
Яў ген на ра дзіў ся бо лей 

чым праз 20 га доў пас ля 

та го, як яго дзед, Па вел 

Га ра еў, знік без вес так 

у ха о се 41-га. Але за-

ста лі ся яго ліс ты, у якіх 

столь кі лю бо ві і цеп лы-

ні, што ха пі ла бы не на 

ад ну сям'ю. За не каль кі 

ме ся цаў рас стан ня ён 

па спеў на пі саць іх амаль 

два дзя сят кі. Апош ні да-

та ва ны 13 лі пе ня 1941 

го да, пас ля тон кая ні-

тач ка па між сал да там і 

яго до мам ра за рва ла ся. 

Да лей — ці шы ня...

ЛІС ТЫ З ФРОН ТУ
На па жоў клых і спа рах не-

лых ад ча су ста рон ках апош-

нія не каль кі ме ся цаў жыц ця 

Паў ла Га ра е ва. Ён быў пры-

зва ны ў ар мію ў маі 1941 го-

да і чор ную да ту, 22 чэр ве ня, 

су стрэў у Га ра ха вец кіх ва ен-

на-па ля вых ла ге рах. Ад туль 

іх часць спа чат ку на кі ра ва лі 

ў Гор кі (за раз Ніж ні Ноў га-

рад), а по тым на фронт...

Не ка то рыя ліс ты на ват 

пас ля му зей най рэ стаў ра цыі 

нель га пра чы таць — толь кі 

асоб ныя фра зы. Але іх да-

стат ко ва, каб зра зу мець, як 

«сын, муж, брат і баць ка» 

лю біць сва іх бліз кіх. Асаб лі-

ва «жін ку» Ка ця ры ну, з якой, 

абя цае, ка лі толь кі вер нец-

ца, «жыць вель мі доб ра». 

Ус па мі нае, як ім бы ло хо-

ра ша ра зам, про сіць час-

цей пі саць. «Атры ма еш ліст, 

ста не ра дас на, што ў мя-

не ёсць жін ка», — пі ша ён. 

А ў кан цы кра наль на-дзі ця-

чае з пры сма кам го ры чы: 

«Ца лую 999 ра зоў ды яшчэ 

адзін раз... Ды ня ма вас...»

У 41-м Паў лу Га ра е ву бы-

ло ўся го 20 га доў — той са-

мы ўзрост, ка лі жыц цё толь кі 

па чы на ец ца. У яго ліс тах 

па да ро зе на фронт шмат 

шчы рых пры знан няў і 

ня вы ка за най жур бы. 

«Шка да, што так ма ла з 

та бой па жы лі, — звяр та-

ец ца ён да лю бай. — Як 

ус пом ню, як жы лі з та-

бой, сэр ца ба ліць: які ж 

я не шчас лі вы на ра дзіў ся. 

Гэ ты са ба ка Гіт лер за ду-

маў вай ну. Гэ ту га дзі ну 

трэ ба раз да віць, змяць 

у па рах ню...» У апош нім 

ліс це бай ца, лі чы, ужо з 

пе ра да вой, пе ра пля лі ся 

жах, асу джа насць, на-

дзея. Ён пі ша пра бяс кон-

цыя ня мец кія бам бёж кі, 

га ра чыя баі, пе ра жы вае за 

бліз кіх і вель мі па іх су муе. 

«Так ах во та на вас па гля-

дзець, як вы жы вя це до ма. 

Не ве даю, уба чу вас ці не...» 

І про сіць — ча каць...

НІЖ НІ 
НОЎ ГА РАД — 
СМА ЛЕНСК — 
ЧА ВУ СЫ

Яў ген Зай цаў пе ра адо леў 

не ад ну ты ся чу кі ла мет раў, 

каб за свед чыць сваю па ва гу 

да дзе да. Яго сля ды ён шу-

каў у ва ен ка ма тах, ар хі вах, 

на вя до мых кож на му, хто 

ша нуе па мяць ге ро яў Вя лі-

кай Ай чын най вай ны, сай тах 

АБД «Ме ма ры ял» і «Па мяць 

на ро да». Шмат у чым да па-

маг лі ліс ты з фрон ту.

— Мая ма ці атры ма ла іх 

дзе сяць га доў та му, — ка жа 

су раз моў нік. — Іх ёй пе ра-

дала жан чы на, якая так са ма 

ка ха ла май го дзе да і доў га 

ча ка ла яго з вай ны. Ліс ты 

бы лі за вер ну тыя ў га зе-

ту — па тра па ныя, ся рэ дзі на 

рас сы па ла ся, але для ма ці 

яны бы лі да ра гія як адзі ная 

па мяць пра баць ку. Яна не 

ад ра зу ад ва жы ла ся мне іх 

ад даць. А ўжо ў му зеі мне 

да па маг лі вяр нуць гэ тыя па-

слан ні да жыц ця.

У сям'і Яў ге на Зай ца ва да 

па мя ці дзя доў-фран та ві коў 

ад но сі ны тра пят кія.

— У нас з жон кай на вай-

не ва я ва лі сем ча ла век, а 

вяр нуў ся толь кі адзін, мой 

пра дзед. Дзядзь ка жон кі па-

ха ва ны ў Бу да пеш це, брат 

май го дзе да Паў ла ў Каў на-

се, дзед Сця пан па баць каў-

скай лі ніі пад Ле нін гра дам. 

Да ўсіх ез дзі лі, і на ват не раз. 

Толь кі да Кі е ва не да еха лі 

па куль. І ў най блі жэй шы час 

на ўрад ці атры ма ец ца.

Ад ной чы Яў ге ну прый шла 

ідэя па кож ным з дзя доў зра-

біць па мят ны аль бом. Пра 

Паў ла Га ра е ва атры маў ся 

са мы сціп лы. Да вай ны жыў у 

вёс цы Май ка (так мяс цо выя 

для зруч нас ці на зы ва лі свой 

па сё лак Пер ша май скі) На-

зы ва еў ска га ра ё на Ом скай 

воб лас ці, пра ца ваў трак та-

рыс там. Вёс ка бы ла вя лі кая, 

а вось сён ня за ста ло ся ўся го 

не каль кі два роў. Ста рэй шыя 

яе жы ха ры даў но ўжо «пе-

ра ся лі лі ся» на там тэй шыя 

мо гіл кі. Там ля жаць і баць ка 

з ма ці Паў ла Га ра е ва. Яго 

баць ку, Ры го ра, так са ма ў 

42-м за бра лі на фронт, але 

яму па шчас ці ла вяр нуц ца. 

А вось сва іх сы ноў Паў ла і 

Іва на ён так і не да ча каў ся. 

Мес ца па ха ван ня Іва на вя до-

мае, а вось Паў ла — не.

Ідэя паў та рыць шлях Паў-

ла Га ра е ва на фронт і па-

гля дзець на ўсё яго ва чы ма 

прый шла Яў ге ну пас ля зна-

ём ства з 33-га до вым по шу-

ка ві кам Аляк се ем Та ра каш-

кі ным з Ніж ня га Ноў га ра да. 

Ма ла ды хло пец за ра зіў яго 

сва ёй апан та нас цю. Аляк сей 

ства рыў цэ лы сайт пра 160-ю 

Гор каў скую страл ко вую ды-

ві зію і збі рае ін фар ма цыю па 

кож ным з яе ўдзель ні каў.

З ліс тоў бай ца гэ тай ды-

ві зіі Паў ла Га ра е ва вя до-

ма, якія на се ле ныя пунк ты 

ён пра яз джаў па да ро зе 

на фронт. І марш рут уну ка 

атры маў ся та кі: Хан ты-Ман-

сійск — Маск ва — Ніж ні Ноў-

га рад — Га ра ха вец — зноў 

Маск ва — Ча ву сы.

ТУТ РА НЕЙ 
УЗ НІ МА ЛА СЯ 
ЗЯМ ЛЯ НА ДЫ БЫ...

Між во лі зга даў ся Ула дзі-

мір Вы соц кі з яго пес ня мі 

пра вай ну. Най леп шыя з іх 

ён, да рэ чы, на пі саў да філь-

маў па ды ло гіі бе ла рус ка га 

пісь мен ні ка Але ся Ада мо ві ча 

«Вай на пад стрэ ха мі» і «Сы-

ны ідуць у бой». У тым лі ку і 

пра брац кія ма гі лы. У Ча вус-

кім ра ё не іх бо лей за сот ню. 

Ёсць па ха ван не, дзе ля жыць 

ад на ча со ва дзве ты ся чы ча-

ла век. Над ім сён ня рас це 

лес. Ка жуць, там заў сё ды 

не звы чай на ці ха, на ват ка лі 

ва кол бу шуе моц ны ве цер.

Мы едзем па ста рой ча-

вус кай да ро зе. На мес-

нік ка ман дзі ра Ма гі-

лёў ска га аб лас но га 

гіс то ры ка-па тры я-

тыч на га по шу ка ва га 

клу ба «Вік кру» Сяр-

гей ТА ГА ЕЎ па каз вае 

Яў ге ну Зай ца ву мяс-

ці ны, дзе бай цы 160-й 

страл ко вай ды ві зіі тры-

ма лі аба ро ну. За ру лём 

аў то яшчэ адзін ба ец 

атра да Ві таль Дра-

кін. По шу ка вая пра ца 

для іх — сэнс жыц ця. 

У кож на га сям'я (або 

дзяў чы на), ра бо та, але 

там, дзе спра ва да ты-

чыц ца па мя ці ге ро яў 

вай ны, яны га то выя 

ах вя ра ваць усім, у тым лі ку 

аса біс тым ча сам. По шу ка вік 

з Ніж ня га Ноў га ра да Аляк-

сей Та ра каш кін пад ка заў 

Яў ге ну Зай ца ву ка ар ды на ты 

«ве да ю ча га ча ла ве ка» ў Ма-

гі лё ве — Мі ка лая Ба ры сен кі, 

на тхняль ні ка і ства раль ні ка 

клу ба «Вік кру». Яны су пра-

цоў ні ча юць не адзін год, 

да па ма га юць адзін ад на му. 

У Мі ка лая Ба ры сен кі ёсць 

кні га «1941: па ла ю чыя бе-

ра гі Дняп ра і Со жа», дзе ён 

пры свя ціў ба я во му шля ху 

160-й страл ко вай ды ві зіі цэ-

лы раз дзел. Ён не змог аса-

біс та су пра ва джаць гос ця, 

за яго гэ та зра біў не менш 

да свед ча ны по шу ка вік Сяр-

гей Та га еў.

Рас та, Гар ба ві чы, Ча ву-

сы — маг чы ма, гэ та той са-

мы апош ні ру беж ку ля мёт-

чы ка Паў ла Га ра е ва. Бай цы 

клу ба «Вік кру» не пер шы 

год пра цу юць на тэ ры то рыі 

Ча вус ка га ра ё на і доб ра ве-

да юць, як шчод ра па літ ая 

сал дац кай кры вёю ту тэй шая 

зям ля. За апош нія не каль-

кі га доў па іх іні цы я ты ве тут 

з'я ві ла ся яшчэ не каль кі ме-

ма ры яль ных комп лек саў ге-

ро ям Вя лі кай Ай чын най. Тут 

уста ноў ле ны пер шы ў кра і не 

пом нік штраф ні кам, дзе ля-

жаць бай цы не менш чым 

10 штраф ных рот.

У школь ным му зеі аг ра-

га рад ка Гар ба ві чы шмат 

экс па на таў, пры све ча ных 

Вя лі кай Ай чын най вай не. 

Бы лая на стаў ні ца гіс то рыі, 

кі раў ні ца му зея з 1986 го-

да Свят ла на Шы бут укла ла 

ўсю сваю ду шу ў гэ ту ўста-

но ву. Ра зам са школь ні ка-

мі не ад на ра зо ва на вед ва ла 

мес цы ба я вой сла вы, пра-

во дзі ла эк скур сіі. На огул, 

ту тэй шыя на стаў ні кі з вуч-

ня мі са бра лі та кі ба га ты 

ма тэ ры ял, што на ват пісь-

мен нік Кан стан цін Сі ма наў 

быў ура жа ны. Ён пры слаў у 

па да ру нак шко ле сваю тры-

ло гію «Жы выя і мёрт выя» з 

да роў ным под пі сам: «Пе да-

го гам і школь ні кам з вя лі-

кай па дзя кай за да па мо гу 

ў по шу ку лю дзей, пра якіх 

на пі са на гэ та кні га».

Па мяць аб ге ро ях за хоў-

вае Ча вус кі гіс то ры ка-края-

знаў чы му зей. Боль шая 

част ка яго ва ен ных экс па-

на таў — гэ та тое, што зной-

дзе на на мес цах ба ёў. Толь-

кі ў лі пе ні і па чат ку жніў ня 

1941 го да больш за 9 ты сяч 

бай цоў і ка ман дзі раў 160-й 

ды ві зіі скла лі га ло вы на ча-

вус кай зям лі. Пад час сва іх 

лет ніх вах таў по шу ка ві кі зна-

хо дзяць на тэ ры то рыі ра ё на 

неш та но вае ча соў вай ны. 

І му зей ная экс па зі цыя што-

год па паў ня ец ца.

— Мя не пе ра паў ня юць 

па чуц ці, ін фар ма цыю, што я 

атры маў, яшчэ трэ ба пе ра-

пра ца ваць, — Яў ген Зай цаў 

не ха вае сва іх эмо цый ад 

та ко га глы бо ка га эк скур су 

ў ва ен нае мі ну лае. — Я, ка-

неш не, ве даў, што дзе да не 

знай сці, але ад та го, што я 

па бы ваў на тым мес цы, дзе 

ён ха дзіў, па гля дзеў яго ва-

ча мі на гэ тую мяс цо васць, 

мне ста ла ляг чэй. Сё ле та 

ма ёй ма ці споў ніц ца 80 га-

доў, яна пе ра соў ва ец ца з 

цяж кас цю, сю ды яна дак лад-

на не да е дзе. Для яе бу дзе 

вя лі кай ра дас цю ўба чыць 

здым кі з мес цаў, дзе ва я ваў 

яе баць ка. А вось я, маг чы-

ма, пры еду яшчэ раз. Мне 

зда ец ца, што я вель мі бліз ка 

па ды шоў да та го мес ца, дзе 

знік без вес так мой дзед. І 

я вель мі ўдзяч ны Мі ка лаю 

Ба ры сен ку, Сяр гею Та га е-

ву, усім ас тат нім «вік круў-

цам», якія мне да па ма га лі, 

за іх па ва гу і са дзей ні чан не. 

Чар го вы раз пе ра ка наў ся, 

што бе ла ру сы — гэ та на-

шы бра ты. Ка лі ехаў сю ды, 

не ве даў, з кім бу ду су стра-

кац ца, ку ды звяр тац ца. Але 

мне ўвесь час шчас ці ла на 

доб рых лю дзей.

На чы гу нач ным вак за ле 

Ча вус па мяць во і наў 160-й 

страл ко вай ды ві зіі ўве ка ве-

ча на ў пом ні ку. Па куль Яў-

ген фа та гра фуе зна ка вае 

мес ца, уда ле чы ні на блі жа-

ец ца цяг нік, які едзе з бо-

ку Кры ча ва. Час на се кун-

ду пра лам ля ец ца, і за мест 

сне гу рап тоў на з'яў ля ец ца 

лі пень ская зе лень, а з акна 

ва го на ма хае нам ру кой зу-

сім яшчэ ма ла ды хло пец у 

гім нас цёр цы...

Мі ка лай БА РЫ СЕН КА, 

ка ман дзір Ма гі лёў ска га 

аб лас но га гіс то ры ка-па-

тры я тыч на га по шу ка ва га 

клу ба «Вік кру»:

— Лёс гэ тай ды ві зіі тра-

гіч ны. Пер шы яе ба таль-

ён пры быў на чы гу нач ную 

стан цыю Ча вус 10 лі пе ня 

1941-га, ка лі нем цы ўжо 

фар сі ра ва лі Дняп ро і зна-

хо дзі лі ся за 15 кі ла мет раў 

ад Гар ба віч. Пад раз дзя-

лен ні ды ві зіі пры бы ва лі ў 

Ча ву сы яшчэ да 14 лі пе ня, 

а 15-га яны бы лі ўжо за хоп-

ле ныя во ра гам. Эша ло ны, 

між тым, пра цяг ва лі іс ці, але 

вы гру жа лі ся на бліж ніх да 

Ча вус стан цы ях — у Ве ра-

мей ках, Кры ча ве. Чыр во-

на ар мей цаў 160-й ды ві зіі на 

па зі цыі на кі роў ва ла вы шэй-

ста я чае ка ман да ван не, пры-

чым на ват не та го кор пу са, 

у які яна ўва хо дзі ла. Гэ тыя 

па зі цыі бы лі вель мі ўмоў-

ныя, су цэль най аба ро ны не 

іс на ва ла, сал да ты з хо ду 

ўсту па лі ў бой. Ды ві зія так і 

не змаг ла са брац ца ра зам. 

Ка лі пры быў штаб ды ві зіі, ён 

не ве даў, дзе яе ба таль ё ны, 

пал кі. Нем цы пра бі лі да ро-

гу і пай шлі на Сма ленск, а 

на шы па зі цыі за ста ва лі ся 

ўба ку. Сал да ты ся дзе лі ў 

ако пах і тран шэ ях і ду ма-

лі, што тры ма юць аба ро ну. 

А нем цам га лоў нае бы ло 

ру хац ца на пе рад. Пас ля 

17 лі пе ня штаб 20-га страл-

ко ва га кор пу са, яко му пад-

па рад коў ва ла ся 160-я ды-

ві зія, на кі ра ваў ся ўздоўж 

Про ні ў бок вёс кі Аляк санд-

раў ка-2. У аба рон чых ба ях 

за гі ну лі ка ман дзір кор пу са 

ге не рал Сця пан Яро мін і 

яго на мес нік. Штаб ныя да-

ку мен ты да гэ туль ля жаць 

за ка па ныя дзесь ці ў ра ё-

не Пра пой ска (сён няш ня га 

Слаў га ра да). Мы іх шу ка ем, 

але па куль без вы ні ко ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та Сяр гея ТА ГА Е ВА.

Прай шоў яго ўнук Яў ген Зай цаў, які пры ехаў дзе ля гэ та га ў Ча вус кі ра ён з Хан ты-Ман сій ска

Мы ўша ноў ва ем ве тэ ра наў вай ны, ства ра ем ме-

ма ры яль ныя комп лек сы ў го нар аба рон цаў і вы зва-

лі це ляў, схі ля ем га ло вы ў хві лі не маў чан ня, ус кла-

да ем квет кі да абел іс каў — гэ та наш доўг і агуль ная 

па мяць. На шчад кі тых, хто ад даў свае жыц ці за 

мір нае не ба, едуць за сот ні кі ла мет раў да пом ні каў 

і абел іс каў, каб пра чы таць на іх род нае імя. Горш, 

ка лі гэ та га імя на гра ні це ня ма і мес ца па ха ван ня 

бліз ка га ча ла ве ка не вя до мае. Іх, знік лых без вес-

так, сён ня ты ся чы... Та му так ра ду юц ца по шу ка ві кі, 

ка лі атрым лі ва ец ца ўста на віць асо бу яшчэ ад на го 

ча ла ве ка. Сён няш ні ге рой так са ма афі цый на яшчэ 

не вяр нуў ся з вай ны. Але яго ўнук па ста віў за мэ ту 

зра біць усё, каб ад на віць яго па мяць.
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Свят ла на ШЫ БУТ (уся рэ дзі не з кні гай) за раз на пен сіі, але спе цы яль на прый шла ў шко лу, 
каб пра вес ці эк скур сію для ра сій ска га гос ця. 

Па вел Га ра еў.

ШЛЯ ХАМ 
ПАЎ ЛА ГА РА Е ВА


