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Со е ди не ния кор пу са уме ло дей ство ва ли 
в Вис ло-Одер ской и Бер лин ской нас ту па тель-
ных опе ра ци ях. В наг рад ном лис те Се ме на 
Мо и се е ви ча есть та кие стро ки: «В хо де бо е-
вых дей ствий Кри во ше ин по ка зал се бя храб-
рым, тре бо ва тель ным и спо соб ным ге не ра лом. 
Уме ло ру ко во дил бо е вы ми дей стви я ми час тей 
кор пу са, хо ро шо ор га ни зо вал вза и мо дей ствие 
ро дов войск в бою… мно го ра бо та ет над по вы-
ше ни ем дис цип ли ны и по на ве де нию по ряд ка 
в час тях и со е ди не ни ях кор пу са» [6, с. 233].

За уме лое ру ко вод ство бо е вы ми дей стви-
я ми при штур ме Бер ли на и про явлен ные при 
этом лич ное му жес тво и от ва гу 29 мая 1945 г. 
С.М. Кри во ше и ну бы ло при сво е но зва ние Ге роя 
Со вет ско го Со ю за.

Пос ле вой ны Се мен Мо и се е вич был 
на чаль ни ком ка фед ры так ти ки бро не тан ко-
вых и ме ха ни зи ро ван ных войск Во ен ной ака де-
мии им. М.В. Фрун зе, за ни мал вы со кие ко ман-
дные пос ты в Со вет ской Ар мии. Он наг раж ден 
3 ор де на ми Ле ни на, 3 ор де на ми Крас но го Зна-
ме ни, пол ко вод чес ки ми ор де на ми Ку ту зо ва 1-й 
сте пе ни, Су во ро ва 2-й сте пе ни, ор де ном Крас-
ной Звез ды, мно ги ми ме да ля ми, а так же ино -
стран ным ор де ном.

Се мен Мо и се е вич был по чет ным граж да ни-
ном Брес та и Глус ка.

Его не ста ло 16 сен тяб ря 1978 г. – на 79-м 
го ду жиз ни.

Име нем С.М. Кри во ше и на наз ва ны теп ло-
ход, ули цы в Брес те и Пру жа нах.

Вспо ми ная тех, кто при нес ос во бож де ние от 
гер ман ско го на циз ма, бе ло рус ский на ро д с бла-
го дар нос тью чтит име на со вет ских во е на чаль-
ни ков В.Я. Кол пак чи и С.М. Кри во ше и на. 
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Summary

The article reveals the сontribution of the Soviet 
commandersinchief V.A. Kolpakchi and S.M. Krivo
shein to the liberation of Belarus in 1943–1944.

Пос ту пи ла в ре дак цию 19.03.2014 г.

УДК 94(476)«1943»:355.422.1

А.А. Кры ва рот, 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры па лі та ло гіі і пра ва БДПУ

УЗ БРО Е НАЯ БА РАЦЬ БА ПАР ТЫ ЗАН СУП РАЦЬ ГЕР МАН СКІХ  
АКУ ПАН ТАЎ ПРЫ ПАД РЫХ ТОЎ ЦЫ І ПРА ВЯ ДЗЕН НІ  
ЧЫР ВО НАЙ АР МІ ЯЙ ГО МЕЛЬС КА-РЭ ЧЫЦ КАЙ  
НАС ТУ ПАЛЬ НАЙ АПЕ РА ЦЫІ (10–30 ліс та па да 1943 г.)

Ба я выя дзе ян ні пар ты зан ва ўмо вах нас-
туп лен ня са вец кіх войск во сен ню-зі мой 

1943 г. на паў днё вым ус хо дзе Бе ла ру сі знай-
шлі пэў нае ад люс тра ван не ў фун да мен таль-
ных, ка лек тыў ных і эн цык ла пе дыч ных вы дан-
нях, пра цах гіс то ры каў, кні гах «Па мяць» га ра-
доў і ра ё наў Го мельс кай воб лас ці, ме муар най 
лі та ра ту ры. Ра зам з тым, звяр тае на ся бе ўва-
гу той факт, што ў пуб лі ка цы ях толь кі фраг мен-
тар на па ка за на ўзбро е ная ба раць ба мяс цо-
вых пар ты зан суп раць гіт ле раў скіх за хоп ні каў 
пад час пад рых тоў кі і пра вя дзен ня Чыр во най  
Ар мі яй Го мельс ка-Рэ чыц кай апе ра цыі (10– 
30 ліс та па да 1943 г.). Да та го ж у ай чын най гіста-
ры яг ра фіі па куль ад сут ні чае аба гуль няль ная 
пра ца аб ба я вым ук ла дзе бе ла рус кіх пар ты зан 
у спра ву выз ва лен ня Го мель шчы ны, у якой зга-
да ная апе ра цыя зай мае цэн траль нае мес ца 
[1–8; 31–33].

У ар ты ку ле на ас но ве шы ро ка га вы ка рыс-
тан ня ар хіў ных ма тэ ры я лаў і ўспа мі наў ар га ні-
за та раў і кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры-
то рыі Го мельс кай і Па лес кай аб лас цей раз гля-
да юц ца фор мы ўзбро е най ба раць бы на род ных 
мсціў цаў суп раць ня мец ка-фа шыс цкіх за хоп-
ні каў пад час пад рых тоў кі і пра вя дзен ня са вец-
кі мі вой ска мі Го мельс ка-Рэ чыц кай нас ту паль-
най апе ра цыі, а так са ма ана лі зу ец ца ба я вое 
ўза е ма дзе ян не Чыр во най Ар міі з пар ты зан скі мі 
фар мі ра ван ня мі Го мель шчы ны.

Пас ля за вяр шэн ня Бран скай (1 ве рас ня – 
3 кас трыч ні ка 1943 г.) і Чар ні гаў ска-Пры пяц-
кай (26 жніў ня – 30 ве рас ня 1943 г.) нас ту паль-
ных апе ра цый Чыр во най Ар міі лі нія са вец ка-
гер ман ска га фрон ту ў ме жах Бе ла ру сі ча со ва 
ўста на ві ла ся па рэ ках Сож і Днепр. У вы ні ку 
гэ та га ў ты ле гіт ле раў скіх войск на тэ ры то-
рыі Го мель шчы ны зас та лі ся дзей ні чаць знач-
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ныя пар ты зан скія сі лы. Го мельс кае пар ты зан-
скае злу чэн не (ка ман дзір І.П. Ко жар) ук лю-
ча ла 8 бры гад, не каль кі ат ра даў і ды вер сій ных 
груп агуль най коль кас цю пры клад на 8 тыс. чал. 
Сі лы пар ты зан ска га злу чэн ня Па лес кай воб-
лас ці (ка ман дзір І.Д. Вет раў) скла да лі 11 бры-
гад і 10 асоб ных ат ра даў і на ліч ва лі пры клад на 
8 тыс. 700 чал. [15, л. 25; 23, с. 341; 24, с. 229; 
30, с. 371–399, 628–666; 32, с. 245]. 

Ва ўмо вах ад нос най ста бі лі за цыі лі ніі 
фрон ту і ў су вя зі з пад рых тоў кай са вец кім ва ен-
ным ка ман да ван нем но вай нас ту паль най апе-
ра цыі на паў днё вым ус хо дзе Бе ла ру сі ЦШПР, 
БШПР, кі раў ніц тва Бе ла рус ка га фрон ту (ка ман-
ду ю чы ге не рал К.К. Ра ка соў скі) ары ен та ва лі 
пар ты зан скія бры га ды і ат ра ды на на ня сен не 
пас та ян ных уда раў па ка му ні ка цы ях во ра га 
і яго ты ла вых аб’ек тах, зрыў ме рап ры ем стваў 
во ра га, звя за ных з ума ца ван нем аба ро ны на 
за ход нім бе ра зе Со жа і Дняп ра, на рэ гу ляр ную 
пе ра да чу ар мей скім час цям раз ве дін фар ма цыі 
аб пра ціў ні ку, яго пе ра мя шчэн нях у пры фран та-
вой па ла се і фак тах кан цэн тра цыі на ка му ні ка-
цы ях. 

На ак ты ві за цыю ды вер сій най дзей нас ці 
на род ных мсціў цаў на ка му ні ка цы ях пра ціў ні ка 
быў скі ра ва ны за гад па Па лес кім пар ты зан скім 
злу чэн ні № 75 ад 2 кас трыч ні ка 1943 г., пад пі-
са ны І.Д. Вет ра вым. У ве да мас ці, якая пры кла-
да ла ся да за га да, кож най бры га дзе і асоб на му 
ат ра ду ста ві ла ся за да ча па раз бу рэн ні кан к рэт-
ных учас ткаў чы гун кі, мас тоў, ін фрас трук ту ры 
чы гу нач ных стан цый, зні шчэн ні скла доў, а так-
са ма ўказ ва лі ся да ро гі, на якіх не аб ход на бы ло 
пра вес ці мі ні ра ван не, уз вес ці за ва лы, ус та-
ля ваць «воў чыя ямы», ір вы і ка на вы. Ня гле-
дзя чы на дэ фі цыт у бры гадах і ат ра дах выбу-
ховых рэ чы ваў пар ты за ны Па лес кай воб лас ці 
за кас трыч нік 1943 г. па дар ва лі 208 эша ло наў, 
у тым лі ку 99 з жы вой сі лай, хар ча мі, па лі вам, 
тэх ні кай і бо еп ры па са мі, зні шчы лі і паш ко дзі лі 
892 ва го ны, па дар ва лі 2 тыс. 115 рэ ек, 3 чы гу-
нач ныя мас ты на ўчас тках Жыт ка ві чы – Ва сі-
ле ві чы, Ма зыр – Оў руч. Пры кру шэн ні во ін-
скіх эша ло наў стра ты пра ціў ні ка скла лі 3 тыс. 
669 чал. за бі ты мі і 1 тыс. 415 чал. па ра не ны мі. 
Пад час ін шых апе ра цый на пя рэ дад ні Го мельс-
ка-Рэ чыц кай нас ту паль най апе ра цыі па лес-
кія пар ты за ны ўзар ва лі 25 мас тоў на ша шэй-
ных і грун та вых да ро гах, зні шчы лі 63 аў та ма-
шы ны, 26 тан каў, 5 са ма лё таў. Асаб лі ва вы ні-
ко вы мі бы лі ба я выя дзе ян ні на ка му ні ка цы ях 
во ра га ды вер сій ных груп 125-й Ка пат ке віц кай 
бры га ды (ка ман дзір А.А. Жы гар) і 130-й Пет-
ры каў скай бры га ды (ка ман дзір І.В. Ска ла бан), 
якія па дар ва лі за кас трыч нік 1943 г. ад па вед на 
82 і 60 эша ло наў, 260 і 210 ва го наў. На ша шэй-
ных і грун та вых да ро гах знач ныя стра ты во ра гу 
на нес ла 2-я Ка лін ка віц кая бры га да (ка ман дзір 
К.М. Ма ро заў). З 1 кас трыч ні ка па 5 ліс та па да 

1943 г. на да ро гах Ка лін ка ві чы – Рэ чы ца, Хой-
ні кі – Юра ві чы, Ка лін ка ві чы – Ма зыр пар ты за ны 
па дар ва лі 36 аў та ма шын, танк і бро не ма шы ну, 
4 мас ты, зні шчы лі больш за 170 аку пан таў. На 
ба я вую ак тыў насць бры га ды іс тот на паў плы-
ва ла ўста наў лен не су вя зі са шта бам 61-й ар міі 
(ка ман ду ю чы ге не рал П.А. Бя лоў) і Па лес кім 
аб ка мам КП(б)Б. Дзя ку ю чы гэ та му з кас трыч-
ні ка 1943 г. на пар ты зан скі аэ рад ром ар мей ская 
аві я цыя рэ гу ляр на пе ра кід ва ла бо еп ры па сы 
і ўзрыў чат ку [15, л. 29, 39; 16, л. 50; 24, с. 203; 
25, с. 292–294].

У зо не ад каз нас ці Го мельс ка га пар ты зан-
ска га злу чэн ня пас та ян на дзей ні ча лі дзя сят кі 
пар ты зан скіх ды вер сій ных груп, якія паз баў-
ля лі гер ман скіх аку пан таў маг чы мас ці сва бод на 
пе ра мя шчац ца ў пры фран та вой па ла се і апе-
ра тыў на ўзво дзіць аба рон чыя аб’ек ты на пра-
вым бе ра зе Со жа і Дняп ра. Го мельс кім пар-
ты за нам уда ло ся ў двух мес цах пе ра крыць 
чы гун ку Жло бін – Ка лін ка ві чы, час тко ва раз бу-
рыць мас ты і па лат но на чы гун цы Ва сі ле ві чы – 
Хой ні кі. Па пры чы не ак тыў нас ці на род ных 
мсціў цаў з пе ра бо я мі ажыц цяў ляў ся рух пра ціў-
ні ка па ша шы Го мель – Ка лін ка ві чы і Рэ чы ца – 
Хой ні кі, па грун та вых да ро гах Рэ чы ца – Крас-
нае – Ша ціл кі і Рэ чы ца – Гор валь – Ша ціл кі. За 
кас трыч нік 1943 г. пар ты зан скія фар мі ра ван ні 
Го мельс ка га злу чэн ня па дар ва лі 59 эша ло наў 
і 55 па ра во заў, 77 ва го наў з аса бо вым сас та-
вам, 15 – з тан ка мі, 48 – з аў та ма шы на мі, 78 – 
з бо еп ры па са мі, 43 – з па лі вам. Ак ра мя та го, за 
наз ва ны пе ры яд пар ты за ны зні шчы лі 10 тан-
каў, 4 бро не ма шы ны, 375 аў та ма бі ляў, 2 тыс. 
307 аку пан таў, па дар ва лі 2 тыс. 165 рэ ек, раз-
бу ры лі 106 мас тоў, з якіх 4 чы гу нач ныя. Эфек-
тыў на дзей ні ча лі па тран спар тных ка му ні ка-
цы ях во ра га пар ты за ны Рэ чыц кай бры га ды імя 
К.Я. Ва ра шы ла ва (ка ман дзір М.П. Аніп ка). Яны 
па дар ва лі за кас трыч нік 1943 г. 22 эша ло ны, 
78 аў та ма шын, 4 тан кі, 12 мас тоў на ша шэй-
ных і грун та вых да ро гах. За та кі са мы пе ры яд 
на ба я вым ра хун ку ды вер сій ных груп бры га ды 
«Баль ша вік» (ка ман дзір І.Ф. Га мар ка) бы ло 
11 па дар ва ных эша ло наў і 69 аў та ма шын, адзін 
пад бі ты танк, 169 пе ра бі тых чы гу нач ных рэ ек. 
Не ад на ра зо ва пра во дзі лі ба я выя апе ра цыі на 
чы гун цы, ша шэй ных і грун та вых да ро гах бры-
га ды імя В.І. Ча па е ва (ка ман дзір М.Д. Стэ фа-
но віч), «Жа ляз няк» (ка ман дзір В.І. Ша ру да), 
імя М.А. Шчор са (ка ман дзір А.П. Бай коў), імя 
П.К. Па на ма рэн кі (ка ман дзір І.І. Бан да рэн ка), 
а так са ма гру пы пар ты зан 1-й Бу да-Ка ша лёў-
скай бры га ды, ка ман да ван не і штаб якой злу-
чы лі ся з час ця мі Чыр во най Ар міі на ле вым 
бе ра зе Со жа яшчэ ў па чат ку кас трыч ні ка 1943 г. 
[9, л. 11; 14, л. 31–33; 31, с. 236, 281; 32, с. 246]. 

Ба я вая дзей насць пар ты зан скіх фар мі ра-
ван няў Го мельс кай і Па лес кай аб лас цей у кас т-
рыч ні ку – па чат ку ліс та па да 1943 г. ад бы ва ла ся 
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ва ўмо вах пас та я най ба раць бы з кар ны мі ак цы-
я мі аку пан таў. Гіт ле раў скае ка ман да ван не для 
раз бла кі ра ван ня ка му ні ка цый і лік ві да цыі пар-
ты зан у ты ле 2-й па ля вой ар міі вер мах та на кі-
ра ва ла суп раць бры гад і ат ра даў не каль кі кар-
ных эк спе ды цый, у тым лі ку тры буй ныя: «Бар-
ба ра» (9–16.10.1943 г.), «Ас вя чэн не хра ма» 
(20–21.10.1943 г.), «Ху бер тус» (24–28.10.1943 г. 
і 3–9.11.1943 г.). Для нас туп лен ня на пар ты зан 
бы лі пры цяг ну ты фран та выя час ці, у тым лі ку 
з 46-га ар мей ска га кор пу са, а так са ма ахоў-
ныя пад раз дзя лен ні і жан дар ме рыя. Уз бро е-
ная ба раць ба пар ты зан суп раць кар ні каў ад бы-
ва ла ся ў Ка лін ка віц кім, Ва сі ле віц кім, Хой ніц кім 
ра ё нах, уз доўж учас тка чы гун кі Рэ чы ца – Ка лін-
ка ві чы і ша шэй най да ро гі Рэ чы ца – Хой ні кі. 
Ас ноў ны ўдар гіт ле раў цаў пры ня лі на ся бе бры-
га ды: 99-я Ка лін ка віц кая (ка ман дзір В.А. Ка рат-
ке віч), 101-я Да ма на віц кая (ка ман дзір 
В.М. Мі нін), Ло еў ская «За Ра дзі му» (ка ман дзір 
Р.І. Сня коў) і «Мсціў ца» (ка ман дзір І.Р. Ба ру ноў). 
Пад час не каль кіх аба рон чых ба ёў на род ным 
мсціў цам уда ло ся на нес ці кар ні кам ад чу валь-
ныя стра ты. Ад нак, уліч ва ю чы знач ную пе ра-
ва гу гіт ле раў цаў у жы вой сі ле, тэх ні цы і бо е пры-
па сах, пар ты зан скія фар мі ра ван ні пры мя ня лі 
так ты ку ўда раў з за сад і дзе ян няў ды вер сій ны мі 
гру па мі на ша шэй ных і грун та вых да ро гах, што 
даз ва ля ла ад цяг нуць ува гу кар ні каў ад ас ноў-
ных сіл на род ных мсціў цаў і ляс ных ла ге раў, 
у якіх зна хо дзі ла ся шмат дзя цей. 

Пар ты зан скае ка ман да ван не пры мя ня ла 
так ты ку хут кіх сха ва ных ма неў раў з мэ тай 
вы ха ду за ме жы бла кі ра ва ных аку пан та мі 
тэ ры то рый. Так, пры ад біц ці кар най эк спе ды-
цыі «Ху бер тус-І», ка лі ў боль шас ці пар ты зан-
скіх фар мі ра ван няў за кон чы лі ся бо еп ры па сы, 
ас ноў ныя сі лы Го мельс ка га пар ты зан ска га злу-
чэн ня, бла кі ра ва ныя нем ца мі ў ноч на 26 кас-
трыч ні ка 1943 г., па ра шэн ні Го мельс ка га пад-
поль на га аб ка ма КП(б)Б пе ра пра ві лі ся на ле вы 
бе раг Бе ра зі ны па пла ву чым мос це, па бу да-
ва ным бры га дай «Жа ляз няк». Та кім хут кім 
ма неў рам на род ныя мсціў цы ўвя лі ў зман аку-
пан таў, якія яшчэ на пра ця гу амаль су так зву-
жа лі бла ка ду ва кол ра ней ша га мес ца дыс ла ка-
цыі пар ты зан. На ле вым бе ра зе Бе ра зі ны ка ля 
вёс кі Глу шы ца Стрэ шын ска га ра ё на на аэ ра-
дро ме, апе ра тыў на па бу да ва ным пар ты за-
на мі, 27 і 29 кас трыч ні ка 1943 г. прызямляліся 
са ма лё ты Бе ла рус ка га фрон ту з бо еп ры па са мі, 
а зва рот ны мі рэй са мі ў са вец кі тыл ад праў ля-
лі ся хво рыя і па ра не ныя. 

Пад час кар най апе ра цыі «Ху бер тус-ІІ» 
у на дзвы чай цяж кую сі ту а цыю тра пі лі Ло еў ская 
бры га да «За Ра дзі му» і бры га да «Мсціў ца». 
Гэ тыя пар ты зан скія фар мі ра ван ні, тры ма ю чы 
пад сва ім кан тро лем ша шу Рэ чы ца – Хой ні кі, 
бы лі ад рэ за ны пра ціў ні кам ад ас ноў ных сіл 
Го мельс ка га пар ты зан ска га злу чэн ня. З пры-

чы ны знач най кан цэн тра цыі гер ман скіх войск  
у фран та вой па ла се пар ты за ны не змаг лі 
ўста на віць су вязь з пе ра да вы мі час ця мі 48-й  
і 65-й ар мій Бе ла рус ка га фрон ту, якія зна хо дзі лі ся 
на ад лег лас ці 15–20 км. Няг ле дзя чы на ўпар-
тае суп ра ціў лен не пар ты зан, бры га ды і ла ге ры 
мяс цо ва га на сель ніцт ва бы лі ўзя ты аку пан та мі 
ў шчыль ную бла ка ду. Праз не каль кі дзён пас-
ля па чат ку кар най эк спе ды цыі пар ты за ны апы-
ну ліся ў кры тыч ным ста но ві шчы: бы лі на зы хо-
дзе пат ро ны, вы чар па ны за па сы прад уктаў, 
нель га бы ло рас паль ваць кас тры з-за няс пын-
ных па лё таў са ма лё таў во ра га. Ка тас тра фіч-
ных нас туп стваў для бла кі ра ва ных пар ты зан 
і мяс цо ва га на сель ніц тва ўда ло ся паз бег нуць 
толь кі дзя ку ю чы па чат ку Го мельс ка-Рэ чыц-
кай нас ту паль най апе ра цыі Чыр во най Ар міі [1, 
с. 44, 62, 616; 3, с. 45; 6, с. 70–71; 10, л. 43; 11, 
л. 22; 13, л. 15; 25, с. 293–294, 316; 26, с. 242–
244; 27, с. 175; 28, с. 85; 31, с. 237, 255; 32, 248, 
256–264]. 

Та кім чы нам, пад час ад нос най ста бі лі за-
цыі са вец ка-гер ман ска га фрон ту на паў днё вым 
ус хо дзе Бе ла ру сі ў кас трыч ні ку – пер шай дэ ка-
дзе ліс та па да 1943 г. і ва ўмо вах пад рых тоў кі 
нас туп лен ня Чыр во най Ар міі ў рэ гі ё не го мель-
скія і па лес кія пар ты за ны сва і мі ак тыў ны мі дзе-
ян ня мі на ка му ні ка цы ях у апе ра тыў ным ты ле 
2-й ар міі вер мах та на нес лі сурь ёз ны ўрон гер-
ман скім вой скам у жы вой сі ле і тэх ні цы. На род-
ныя мсціў цы значна ўсклад ні лі пе ра мя шчэн не 
пра ціў ні ка ў пры фран та вой па ла се і ўзвя дзен не 
ім аба рон чых аб’ек таў на за ход нім бе ра зе Со жа 
і Дняп ра. Пры ад біц ці кар ных эк спе ды цый пар-
ты за ны шля хам уда раў з за сад, ім клі вых на па-
даў на ка ло ны пра ціў ні ка, хут кіх ма неў раў па 
вы ха дзе з бла кі ра ва ных тэ ры то рый вы мот ва лі 
ня мец кія фран та выя пад раз дзя лен ні, якія пры-
цяг ва лі ся гіт ле раў скім ка ман да ван нем для пра-
вя дзен ня кар ных ак цый, і знач на зні жа лі іх ба я-
з доль насць.

Са вец кае ва ен нае кі раў ніц тва, раз гор тва-
ю чы во сен ню 1943 г. нас туп лен не на паў днё вым 
ус хо дзе Бе ла ру сі, лі чы ла ўзбро е ную ба раць бу 
мяс цо вых пар ты зан суп раць аку пан таў важ-
ным фак та рам раз гро му гіт ле раў скіх войск на 
тэ ры то рыі Го мельс кай і Па лес кай аб лас цей. 
Так, на пя рэ дад ні Го мельс ка-Рэ чыц кай апе ра-
цыі ар мей скае ка ман да ван не сур’ёз на зай ма-
ла ся ар га ні за цы яй да па мо гі пар ты зан скім сі лам 
бо еп ры па са мі, выбуховы мі рэ чы ва мі, ме ды-
ка мен та мі, срод ка мі су вя зі. З мэ тай пад тры-
ман ня ба яз доль нас ці пар ты зан скіх фар мі ра-
ван няў, якія дыс ла цы ра ва лі ся ў па ла се дзе-
ян ня Бе ла рус ка га фрон ту, ім кож ны дзень на кі-
роў ва лі ся дзя сят кі са ма лё таў. Толь кі па лі ніі  
61-й ар міі на пя рэ дад ні фар сі ра ван ня Дняп ра што-
дзён на на шас ці-ся мі са ма лё тах пе ра кід ва лі ся 
гру зы для па лес кіх пар ты зан, у тым лі ку адзін-
два са ма лё ты пры ля та лі ў ра ён ба зі ра ван ня 
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2-й Ка лін ка віц кай бры га ды. Зва рот ны мі рэй-
са мі вы во зі лі ся цяж ка па ра не ныя і хво рыя пар-
ты за ны, чле ны іх сем’яў [2, с. 358; 11, л. 22; 22, 
л. 63; 23, с. 342].

З па чат кам Го мельс ка-Рэ чыц кай апе ра-
цыі Чыр во най Ар міі раз гар нуў ся дру гі пе ры яд 
выз ва лен ня тэ ры то рыі Го мельс кай і Па лес-
кай аб лас цей ад гер ман скіх аку пан таў, у якім 
ак тыў ны ўдзел пры ня лі больш за 10 тыс. бе ла-
рус кіх пар ты зан. Іх уз бро е ная ба раць ба ахоп лі-
ва ла знач ную тэ ры то рыю, ме ла раз нас тай ныя 
фор мы і бы ла пад па рад ка ва на за да чам нас-
ту па ю чых ар мей скіх час цей. Ба я выя дзе ян ні 
на род ных мсціў цаў пад час Го мельс ка-Рэ чыц кай 
апе ра цыі праводзіліся ў два эта пы: баі пар ты-
зан з аку пан та мі да сус трэ чы з пе ра да вы мі час-
ця мі Чыр во най Ар міі і не пас рэд нае ба я вое ўза е-
ма дзе ян не з са вец кі мі вой ска мі. У пер шы дзень 
апе ра цыі Го мельс кі пад поль ны аб кам КП(б)Б 
і штаб пар ты зан ска га злу чэн ня ат ры ма лі ра ды ё- 
 г ра му ад на чаль ні ка ЦШПД П.К. Па на ма рэн кі 
з пат ра ба ван нем тэр мі но ва вы вес ці са строю 
чы гу на чыя ўчас ткі Го мель – Жло бін – Ма гі лёў, 
Го мель – Ка лін ка ві чы і ша шу Го мель – Ка лін-
ка ві чы. У ад па вед нас ці з гэ ты мі ўка зан ня мі на 
на ра дзе ка ман дна га сас та ву бры гад і асоб ных 
ат ра даў, склі ка най І.П. Ко жа рам 11 ліс та па да 
1943 г., бы лі пас таў ле ны ба я выя за да чы па дзе-
ян нях на ка му ні ка цы ях і вя дзен ні раз вед кі. Для 
на ня сен ня больш вы ні ко вых уда раў па пра-
ціў ні ку не ка то рыя бры га ды і асоб ныя ат ра ды 
бы лі аб’яд на ны ў ба я выя гру пы. На прык лад, 
бры га ды «Жа ляз няк», імя П.К. Па на ма рэн кі 
і не каль кі асоб ных ат ра даў бы лі зве дзе ны ў гру-
пу пад ка ман да ван нем В.І. Ша ру ды. 

Вы кон ва ю чы рас па ра джэн ні, ат ры ма ныя на 
на ра дзе, ка ман да ван не пар ты зан скіх фар мі ра-
ван няў на кі ра ва ла пад рыў ні коў на за ма ца ва-
ныя ўчас ткі чы гун кі з мэ тай раз бу рэн ня па лат на 
і пад ры ву эша ло наў пра ціў ні ка, а так са ма на 
грун та выя да ро гі Рэ чы ца – Ху тар – Ша ціл кі 
і Рэ чы ца – Гор валь – Ша ціл кі, па якіх мер ка ва-
ла ся ад ступ лен не аку пан таў. Пар ты за ны бры-
га ды «Баль ша вік» дзей ні ча лі на чы гун цы Жло-
бін – Ка лін ка ві чы, на да ро гах Рэ чы ца – Глуск, 
Рэ чы ца – Ша ціл кі ў ме жах Па рыч ска га ра ё на, 
мі ні ра ва лі да ро гі, уз во дзі лі суп раць тан ка выя 
рвы, на даўбені, ра бі лі ляс ныя за ва лы. Ка ман-
да ван не Рэ чыц кай бры га ды імя К.Я. Ва ра шы-
ла ва для та го, каб не пра пус ціць пра ціў ні ка на 
за хад ад Рэ чы цы па між Дняп ром і чы гун кай 
Рэ чы ца – Дзя ме хі, на кі роў ва ла спе цы яль ныя 
гру пы для ар га ні за цыі за сад, мі ні ра ван ня і ўзвя-
дзен ня за ва лаў на да ро гах [2, с. 345; 10, л. 49; 
13, л. 17; 32, л. 265–267].

У су вя зі з нас туп лен нем Чыр во най Ар міі 
Па лес кі пад поль ны аб кам КП(б)Б і пад поль ныя 
рай ка мы пар тыі ат ры ма лі ра ды ёг ра му ад апе-
ра тыў най гру пы Па лес ка га аб ка ма КП(б)Б пры 
шта бе 61-й ар міі з ін фар ма цы яй аб фар сі ра-

ван ні са вец кі мі вой ска мі Дняп ра і зак лі кам аказ-
ваць ім уся ля кую да па мо гу. Пры наб лі жэн ні лі ніі 
фрон ту да мес ца дыс ла ка цыі па лес кіх бры гад 
і ат ра даў пар ты за ны ак ты ві за ва лі на па ды на 
ка ло ны і пе ра пра вы во ра га, з-за ча го аку пан ты 
нес лі ад чу валь ныя стра ты і не ме лі маг чы мас ці 
за ма ца вац ца на вы гад ных ру бя жах. Так, пар-
ты за ны асоб на га ат ра да пад ка ман да ван нем 
К.Т. Са цу ры ста ві лі мі ны і на ла джва лі за са ды на 
да ро гах Ло еў – Бра гін – Хой ні кі і Рэ чы ца – Хой-
ні кі. Асаб лі ва вы ні ко вым быў удар па ка ло не 
пра ціў ні ка ка ля вёс кі Лу бе ні кі Бра гін ска га ра ё-
на. Бра гін скі асоб ны ат рад імя Р.І. Ка тоў ска га 
з 10 па 15 ліс та па да 1943 г. у вы ні ку мі ні ра ван ня 
да рог Рэ чы ца – Но вая Крас ні ца – Шы пе ці чы, 
Лу бен ка – Ста рая Крас ні ца па дар ваў 9 аў та-
ма шын і зні шчыў ка ля 30 аку пан таў. Пад раз-
дзя лен не 27-й На раў лян скай бры га ды 12 ліс-
та па да 1943 г. зні шчы ла два мас ты праз ра ку 
Сла веч на, у вы ні ку ча го бы ло спы не на пе ра-
мя шчэн не пра ціў ні ка ў ра ён, дзе раз гор тва ла ся 
нас туп лен не 8-й гвар дзей скай страл ко вай ды ві-
зіі. Дзя ку ю чы апе ра тыў на пе ра да дзе най ка ман-
да ван нем 2-й Ка лін ка віц кай бры га ды ў штаб 
61-й ар міі ін фар ма цыі аб кан цэн тра цыі пра ціў-
ні ка бліз ка ад пан тон на га мас та ка ля вёс кі Юра-
ві чы, са вец кая аві я цыя ў ся рэ дзі не ліс та па да 
1943 г. на нес ла аку пан там знач ныя стра ты пад-
час іх пе ра пра вы праз ра ку Пры пяць [2, с. 358; 
17, л. 48–49; 18, л. 89, 92–94; 22, л. 63–64; 28, 
с. 121; 29, с. 235–236; 31, с. 318]. 

З ся рэ дзі ны ліс та па да 1943 г. ста лі ўста-
наў лі вац ца не пас рэд ныя ба я выя су вя зі пар-
ты зан скіх фар мі ра ван няў Го мельс кай і Па лес-
кай аб лас цей з пе ра да вы мі час ця мі Чыр во-
най Ар міі, якія пас ля фар сі ра ван ня Дняп ра 
раз гар ну лі на яго за ход нім бе ра зе ба я выя дзе-
ян ні суп раць гер ман скіх аку пан таў. Не за доў га 
да па ды хо ду са вец кіх войск да пар ты зан-
скай зо ны Го мельс ка га злу чэн ня яго бры га ды 
і ат ра ды ачыс ці лі ад ня мец ка-фа шыс цкіх за хоп-
ні каў знач ную тэ ры то рыю ўздоўж рэк Шы бен ка 
і Днеп рык. Кан крэт ны план су мес ных ба я вых 
дзе ян няў Го мельс ка га пар ты зан ска га злу чэн ня 
і час цей Чыр во най Ар міі быў уз год не ны 17 ліс-
та па да 1943 г. пад час сус трэ чы І.П. Ко жа ра 
і ка ман дзі ра 19-га страл ко ва га кор пу са ге не-
ра ла Д.І. Са мар ска га з улі кам коль кас на га сас-
та ву, дыс ла ка цыі і ба яз доль нас ці на род ных 
мсціў цаў, а так са ма ба я вой аб ста ноў кі ў ра ё-
не Рэ чы цы. Ба я вая за да ча го мельс кіх пар ты-
зан зак лю ча ла ся ў тым, каб да па маг чы ар мей-
скім час цям у выз ва лен ні ад во ра га бе ра га 
Дняп ра ад Рэ чы цы і на поў нач да вёс кі Бе ра га-
вая Сла ба да, а так са ма ў ажыц цяў лен ні кант-
ро лю на ка му ні ка цы ях Рэ чы ца – Ста рое Крас-
нае – Ша ціл кі, Рэ чы ца – Гор валь – Ша ціл кі. Для 
пас пя хо вых дзе ян няў час цей кор пу са са скла ду 
пар ты зан скіх бры гад бы ла вы дзе ле на не аб ход-
ная коль касць пра вад ні коў, якія доб ра ве да лі 
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мяс цо васць [2, с. 296; 10, л. 49–50; 31, с. 237; 
32, с 269–270].

На пра ця гу дру гой па ло вы ліс та па да 1943 г. 
да мо ман ту свай го рас фар мі ра ван ня Го мель-
скае пар ты зан скае злу чэн не аказ ва ла іс тот ную 
пад трым ку ба я вым дзе ян ням са вец кіх войск 
на пра вым бе ра зе Дняп ра і Бе ра зі ны. Пар ты-
за ны на дзей на пры кры лі ле вы фланг 65-й ар -
міі, што даз во лі ла яе ка ман ду ю ча му, ге не ра лу 
П.І. Ба та ву па вяр нуць 19-ы страл ко вы кор пус 
з за да чай – рап тоў ным уда рам ава ло даць го ра-
дам Рэ чы ца. На пя рэ дад ні апе ра цыі па выз ва-
лен ні Рэ чы цы пар ты за ны ўста на ві лі кан троль 
над да ро гай Азяр шчы на – Гор валь – Ша ціл кі 
і тым са мым пе ра кры лі вой скам пра ціў ні ка 
шлях да ад ступ лен ня. Ат рад імя М.В. Фрун зе 
(ка ман дзір У.С. Ціх він скі) у ка рот кія тэр мі ны 
рас чыс ціў ад за ва лаў і раз мі ні ра ваў учас ткі 
да ро гі Рэ чы ца – Ста рое Крас нае – Ба ра ві кі – 
Ша ціл кі, якую ў да лей шым пла на ва лі вы ка рыс-
тоў ваць час ці 19-га страл ко ва га кор пу са. Ад ной 
з са мых знач ных апе ра цый на ка му ні ка цы ях 
стаў рап тоў ны на пад 17 ліс та па да 1943 г. ба я-
вой гру пы пад ка ман да ван нем В.І. Ша ру ды на 
вя лі кую ка ло ну пра ціў ні ка з тан ка мі, аў та ма шы-
на мі з пя хо тай і роз ны мі гру за мі, якая ад сту па ла 
пад уда ра мі 48-й і 65-й са вец кіх ар мій з бо ку 
Рэ чы цы ў нап рам ку на се ле ных пун ктаў Гор-
валь і Ша ціл кі. У вы ні ку ўда ру пар ты за ны спа-
лі лі 45 аў та ма шын і выз ва лі лі ка ля 300 са вец кіх 
ва ен на па лон ных, пе ра да дзе ных по тым у 37-ю 
страл ко вую ды ві зію [2, с. 296, 346–347;6, с. 72; 
10, л. 49– 50; 11, л. 22– 24; 27, с. 175; 31, с. 237; 
32, с. 269–270, 272–273]. 

На го мельс кіх пар ты зан лёг ас ноў ны ця жар 
ба ёў за пе ра пра вы на пра ва бя рэж жы Бе ра зі ны 
і Дняп ра, што тлу ма чы ла ся зна хо джан нем на 
суп раць лег лым бе ра зе знач ных сіл ня мец ка-
фа шыс цкіх войск, якія нес лі рэ аль ную па гро зу 
для ты лу 19-га страл ко ва га кор пу са. Па рас па-
ра джэн ні ар мей ска га ка ман да ван ня пар ты за ны 
на пра ця гу не каль кіх дзён за ня лі па зі цыі па 
бе ра га вой па ла се ад вёс кі Ад ру бы на Бе ра зі не 
да на се ле на га пун кта Азяр шчы на на Дняп ры 
і ўтрым лі ва лі іх да па ды хо ду ас ноў ных сіл Чыр-
во най Ар міі. Бры га да «Жа ляз няк» кан т ра ля ва ла 
пра вы бе раг Бе ра зі ны пра цяг лас цю ў 17 км 
і ад бі ла ўсе ата кі во ра га, які спра ба ваў пе ра-
пра віц ца да вё сак Ад ру бы, Да бу жа, Свед скае, 
Га га лі. Най больш жор сткія баі раз гар ну лі ся 
ў ра ё не на се ле на га пун кта Гор валь, які быў узя-
ты 18 ліс та па да 1943 г. бры га дай імя П.К. Па на-
ма рэн кі і ат ра дам імя В.П. Чка ла ва (ка ман дзір 
М.П. Ма ра коў). Пар ты за ны не дапусцілі пе ра-
пра ву ня мец кай пя хо ты на ле вы бе раг Бе ра-
зі ны, зні шчы лі больш за 150 сал дат і афі цэ-
раў, шмат аку пан таў скі ну лі ў ра ку, за ха пі лі 
па ром, 110 аў та ма шын, дзя сят кі па во зак з пра-
д укта мі, бо еп ры па са мі і аму ні цы яй. На пра-
ця гу 18–19 ліс та па да 1943 г. на род ныя мсціў цы  

су мес на з ар ты ле рыс та мі і мі на мёт чы ка мі  
19-га страл ко ва га кор пу са ад бі лі не каль кі спроб 
груп ня мец кіх аў та мат чы каў пе ра пра віц ца на 
лод ках з ле ва га бе ра га ра кі і за ха піць Гор валь.

Аба рон чыя баі пар ты зан пра цяг ва лі ся да 
мо ман ту по ды хо ду 20 ліс та па да 1943 г. час-
цей 48-й ар міі (ка ман ду ю чы ге не рал П.Л. Ра ма-
нен ка), якія ра зам з час ця мі 19-га страл ко-
ва га кор пу са пас пя хо ва пе ра пра ві лі ся на 
ле вы бе раг Бе ра зі ны ў ра ё не Гор ва ля і вёс кі 
Ад ру бы. Па бе ра га вой лі ніі Дняп ра на поў нач ад 
Рэ чы цы ка ля вё сак Уно ры ца і Бе ра га вая Сла-
ба да дзей ні ча лі бры га ды імя К.Я. Ва ра шы ла ва 
і імя В.І. Ча па е ва, вы кон ва ю чы за да чу па пры-
крыц ці ле ва га флан га 37-й страл ко вай ды ві-
зіі. Так, ат рад імя С.М. Бу дзён на га (ка ман дзір 
А.Ф. Яў ту хоў) рап тоў ным уда рам пас ля дзе ся-
ці кі ла мет ро ва га мар шу раз гра міў гар ні зон пра-
ціўні ка ў вёс цы Бе ра га вая Сла ба да і па дар ваў 
не да бу да ва ны нем ца мі мост праз Днепр. У той 
са мы дзень пар ты за ны ат ра да імя С.Г. Ла зо 
(ка ман дзір П.П. Ма ка ран ка) і бай цы 109-га гвар-
дзей ска га пал ка вы бі лі во ра га з доб ра ўма ца ва-
на га апор на га пун кта Азяр шчы на, а ат рад імя 
К.Я. Ва ра шы ла ва (ка ман дзір П.І. Ва сіль еў) выз-
ва ліў ад аку пан таў вёс ку Уно ры цу. Пад час упар-
тых ба ёў за пе ра пра вы ат ра ды зні шчы лі 68 аку-
пан таў, за ха пі лі ка ля 100 па во зак. 

Ад па чат ку Го мельс ка-Рэ чыц кай апе ра-
цыі на ле вым бе ра зе Дняп ра ў ме жах Ува ра-
віц ка га ра ё на дыс ла цы ра ва ла ся бры га да імя 
Н.А. Шчор са. Няг ле дзя чы на знач ную кан цэнт-
ра цыю тут ня мец кіх войск, пар ты за ны рэ гу-
ляр на на па да лі на ка ло ны пра ціў ні ка і на но-
сі лі яму ўрон у жы вой сі ле і тэх ні цы. Ста но ві-
шча на род ных мсціў цаў, у якіх за кан чва лі ся 
пат ро ны, рэз ка па гор шы ла ся пас ля пры быц ця 
ў на се ле ны пункт Чор нае пад раз дзя лен ня гіт-
ле раў цаў. У та кой сі ту а цыі ка ман да ван не 
бры га ды пад пры крыц цём ад на го з пал коў  
37-й страл ко вай ды ві зіі ар га ні за ва ла пе ра пра ву 
на пра вы бе раг Дняп ра ўсіх сва іх ат ра даў (больш 
за 7 тыс. мір ных жы ха роў, а так са ма час ткі пар-
ты зан 1-й Бу да-Ка ша лёў скай бры га ды). Пар ты-
за ны з ле ва га бе ра га Дняп ра па про сь бе ка ман-
дзі ра пал ка, аса бо вы сас таў яко га на ліч ваў уся-
го 150 чал., за ня лі аба ро ну на ўчас тку Рэ чы ца – 
Азяр шчы на [1, с. 176; 2, с. 346–347; 4, с. 373; 6, 
с. 72; 10, л. 50; 11, л. 24, 50; 12, л. 43; 13, л. 19; 
27, с. 175; 31, с. 237, 287; 32, с. 270–277]. 

Ва ўмо вах пад рых тоў кі ас ноў ных сіл Бе ла-
рус ка га фрон ту да выз ва лен ня Го ме ля пар ты-
за ны злу чэн ня адыг ра лі важ ную ро лю ва ўтры-
ман ні па зі цый на паў ноч ны за хад ад Рэ чы цы, 
ку ды пра ціў нік пе ра кі нуў рэ зер вы з-пад Баб руй-
ска і па чаў спеш на ўзво дзіць аба рон чыя збу да-
ван ні. Для не да пу шчэн ня ня мец ка га кон тру да ру 
і ўзмац нен ня неш мат лі кіх пад раз дзя лен няў 
са вец кіх войск штаб Го мельс ка га злу чэн ня па 
про сь бе ка ман дзі ра 19-га страл ко ва га кор пу са 
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пе ра кі нуў у ра ён на се ле на га пун кта Ба ра ві кі 
бры га ды «Баль ша вік» і «Жа ляз няк», а да вёс-
кі Се лі шча – бры га ду імя В.І. Ча па е ва. У ра ё не 
гэ тых на се ле ных пун ктаў па бе ра зе ба ло ціс тай 
рэч кі Сне дзь пра хо дзі ла аба ро на нем цаў, ума-
ца ва ная дзо та мі і апор ны мі пун кта мі. Пар ты-
за ны бры гад «Баль ша вік» і «Жа ляз няк» ра зам 
з ро тай чыр во на ар мей цаў ад на ча со вым уда рам 
з фрон ту і ты лу вы бі лі аку пан таў з вёс кі Ба ра-
ві кі, а за тым яшчэ на пра ця гу двух су так ад бі-
ва лі кон тра та кі во ра га. Бры га да імя В.І. Ча па-
е ва вя ла ўпар тыя баі з гіт ле раў ца мі ў ра ё не 
вёс кі Се лі шча і 24 ліс та па да 1943 г. пе ра да ла 
свой ру беж аба ро ны час цям Чыр во най Ар міі [5, 
с. 56; 6, с. 72–73; 11, л. 24; 12, л. 43; 13, л. 16, 
19; 31, с. 237–238; 32, с. 276–277].

Кам пак тная дыс ла ка цыя пар ты зан скіх фар-
мі ра ван няў Го мельс кай воб лас ці на паў ноч ны 
за хад ад Рэ чы цы са дзей ні ча ла іх хут ка му злу-
чэн ню з ас ноў ны мі сі ла мі Чыр во най Ар міі. На 
мо мант злу чэн ня з са вец кі мі вой ска мі пар ты-
зан скія сі лы воб лас ці на ліч ва лі 7 тыс. 850 чал. 
Рас фар мі ра ван не бы ло пра ве дзе на на пра ця гу 
23–25 ліс та па да 1943 г. у ад па вед нас ці з ды рэк-
ты вай ЦК КП(б)Б. Пры рас фар мі ра ван ні ў Чыр-
во ную Ар мію бы ло на кі ра ва на 5 тыс. 395 пар-
ты зан пры зыў но га ўзрос ту. Ак ра мя та го, у дзе-
ю чую ар мію і зні шчаль ныя ба таль ё ны бы ло 
пе ра да дзе на 47 гар мат, 273 ку ля мё ты, 43 мі на-
мё ты, 735 аў та ма таў, 5 тыс. 814 він това к, 
545 ко ней, 175 га лоў буй най ра га тай жы вё лы, 
507 ц збож жа [6, с. 73; 9, л. 123; 30, с. 371, 378–
399; 31, с. 238].

Знач ны ўклад у пас пя хо вае вы ра шэн не 
Чыр во най Ар мі яй за дач Го мельс ка-Рэ чыц-
кай апе ра цыі ўнес лі па лес кія пар ты за ны. Сва-
і мі ак тыў ны мі ба я вы мі дзе ян ня мі бры га дам 
і асоб ным ат ра дам Па лес кай воб лас ці ўда-
ло ся па ра лі за ваць рух на чы гу нач ных учас тках 
Жыт ка ві чы – Ка лін ка ві чы, Ка лін ка ві чы – Жло-
бін, Оў руч – Ма зыр і не даць маг чы мас ці гіт ле-
раў ска му ка ман да ван ню пе ра кі нуць рэ зер вы 
ў ра ён Го ме ля з Ук ра і ны. Ся род ас ноў ных форм 
уз бро е най ба раць бы па лес кіх пар ты зан бы лі 
ўда ры па гар ні зо нах і апор ных пун ктах пра ціў-
ні ка, уз вя дзен не пе ра праў для нас ту па ю чых 
са вец кіх вой скаў, за бес пя чэн не ар мей скіх час-
цей раз ве дін фар ма цы яй і вы дзя лен не ім не аб-
ход най коль кас ці раз вед чы каў і пра вад ні коў.

Пад час Го мельс ка-Рэ чыц кай нас ту паль най 
апе ра цыі пар ты за ны ака за лі знач ную да па мо гу 
час цям Чыр во най Ар міі ў выз ва лен ні на се ле ных 
пун ктаў, чы гу нач ных стан цый, ра ён ных цэн т-
раў, вё сак. Так, пры ўзяц ці важ на га чы гу нач на га 
вуз ла і рай цэн тра Ва сі ле ві чы ра зам з час ця мі 
Чыр во най Ар міі ўдзель ні ча лі пар ты за ны Ва сі ле-
віц кай бры га ды імя П.К. Па на ма рэн кі (ка ман дзір 
С.А. Смер цін) і 101-й Да ма на віц кай бры га ды. 
Пар ты за ны, па за га дзе ка ман дзі ра 193-й страл-
ко вай ды ві зіі, зай шлі ў тыл пра ціў ні ка і пе ра рэ-

за лі шля хі яго ады хо ду на Ка лін ка ві чы і ад на ча-
со ва за ня лі аба ро ну ў на се ле ных пун ктах За ла-
ту ха, На він кі, Аса вок, Ля да ва. Пры не пас рэд-
ным штур ме рай цэн тра пар ты за ны дзей ні ча лі  
на пра вым флан гу ды ві зіі, а пас ля выз ва лен ня 
Ва сі ле віч ра зам з чыр во на ар мей ца мі ад бі лі 
не каль кі кон тра так пра ціў ні ка, яко га пад рым-
лі ва лі тан кі і аві я цыя. Пры штур ме доб ра ўма-
ца ва на га вуз ла аба ро ны пра ціў ні ка рай цэн тра 
Бра гін час ці 55-й і 356-й страл ко вых ды ві зій, 
пад раз дзя лен ні 68-й тан ка вай бры га ды ўза е-
ма дзей ні ча лі з асоб ным ат ра дам імя Р.І. Ка тоў-
ска га (ка ман дзір А.Я. Міх не віч). На пя рэ дад ні 
штур му ат рад, па плане ка ман да ван ня, уста-
на віў кан троль над да ро гай Бра гін – Хой ні кі. 
Пар ты за ны так са ма ўдзель ні ча лі ў выз ва лен ні 
вё сак Вя зок, Яс мен цы, Дронь кі, Па гон нае [17, 
л. 50; 18, л. 33–35; 19, л. 17, 20; 23, с. 177, 345–
346; 25, с. 312, 317].

Ка ман да ван не 61-й ар міі пры рэ а лі за цыі 
сва іх нас ту паль ных пла наў ак тыў на вы ка рыс-
тоў ва ла ба я выя маг чы мас ці 2-й Ка лін ка віц кай 
бры га ды. Пры па ды хо дзе са вец кіх час цей да 
зо ны дзей нас ці бры га ды яе ат ра ды па за га дзе, 
пе ра да дзе ным па ра цыі з ар мей ска га шта ба, 
18 ліс та па да 1943 г. ад бі лі ў пра ціў ні ка чы гу нач-
ную стан цыю Аў ра мен ская. Яшчэ тры ат ра ды 
бры га ды ўзя лі пад кан троль учас так чы гун кі Хой-
ні кі – Ва сі ле ві чы і да ро гу Ка ра ва ці чы – Ка лін-
ка ві чы і на но сі лі пас та ян ныя ўда ры па ка ло нах 
во ра га. Пра ве дзе ная пар ты за на мі апе ра цыя па 
ўзяц ці і ўтры ман ні стан цыі Аў ра мен ская да па-
маг ла 17-й гвар дзей скай ка ва ле рый скай ды ві зіі 
моц ным уда рам раз біць на ша шы Рэ чы ца – Хой-
ні кі ме ха ні за ва ную ня мец кую ка ло ну. Ак ра мя 
та го, бры га да су мес на з ар мей скі мі час ця мі 
ўдзель ні ча ла ў выз ва лен ні ад аку пан таў больш  
дзе ся ці на се ле ных пун ктаў, у тым лі ку рай цэн т- 
 ра Хой ні кі. За пра яўле ны ге ра ізм пры штур ме 
доб ра ўма ца ва ных апор ных пун ктаў во ра га 
ў вёс ках Мак лі шча і Ага род ні кі во сем пар ты зан 
бы лі ўзна га ро джа ны ор дэ нам «Чыр во ная Зор-
ка» і два – ме да лём «За ад ва гу» [2, с. 359–361; 
22, л. 64, 75; 23, с. 175–176; 25, с. 282, 291, 293; 
28, с. 85, 120–121, 123; 31, с. 318].

Пры выз ва лен ні шэ ра гу на се ле ных пун к-
таў Па лес кай воб лас ці мяс цо выя пар ты зан скія  
фар мі ра ван ні ўза е ма дзей ні ча лі з вой ска мі  
1-га Ук ра ін ска га фрон ту. Іс тот най бы ла да па мо га 
27-й На раў лян скай бры га ды імя С.М. Кі ра ва 
час цям 415-й страл ко вай ды ві зіі пры выз ва-
лен ні рай цэн тра На роў ля, гар ні зон яко га на ліч-
ваў 500 ва ен нас лу жа чых, меў 13 тан каў, з іх 
тры ты пу «тыгр» і дзве са ма ход ныя ўста ноў кі 
«Фер ды нанд». У штур ме гэ та га апор на га пунк та 
ў ноч з 29 на 30 ліс та па да 1943 г. пры ня лі ўдзел 
больш за 200 пар ты зан. Ня мец кі гар ні зон у рай-
цэн тры Ельск быў ата ка ва ны 27 ліс та па да 
1943 г. сі ла мі 37-й Ельс кай бры га ды (ка ман дзір 
А.С. Мі шчан ка) коль кас цю 575 ча л. і 12-га гвар-
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дзей ска га пал ка коль кас цю 750 бай цоў і ча со ва 
выз ва ле ны ад аку пан таў. Гэ ты гар ні зон раз-
гля даў ся аку пан та мі як пад рых та ва ны ру беж 
для ад ступ лен ня ня мец кай ар міі і та му на пра-
ця гу двух су так во раг пра вёў не каль кі кон тра-
так з бо ку чы гу нач най стан цыі. Ва ўмо вах, ка лі 
пра ціў нік кі нуў у бой гру поў ку, пад ма ца ва ную 
54 тан ка мі і са ма ход ны мі гар ма та мі, пар ты за ны 
і чыр во на ар мей цы, у якіх за кан чва лі ся бо еп ры-
па сы, бы лі вы му ша ны ад сту піць на зы ход ную 
па зі цыю ў вёс ку Ві шань кі [16, с. 29–31; 21, л. 15, 
30–31; 29, с. 236–237].

Нараўне з удзе лам у выз ва лен ні на се ле-
ных пун ктаў пар ты зан скія фар мі ра ван ні на пра-
ця гу Го мельс ка-Рэ чыц кай нас ту паль най апе ра-
цыі аказ ва лі ар мей скім час цям да па мо гу ў ар га-
ні за цыі раз вед кі і бу даў ніц тве пе ра праў на 
рэ ках і праз неп ра ход ныя ба ло ты, чым са дзей-
ні ча лі больш хут ка му пе ра мя шчэн ню са вец кіх 
войск у за ход нім нап рам ку. Нап рык лад, ка ман-
да ван не 101-й Да ма на віц кай бры га ды на кі ра-
ва ла ў 193-ю страл ко вую ды ві зію не каль кі груп 
пра вад ні коў, якім да вя ло ся вес ці баі з гіт ле раў-
ца мі ў ра ё не вё сак Блу дзім і Кар ма Ва сі ле віц ка га 
ра ё на. Пра во дзі лі ак тыў ную раз вед ку для са вец-
кіх войск пар ты за ны Ва сі ле віц кай бры га ды імя 
П.К. Па на ма рэн кі, 37-й Ельс кай бры га ды, асоб-
на га ат ра да К.Т. Са цу ры. Пар ты зан скія бры га ды 
і асоб ныя ат ра ды Па лес кай воб лас ці пас ля злу-
чэн ня з аван гар дны мі час ця мі Чыр во най Ар міі на 
пра ця гу не каль кіх дзён удзель ні ча лі ў ін жы нер-
ных ра бо тах. Пар ты за ны асоб на га Па рыч ска га 
ат ра да (ка ман дзір М.М. Ка коў ка) 21 ліс та па да 
1943 г. да па маг лі са пё рам 37-й Чыр во нас цяж най  
ды ві зіі па бу да ваць мост праз ра ку Сне дзь. Пас-
ля за няц ця стан цыі Ва сі ле ві чы пар ты за ны  
101-й бры га ды па ўка зан ні ар мей ска га ка ман да-
ван ня 24–25 ліс та па да 1943 г. уз вя лі пе ра пра ву 
праз неп ра ход нае ба ло та Пад лу кі – Го га ле ва, Го га-
ле ва – Хо мі чы. Два мас ты на ша шы Па гон нае – 
Дро ні кі па бу да ва лі пар ты за ны асоб на га ат ра да 
імя Р.І. Ка тоў ска га, а пар ты за ны-мі нё ры рас-
чыс ці лі под сту пы да вёс кі Дронь кі [17, л. 51; 18, 
л. 33, 35; 19, л. 20; 20, л. 53; 23, с. 177; 25, с. 258, 
312; 28, с. 122].

Рас фар мі ра ван не пар ты зан скіх бры гад 
і ат ра даў Па лес кай воб лас ці пас ля іх злу чэн ня 
з час ця мі Чыр во най Ар міі і вы ка нан ня пас таў-
ле ных ба я вых за дач ад бы ва ла ся ў ад па вед-
нас ці з ука зан ня мі сак ра та ра Па лес ка га аб ка ма  
КП(б)Б П.А. Ля віц ка га і Ва ен на га Са ве та 61-й ар- 
  міі Бе ла рус ка га фрон ту. Боль шасць пар ты-
зан бы ла на кі ра ва на ў дзе ю чую ар мію. Так, са 
скла ду 2-й Ка лін ка віц кай бры га ды, якая на ліч-
ва ла 924 чал., у Чыр во ную Ар мію бы лі на кі ра-
ва ны 800 пар ты зан. З бры га ды імя П.К. Па на-
ма рэн кі ў ар мей скія час ці пай шлі 132 пар ты-
за ны, а са 101-й Да ма на віц кай – 385 з 569 спі-
сач на га сас та ву [17, л. 52; 19, л. 22; 22, л. 2; 25, 
с. 282, 291, 28, с. 120–121]. 

Та кім чы нам, у Го мельс ка-Рэ чыц кай нас-
ту паль най апе ра цыі пры ня лі ак тыў ны ўдзел 
больш за 10 тыс. пар ты зан Го мельс кай і Па лес-
кай аб лас цей. Вя лі кая зас лу га мсціўцаў у тым, 
што яны змаг лі ўста на віць у мес цах сва ёй дыс-
ла ка цыі на дзей ны кан троль на ка му ні ка цы ях 
і ў знач най сту пе ні паз ба ві лі пра ціў ні ка маг чы-
мас ці сва бод на пе ра мя шчац ца ў пры фран та-
вой па ла се. Го мельс кія пар ты за ны ака за лі знач-
ную да па мо гу аван гар дным час цям Чыр во-
най Ар міі ў выз ва лен ні Рэ чы цы, су мес на з чыр-
во на ар мей ца мі ачыс ці лі ад пра ціў ні ка пра вы 
бе раг Дняп ра і Бе ра зі ны пра цяг лас цю на дзя-
сят кі кі ла мет раў і за бяс пе чы лі ахо ву пе ра праў 
для нас ту па ю чых са вец кіх войск. Па лес кія пар-
ты за ны пры ня лі ўдзел у выз ва лен ні дзя сят каў 
на се ле ных пун ктаў, у тым лі ку пя ці ра ён ных 
цэн траў. Пас пя хо ва му ру ху Чыр во най Ар міі ва 
ўмо вах ля сіс та-ба ло ціс тай мяс цо вас ці Па лес-
кай воб лас ці шмат у чым са дзей ні ча ла да па-
мо га пар ты зан скіх сіл у бу даў ніц тве пе ра праў 
праз рэ кі і цяж кап ра ход ныя ба ло ты. Ты ся чы 
на род ных мсціў цаў пры зыў но га ўзрос ту, на кі ра-
ва ныя ў Чыр во ную Ар мію з пар ты зан скіх фар мі-
ра ван няў, іс тот на ўма ца ва лі яе ба я выя пад раз-
дзя лен ні. 

Літаратураікрыніцы
1.	Бе	ла	русь	 у	 Вя	лі	кай	 Ай	чын	най	 вай	не,	 1941–1945:	 эн	цык	ла	пе-

дыя	 /	Бе	ла	рус.	сав.	эн	цыкл.;	рэд	кал.:	 І.П.	Ша	мя	кін	 (гал.	рэд.)	
[і	інш.].	–	Мінск:	Бел	СЭ,	1990.	–	680	с.	

2.	В	 гроз	ные	 го	ды:	 вос	по	ми	на	ния	 учас	тни	ков	 борь	бы	 про	тив	
нем.-фа	шист.	ок	ку	пан	тов	на	тер	ри	то	рии	Го	мел.	и	По	лес.	обл.	/	
ред	кол.	 А.И.	 За	лес	ский	 [и	 др.].	 –	 Минск:	 Бе	ла	русь,	 1973.	 –	
398	с.	

3.	Все	на	род	ная	 борь	ба	 в	 Бе	ло	рус	сии	 про	тив	 не	мец	ко-фа	шист-
ских	зах	ват	чи	ков	в	го	ды	Ве	ли	кой	Оте	чес	твен	ной	вой	ны:	в	3	т.	
Т.	3	/	Л.В.	Ар	жа	е	ва	[и	др.];	ред	кол.:	А.Н.	Мац	ко	[и	др.].	–	1985.	–	
531	с.	–	Минск:	Бе	ла	русь,	1983–1985.

4.	Гіс	то	рыя	Бе	ла	рус	кай	ССР:	у	5	т.	 /	 гал.	рэд.	ка	ле	гія.:	 І.М.	 Іг	на-
цен	ка	 [і	 інш.].	 –	 Мінск:	 На	ву	ка	 і	 тэх	ні	ка,	 1972–1975.	 –	 Т.	 4:	
Бе	ла	русь	на	пя	рэ	дад	ні	і	ў	га	ды	Вя	лі	кай	Ай	чын	най	вай	ны	Са	вец-
ка	га	Са	ю	за	(1938–1945	гг.)	/	рэд	кал.:	І.С.	Краў	чан	ка	(гал.	рэд.)	
[і	інш.].	–	1975.	–	640	с.	

5.Долготович,Б.Д.	В	еди	ном	строю	–	к	еди	ной	це	ли	/	Б.Д.	Дол	го-
то	вич.	–	Минск:	На	у	ка	и	тех	ни	ка,	1996.	–	248	с.

6.	Из	 ис	то	рии	 пар	ти	зан	ско	го	 дви	же	ния	 в	 Бе	ло	рус	сии	 (1941–
1944	гг.):	сб.	вос	по	мин.	/	ред	кол.:	чл.-кор.	АН	БССР	И.С.	Крав-
чен	ко	[и	др.].	–	Минск:	Го	сиз	дат	БССР,	1961.	–	506	с.

7.Лемяшонак, У.І.	 Выз	ва	лен	не	 –	 без	 гры	фа	 «Сак	рэт	на»	 /	
У.І.	Ле	мя	шо	нак.	–	Мінск:	По	лы	мя,	1996.	–	151	с.

8.Липило,П.П.	КПБ	–	ор	га	ни	за	тор	и	ру	ко	во	ди	тель	пар	ти	зан-
ско	го	 дви	же	ния	 в	 Бе	ло	рус	сии	 в	 го	ды	 Ве	ли	кой	 Оте	честв.	
вой	ны	 /	 П.П.	 Ли	пи	ло.	 –	 Минск:	 Го	сиз	дат	 БССР,	 1959.	 –	
260	с.	

9.	На	цы	я	наль	ны	 ар	хіў	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе	ла	русь	 (да	лей	 –	 НА	 РБ).	 –	
Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	251.

10.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	256.
11.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	257.
12.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	259.
13.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	260.
14.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	264.
15.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	268.
16.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	278.
17.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	279.
18.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	280.
19.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	285.
20.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	287.
21.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	288.
22.	 НА	РБ	–	Фонд	1450.	–	Воп.	4.	–	Спр.	292.

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Гісторыя  Да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 15

23.	 Не	по	ко	рен	ная	 Бе	ло	рус	сия:	 вос	по	ми	на	ния	 и	 статьи	 о	 все	на-
род	ном	пар	ти	зан	ском	дви	же	нии	в	Бе	ло	рус	сии	в	го	ды	Ве	ли	кой	
Оте	чес	твен	ной	вой	ны	(1941–1945	гг.).	–	М.:	Во	е	низ	дат,	1963.	–	
376	с.

24.	 Па	мяць:	 Бра	гін	скі	 р-н:	 гіст.-да	кум.	 хро	ні	кі	 га	ра	доў	 і	 ра	ё	наў	
Бе	ла	ру	сі.	–	Мінск:	Маст.	літ.,	2003.	–	750	c.

25.	 Па	мяць:	гіст.-да	кум.	хро	ні	ка	Ка	лін	ка	віц	ка	га	р-на.	–	Мінск:	Ура-
джай,	1999.–798	с.

26.	 Па	мяць:	 гіст.-да	кум.	 хро	ні	ка	Рэ	чыц	ка	га	 р-на.	 У	 2	 кн.	Кн.	 1.	 –	
Мінск:	Бе	ла	русь,	1998.	–	503	с.

27.	 Па	мяць:	Жло	бін.	Жлоб.	 р-н:	 гіст.-дак.	 хро	ні	кі	 га	ра	доў	 і	 р-наў	
Бе	ла	ру	сі.	–	Мінск:	Бе	лЭн.,	2000.	–	750	с.

28.	 Па	мяць:	гіст.-да	кум.	хро	ні	ка	Хой	ніц	ка	га	р-на.	–	Мінск:	Бе	лЭн,	
1993.	–	383с.

29.	 Па	мяць:	На	раў	лян.	р-н:	гіст.-дак.	хро	ні	кі	га	ра	доў	і	р-наў	Бе	ла-
ру	сі	–	Мінск:	БЕЛ	ТА,	1998.	–	445	с.

30.	 Пар	ти	зан	ские	фор	ми	ро	ва	ния	Бе	ло	рус	сии	в	го	ды	Ве	ли	кой	Оте-
чес	твен	ной	 вой	ны	 (июнь	 1941	 –	 июль	 1944):	 крат	кие	 све	де-
ния	 об	 орг.	 струк	ту	ре	 пар	тиз.	 со	е	ди	не	ний,	 бри	гад	 (пол	ков),	
от	ря	дов	 (ба	таль	о	нов)	 и	 их	 лич	ном	 сос	та	ве	 /	 А.Л.	 Ма	на	ен	ков	
[и	др.].	–	Минск:	Бе	ла	русь,	1983.	–	765	с.

31.	 Пар	тий	ное	пад	полье	в	Бе	ло	рус	сии,	1941–1944:	Ви	теб.,	Мо	ги-
лев.,	 Го	мел.,	По	лес.	 обл.:	 стра	ни	цы	вос	по	ми	на	ний:	 сбор	ник	 /	
Ин-т	ис	то	рии	АН	БССР,	Ин-т	ис	то	рии	пар	тии	при	ЦК	КП	Бе	ло-
рус	сии;	фил.	Ин-та	мар	ксиз	ма-ле	ни	низ	ма	при	ЦК	КПСС;	сост.	
С.К.	Гра	бов	ский.	–	Минск:	Бе	ла	русь,	1985	–	415	с.

32. Рудак,А.Д.	Эк	за	мен	на	зре	лость	/	Д.А.	Ру	дак.	–	Минск:	Бе	ла-
русь,	1981.	–	287	с.

33. Тимохович,И.В.	Бит	ва	за	Бе	ло	рус	сию	1941–1944	/	И.В.	Ти	мо-
хо	вич.	–	Минск:	Бе	ла	русь,	1994.	–	254	с.

Summary

The armed struggle of the partisans of Belarus 
against the Nazi invaders during the Red Army prep-
aration and conducting of the GomelRechitsa offen-
sive operation (10–30 November 1943) is revealed. It 
is noted that the attacks against the transport communi-
cations of the enemy along the front line were the main 
form of partisans’ warfare during the preparatory phase 
of the operation. The number of trains, bridges, cars and 
tanks bombed by partisans’ forces, as well as inflicted 
casualties in October – the first decade of November 
1943 are adduced. The fight of partisans’ forces against 
the German punitive expeditions along the front line is 
described. It is noted that with the start of the Gomel
Rechitsa operation partisans’ combat activity was sub-
ordinated to the tasks of advancing Soviet troops. The 
examples of the most significant military operations con-
ducted jointly by the Red Army and the partisans are 
considered. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 19.02.2014 г.

УДК 94(47+57:436)«1945/1946»

М.В. Га ре лик,
ас пи рант ка фед ры но вой и но вейшей ис то рии БГПУ 

ПО ЛИ ТИ КА СССР В АВ СТРИИ (1945–1946 гг.)

В со вет ской ис то ри ог ра фии клю че вым 
ас пек там ок ку па ци он ной по ли ти ки на 

тер ри то рии Ав стрии в 1945–1946 гг. уде ля-
лось дос та точ но боль шое вни ма ние. В част-
нос ти, сле ду ет от ме тить ра бо ту А.Е. Еф ре мо ва 
«Со вет ско-ав стрий ские от но ше ния пос ле Вто-
рой ми ро вой вой ны». Ав тор ис сле ду ет про б-
ле му вза и мо дей ствия со юз ни ков, ана ли зи ру ет 
со бы тия, свя зан ные с ре па ра ци он ным воп ро-
сом и зак лю че ни ем го су дар ствен но го до го во ра 
[6]. В тру дах за ру беж ных ис то ри ков рас кры то 
пра во вое по ло же ние Ав стрии в 1945–1955 гг., 
ос ве ще ны ме роп ри я тия по де на ци фи ка ции 
стра ны и лик ви да ции на цис тско го ре жи ма [16; 
18]. Цель ис сле до ва ния – обоб ще ние на коп лен-
но го сов ре мен ной ис то ри ог ра фи ей фак то ло ги-
чес ко го ма те ри а ла, поз во ляющего пе ре осмыс-
лить взгля ды на по ли ти ку СССР в Ав стрии 
в 1945–1946 гг., оп ре де лить мес то и роль 
«ав стрий ско го воп ро са» во вза и мо от но ше ни ях 
меж ду со юз ни ка ми по ан ти гит ле ров ской ко а-
ли ции. Ис точ ни ко вую ба зу ис сле до ва ния со - 
ста ви ли до ку мен таль ные ма те ри а лы, про филь-
ные мо ног ра фии и статьи, ре сур сы элек трон-
ной биб ли о те ки. Осо бо сле ду ет от ме тить тру ды 
О.С. Гор ло вой, О.П. Пав лен ко и И.Г. Жи ря ко ва 
[3; 7; 12–13]. 

По зи ция СССР по «ав стрий ско му воп ро су» 
в 1945–1946 гг. име ет пред ысто рию, свя зан-

ную с вклю че ни ем Ав стрии в сос тав Гер ма нии. 
Ан шлюс Ав стрии с бес по кой ством был вос при-
нят Со вет ским Со ю зом. 17 мар та 1938 г. на род-
ный ко мис сар инос тран ных дел СССР М. Лит-
ви нов за я вил о «соз да нии уг ро зы тер ри то ри-
аль ной неп ри кос но вен нос ти и, во вся ком слу-
чае, по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и куль тур ной 
не за ви си мос ти ма лых на ро дов, не из беж ное 
по ра бо ще ние ко то рых соз даст пред по сыл ки 
для на па де ния на круп ные го су дар ства» [1, 
с. 13–15]. При этом со вет ская дип ло ма ти чес кая 
служ ба и со вет ская пре сса, мно гок рат но под-
чер ки ва ли уси ле ние Гер ма нии вслед ствие это-
го ак та и, та ким об ра зом, об ра щая вни ма ние 
на то, что обес по ко ен ность со вет ской сто ро ны 
свя за на не столь ко с судь бой Ав стрии, сколь ко 
с воз рос шим по тен ци а лом Гер ма нии [2, с. 12].

Пос ле на па де ния Гер ма нии на СССР 
по зи ция со вет ско го го су дар ства в от но ше-
нии Ав стрии ста ла про яснять ся. В те лег рам ме 
на род но го ко мис са ра инос тран ных дел СССР 
В. Мо ло то ва от 21 де каб ря 1941 го да пос лу 
СССР в Ве ли коб ри та нии И. Май ско му со дер жа-
лось разъяс не ние ре чи И. Ста ли на от 6 но яб ря 
1941 г., в ко то рой бы ла зат ро ну та Ав стрия.  
В те лег рам ме В. Мо ло тов по яс нил, что И. Ста лин 
выс ту па ет за от де ле ние Ав стрии от Гер ма нии, 
ко то рая са ма «дол жна быть раз би та на ряд 
са мос то я тель ных го су дарств». Та ким об ра зом, 
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