Хо ці на Ле пель ска га па ве та ў 
ся лян скай сям'і. Скон чыў сель скую 
шко лу і ў 1921 го дзе — шко лу дру гой 
сту пе ні ў па сёл ку Ула. Пра ца ваў у 
Ві цеб ску на льно пра дзіль най фаб ры-
цы. У ве рас ні 1924-га быў пры зва ны 
ў ра ды Чыр во най Ар міі і на кі ра ва-
ны на па са ду за гад чы ка скла да пры 
шта бе 7-й ка ва ле рый скай ды ві зіі 
(За ход няя ва ен ная акру га). У лю тым 

1925-га быў на кі ра ва ны на ву чо бу на 
Ва ен на-хі міч ныя кур сы, якія зна хо-
дзі лі ся ў Маск ве, а ў маі 1936-га —
у Ва ен ную ака дэ мію імя М.В. Фрун зэ, 
пас ля за кан чэн ня якой (май 1939-га) 
з чыр во ным дып ло мам Л.М. Да ва тар 
атрым лі вае пры зна чэн не ў Маск ву 
на па са ду начш та ба Асо ба га асоб-
на га ка ва ле рый ска га пал ка, а з 
ліс та па да та го ж го да — начш та ба 
36-й Асо бай ка ва ле рый скай Чыр ва-
на сцяж най ор дэ на Ле ні на бры га ды 
імя Ста лі на МВА.

Аб гэ тым пе ры я дзе яго служ бы 
мі ма ходзь згад ва юць, але не тлу ма-
чаць, што гэ та — элі тар ная бры га да, 
маг чы ма на ват — «крам лёў ская». 
Яна па хо дзі ла з Пер шай Кон най Ар-
міі, якая лі чы ла ся куз няй ста лін скіх 
ва ен ных кад раў, і не вы пад ко ва на сі-
ла яго імя. Гэ тая часць заў сё ды бы ла 
на ві ду, рэ гу ляр на ўдзель ні ча ла ў па-
ра дах на Крас най пло шчы (у 1940 го-
дзе Да ва тар двой чы на ват уз на чаль-
ваў ка ло ну ка ва ле рыс таў), зды ма-
ла ся ў кі но. Раз мя шча ла ся бры га да 
ў Ха моў ніц кіх ка зар мах, на су праць 
зна хо дзі лі ся стай ні, ву чэб нае по ле і 
ма неж, дзе іш лі за ня ткі па вер ха вой 
пад рых тоў цы і джы гі тоў цы. Тут Да ва-
тар быў са праўд ным май страм, та му 
яго на ча ле леп шых ка ва ле рыс таў 
на ват пры цяг ва лі да зды мак кон ных 
эпі зо даў філь маў, якія ча сам вя лі ся і 
на на ву чаль ным по лі кавб ры га ды.

У філь ме «Аляк сандр Не ўскі» 
(зды маў ся ў 1938—1939 гг.) ён — 
та ды яшчэ слу хач ака дэ міі — на ват 
дуб ля ваў Мі ка лая Чар ка са ва ў кон-
ных эпі зо дах. Вы шэй шае ва ен нае 
кі раў ніц тва кра і ны, у якім асаб лі вае 
мес ца зай ма лі ве тэ ра ны Пер шай 
Кон най, па лю бі ла бы ваць у Асо бым 
пал ку і бры га дзе, для іх ра бі лі ся па-
ка зы вер ха вой яз ды і валь ты жы роў-
кі, а Да ва та ру раз-по раз да во дзі ла ся 
па каз ваць свой най вы шэй шы клас. 
Тым больш што сам Леў Мі хай ла віч з 
сям' ёй жыў у аса бня ку по бач з ка зар-
ма мі. Па свя точ ных днях і да тах кам-
брыг Кал мы коў лю біў ла дзіць па ра-
ды, ча сам на ват з «афар боў кай тра-
вы» — ка лі праз тра фа рэ ты пі ла він не 
ма не жа раз ма лёў ва лі і пе ра тва ра лі 
яго ў ве лі зар ны ка ля ро вы ды ван або 
пла кат з за клі ка мі ці він ша ван ня мі. 
Лю бі лі «ко нар мей цы» так са ма на-
вед ваць «вы ез ды» — па ля выя ву-
чэн ні і ма неў ры ды ві зіі. Пры яз джа лі 
і яны, і ін шае вы со кае на чаль ства на 
трэ ні роў кі ў ма не жы — і май строў па-
гля дзець, і са мім па ся дзець у сяд ле. 
Заў сёд ні кам ма не жа быў ама тар ко-
ней Ва сіль Ста лін, ад яко га Да ва та ру 
ча сам да во дзі ла ся прос та ха вац ца. 
Усё гэ та вель мі на пруж ва ла яго, але 
ме ла і ста ноў чы бок — уся часць і 
яе ма ла ды на чаль нік шта ба па він ны 
бы лі па ста ян на зна хо дзіц ца ў доб рай 
фор ме і ў поў най ба я вой га тоў нас ці. 
І зна хо дзі лі ся...

У са ка ві ку 1941-га Да ва тар быў 
пры зна ча ны на чаль ні кам шта ба ка-
ва ле рый скай ды ві зіі імя Ста лі на, 
якая грун та ва ла ся па блі зу за ход няй 
мя жы, у г. Ваў ка выс ку. 36-я ка ва-
ле рый ская ды ві зія ўдзель ні ча ла ў 
са вец ка-фін лянд скай вай не. Та му 
доў гі час лі чы ла ся, што, маг чы ма, 
Да ва тар за яе і атры маў сваю пер-
шую ба я вую ўз на га ро ду — ор дэн 
«Чыр во ная Зор ка», але яго дач ка 
Ры та Львоў на пі ша, што, хут чэй за 
ўсё, гэ ты ор дэн — за Іс па нію.

«За мя жой не быў...»
Ра док з аў та бія гра фіі. Што тут 

мож на ска заць? Ну, па-пер шае, гэ та 
не ад па вя дае рэ ча іс нас ці, а, па-дру-
гое, хут чэй, ме на ві та зна хо джан не 
за мя жой вы ра та ва ла Да ва та ра ад 
арыш ту, бо мно гія яго та ва ры шы па 
ву чо бе бы лі рэ прэ са ва ныя ў 1937—
1938-м.

Ні дзе так і не ска за на, на вош та, 
ка лі і ку ды ён ез дзіў. Але яго бліз-
кія ўсё зра зу ме лі і так. Рап там стаў 
ву чыц ца за вяз ваць шнур кі на ча ра-
ві ках. Гэ тая на ву ка да ва ла ся яму з 
цяж кас цю, бо ён ні ко лі ў жыц ці не 
на сіў ча ра ві каў — толь кі бо ты. По-
тым ён на паў го да з'е хаў у да лё кую 
ка ман дзі роў ку, і сям'я рэ гу ляр на 
атрым лі ва ла ад яго ліс ты, якія не 
ме лі зва рот на га ад ра су і паш то вых 
штэм пе ляў на кан вер це. Бы лі яны 
цёп лы мі, але да во лі па доб ны мі адзін 
на дру гі: «жы вы-зда ро вы — шмат 

пра цы — люб лю-ца лую». Паз ней вы-
свет лі ла ся, што, як і ў ін шых ка ман-
дзі ро вач ных, ліс ты бы лі на пі са ныя 
за га дзя, а по тым іх рэ гу ляр на пад-
кла да лі ў паш то выя скрын кі — каб 
сям'я не хва ля ва ла ся.

«По тым баць ка рап там вяр нуў ся 
і пры вёз усім за меж ныя па да рун-
кі: мне — кур тач ку з не ве ра год на 
доў гай ма лан кай і плі сі ра ва ную 
спад ні цу; ма ме — ад рэз ка рыч не-
ва га шоў ку, з яко га яна па шы ла 
вя чэр нюю доў гую су кен ку, — ус па-
мі нае Ры та Львоў на. — Са бе ж ён 
вёз і не да вёз на бор гра ма фон ных 
іго лак, але ака за ла ся, што іх увоз 
у СССР быў за ба ро не ны, та му 
пе рад да гля дам ён вы сы паў іх у 
мо ра, за ста ла ся толь кі пры го жая 
скры нач ка з ма лю нач кам са ба кі, 
які слу хае гра ма фон».
За тое ў яго рап там з'я ві ла ся цы-

віль нае адзен не — ка шу лі, шта ны, 
пін жак і на ват не каль кі галь шту каў. 
Праў да, доб ра за вяз ваць на іх ву-
зел ён так і не на ву чыў ся. Паз ней 
не як Леў Мі хай ла віч аб мо віў ся, што 
на ра дзі му плыў мо рам, што іх суд на 
бам бі лі фа шысц кія са ма лё ты і на-
ват па каз ваў, як гэ та ад бы ва ла ся, 
вы ка рыс тоў ва ю чы прас у якас ці ка-
раб ля.

Мяр ку ю чы па яго мя нуш цы «Ляс-
нік», якая ста ла вя до май паз ней, 
Да ва тар быў у гру пе «та ва ры ша 
Аль фрэ да» (Ста ні сла ва Аляк се е ві-
ча Ваў пша са ва), стар ша га ва ен на га 
са вет ні ка ка ман дар ма 14-га пар ты-
зан ска га кор пу са рэс пуб лі кан цаў. 
Гру па і са ма ўдзель ні ча ла ў ба ях, і 
«на ву ча ла ра да вы і афі цэр скі склад 
кор пу са пад рыў но му і ды вер сій най 
май стэр ству, рас пра цоў ва ла пла ны 
ба я вых апе ра цый, да па ма га ла пе ра-
кід ваць пар ты зан скія атра ды ў тыл 
ва ро жых вой скаў. У іх аба вяз кі ўва-
хо дзі ла і за бес пя чэн не бяс пе кі чле-
наў Па літ бю ро ЦК кам пар тыі Іс па ніі». 
Да ва тар вы ву чаў і так ты ку пры мя-
нен ня фран кіс та мі ў ба ях ма ра кан-
скай ка ва ле рыі, якая пе ра ўзы хо дзі ла 
рэс пуб лі кан скую як па коль кас ці, так 
і па так ты цы. Ака за ла ся, што ма ра-
кан ская ка ва ле рыя да бі ла ся знач ных 
пос пе хаў у ба ях толь кі ў спа лу чэн ні 

з мо та пя хо тай, бро не ма шы на мі і ма-
та цык ла мі з ку ля мё та мі. Та кія час ці 
там на зы ва лі ся «хут кі мі», і, маг чы ма, 
ме на ві та яны да лі Да ва та ру пад каз-
ку бу ду чых рэй даў, якія да зва ля лі 
эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць ка ва ле-
рыю ў су час най ма неў ра най вай не. 
Ва ўся кім вы пад ку не ўза ба ве пас ля 
яго вяр тан ня з Іс па ніі цяж кія ка ва-
ле рый скія кар пу сы Чыр во най Ар міі 
па ча лі рас фар мі роў ваць.

Пе рай шоў шы ў 36-ю ка ва ле рый-
скую ды ві зію, боль шую част ку ча су 
Да ва тар пра во дзіў у Ваў ка выс ку, 
ад нак час та пры яз джаў у Маск ву 
па спра вах, за ад но рых ту ю чы сям'ю 
да пе ра ез ду на но вае мес ца служ-
бы. З кож ным пры ез дам усё больш 
змроч ны мі ста на ві лі ся яго пра гно зы 
аб не па збеж най вай не. Ня гле дзя чы 
на гэ та, ся мей ныя скры ні з рэ ча-
мі бы лі спа ка ва ныя і ад праў ле ныя 
на за хад. За ха ва ла ся па свед чан не 
ад 1 чэр ве ня 1941 г. на пра езд усёй 
сям'і ў Ваў ка выск. Ры та Львоў на 
сцвяр джае, што дзесь ці на ву чэн нях 
па блі зу мя жы баць ка пра сту дзіў ся і 
ў ся рэ дзі не чэр ве ня ля жаў з вост-
рым ра ды ку лі там у ва ен ным шпі та лі 
ў Срэб ным за вул ку на Ар ба це. Рап-
там ма ці атры ма ла тэ ле гра му з Ваў-

ка выс ка ад яго но ва га ка ман дзі ра 
ды ві зіі ге не рал-ма ё ра Зы бі на «Леў 
Мі хай ла віч, сям'ю не пры возь це, ква-
тэ ра за ня тая». Сям'я лі чыць, што гэ-
та быў умоў ны знак для та го, каб 
ён не вёз жон ку і дзя цей на су страч 
не па збеж най вай не.

Хут чэй за ўсё, што і ля чэн не ў 
шпі та лі, і гэ тая тэ ле гра ма бы лі пры-
крыц цём за трым кі Да ва та ра ў Маск-
ве для да ру чэн ня яму спец за дан ня 
ў вы пад ку ня мец ка га на па ду, што і 
ад бы ло ся.

Пер шая ўзна га ро да 
Да ва та ра 
ў час вай ны — 
за пер шы залп 
«ка цю шы»?

Да след чы каў ба я во га шля ху ге-
не ра ла хва ля ва ла пы тан не, за што 
Да ва тар атры маў сваю пер шую 
ба я вую ўзна га ро ду ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Ор дэ нам Чыр во-
на га Сця га ён быў уз на га ро джа ны 
9 жніў ня 1941 г. Ім гэ ты факт здаў ся 
не ха рак тэр ным — па ча так вай ны, 
Чыр во ная Ар мія бес пе ра пын на ад-
сту пае, яе час ці раз-по раз аказ ва-
юц ца ў акру жэн ні і гі нуць, а на чаль нік 
шта ба акру жа най нем ца мі ды ві зіі, які 
ака заў ся 22 чэр ве ня 1941 г. у «мас-
коў скім шпі та лі», рап там атрым лі вае 
та кую вы со кую ўзна га ро ду.

Ад каз, хоць і зу сім ня яў ны, быў 
зной дзе ны ў ар хі вах Мі ніс тэр ства 
аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Вось 
што га во рыц ца ва ўзна га род ным 
ліс це Льва Мі хай ла ві ча, пад пі са ным 
ге не рал-ад' ютан там ка ман ду ю ча га 
За ход ня га на прам ку мар ша ла Ці ма-
шэн кі ге не рал-ма ё рам Бе ла кас ко-
вым: «У пе ры яд ба ёў з гер ман скім 
фа шыз мам пал коў нік Да ва тар вы-
кон ваў ад каз ныя за да чы Га лоў на ка-
ман ду ю ча га па пе ра да чы апе ра тыў-
на га за га ду злу чэн ням, так са ма па 
да стаў цы бо еп ры па саў на пе ра да-

выя па зі цыі. 16 лі пе ня, вы кон ва ю чы 
за гад Га лоў на ка ман ду ю ча га, вы явіў 
мо та ме хат рад са пер ні ка, які ру хаў ся 
да Крас на га (Смал. вобл.). Пал коў-
нік Да ва тар ар га ні за ваў раз роз не-
ныя час ці і з імі ўда рыў па во ра гу і 
вы біў яго з Крас на га. Ня гле дзя чы 
на скла да ную ба я вую аб ста ноў ку, 
пал коў нік Да ва тар усе за да чы Га-
лоў на ка ман ду ю ча га вы ка наў цал кам 
і ў тэр мін».

Дзіў ным тут па да ец ца тое, што 
ў гэ тым да ку мен це пра ма ўказ ва-
ец ца, што Да ва тар вы кон ваў апе ра-
тыў ны за гад Га лоў на ка ман ду ю ча га. 
Ста но віц ца яс на, што га вор ка ідзе 
пра ней кую зна ка вую па дзею. 10 лі-
пе ня нем цы па ча лі на ступ лен не на 
Сма ленск. Што ж та ко га на на ступ-
ны дзень бы ло да ру ча на пал коў ні-
ку Да ва та ру, што за па тра ба ва ла не 
прос та да стаў кі злу чэн ням за га даў 
Ста лі на, але і бо еп ры па саў для іх 
вы ка нан ня? Які мі сі ла мі ён змог гэ-
та зра біць?

Тут на во чы да след чы кам тра піў-
ся яшчэ адзін да ку мент аб уз на га-
ро джан ні, якое ад бы ла ся ў гэ ты ж 
час: ка ман дзі ру 57-й тан ка вай ды ві зіі 
пал коў ні ку Мі шу лі ну ў адзін дзень 
бы лі пры свое ны зван ні Ге роя Са-

ЛЕЎ ДА ВА ТАР,

З жонкай і дачкой Рытай. 1939.
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вец ка га Са ю за і ге не рал-лей тэ нан-
та тан ка вых вой скаў (абы хо дзя чы 
зван не ге не рал-ма ё ра)! І ад бы ло ся 
гэ та... 24 лі пе ня 1941-га — у той 
са мы дзень, ка лі бы ло пад пі са на 
прад стаў лен не і на Да ва та ра. Ма ла 
та го — яны абод ва ва я ва лі на За-
ход нім фрон це і на ват у ад ным і тым 
жа мес цы. А за два дні да гэ та га быў 
пад пі са ны Указ аб пры сва ен ні зван-
ня Ге роя Са вец ка га Са ю за ка пі та-
ну-тан кіс ту Ка ду чэн ку — на мес ні ку 
ка ман дзі ра ба таль ё на тан каў Т-34 у 
ды ві зіі Мі шу лі на. Цал кам ві да воч на, 
што ўсе трое ўдзель ні ча лі ў ней кай 
най важ ней шай ба я вой апе ра цыі, да-
ру ча най аса біс та Ста лі ным. Ад каз 
з'я віў ся зу сім не ча ка на — у кні зе 
А. Глуш ко «Пер ша пра ход цы ра ке-
та бу да ван ня» пры ве дзе на фо та су-
пра цоў ні каў ра кет на га на ву ко ва-да-
след ча га ін сты ту та, уз на га ро джа ных 
за ства рэн не «ка цю шы», дзе по бач з 
Кос ці ка вым, які атры маў зор ку Ге роя 
Сацп ра цы, ста іць Мі шу лін у но вень-
кай ге не раль скай фор ме і так са ма з 
за ла той зор кай Ге роя.

Ста но віц ца яс на, што пры чы най 
усіх гэ тых уз на га ро джан няў стаў 
па спя хо вы пер шы ба я вы залп ра-
кет ных уста но вак М-13 («ка цюш»), 
зроб ле ны 14 лі пе ня 1941-га ба та рэ-
яй ка пі та на Флё ра ва па скап лен ні 
чы гу нач ных са ста ваў на стан цыі 
Ор ша-Та вар ная. Ве ра год на, там 
по бач са скла да мі з ня мец кай тэх ні-
кай, бо еп ры па са мі і га ру чым апы ну-
лі ся і са вец кія скла ды з сак рэт най 
збро яй — ра кет ны мі ўста ноў ка мі, 
якія не па спе лі эва ку і ра ваць, і бо-
е за па сам. Іх трэ ба бы ло зні шчыць. 
Для зні шчэн ня гэ тых эша ло наў і бы-
ла па сла на ба та рэя ка пі та на Флё-
ра ва — 7 пус ка вых уста но вак М-13 
на ша сі ЗІС-6 з вя лі кай коль кас цю 
ма шын су пра ва джэн ня (170!). Гру-
па пра рва ла ся ў тыл пра ціў ні ка і 
шу ка ла ся род чы гу нач ных скла доў 
пры зна ча ныя для зні шчэн ня. Пры 
гэ тым яна дай шла ўжо да Ба ры-
са ва. Але па трэб ныя скла ды бы лі 
вы яў ле ныя толь кі ў Ор шы, ку ды і 
пе ра на кі ра ва лі ба та рэю Флё ра ва.

Вось якім, хут чэй за ўсё, бы ло 
«ад каз нае да ру чэн не» Да ва та ра: ва 
ўмо вах рас па ча та га ня мец ка га на-
ступ лен ня ён па ві нен быў пра рвац ца 
ў штаб 16-й ар міі і атры маць тан ка-
вае і пя хот нае пры крыц цё для су-
пра ва джэн ня ба та рэі Флё ра ва ў ру ху 
па ты лах пра ціў ні ка. За тым, пас ля 
вы ка нан ня за да чы, вы вес ці ба та рэю 
на тэ ры то рыю, за ня тую са вец кі мі 
вой ска мі. Усё гэ та бы ло вы ка на на 
ў пе ры яд 11-16 лі пе ня. Гэ та па цвяр-
джа юць і да ты на ліс тах Да ва та ра, 
якія за ха ва лі ся ў сям'і: «7 лі пе ня 41 г. 
г. Сма ленск. Я да ехаў на ра маль на. 
Ад рас па куль не вя до мы». «10 лі пе-
ня 41 г. Ліс ты бу ду пі саць на пош ту 
да за па тра ба ван ня...» Зна чыць, ён 

вы ехаў з Маск вы ўжо пас ля вы ступ-
лен ня Ста лі на па ра дыё (3 лі пе ня) 
і яго вяр тан ня да спраў, г.зн. мог 
атры маць асаб лі вае за дан не і паў-
на моц твы на ват аса біс та ад яго.

Незра зу ме ла толь кі, ча му не ад-
на знач на бы ла ацэ не ная пра ва ды-
ром гэ тая ба я вая ра бо та Да ва та ра, 
Мі шу лі на і Ка ду чэн кі. Яшчэ менш 
зра зу ме ла, ча му ні як не быў ад зна-
ча ны ка ман дзір ба та рэі М-13 ка пі тан 
Флё раў, які ў 1960 го дзе быў прад-
стаў ле ны да зван ня Ге роя, але ўзна-
га ро дзі лі яго толь кі ў 1963-м... ор дэ-
нам Ай чын най вай ны (па смя рот на). І 
аж но ў 1995-м яму бы ло па смя рот на 
пры свое на зван не Ге роя Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі.

Хо чац ца ад зна чыць, што ў гэ тай 
апе ра цыі по бач з Да ва та рам быў бу-
ду чы начш та ба яго кор пу са (ка пі тан 
у лі пе ні, а ў ліс та па дзе — ужо пал-
коў нік) Кар та вен ка. Ён ад на ча со ва 
з Да ва та рам быў уз на га ро джа ны 
ор дэ нам Чыр во на га Сця га за тое, 
як гэ та ска за на ў яго ўзна га род ным 
ліс це, «што з бо ем пра бі ваў ся на пе-
рад і да стаў ляў вог не за па сы на мес-
ца аж да гар мат». Гэ та дае сур' ёз ныя 
пад ста вы для ра зу мен ня та го, што 
ад бы ва ла ся та ды пад Сма лен скам. 
Бо гэ тыя ўзна га ро джан ні бы лі ў лі ку 
пер шых уз на га ро джан няў той вай ны. 
Але ж во раг не быў раз бі ты. Сма-
ленск зда лі. Дык за што ўзна га родж-
ва лі? Якія па стаў ле ныя пра ва ды ром 
за да чы бы лі вы ка на ны? Аказ ва ец ца, 
вель мі важ ныя.

Ка ман ду ю чы 
кор пу сам

У лі пе ні-ве рас ні 1941-га Да ва тар 
меў на ру ках да ку мент (хут чэй за ўсё, 
ман дат ДКА) з та кі мі паў на моц тва-
мі, што лю быя су стрэ тыя ім во ін скія 
гру пы, якія вы хо дзяць з акру жэн ня, 
і на ват цэ лыя час ці бы лі аба вя за ныя 
пад па рад коў вац ца яму і вы кон ваць 
усе яго ўка зан ні. Так не ад клад на 
пад па рад ка ва лі ся Да ва та ру дзве 
ка ва лерй скія ды ві зіі — 50-я Ку бан-
ская пад ка ман да ван нем пал коў ні ка 
І.А. Плі е ва і 53-я Стаў ра поль ская на 
ча ле з кам бры гам К.С. Мель ні кам. 
Па ўспа мі нах Плі е ва, ме на ві та на 
ра цэ Мя жа, у ра ё не во зе ра Ем лень, 
ма ла ды, пад цяг ну ты пал коў нік, які 
пры зна ём стве прад ста віў ся «афі цэ-
рам су вя зі шта ба фрон ту», уз на ча ліў 
Асоб ную ка ва ле рый скую гру пу За-
ход ня га фрон ту і па вёў яе ў пер шы 
рэйд па ты лах пра ціў ні ка.

Га лоў ны мі мэ та мі рэй ду ста лі 
скла ды, на якія яны вы хо дзі лі (ужо 
за хоп ле ныя на ват ад бі ва лі ў пра-
ціў ні ка), да стаў ля лі бо еп ры па сы ар-
ты ле рый скім і мі на мёт ным час цям, 
уз брой ва лі і за бяс печ ва лі бо еп ры па-
са мі мяс цо выя пар ты зан скія атра ды і 

пад ры ва лі ўсё, што не маг лі вы вез ці. 
Ме на ві та гэ та з'яў ля ла ся га лоў най 
бо е за да чай ка ва ле рый скай гру пы 
Да ва та ра пад час усіх яе рэй даў па 
ты лах, а так са ма ўсіх ін шых кав груп, 
якія здзяйс ня лі рэй ды ў ін шых мес-
цах.

Яны на во дзі лі жах на фа шыс таў, 
не ча ка на з'яў ля ю чы ся ў іх ты лах. Да-
ва тар, які і сам быў май страм ша-
бель най руб кі і вы дат ным на ез ні кам, 
амаль у поў ным скла дзе па вёў за са-
бой на фронт ка ва ле рый скую гру пу 
ле ген дар на га ар тыс та Мас коў ска га 
цыр ка Мі ха і ла Ту га на ва.

Да ва тар цы пра ні ка лі ў глы бо кі 
тыл пра ціў ні ка, зні шча лі скла ды з 
бо еп ры па са мі і за па са мі хар ча ван-
ня, вы во дзі лі акру жэн цаў, вы во зі лі 
па ра не ных, ства ра лі пар ты зан скія 
атра ды.

«Але іш лі яны і ў ла ба выя ата кі, 
гэ та так са ма вя до ма і коль кі ра зоў у 
кі но па ка за на, — ка жа Ры та Да ва-
тар. — Я ве даю ка ва ле рыс та Іван кі-
на, які на ка ні кі нуў ся з шаш кай на 
танк. Ну, хі ба гэ та не подз віг? Ён быў 
уз на га ро джа ны. Але звы чай на пе рад 
бо ем яны спеш ва лі ся і да лей хто з 
він тоў кі, хто з ку ля мё та — гра мі лі і 
нем цаў, і іх тэх ні ку. Ту га наў цы прос-
та аша лам ля лі нем цаў — то з-пад 
ка ня вы ска чаць, то ў поў ны рост на 
яго ўско чаць. Нем цы бы лі ўра жа ны 
та кім май стэр ствам», — ка жа Ры та 
Львоў на.

У ліс тоў ках, рас кле е ных у аку пі-
ра ва ных нем ца мі пад мас коў ных вёс-
ках, за га ла ву Да ва та ра бы ла па абя-
ца на буй ная ўзна га ро да — 100 ты сяч 
рэйхс ма рак. Каб ад помс ціць ге не ра-
лу, нем цы цал кам спа лі лі яго род-
ную вёс ку Хо ці на ў Бе ла ру сі. Баць кі 
і сяст ра Льва Мі хай ла ві ча па спе лі 
ўця чы ў лес да пар ты за наў.

Пас ля зда чы Сма лен ска па ме ры 
на блі жэн ня фрон ту да Маск вы ўсё 
скла да ней ста на ві ла ся зда бы ча і да-
стаў ка бо еп ры па саў са стра тэ гіч ных 
скла доў. Ка ва ле рый скую гру пу Да-
ва та ра ўсё больш ста лі раз гля даць 
як лі ней нае злу чэн не, якое вы ка рыс-
тоў ва ла ра кет ныя ўста ноў кі — уюч ны 
і сан ка вы ва ры ян ты. Гэ та да зва ля ла 
хут ка пе ра кі даць яе на па трэб ныя 
ўчаст кі фрон ту цал кам або па част-
ках — ды ві зі я мі.

Ві да воч на, Да ва тар пра тэс та ваў 
су праць вы ка ры стан ня злу чэн няў 
яго кор пу са ў якас ці пра мой за ме ны 
страл ко вых ды ві зій (вя до ма, на прык-
лад, што Ра ка соў скі ад мо віў Жу ка-
ву, які пра па ноў ваў яму ўзна ча ліць 
вай ско выя ка ва ле рый скія кар пу сы, 
па лі чыў шы ня пра віль ным кі даць кон-
ні каў на тан кі). На пэў на, па доб ныя 
экс цэ сы ме лі мес ца і з Да ва та рам. 
У вы ні ку ён быў пры зна ча ны на мес-
ні кам ка ман ду ю ча га ар мі яй і ка ман-
дзі рам гру пы вой скаў, у склад якіх 
ува хо дзіў і яго кор пус. Гэ тым пры зна-
чэн нем Да ва тар з пад па рад ка ван ня 
Стаў кі пе ра во дзіў ся ў не па срэд нае 
пад па рад ка ван не ка ман ду ю ча га 
фрон там.

Пры гэ тым пры зна чэн ні ён атры-
маў за піс ку ад ка ман ду ю ча га За-
ход нім фрон там Жу ка ва. У за піс-
цы, як ка жа дач ка ге не ра ла Ры та 
Львоў на, Жу каў з улас ці вай яму 
рэз кас цю па пра каў Да ва та ра ў не-

ра шу час ці. Цал кам ві да воч на, што 
га вор ка іш ла аб ня зго дзе Да ва-
та ра з вы ка ры стан нем ка ва ле рыі 
як звы чай най пя хо ты, ка лі бай-
цы спеш ва лі ся, уклад ва лі ко ней 
на зям лю і з-за іх вя лі агонь па 
пра ціў ні ку. Ён лі чыў, што знач на 
боль шую ка рысць пры ня се рэйд 
кон най гру пы па ты лах, які ад цяг не 
з фрон ту знач ныя сі лы нем цаў. У 
вы ні ку ў мо мант контр на ступ лен-
ня са вец кіх вой скаў пад Маск вой 
Да ва та ра з толь кі што сфар мі ра-
ва най не аб стра ля най 20-й кав-
ды ві зі яй пад пал коў ні ка Таў лі е ва 
пе рад алі ў 5-ю ар мію ге не ра ла Го-
ва ра ва. За вяр шэн нем ўся го гэ та га 
лан цуж ка з вы пад ко вас цяў і за ка-
на мер нас цяў ста ла не ве ра год ная 
ку ля мёт ная чар га, якая аба рва ла 
жыц цё ге роя.

Пе рад гі бел лю 
ён ад пус ціў 
свай го ба я во га ка ня

Гэ та зда ры ла ся не па да лёк ад 
вёс кі Па лаш кі на, што за 12 кі ла-
мет раў ад г. Ру зы. Да ва тар аса біс та 
агля даў у бі нокль мяс цо васць пе рад 
бо ем. Ка за кі зна хо дзі лі ся за спі най 
ка ман дзі ра — мет раў за 700. Ге не-
рал ад пус ціў ка ня і зняў бур ку, якая 
на фо не за сне жа на га по ля і рэд кіх 
дрэў бы ла доб рай мі шэн ню. І толь-
кі ён стаў у поў ны рост, як яго тут 
жа лі та раль на пра шы ла ку ля мёт най 
чар гой. Льву Да ва та ру бы ло ўся го 
толь кі 38.

Ад бы ло ся гэ та 19 снеж ня 1941-га, 
ка лі на шы вой скі ўжо пе рай шлі ад 
аба рон чых біт ваў да контр на ступ-
лен ня. За дзень да гі бе лі Да ва тар 
атры маў ужо зга да ную вы шэй шыф-
роў ку ад ка ман ду ю ча га За ход нім 
фрон там Жу ка ва.

У гэ ты час жон ка ге не ра ла, Але на 
Лаў рэнць еў на, дач ка Ры та, ста рэй-
шы брат Аляк сандр, яко га ў сям'і ўсе 
зва лі Шу рам, зна хо дзі лі ся ў эва ку-
а цыі.

«Ма ма, ка лі атры ма ла тэ ле гра му, 
у якой па ве дам ля ла ся пра смерць 
баць кі, нам ні чо га не ска за ла, — ус-
па мі нае Ры та Львоў на. — Прос та 
па яе па во дзі нах мы зра зу ме лі, што 
ад бы ло ся неш та не па праў нае. По-
тым яна, вя до ма, па ка за ла яе нам, 
але тут жа ста ла га ва рыць, што гэ та 
па мыл ка, што нам трэ ба збі рац ца ў 
Маск ву».

Але на Лаў рэнць еў на з дзець-
мі жы ла та ды ў ма лень кай вё сач-
цы Вар ла ка ва пад Чэ ля бін скам. «З 
Маск вы нас эва ку і ра ва лі імк лі ва. Мы 
жы лі та ды на Кам са моль скім пра-
спек це. Пад' ехаў ста ліч ны ка мен дант 
Ар цем' еў, нас па гру зі лі ў гру за ві кі і 
хут ка па вез лі на Ка зан скі вак зал. Мы 
з'е ха лі, прак тыч на, у чым бы лі», — 
ка жа Ры та Да ва тар.

Яны пры бы лі, і амаль сле дам пры-
ля це ла тэ ле гра ма пра гі бель Льва 
Мі хай ла ві ча. У ёй ка ман да ван не 
2-га гвар дзей ска га ка ва ле рый ска-
га кор пу са па ве дам ля ла пра смерць 
Да ва та ра і пра тое, што ўвесь аса бо-
вы склад даў клят ву ад помс ціць за 

свай го ка ман дзі ра.
У гэ ты ж дзень сям'я атры ма ла і 

па сыл ку, якую Да ва тар ад пра віў з 
Маск вы. У ёй бы лі су ха ры, цу кар і 
цёп лыя рэ чы, якія ён са браў у апус-
це лай ква тэ ры на Кам са моль скім 
пра спек це.

З вёс кі, дзе лю бы цяг нік спы няў ся 
роў на на хві лі ну, Але на Лаў рэнць еў-
на з сы нам і дач кой еха лі ў ва го не да 
Маск вы больш як два ме ся цы.

«Мы пры еха лі ў Маск ву 8 са ка-
ві ка 42-га, акра мя во шай, мы з са-
бой ні чо га не пры вез лі. Што та кое 
цяп луш ка? Гэ та — ва гон для пе ра-
воз кі жы вё лы. Па ся рэ дзі не печ-
ка-бур жуй ка, ва кол яе драў ля ныя 
лаў кі, на іх — лю дзі, якія схі лі лі ся 
да гэ тай печ кі. Твар і ру кі ў цяп ле, 
а спі на ў інеі», — рас па вя дае Ры-
та Да ва тар. Але на Лаў рэнць еў на 
па ве ры ла ў смерць му жа толь кі та-
ды, ка лі ёй пе рад алі фа та гра фію, 
зроб ле ную за не каль кі хві лін да 
па чат ку крэ ма цыі це ла ге не ра ла.
Яны па жа ні лі ся не ўза ба ве пас ля 

зна ём ства — у 1926-м, ра зам пра-
жы лі амаль 16 га доў. Больш Але на 
Лаў рэнць еў на за муж не вы хо дзі ла.

Па куль ка ва ле рый скі кор пус Да-
ва та ра ста яў пад Маск вой, ка за кі, 
як маг лі, пад корм лі ва лі сям'ю Льва 
Мі хай ла ві ча. Пры во зі лі ка цял кі з пяр-
ло вай ка шай, су ха ры. «Пры яз джа лі 
гэ тыя да рос лыя, су ро выя муж чы ны з 
аб вет ра ны мі тва ра мі, у па па хах, бе ке-
шах. Пры ціс нуць мя не да ся бе, па дра-
па юць мой твар ор дэ на мі і ме да ля мі і 
пла чуць. Вось гэ тыя ка за кі са слязь мі 
на ва чах на ўсё жыц цё за ста лі ся ў ма-
іх ус па мі нах», — ка жа Ры та Да ва тар. 
Пас ля смер ці Льва Мі хай ла ві ча ка ва-
ле рый скім кор пу сам ка ман да ва лі не 
менш пра слаў ле ныя во е на чаль ні кі Іса 
Плі еў, Ула дзі мір Кру каў.

Але ме на ві та Да ва та ра ка за кі да 
кан ца вай ны лі чы лі сва ім баць кам-
ка ман дзі рам.

«Я не ве даю ча му, але та та вай 
«За ла той Зор кі» нам так і не пе ра-
далі. А яму ўжо на дру гі дзень пас ля 
гі бе лі, 21 снеж ня, бы ло пры свое на 
гэ тае вы со кае зван не па смя рот на. 
Спа чат ку ма ма не як спра ба ва ла 
вы свет ліць, ча му нас вы ра шы лі па-
кі нуць без гэ та га ме да ля, а по тым 
вы ра шы лі не ра біць гэ та га. Вы ве-
да е це, і ў вай ну, і пас ля ма ма ўсё 
больш вы ра ша ла бы та выя праб ле-
мы. Мы, вя до ма, атрым лі ва лі да-
па мо гу за баць ку, але жы лі вель мі 
цяж ка, і гас па дар чыя кло па ты нас 
прос та асіль ва лі», — ус па мі нае дач-
ка Да ва та ра.

Яны жы лі ў па коі ў ад ным з да моў 
на Кам са моль скім пра спек це і ні ко лі 
імем ге роя Да ва та ра не спе ку ля ва лі. 
Каб да стаць дро вы, як і ўсе маск ві чы 
ў тую па ру, па доў гу ста я лі ў чэр гах 
на пры ёме да чы ноў ні каў. Як усе, 
гэ тыя дро вы са мі пі ла ва лі і ка ло лі. 
Ра зам з ін шы мі жы ха ра мі ўскоп ва лі 
двор ка ля до ма і са дзі лі буль бу. Вы-
жы ва лі як маг лі.

Амаль 20 га доў 
прах ге не ра ла 
не быў па ха ва ны

Увесь гэ ты час Але на Лаў рэнць-
еў на да бі ва ла ся та го, каб у яе му-
жа бы ла звы чай ная ма гі ла, на якую 
мож на бы ло б прый сці і па кла ніц ца.

«Баць ка быў крэ мі ра ва ны на тэ-
ры то рыі мо гі лак Да нско га ма нас ты-
ра. Урна з яго пра хам ста я ла ў са-
мім крэ ма то рыі. Я доб ра па мя таю, 
як мы пры хо дзі лі ту ды з ма май, нам 
клю чом ад кры ва лі дзве ры за чор най 
фі ран кай. На ста ле — гэ тая скрын-
ка, по бач з ёй ста я лі яшчэ урны — з 
пра хам Іва на Пан фі ла ва і Вік та ра 
Та ла лі хі на. Ма ма, жон ка Пан фі ла-
ва — Ма рыя Іва наў на і баць кі Вік та-
ра — Ва сіль Іва на віч і Ве ра Іва наў на 
Та ла лі хі ны — ра зам ха дзі лі па ін стан-
цы ях і прос та вы бі ва лі мес ца на мо-
гіл ках», — ка жа Ры та Да ва тар.

І Да ва тар, і Пан фі лаў, і Та ла лі хін 
за гі ну лі ў 41-м, у час біт вы за аба ро-
ну Маск вы, у тым жа го дзе ім усім 
па смя рот на бы ло пры свое на зван не 
Ге роя Са вец ка га Са ю за. І толь кі ў 
1959-м іх па ха ва лі на Но ва дзя во чых 
мо гіл ках. Яны і ля жаць там — пля-
чом да пля ча.

Ана толь СЛА НЕЎ СКІ.

НЕ ВЯ ДО МЫ ГЕ НЕ РАЛ

З жонкай у дзень вяселля. 1926.


