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and autumn of 1941 from the Soviet Union in the expan-
sion of partisan fighting in the east of Belarus. Examples 
are given to illustrate the participation of detachments 
and groups which were forced to move from the occu-
pied territory of the BSSR to the western regions of the 
RSFSR in the creation together with local partisans of 

new combat units and in the operations against Hitler 
invaders. The author introduces into the scientific circu-
lation new data from documents of the National Archive 
of the Republic of Belarus. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 31.03.2011 г.

УДК 94(476)(476.1)

С.Р. Лют ко,
пал коў нік, на чаль нік цык ла гіс то рыі вой наў і ва ен на га мас тац тва ка фед ры так-
ты кі (злу чэн няў і во ін скіх час цей, слу ха чоў) Ва ен най ака дэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

РАСПАЎСЮДЖВАННЕБАРАЦЬБЫЗГЕРМАНСКІМІАКУПАНТАМІ
ЎБЕЛАРУСІЎГАДЫВЯЛІКАЙАЙЧЫННАЙВАЙНЫ
ЗТЭРЫТОРЫІМІНСКАЙВОБЛАСЦІ

Вы ву чэн ню пар ты зан ска га ру ху ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны заў сё ды на да-

ва ла ся шмат ува гі. Вы шэй адзна ча нае абу-
моў ле на ў пер шую чар гу важ нас цю дас лед-
чых пра блем для раз віц ця ва ен на га мас тац тва. 
У су час ных умо вах – гэ та бу даў ніц тва тэ ры та-
ры яль най аба ро ны. Пра бле ма ты ка пар ты зан-
ска га ру ху на тэ ры то рыі Бе ла рус кай ССР рас-
кры та ў фун да мен таль ных дас ле да ван нях 
«Усе на род ная ба раць ба ў Бе ла ру сі суп раць 
ня мец ка-фа шыс цкіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны», «Пар ты зан скія фар мі ра ван ні 
Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны (чэр-
вень 1941–лі пень 1944)», «Усе на род ны пар-
ты зан скі рух у Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын-
най вай ны (чэр вень 1941 – лі пень 1944 г.): Да ку-
мен ты і ма тэ ры я лы», «Пар ты зан скі рух у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны 1941–1945 гг.: Да ку-
мен ты і ма тэ ры я лы» з се рыі «Рус кі ар хіў: Вя лі-
кая Ай чын ная» і «Бе ла русь не па кор ная: Ус па-
мі ны, да ку мен ты, хро ні ка пар ты зан ска га ру ху і 
пад поль най ба раць бы 1941–1944 гг.»

Важ нае мес ца зай мае вя лі кая коль касць 
ды сер та цый ных дас ле да ван няў, пры све ча-
ных вы ву чэн ню пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны: 
С.К. Гра боў ска га, В.С. Да вы да вай, К.І. Да ма-
ра да, А.І. За лес ка га, Г.Д. Кнаць ко, А.А. Ка ва-
ле ні, Ф.В. Кру ці ка ва, У.І. Ле мя шон ка, А.М. Ліц-
ві на, М.А. Яку боў ска га і інш. Ва ен ныя ас пек ты 
пар ты зан скай ба раць бы ў агуль ным пла не 
(ар га ні за цыю, так ты ку дзе ян няў і інш.) вы ву ча лі 
В.І. Ба яр скі і І.Р. Ста ры наў.

Аб раз ма ху пар ты зан скай ба раць бы на 
тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці га во раць нас туп-
ныя ліч бы. За га ды вай ны тут бы ло ство ра на 
44 пар ты зан скія бры га ды і 107 асоб ных пар-
ты зан скіх ат ра даў1. З іх: у 1941 г. – 28 ат ра даў; 

1 Акрамя таго, адна брыгада прыбыла з Магілёўскай 
вобласці. Такім чынам, усяго ў гады вайны на тэрыторыі 
Мінскай вобласці дзейнічала 45 брыгад [5, с. 404–406].

у 1942 г. – 16 бры гад і 53 ат ра ды; у 1943 г. – 
24 бры га ды і 25 ат ра даў; у 1944 г. – 4 бры га ды 
і 1 ат рад [5, с. 404–405]. Агуль ная коль касць 
пар ты зан, якія дзей ні ча лі на тэ ры то рыі Мін скай 
воб лас ці, наб лі жа ец ца да 44 тыс. чал. [5, с. 406–
511]. Гэ та бы ло больш, чым у лю бой ін шай воб-
лас ці рэс пуб лі кі (ры су нак). Ак ра мя та го, меў-
ся уто е ны пар ты зан скі рэ зерв, коль касць яко га 
па ста не на 15.03.1943 г. ацэнь ва ла ся ў 30 тыс.
ча ла век [6, с. 405].

Ана ліз апуб лі ка ва ных ма тэ ры я лаў і ар хіў-
ных кры ніц па каз вае, што пар ты за на мі і пад-
поль шчы ка мі Мін скай воб лас ці бы ло па дар-
ва на і пу шча на пад ад хон 3088 з 11128 эша-
ло наў (27,8 %)2 і 8 з 34 бро не цяг ні коў (23,5 %) 
ворага; раз гром ле на 8 з 29 чы гу нач ных стан-
цый (27,6 %) і 108 з 948 ня мец кіх шта боў і гар-
ні зо наў (11,4 %); па дар ва на і зні шча на 1712 з 
19000 аў та ма шын (9 %) і 651 з 5500 мас тоў 
911,8); здзей сне на 70193 з 300000 пад ры ваў 
рэ ек (23,4 %); раз бу ра на 196 з 7000 км тэ ле-
фон на-тэ лег раф ных лі ній су вя зі (2,8 %); збі-
та ў па вет ры і спа ле на на аэ рад ро мах 40 з 
305 са ма лё таў (13,1 %); пад бі та 160 з 1355 тан-
каў і бро не ма шын (11,8 %); зні шча на 85 з 438 
гар мат (19,4 %), 214 з 939 ва ен ных скла доў 
(22,8 %) і 60 ня мец кіх гас па да рак і прад пры-
ем стваў, пад вер г лі ся на па дам 46 гар ні зо наў 
праціўніка і па лі цэй скіх учас ткаў [1. с. 472–544; 
7. с. 244–303].

Пры гэ тым вар та мець на ўва зе, што пад лі кі 
пра во дзі лі ся ў ас ноў ным па ай чын ных ар хіў ных 
кры ні цах. У наш час мы мо жам толь кі мер ка-
ваць аб дак лад нас ці звес так. Нап рык лад, та кія 
пад лі кі да юць нас туп ныя ліч бы: у цэ лым пар ты-
за ны Мін скай воб лас ці зні шчы лі за пе ры яд сва-
ёй дзей нас ці 199257 ва ен нас лу жа чых вер мах та 
і ка ла ба ра цы я ніс таў, пры гэ тым іх улас ныя 

2 Даныя па Мінскай вобласці прыводзяцца ад агуль-
най колькасці нанесеных страт партызанамі Беларусі [2, 
с. 553].
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стра ты скла лі 3129 ча ла век [7, с. 244–303] – 
у 60 ра зоў менш. Ня мец кія ж кры ні цы свед-
чаць, што ў вы ні ку на па даў пар ты зан на гар ні-
зо ны, якія дыс ла цы ра ва лі ся ў на се ле ных пун к-
тах воб лас ці, бы ло за бі та 904 ва ен нас лу жа чых 
вер мах та і па лі ца яў [4]. Та кім чы нам, ас тат нія 
198353 ча ла ве кі пры хо дзяц ца на ад біц цё пар-
ты за на мі кар ных апе ра цый і дзе ян ні на кам-
му ні ка цы ях. Ак ра мя та го, спра ваз да чы пар ты-
зан скіх бры гад ста лі пас ту паць у БШПР з дру-
гой па ло вы 1942 г. (да гэ та га ча су ўлі ку шко ды, 
на не се най пар ты за на мі Бе ла ру сі праціўніку, і 
ўлас ных страт пра ктыч на не вя ло ся).

З пры ве дзе ных да ных вы ні кае, што най-
больш ак тыў на дзей ні ча лі пар ты за ны воб лас ці 
пры пад ры ве рэ ек і эша ло наў ворага, раз гро ме 
яго чы гу нач ных стан цый (па на ру шэн ні ка му-
ні ка цый ня мец кіх аку пан таў). Пар ты за ны Мін-
шчы ны пры ня лі са мы ак тыў ны ўдзел ва ўсіх 
ас ноў ных эта пах «рэй ка вай вай ны» 1943–
1944 гг., у вы ні ку ча го рух па стра тэ гіч на важ ным 
чы гу нач ным шля ху Мінск – Ор ша ў нач ны час 

быў пра ктыч на спы не ны [6]. Так, у маі – жніў ні 
1943 г. пар ты за ны Мін скай воб лас ці, вы кон ва-
ю чы пат ра ба ван ні за га да БШПР № 006, ад на ча-
со ва раз бу ры лі 155 па ра во заў і 2 зні шчы лі, раз-
гра мі лі стан цыі Фа лі чы, Цім ка ві чы і Ся рэд ня кі і 
размешчаныя тут гар ні зо ны праціўніка, узар ва лі 
на аэ рад ро мах 15 ня мец кіх са ма лё таў, знач ныя 
ўчас ткі чы гу нач на га па лат на, спа лі лі 5 прад-
пры ем стваў пра мыс ло вас ці, элек трас тан цыю 
і ін тэн дан цкія скла ды ў Слуц ку і Урэч чы. Пры 
гэ тым бы ло за бі та 2819 сал да т і афі цэ раў, спа-
ле на 20 аў та ма шын і 14 трак та роў. У вы ка нан ні 
за га ду бы ло за дзей ні ча на 24 бры га ды і 5 асоб-
ных ат ра даў [8, л. 1–2, 5–9 , 22–24, 31–35].

Пад час ба раць бы суп раць аку пан таў пар-
ты за ны Мін скай воб лас ці вы ка рыс тоў ва лі як 
нас ту паль ныя, так і аба рон чыя дзе я нні. На сту-
паль ныя дзе ян ні вя лі ся з мэ тай за хо пу важ-
ных аб’ек таў, ад мі ніс тра цый ных цэн траў, па шы-
рэн ня пар ты зан скіх зон, зні шчэн ня гар ні зо наў, 
зас таў, ка мен да тур, а так са ма ў вы ні ку не маг-
чы мас ці ад хі лен ня ад бою.

Ры су нак – Су ад но сі ны коль кас ці і ўкам плек та ван асці пар ты зан скіх фар мі ра ван няў  
па аб лас цях Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны
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З 475 ва ен на-па лі цэй скіх гар ні зо наў, участ-
каў і апор ных пун ктаў ворага на тэ ры то рыі Мін-
скай воб лас ці раз гро му і на па ду пар ты зан пад-
вер глі ся 126 (26,5 %), не ка то рыя з іх па два-
тры ра зы, гар ні зон жа ў в. Зем бін – 4 ра зы (тры 
на па ды ў 1942 г. і адзін – у 1943 г.). З ня мец-
кіх гар ні зо наў, раз ме шча ных у ра ён ных цэн трах, 
на па ду і раз гро му пад вер глі ся 13: у Ста ро бі не, 
Ха ло пе ні чах і Пле шча ні цах – 3 ра зы; Бя гом лі, 
Слуц ку, Чыр во най Сла ба дзе і Круп ках – двой чы; 
Мар’інай Гор цы, Кой да на ве, Ка пы лі, Ла гой ску, 
Лю ба ні і Цуг лі – па ад ным ра зе.

Так ты ка нас ту паль на га бою бы ла нас туп-
най. Пас ля ка рот ка ча со вай не пас рэд най пад-
рых тоў кі пар ты за ны вы соў ва лі ся на па ка за-
ную мя жу, за тым ім клі ва ата ка ва лі, зні шча лі 
праціўніка і за хоп лі ва лі аб’ект. Час та пар ты за ны 
ім кну лі ся акружыць і бла кі ра ваць аб’ект ата кі. 
Пры гэ тым вя лі кая ўва га на да ва ла ся рап тоў-
нас ці дзе ян няў. З гэ тай мэ тай аг ня вая пад рых-
тоў ка ата кі пра ктыч на не пра во дзі ла ся.

Ба я выя дзе ян ні пар ты зан у фор ме аба ро ны 
вя лі ся, як пра ві ла, пры ад біц ці кар ных апе ра-
цый аку пан таў у мэ тах ут ры ман ня сва іх баз, 
на се ле ных пун ктаў, ін шых важ ных аб’ек таў. 
Пры гэ тым пар ты зан скія ат ра ды і гру пы, уме ла 
вы ка рыс тоўва ю чы ўмо вы мяс цо вас ці, пе ра кры-
ва лі да ро гі, мас ты, пра се кі ў ля сах, спа лу ча ю чы 
па зі цый ныя і ма неў ра ныя дзе ян ні. Як па ка за ла 
пра кты ка, пар ты за ны аказ ва лі ся ў ста не пас пя-
хо ва суп рацьс та яць сі лам, якія іх пе ра вы ша юць 
у дзе сят кі ра зоў па коль кас ці і тэх ні цы.

Ас ноў ны мі спо са ба мі пар ты зан скай ба раць бы 
бы лі на лёт, аг ня вы на лёт, ды вер сія, за са да.

Зруч нае ге аг ра фіч нае ста но ві шча Мін скай 
воб лас ці ў цэн тры Бе ларус кай ССР, доб ра 
на ла джа ная ар га ні за цыя кі ра ван ня ба раць бой 
з аку пан та мі (сіс тэ ма кі ра ван ня ан ты гер ман скім 
суп ра ціў лен нем на тэ ры то рыі воб лас ці ўклю-
ча ла ў ся бе боль шую коль касць ор га наў і звё-
наў кі ра ван ня, чым ле галь ная струк ту ра кі ра-
ван ня аку па цый ных улад!), раз ві ты пар ты зан скі 
рух і ак тыў ная дзей насць пад поль шчы каў абу-
мо ві лі маг чы мас ці рас паў сю джван ня ан ты гер-
ман ска га суп ра ціў лен ня з тэ ры то рыі воб лас ці 
за яе ме жы, у пер шую чар гу ў за ход нія рэ гі-
ё ны БССР. Ас ноў най фор май рас паў сю джван ня 
пар ты зан скай ба раць бы за ме жы воб лас ці бы лі 
рэй ды пар ты зан скіх фар мі ра ван няў (спе цы фіч-
ная фор ма пар ты зан скіх дзе ян няў). Яны уяў-
ля лі са бой спа лу чэн не ба я вых і спе цы яль ных 
дзе ян няў: за са д, на лё таў, ды вер сій і агі та цый-
най пра цы ў пра цэ се пе ра мя шчэн ня ў ты ле 
пра ціў ні ка.

Яшчэ ў 1942 г. з лі ку пар ты зан скіх фар мі-
ра ван няў Мін скай воб лас ці па ча лі вы лу чац ца 
сі лы для па шы рэн ня маш та баў пар ты зан скай 
ба раць бы ў су сед ніх аб лас цях. Так, у маі гэ та га 
го да з тэ ры то рыі Дзяр жын ска га ра ё на ў су сед ні 
Івя нец кі ра ён Ба ра на віц кай воб лас ці быў пе ра-

ме шча ны 125-ы пар ты зан скі ат рад ім. І.В. Ста-
лі на, раз гор ну ты ў ліс та па дзе ў бры га ду [5, 
с. 28–29]. Вяс ной 1942 г. пе ра ба зі ра ваў ся ў 
Ма гі лёў скую воб ласць 208-ы пар ты зан скі ат рад 
[5, с. 403]. Ад нак у той час та кія вы пад кі бы лі 
рэд кі мі.

Мін скі пад поль ны аб кам КП(б)Б кі ра ваў 
ан ты гер ман скім суп ра ціў лен нем так са ма на 
тэ ры то рыі Па лес кай воб лас ці. Вы ні кам цес на га 
ўза е ма дзе ян ня пар ты зан дзвюх су сед ніх аб лас-
цей з’яві ла ся ства рэн не ў маі 1942 г. пар ты зан-
ска га злу чэн ня Мін скай і Па лес кай аб лас цей 
(ка ман дзір – В.І. Каз лоў), якое пра існа ва ла да 
са ка ві ка 1943 г. У гэ ты час з вы лу чэн нем 123-яй  
імя 25-год дзя БССР і 125-ай Ка пат ке віц кай пар-
ты зан скіх бры гад і шэ ра гу асоб ных ат ра даў, 
фар мі ра ван ня на іх ас но ве пар ты зан ска га злу-
чэн ня Па лес кай воб лас ці, злу чэн не Мін скай і 
Па лес кай аб лас цей бы ло пе райменаваная ў 
пар ты зан скае злу чэн не Паў днё вай зо ны Мін-
скай воб лас ці [5, с. 407].

З па шы рэн нем маш та баў пар ты зан скай 
ба раць бы ат ра ды Мін ска-Па лес ка га злу чэн ня ў 
ліс та па дзе 1942 г. пра вя лі два буй ныя рэй ды на 
сты ку аб лас цей. Іх вы ні кам з’яві лі ся па шы рэн не 
пар ты зан скай зо ны на поў дні Мін скай і поў на чы 
Па лес кай аб лас цей і знач нае па паў нен не пар-
ты зан скіх фар мі ра ван няў з мяс цо ва га на сель-
ніц тва [3, с. 309]. У лю тым–са ка ві ку нас туп-
на га го да пар ты за ны гэ та га злу чэн ня здзей сні лі 
яшчэ адзін рэйд у між рэч ча Тлу мі, Ла ні і Цны 
[3, с. 312]. Та кім чы нам, пар ты за ны Мін шчы ны 
адыг ра лі важ ную ро лю ў раз віц ці пар ты зан ска га 
ру ху на тэ ры то рыі Па лес кай воб лас ці.

Ад нак ас ноў ны пік па шы рэн ня пар ты зан скай 
ба раць бы за ме жы Мін скай воб лас ці пры хо-
дзіц ца на вяс ну – во сень 1943 г. За гэ ты час з яе 
тэ ры то рыі ў За ход нюю Бе ла русь амаль ад на ча-
со ва пе райшлі не каль кі бры гад і асоб ных ат ра-
даў. Так, да кан ца ле та 1943 г. на поў дзень ад 
Мін ска бы ло за вер ша на ства рэн не Бе лас тоц-
ка га пар ты зан ска га злу чэн ня, а ў пе ры яд з 1.09. 
па 19.11. яно здзей сні ла бяс прык лад ны ў гіс то-
рыі 1000-кі ла мет ро вы пе ра ход па ты лах во ра га 
ў Бе лас тоц кую воб ласць, дзе ста ла ас но вай 
раз гор тван ня ба раць бы з аку пан та мі [3, с. 317 – 
320].

Звыш 800 км ад Бя рэ зі ны да Бу га прайшла 
ў пе ры яд з 19.09. па 14.12.1943 г. бры га да «За 
Ра дзі му» ім. А.К. Фле ган та ва, вы кон ва ю чы 
за гад БШПР на пе ра мя шчэн не з Чэр веньс-
ка га ра ё на Мін скай воб лас ці ў Ма ла рыц кі ра ён 
Брэсц кай воб лас ці [3, с. 323].

Аб ук ла дзе пар ты зан Мін шчы ны ў па шы-
рэн не ан ты гер ман ска га суп ра ціў лен ня  ў Бе ла-
ру сі свед чаць нас туп ныя ліч бы [3]: з дзе ю чых 
у Бе лас тоц кай воб лас ці ў га ды вай ны 5 пар ты-
зан скіх бры гад і 7 асо бых ат ра даў, 2 бры га ды 
і 5 ат ра даў бы лі ство ра ны на тэ ры то рыі Мін-
скай воб лас ці, у ства рэн ні яшчэ дзвюх бры гад 
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і ад на го асо ба га ат ра да пар ты за ны Мін шчы ны 
пры ма лі ак тыў ны ўдзел. Па Ба ра на віц кай воб-
лас ці гэ тыя ліч бы скла да юць: для бры гад (з 26 
дзе ю чых) – 3 і 3 ад па вед на, для асо бых ат ра-
даў (з 11) – дзве, ство ра ныя на Мін шчы не. Для 
Брэс цкай воб лас ці: па бры га дах (з 11) – дзве 
і ад на, па асо бых ат ра дах (з 27) – ад на і дзве 
ад па вед на. Па Ві лей скай воб лас ці: у ства рэн ні 
3 з 18 бры гад пар ты за ны Мін шчы ны пры ма лі 
ак тыў ны ўдзел, з 7 асо бых ат ра даў тут бы лі 
ство ра ны дзве. Па Пін скай воб лас ці: у фар мі-
ра ван ні ад ной з 7 бры гад пар ты за ны Мін шчы ны 
пры ма лі ак тыў ны ўдзел, быў ство ра ны адзін з 9 
асоб ных ат ра даў. Ак ра мя та го, пар ты за ны Мін-
шчы ны пры ня лі ўдзел у фар мі ра ван ні дзвюх з 
14 пар ты зан скіх бры гад, дзе ю чых у га ды Вя лі-
кай Ай чан най вай ны на тэ ры то рыі Па лес кай 
воб лас ці.

У цэ лым на тэ ры то рыі Мін шчы ны бы ло ство-
ра на 7 пар ты зан скіх бры гад і 11 асо бых ат ра-
даў, пас ля на кі ра ва ных у ін шыя воб лас ці Бе ла-
ру сі. Ак ра мя та го, у ства рэн ні яшчэ 12 бры гад і 
3 асо бых ат ра даў пры маў ся ак тыў ны ўдзел.

Та кім чы нам, у пе ры яд з са ка ві ка 1943 г. 
па лі пень 1944 г. пар ты зан скі рух ак тыў на рас-
паў сю джва ец ца з тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці 
на су сед нія, га лоў ным чы нам у Бе лас тоц кую, 
Па лес кую, Ба ра на віц кую і Брэс цкую.

Та кім чы нам, мэ та на кі ра ва ная дзейнасць 
ЦК КП(б)Б, пад поль на га аб лас но га, ра ён ных 
пар тый ных і кам са мольс кіх ор га наў і ар га ні за-
цый, а таксама барацьба шмат лі кіх ты сяч пат-
ры ё таў у тыле ворага засведчыла тое, што Мін-
ская воб ласць ста ла най важ ней шым цэн трам 
ар га ні за цыі ан ты гер ман ска га суп ра ціў лен ня на 
ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі.
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Summary
Duringthe Great Patriotic Warguerrilla movemen-

tagainst Germaninvaders in Belarus was more power-
ful than in other territories of the Soviet Union occupied 
by the enemy. Figures tell own tale on this: on the terri-
tory of the Belorussian SSR during the years of invasion 
there were 213 active guerrilla brigades and 258 sepa-
rate regiments with total strength approximately 370000 
men, and somewhat 400000 men made so-calledguer-
rilla reserve. Fighting against the invaders was also con-
ducted by 70000 undergrounders. By the summer 1944 
(the beginning of the»Bagration»campaign) more than 
60 % of the territory had been cleaned up by the guer-
rillas. Belarus can be proudwithin its right of the hon-
orable name «guerilla republic». As the latest scien-
tific research and archival data show, in general a great 
impact to the enlargement of guerrilla activities against 
Germaninvaderswas made by the guerillas from Minsk 
and the region.

Пас ту піў у рэ дак цыю 12.04.2011 г.
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В.І. Якаў чук,
док тар гіс та рыч ных на вук, да цэнт кафедры тэорыі і практыкі дзяржаўнага кіравання 
Інстытута дзяржаўнай службы Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

А.В. Ман тур,
ва ен ны ка мі сар Гро дзен скай воб лас ці

ГІСТАРЫЧНЫАНАЛІЗІСУЧАСНЫЯПРАБЛЕМЫ
КАМПЛЕКТАВАННЯУЗБРОЕНЫХСІЛРЭСПУБЛІКІБЕЛАРУСЬ

Ана ліз вой наў і ўзбро е ных кан флік таў 
су час нас ці па ка заў, што яны ўяў ля юць 

са бой не толь кі ўзбро е ную ба раць бу, але і эка-
на міч нае спа бор ніц тва дзяр жаў, якое за ле жыць 
ад мнос тва фак та раў. Да лі ку ад ной са скла-

довых, што выз на ча е ва ен ную моц дзяр жа вы, 
ад но сяц ца люд скія рэ сур сы. Яны аказ ва юць 
пра мое ўздзе ян не на ва ен ныя маг чы мас ці суп-
раць бор ству ю чых ба коў і ў рэзультаце на ход і 
вынік уз бро е най ба раць бы. Коль касць кад ра-
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