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Мы су стрэ лі ся ў гас ці ні цы, дзе 
спы ні ла ся спа да ры ня Ай гуль. 
Яна мо жа па хва ліц ца не толь-
кі сва ім зна ка мі тым дзе дам. Яе 
баць ка — Ба хыт джан Бай ка-
да маў — вя до мы ка зах скі кам-
па зі тар, за сна валь нік ха ра вых 
спе ваў у Ка зах ста не, за слу жа-
ны дзе яч мас тац тваў кра і ны. 
Ме на ві та за яго вый шла за муж 
ста рэй шая дач ка Іва на Пан фі-
ла ва Ва лян ці на, якая, да рэ чы, 
слу жы ла ў мед сан ба це ды ві зіі, 
якой ка ман да ваў бу ду чы Ге рой 
Са вец ка га Са ю за. Толь кі пра гэ-
та кры ху паз ней...

СТА НАЎ ЛЕН НЕ 
АФІ ЦЭ РА

Іван Пан фі лаў на ра дзіў ся ў го ра-
дзе Пят роў ску, што ў Са ра таў скай 
воб лас ці. Яго баць ка быў кан тор скім 
пі са рам. Ма ці, Аляк санд ра За ха раў на, 
зай ма ла ся сям' ёй. Жан чы на моц на 
хва рэ ла, та му ра на па мер ла. Праз не-
каль кі га доў пай шоў з жыц ця і баць-
ка. У 14 га доў Іван Пан фі лаў за стаў ся 
круг лым сі ра той.

Ву чыў ся Іван у ча ты рох клас най 
цар коў на пры ход скай шко ле. Але 
скон чыў толь кі два кла сы: трэ ба бы-
ло пла ціць за на ву чан не, а гро шай 
не бы ло на ват на ежу. Каб за ра біць 
са бе на хлеб, пад ле так па ехаў у Са-
ра таў. У 17 га доў яго пры зва лі ў рус-
кую ім пе ра тар скую ар мію. Не ўза ба ве 
па ча ла ся Пер шая су свет ная вай на. 
«Ме на ві та ў гэ ты пе ры яд пра явіў ся 
яго ва ен ны та лент, — лі чыць унуч-
ка Пан фі ла ва. — Пас ля зна ка мі та га 
Бру сі лаў ска га пра ры ву, у якім удзель-
ні чаў дзед, яго ва ен нае май стэр ства 
ад зна чыў сам ге не рал Бру сі лаў».

Пад час са цы я ліс тыч най рэ ва лю цыі 
Пан фі лаў пе ра хо дзіць на бок са ве-
таў. Спа чат ку ва юе ў 1-м Са ра таў скім 
пал ку, по тым — у скла дзе 25-й Ча па-
еў скай ды ві зіі. Вель мі кра са моў ная 
дэ таль: пад час Гра ма дзян скай вай ны 
Пан фі лаў ва я ваў у Ча па еў скай ды ві зіі, 
а ў Вя лі кую Ай чын ную сын яе ле ген-
дар на га кам ды ва ка ман да ваў раз лі-
кам у Пан фі лаў скай ды ві зіі.

«КАМ ПЛЕКТ» 
З ПЯ ЦЯ РЫХ ДЗЯ ЦЕЙ

— Ка лі во ін скае пад раз дзя лен не 
Пан фі ла ва ква та ра ва ла ў го ра дзе Аві-
дзі о па лі, дзед су стрэў сваю адзі ную і 
не паў тор ную Ма ру сю, — рас каз вае 
Ай гуль Бай ка да ма ва. — Доў га не ду-
ма ю чы, ён пра па на ваў Ма рыі Іва наў не 
вый сці за яго за муж. Яна па еха ла з ім 
у Кі еў. І там 1 мая 1923 го да на ра дзі-
ла ся іх пер шая да чуш ка — мая ма ма, 
Ва лян ці на Іва наў на.

Пас ля за кан чэн ня шко лы чыр во-
ных ка ман дзі раў у Кі е ве ва ен ны лёс 
Пан фі ла ва быў звя за ны вы ключ на з 
Ся рэд няй Азі яй. Ка лі ў 1938 го дзе ён 
пры ехаў у Фрун зэ і яго пры зна чы лі 
ва ен ным ка мі са рам Кір гіз скай ССР, у 
вай скоў ца ўжо быў поў ны «кам плект» 
з пя ця рых дзя цей. Пас ля Ва лян ці ны ў 
Іва на і Ма рыі Пан фі ла вых на ра дзі ла ся 
яшчэ чац вё ра спад чын ні каў: Яў ге нія, 
Ула дзі лен, Га лі на і Мая.

— Дзя ду ля рэд ка бы ваў до ма, 
бо быў вель мі за ня ты, — га во рыць 
унуч ка Ге роя Са вец ка га Са ю за. — 
Ка лі зна хо дзіў ся воль ны час, гу ляў з 
дзець мі ў ва лей бол, фут бол. Лю біў 
сам рас паль ваць са ма вар. У яго на-
ват бы ла асаб лі вая тэх на ло гія за вар кі 
гар ба ты. Іван Ва сіль е віч не пры зна ваў 
ме та ліч ны чай нік: лі чыў, што ён псуе 
смак гар ба ты. За са ма ва рам ня рэд-
ка гу ча лі рус кія на род ныя пес ні, пес ні 
Гра ма дзян скай вай ны.

ФАР МІ РА ВАН НЕ 
ДЫ ВІ ЗІІ

Іван Пан фі лаў быў заў зя тым па-
ляў ні чым і ры ба ком. Ён заў сё ды імк-
нуў ся ўзяць ад па чы нак во сен ню, ка лі 
да зва ля ла ся па ля ван не. Але ў 1941-м 
вы ра шы лі па ехаць да мо ра, у Крым. 
Праў да, ад па чыць не атры ма ла ся — 
па ча ла ся Вя лі кая Ай чын ная вай на...

Як толь кі вяр ну-
лі ся да моў, Пан фі-
лаў атры маў за гад 
фар мі ра ваць 316-ю 
страл ко вую ды ві зію 
ў Ал ма-Аце. У склад 
ды ві зіі ўва хо дзяць 
жы ха ры Ал ма-Аты, 
Ал ма а цін скай воб-
лас ці і Кір гі зіі. Ды-
ві зія бы ла ство ра на 
12 лі пе ня 1941 го-
да. А ўжо 18 жніў ня 
сал да ты па гру зі лі ся 
ў эша ло ны і па еха лі 
на фронт.

— За гэ ты ка рот кі 
пе ры яд Іван Ва сіль-
е віч змог не толь кі 
поў нас цю ўкам плек-
та ваць ды ві зію, а і 
пад рых та ваць сал-
дат, — рас каз вае 
Ай гуль Бай ка да ма-
ва. — Ён ве даў, што 
гэ та бу дзе вай на не ко ней з шаш ка мі, 
а ме ха ні за ва ная вай на. Та му пер шае, 
што зра біў, — па чаў на ву чаць бай цоў 
з той мэ тай, каб пе ра маг чы тан ка бо-
язь. Трэ ні роў кі ар га ні за ва лі пад Ал ма-
Атой, дзе на па зі цыі бай цоў ру ха лі ся 
трак та ры. Дзед ка заў сва ім сал да там, 
што танк — той жа трак тар, толь кі 
з гар ма тай. Так вай скоў цы бы лі ўжо 
пад рых та ва ныя да ба раць бы з ма гут-
най тэх ні кай.

За пе ры яд фар мі ра ван ня ды ві зіі 
дзе ці Пан фі ла ва двой чы пры яз джа лі 
да баць кі ў Ал ма-Ату. У ад ну з па ез дак 
ста рэй шая, Ва ля, за га ва ры ла, што хо-
ча пай сці з ім на фронт. Іван Ва сіль е віч 
па ра іў да чцэ доб ра па ду маць, пра вёў 
дзя цей у зва рот ны шлях, а сам ад пра-
віў жон цы тэ ле гра му з пры клад на та-
кім змес там: «Му ся (Ма рыя. — Аўт.), 
па спра буй ад га ва рыць Ва лю. Ка лі не 

атры ма ец ца, збі рай яе ў да ро гу». Як 
удак лад няе дач ка Ва лян ці ны, ка лі б 
баць ка не ўзяў яе ў сваю ды ві зію, яна 
пай шла б на фронт доб ра ах вот ні кам. 
Во ляй лё су тэ ле гра ма тра пі ла ад ра-
зу ў Ва лі ны ру кі. Дзяў чы на па бег ла 
ў ва ен ка мат і бы ла за лі ча на ў склад 
316-й страл ко вай ды ві зіі мед сяст рой: 
да вай ны яна скон чы ла кур сы сан-
дру жын ніц.

ТРЭ БА ПЕ РА МА ГАЦЬ
Спа чат ку 316-я страл ко вая ды ві-

зія, якой ка ман да ваў ге не рал-ма ёр 
Пан фі лаў, зна хо дзі ла ся ў рэ зер ве 
пад Ле нін гра дам. Вай скоў цы ду ма-
лі, што бу дуць аба ра няць Ле нін град. 
Але аб ста ноў ка на фрон це змя ні ла ся, 
і ды ві зію з ра ё на Крас цоў пе ра кі ну лі 
пад Ва ла ка ламск, дзе па ча лі ся лю-
тыя баі.

Сал да ты ды ві зіі не здо ле лі ад ста-
яць го рад. За гэ та Іва на Пан фі ла ва ха-
це лі ад даць пад тры бу нал. У сі ту а цыю 
ўмя шаў ся ка ман ду ю чы 16-й ар мі яй 
Кан стан цін Ра ка соў скі. Бу ду чы мар-
шал да вя раў Пан фі ла ву і лі чыў, што 
ка лі той па кі нуў го рад, зна чыць гэ та 
бы ло адзі нае пра віль нае ра шэн не.

Га лоў ным пры зван нем во е на чаль-
ні ка ге не рал Пан фі лаў лі чыў за ха ван-
не жыц ця сал дат на вай не. Ён ім так 
ка заў: «Вам не трэ ба па мі раць, вам 
трэ ба пе ра ма гаць». Бу ду чы Ге рой Са-

вец ка га Са ю за ве даў, што гэ та бу дзе 
не ка рот кая вай на, та му за га дзя па-
кла па ціў ся пра зім няе аб мун дзі ра ван-
не. За мяк кі ха рак тар і ча ла веч насць 
бай цы пра зва лі Пан фі ла ва «ге не рал 
Ба ця». Аб тым, што сал да ты лю бі лі 
свай го ка ман дзі ра, свед чыць і над піс 
на сця не Рэйх ста га: «Мы — пан фі лаў-
цы. Дзя куй, Ба ця, за ва лён кі!»

Іва ну Ва сіль е ві чу з мно гі мі ўда ва-
ла ся зна хо дзіць агуль ную мо ву. Пры-
чым у пра мым сэн се сло ва. Пад час 
служ бы ў Ся рэд няй Азіі ге не рал ава-
ло даў не каль кі мі мо ва мі. Та му з сал-
да та мі сва ёй ды ві зіі, якая, да рэ чы, бы-
ла шмат на цы я наль най (скла да ла ся з 
прад стаў ні коў 34 на цы я наль нас цяў!), 
раз маў ляў без пе ра клад чы ка. Доб ра 
быў зна ё мы і з іх звы ча я мі.

СЯ МЕЙ НЫ ТЫЛ
Ня гле дзя чы на ва ен ныя па дзеі, ге-

не рал Пан фі лаў заў сё ды ду маў пра 
сям'ю. У кож ную воль ную ча сі ну ён 
імк нуў ся на пі саць род ным. Не каль кі 
ліс тоў, ад ра са ва ных да моў, за хоў ва-
юц ца ў Му зеі ге ро яў-пан фі лаў цаў, які 
раз мя шча ец ца за паў та ра кі ла мет ра 
ад раз' ез да Ду ба се ка ва. «Маск ву во-
ра гу не зда дзім. Зні шчым га да з ты-
ся ча мі і сот ня мі яго тан каў», — пі саў 
во е на чаль нік сва ёй жон цы.

Пас ля гі бе лі му жа жан чы ну раз біў 
па ра ліч, але яна спра ві ла ся са сва ёй 
хва ро бай. Пас ля та го, як у кра са ві-
ку 1942 го да ге не рал Пан фі лаў і 28 
яго сал дат ста лі Ге ро я мі Са вец ка га 
Са ю за, «усе са юз ны ста рас та» Мі-
ха іл Ка лі нін па да рыў сям'і ква тэ ру ў 
Маск ве і да чу. Пан фі ла вы пе ра еха лі 
ў ста лі цу.

Ка лі адзі на му сы ну ге не ра ла, Ула-
дзі ле ну, споў ні ла ся 15 га доў, ён збег 

на фронт. Так са ма з'яў ляў ся 
ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Пас ля вай ны — пал коў-
нік, лёт чык-вы пра ба валь нік. Па 
ўспа мі нах сяст ры, быў вель мі 
па доб ны на свай го баць ку.

АСКО ЛАК 
ТРА ПІЎ У СЭР ЦА

— Як і мно гія, ма ма не лю-
бі ла рас каз ваць пра вай ну, бо 
гэ та бы лі цяж кія ўспа мі ны, — 
ус па мі нае дач ка Ва лян ці ны 
Пан фі ла вай. — Адзі нае, ча го 
яна не маг ла сцер ці з па мя ці, — 
гэ та тое, як да ве да ла ся пра гі-
бель свай го баць кі. 18 ліс та па-
да 1941 го да пад Маск вой бы ла 
са праўд ная мя са руб ка. Па ра-
не ныя іш лі цэ лай плын ню. Адзін 
ба ец, яко га ма ма пе ра вяз ва ла, 
увесь час пла каў і стаг наў. Яна 
спра буе яго су па ко іць, але гэ та не да-
па ма гае. На рэш це, сал дат ка жа: «Эх, 
сяст рыч ка, ве да ла б ты, ча му я пла чу. 
Ба цю на ша га за бі лі». Яна не маг ла ў 
гэ та па ве рыць. Яшчэ тле ла на дзея, 
што гэ та ня праў да. Але ка лі да яе пры-
ехаў увесь ка манд ны са стаў ды ві зіі, 
ма ма ўсё зра зу ме ла...

18 ліс та па да 1941 го да за ма са-
вую муж насць і ге ра ізм бай цоў 316-я 
страл ко вая ды ві зія ста но віц ца 8-й 

гвар дзей скай. За гад 
аб пе рай ме на ван-
ні ў штаб ды ві зіі, які 
зна хо дзіў ся ў вёс цы 
Гу ся нё ва, пры во зіць 
ка рэс пан дэнт га зе ты 
«Прав да» Ка лаш ні-
каў. І ро біць фо та-
зды мак, на якім Іван 
Пан фі лаў ад люст ра-
ва ны по бач з на чаль-
ні кам шта ба Іва нам 
Се раб ра ко вым і ка-
мі са рам Сяр ге ем 
Яго ра вым, — гэ та 
апош няя пры жыц цё-
вая фа та гра фія ле-
ген дар на га кам ды ва. 
Лі та раль на праз дзве 
га дзі ны ў вёс ку пра-
ры ва юц ца фа шысц-
кія тан кі і вя дуць 
ма сі ра ва ны аб стрэл. 
Толь кі Пан фі лаў вый-

шаў са шта ба, як уза рва ла ся мі на...
Ёсць не каль кі вер сій, як за гі нуў 

ге не рал. Ад ны пі шуць, што аско лак 
тра піў яму ў жы вот, ін шыя — у скронь. 
Як упэў не на ўнуч ка, аско лак тра піў 
пра ма ў сэр ца. Яму ака за лі пер шую 
ме ды цын скую да па мо гу, але ў шпі-
таль ге не ра ла не да вез лі. Дач ка по-
тым уба чыць на гру дзях баць кі зу сім 
ма лень кую ра ну, якая ака за ла ся смя-
рот най.

— Я лі та раль на ня даў на да ве да ла-
ся, што па аса біс тым рас па ра джэн ні 
Ста лі на ге не рал Пан фі лаў быў па ха-
ва ны з во ін скі мі ўша на ван ня мі на Но-
ва дзя во чых мо гіл ках, — пры зна ец ца 
Ай гуль Бай ка да ма ва. — Маск ва ў той 
час ві се ла на ва лас ку. І ме на ві та пан-
фі лаў цы да па маг лі ад ста яць го рад.

ШЛЯХ ВА ЛЯН ЦІ НЫ 
ПАН ФІ ЛА ВАЙ

Пас ля смер ці ге не ра ла Пан фі ла ва 
яго да чцэ пра па на ва лі дэ ма бі лі за вац-
ца. Ва лян ці на ад мо ві ла ся. Помс ця чы 
за баць ку, дзяў чы на прай шла амаль 
увесь ба я вы шлях ды ві зіі. Аказ ва ла 
ме ды цын скую да па мо гу пра ма на пе-
ра да вой. Пад Ры гай атры ма ла най ця-
жэй шае ра нен не ў га ла ву. Ка мі са ва лі 
яе ўжо з ін ва лід нас цю. Ва лян ці на Пан-
фі ла ва бы ла ўзна га ро джа на ор дэ нам 
Чыр во най Зор кі, ор дэ нам Ай чын най 
вай ны ІІ сту пе ні. Але больш за ўсё яна 
да ра жы ла ме да лём «За ад ва гу». Ужо 
ў мір ны час атры ма ла з рук Нур сул-
та на На за рба е ва ор дэн Па ра сат, ім 
ад зна ча юц ца лю дзі, якія ўнес лі важ кі 
ўклад у раз віц цё Ка зах ста на.

— Ішоў 1944 год, — га во рыць Ай-
гуль Бай ка да ма ва. — За мест та го, 
каб за стац ца з сям' ёй у Маск ве, ма ма 

пры мае за пра шэн не ехаць у Ал ма-Ату 
і пра ца ваць у сіс тэ ме ВЛКСМ. У гэ тыя 
дні ў ста лі цы як раз пра во дзіц ца злёт 
мас тац кай са ма дзей нас ці, на які свой 
ка лек тыў пры вёз мой баць ка.

Ба хыт джан Бай ка да маў ужо вяр-
таў ся ў Ка зах стан, як да яго ў ва гон 
пад се ла Ва лян ці на Пан фі ла ва. Праз 
два тыд ні яна па га дзі ла ся вый сці за 
яго за муж. Вы ха ва лі тра іх да чок. Усе 
на ра дзі лі ся ў Ал ма-Аце. Там жы вуць 
і сён ня.

— Ад ной чы ў Ал ма-Ату ра зам з 
мар ша лам ар ты ле рыі Ка за ко вым пры-
ехаў Кан стан цін Ра ка соў скі, — ус па мі-
нае дач ка Пан фі ла вай. — Кан стан цін 
Кан стан ці на віч па тэ ле фа на ваў ма ёй 
ма ме і ска заў, што хо ча ўба чыц ца. 
Ма ма па ча ла вы круч вац ца як вуж 
на па тэль ні. Мы жы вём у ка му нал цы, 
ква тэ ра ў жу дас ным ста не, та му яна 
пра па ноў вае су стрэц ца ў рэ ста ра не. 
«Я што, Ва ля, рэ ста ра наў не ба чыў! 
Ха чу ўба чыць, як ты жы веш», — ад-
ка заў ка манд ным го ла сам Ра ка соў-
скі. У спеш цы на во дзі лі па рад кі. Мы 
жы лі друж на. Увесь двор, як рад ня. 
Каб пры крыць аб луп ле ную тын коў ку 
і за слаць пад ло гу, су се дзі па ча лі зды-
маць са сцен свае ды ва ны. А ўжо стол 
ма ма на кры ваць уме ла. Доў га яны та-
ды ў нас гас ця ва лі, на ват фран та выя 
пес ні гу ча лі ў той ве чар.

ЧАС ПА ПРА СІЦЬ 
ПРА БА ЧЭН НЯ

23 ліс та па да 1941 го да 8-й гвар-
дзей скай ды ві зіі пры сво і лі імя ге не ра ла 
Пан фі ла ва. За ўсё іс на ван не Чыр во най 
Ар міі толь кі дзве ды ві зіі на сі лі ім ёны 
сва іх пал ка вод цаў: 25-я Ча па еў ская 
і 8-я Пан фі лаў ская. У кра са ві ку 1942 
го да Іван Пан фі лаў па смя рот на стаў 
Ге ро ем Са вец ка га Са ю за. Яму ад на му 
з пер шых во е на чаль ні каў яшчэ пад час 
вай ны — 7 ліс та па да 1942 го да — у 
Фрун зэ быў па стаў ле ны пом нік.

Унуч цы Іва на Пан фі ла ва вель мі 
крыўд на сён ня чуць уся ля кія аб ві на-
вач ван ні ў ад рас ге ро яў-пан фі лаў цаў. 
«Яны пры нес лі сваё жыц цё на ал тар 
Ай чы ны не дзе ля та го, каб іх па лі ва лі 
бру дам, — пе ра ка на на Ай гуль Бай-
ка да ма ва. — Ні хто не ка жа, што ў баі 
пад Ду ба се ка вым зма га ла ся толь кі 
28 сал дат. Трэ ба ра зу мець, што ў той 
мя са руб цы бы ло не да ста тыс ты кі. Я 
ду маю, што Ге ро я мі Са вец ка га Са ю за 
ста лі тыя, хто яшчэ да гэ та га бою пра-
явіў ся бе. Вя до ма, што та ды за гі ну ла 
больш як 100 ча ла век. Мо жа быць, 
на стаў час агу чыць усе проз ві шчы, 
па пра сіць у іх пра ба чэн ня і ад даць гэ-
тым пан фі лаў цам да ні ну па мя ці?»

Сён ня Ай гуль Бай ка да ма ва бе раж-
лі ва за хоў вае па мяць не толь кі свай го 
дзе да, а і ўсіх бай цоў-пан фі лаў цаў. 
Пад яе кі раў ніц твам ство ра на Між-
на род ная вах та па мя ці «Нас міль ё ны 
пан фі лаў цаў!», якая «па да рож ні чае» 
па роз ных га ра дах з мэ тай за ха ван ня 
агуль най гіс та рыч най па мя ці аб подз-
ві гу са вец ка га на ро да і вы ха ван ня ў 
ма ла до га па ка лен ня па тры я тыз му.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА і з аса-
біс та га ар хі ва Ай гуль Бай ка да ма вай.

ГЕ НЕ РАЛ БА ЦЯ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся з унуч кай 

ле ген дар на га кам ды ва Іва на Пан фі ла ва

Іван Ва сіль е віч Пан фі лаў.

Іван Пан фі лаў (чац вёр ты спра ва) у акру жэн ні бай цоў ды ві зіі. 1941 год.

У цэнт ры — Нур сул тан На за рба еў і Ва лян ці на Пан фі ла ва (Бай ка да ма ва).


