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РАЗДЕЛ 2 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТАХ 

 

 

Новікаў С.Я. 

НОВЫЯ ПАДЫХОДЫ Ў ДАСЛЕДАВАННІ БАЯВЫХ ДЗЕЯННЯЎ  

НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ ЛЕТАМ 1941 ГОДА 

 

Становішча айчыннай гістарыяграфіі на сучасным этапе яе развіцця пераканаўча сведчаць 

аб неабходнасці даследавання гісторыі баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г. на 

аснове не толькі значнага пашырэння базы дакументальных крыніц [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], у тым 

ліку нямецкіх, але і важнасці ўсебаковага вывучэння ходу абарончых баѐў Чырвонай арміі ў 

першыя два месяцы вайны з улікам адэкватных метадаў даследавання [8; 9; 10].  

Аднаўленне карціны тых падзей, з аднаго боку, праз увядзенне ў шырокі зварот новага 

масіву малавядомых айчынных і замежных (нямецкіх) дакументаў пакуль дазволіла зрабіць 

толькі першы крок у напрамку да аб’ектыўнага вывучэння пачатковага перыяду вайны, аднак 

не прывяло да атрымання новых якасных ведаў і напісання цэласнай карціны баявых дзеянняў 

Чырвонай арміі ў Беларусі ў пачатковы перыяд вайны. У гэтай сувязі важна мець на ўвазе, што 

па цяперашні час застаюцца недастаткова вывучаныя, маладаследаваныя, дыскусійныя пытанні 

ў дачыненні да гістарычных падзей лета 1941 г., калі войскі Заходняга фронту вялі ўпартыя баі 

на тэрыторыі Беларусі, вынікам якіх стала не толькі спыненне разгортвання вераломнага ўдару 

групы армій “Цэнтр”, колькі яе пераходу фактычна ўпершыню да абароны на цэнтральным на-

прамку наступлення на Маскву. Гэта азначае, што баявыя дзеянні Заходняга і Цэнтральнага 

(створанага 24.7.41 г.) франтоў якраз у Беларусі зламалі рытм правядзення маланкавай вайны 

супраць СССР. 

Такая выснова стала магчымай у выніку як шматгадовага збору, сістэматызацыі, аналізу і 

сінтэзу дакументальных матэрыялаў рознага паходжання, так і іх вывучэння з апорай на метад 

гістарыяграфічнай і крыніцазнаўчай кампаратывістыкі. Без звароту да такога падыходу на 

цяперашнім этапе развіцця гістарычнай навукі немагчыма не толькі паглыбіць гістарычныя ве-

ды, але і падняць іх на новы якасны ўзровень ў дачыненні да аднаго з самым трагічных, 

супярэчлівых і дыскусійных перыядаў гісторыі Вялікай Айчынай вайны [11].  

Спынімся толькі на асобных мамантах ваеннай гісторыі Беларусі летам 1941 г., прапа-

нуючы чытачу пазнаѐміцца з новымі дакументальнымі крыніцамі, тэхналогіяй аўтарскага по-

шуку ў ходзе навуковага даследавання на аснове выкарыстання параўнача-гістарычнага метаду.  

Новым пры даследаванні гісторыі абароны Брэсцкай крэпасці летам 1941 г. неабходна 

лічыць увядзенне ў навуковы зварот масіву дакументальных крыніц нямецкага паходжання  

[1; 11], з апорай на якія і трэба аналізаваць вынікі двухбаковых баявых дзеянняў, з аднаго боку 

8-дзѐннага штурму савецкага ўмацаванага рубяжа 45-й нямецкай пяхотнай дывізіяй, а з другога – 

яго абароны сіламі 6-й і 42-й стралковых дывізій і іншых савецкіх падраздзяленняў. Паводле 

нямецкага данясення аб ходзе баявых дзеянняў пры ўзяцці крэпасці Брэст-Літоўск [11, с. 109–

117], арганізаваны штурм крэпасці завяршыўся ўзяццем апошняга ачага арганізаванай абароны – 

Усходняга форту 29 чэрвеня 1941 г. Пры гэтым у нямецкім данясенні адзначаецца, што 

“падраздзяленні рускіх змагаліся выключна ўпарта і стойка, паказалі адметную падрыхтоўку 

пяхоты і шматлікімі прыкладамі даказалі высокі баявы дух” [12, с. 117]. У тым жа данясенні 

пачала пісацца адна з самых трагічных старонак гісторыі вайны ў Беларусі, лѐсу радавых, 

сяржантаў, камандзіраў і камісараў Чырвонай арміі, хто ў першыя дні вайны апынуўся ў 

нямецкім палоне. Калі ў савецкай гістарыяграфіі пра гэта нельга было знайсці дакументальных 

звестак, дык нямецкае данясенне ўтрымлівае дакладныя лічбы: на канец штурму ў палоне 

апынуліся 7223 чырвонаармейцы, у тым ліку 101 афіцэр Чырвонай арміі [11, с. 116]. Аднак ці 

знойдзем мы сѐння на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой” помнік 

тым, хто тут патрапіў у нямецкіх палон? Чаму ў некропалі згадваецца лічба ў 850 пахаваных, 

тады як насамрэч вядомы імѐны толькі 224 байцоў? Але ці параўнальна гэта з лічбай тых, хто 

апынуўся ў нямецкім палоне? Ці маем мы права забываць імѐны ўсіх, хто на момант пачатку 
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нямецкага штурму складаў гарнізон абаронцаў крэпасці? Калі там з’явіцца помнік самай 

вялікай колькасці абаронцаў – савецкім ваеннапалонным? 

Новыя падыходы ў даследаванні баявых падзей на Віцебшчыне ў першыя тыдні вайны 

нам бачыцца шырокае выкарыстанне нямецкіх дакументальных крыніц для аб’ектыўнага пака-

за ходу так званай танкавай бітвы пад Сянно ў пачатку ліпеня 1941 г. Аналіз тых падзей мета-

дам параўнання айчынных (Цэнтральнага архіва Міністэрства абарона РФ) і замежных даку-

ментальных крыніц (Федэральнага ваеннага архіва Германіі, ВА-МА) прыводзіць да высноў, 

якія ставяць пад сумней факт маштабных танкавых баталій пад Сянно, для паказу якога не 

знайшлося месца ў фундаментальнай энцыклапедыі савецкага часу “Великая Отечественная 

война 1941–1945” (М., 1985) і найноўшай расійскай энцыклапедыі “Великая Отечественная 

война” (М., 2010)”. Зварот да дакументаў камандавання 20-й арміі Заходняга фронту паказвае, 

што з мэтай спынення наступлення падраздзяленняў 3-й танкавай групы на Полацк і Віцебск 

камандаванне Заходняга фронту праводзіла сіламі двух механізаваных (5-га і 7-га) карпусоў 

Лепельскую аперацыю, вынікам якой стала не толькі страта 2/3 баявых адзінак танкавай тэхнікі 

на працягу 6–11 ліпеня, але і прарыў нямецкімі сіламі рубяжа абароны ў раѐне Віцебска  

9 ліпеня 1941 г. Адной з актуальных задач беларускай ваенна-гістарычнай навукі з’яўляецца 

правядзенне спецыяльнага даследаванне аб гэтай аперацыі, у аснову якога будзе пакладзены 

прынцып супастаўлення дакументальных крыніц айчыннага і замежнага паходжання. Толькі 

так можна абнавіць рэальную карціну тых гістарычных падзей пачатковага перыяду Вялікай 

Айчыннай вайны [11, с. 55]. 

Новым у айчыннай гістарыяграфіі пры даследаванні баявых падзей на Дняпроўскім ру-

бяжы пад Магілѐвам летам 1941 г. з’яўляюцца гістарычныя ацэнкі, якія вынікаюць з нямецкіх 

дакументальных крыніц, напрыклад: Магілѐўская бітва! Бастыѐн на Дняпры! Крэпасць-

Магілѐў! Кожнае з іх мае дакументальнае пацверджанне і сведчыць пра тое, што пад Магілѐвам 

войскі германскага вермахта не здолелі адразу ўзяць умацаваны абарончы рубеж Чырвонай 

арміі, а вымушаны былі падцягваць новыя сілы, у тым ліку выкарыстоўваць палявыя 

падраздзяленні з рэзерву сухапутных войск вермахта. Паводле нямецкіх дакументаў, пад 

Магілѐвам размова ідзе не аб звычайнай абароне, а аб унікальнай абарончай аперацыі, фактыч-

на першай удала арганізаванай без дырэктыў зверху і па-майстэрску праведзенай у неверагодна 

складаных умовах абарончай бітве, якую высока ацаніла камандаванне  

7-га армейскага пяхотнага корпуса [13, с. 181]. З нямецкіх дакументаў вынікае, што абарону 

Магілѐўскага плацдарма вялі не толькі дзве штатных дывізіі (110-я і 172-я), якія раней не былі 

задзейнічаны ў баявых дзеяннях, але і тры выматаныя, між тым баяздольныя дывізіі (148-я, 

161-я і 210-я матарызаваныя), а таксама рэшткі 24-й, 50-й, 100-й стралковых і іншых дывізій 

[11, с. 83]. Дзякуючы нямецкіх дакументаў удаецца ўпершыню ўнесці істотныя ўдакладненні ў 

колькасныя даныя аб савецкіх ваеннапалонных, лічба якіх пад Магілѐвам пераўзыходзіла  

35 тыс. чалавек [13, с. 181]. Зразумела, што звесткі, выяўленыя ў нямецкіх дакументальных 

крыніцах, патрабуюць узважанага аналізу, крытычнага падыходу і грунтоўнага вывучэння.  

Па-новаму нам неабходна ацэньваць і баявыя дзеянні, якія адбыліся на Гомельшчыне ле-

там 1941 г. Выяўленне ў нямецкіх дакументах новых гістарычных фактаў прыводзіць да высно-

вы, што пакуль застаюцца “белыя плямы” і ў вывучэнні абароны Жлобіна, Рагачова і Гомеля. 

Параўнанне выяўленых дакументальных звестак з ужо замацаванымі ў айчыннай 

гістарыяграфіі паказвае, што гісторыкам неабходна рашуча рухацца наперад у стварэнні цэлас-

най карціны гістарычных падзей з улікам як новых дакументальных крыніц, так і крытычнага 

аналізу традыцыйных падыходаў. У такой сітуацыі мэтай будзе з’яўляцца не выстаўленне 

нейкіх ацэнак, а вызначэнне навуковай верагоднасці фактаў у традыцыйнай гістарыяграфіі, ха-

рактарыстыка глыбіні выкарыстання дакументальных крыніц і паўнаты ўвядзення ў сучасную 

беларускую гістарычную навуку новых азначэнняў, ацэнак і высноў у дачыненні да летняй 

франтавой наступальнай аперацыі на Гомельшчыне падраздзяленнямі Чырвонай арміі Цэн-

тральнага фронту, зусім невыпадкова створанага пад такой назвай у канцы ліпеня 1941 г. Пры 

ўсім гэтым асабліва важна мець на ўвазе наступны гістарычных факт. Упартыя баявыя дзеянні 

савецкіх сілаў на тэрыторыі Беларусі ў значнай меры сталі прычынай таго, што А. Гітлер  

30 ліпеня 1941 г. падпісвае дырэктыву № 34 [14, с. 204], якой фактычна ўпершыню аддае загад 

аб пераходзе групы армій “Цэнтр” да абароны. Што азначае нішто іншае як пачатак фактычнага 

краху плана германскага “бліцкрыгу” на ўсходзе. 
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Адной з самых трагічных старонак ваеннай лета 1941 г. у Беларусі з’яўляецца гісторыя 

савецкіх ваеннапалонных, якія праходзяць у найноўшай расійскай літаратуры як “беззваротныя 

страты”. У гэтым плане больш дакладнае ўяўленне аб маштабах той трагедыі даюць нямецкія 

статыстычныя звесткі, адлюстраваныя з першых дзѐн вайны ў дакументах вермахта. Паводле 

лічбаў статыстыкі, у тыле групы армій “Цэнтр” да канца жніўня 1941 г. былі ўзяты ў палон  

784 тыс. чырвонаармейцаў: у ходзе баявых дзеянняў (да 9 ліпеня) пад Беластокам і Мінскам – 

323 тыс., у ходзе бітвы (канец ліпеня) пад Магілѐвам – больш за 35 тыс., у час бітвы (сярэдзіна 

жніўня) пад Гомелем і Крычавам – 78 тыс. чалавек [15, с. 242; 16, с. 243; 17, с. 245; 18, с. 247]. 

Атрымліваецца, што да канца лета на тэрыторыі Беларусі ў палон патрапілі 436 тыс. 

чырвонаармейцаў, або кожны другі воін Чырвонай арміі з занесеных у лік афіцыйных “беззва-

ротных страт” баявога ўліковага складу Заходняга фронту. Акрамя таго, неабходна ўлічваць, 

што лічба ваеннапалонных складае больш за трэць баявога складу войскаў фронту на момант 

пачатку баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г. [11, с. 97]. Трэба памятаць такса-

ма і пра тое, што за гады германскай акупацыі на беларускай зямлі загінуў фактычна кожны 

трэці вайсковец, які быў узяты ў палон групай армій “Цэнтр”, ці кожны пяты ваеннапалонны, 

хто ўвогуле загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны [11, с. 100]. Таму сярод актуальных задач 

сучаснай беларускай гістарыяграфіі застаецца даследаванне трагічнага лѐсу савецкіх ваеннапа-

лонных як на тэрыторыі Беларусі, так і па-за яе межамі ў гады Другой сусветнай вайны. 

Такім чынам, нават агульнае знаѐмства з нямецкімі дакументальнымі крыніцамі стварае 

новыя ўмовы для правядзення на аснове ўсяго ўведзенага на цяперашні час комплексу 

дакументаў і матэрыялаў спецыяльнага даследавання аб баявых дзеяннях Чырвонай арміі на 

тэрыторыі Беларусі летам 1941 г., а таксама ставіць перад айчыннымі гісторыкамі некалькі не-

адкладных задач. Па-першае, сѐння гісторыкі не маюць права глядзець на мінулае з іншых 

пазіцый, чым навуковыя; па-другое, мы не можам надалей замоўчваць гістарычныя факты, на 

цяперашні час пацверджаныя дакументальна; па-трэцяе, гістарычная навука патрабуе не 

абыходзіць маўчаннем і не пакідаць без аналізу трагічныя старонкі гісторыі Вялікай Айчыннай 

вайны. 
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