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Бясспрэчным фактарам перамогі над ворагам бачыцца тое нечаканае ўзру-
шэнне патрыятычнай волі, якую праявілі нашыя народы - спадкаемцы унікаль-
най тысячагадовай культуры вялікай і непераможнай Русі, людзі мірнага шляху 
хрысціянскага гуманізму, цярплівыя і гасцінныя жыхары сярэдзіны Еўропы. У су-
светнай катастрофе, што адбывалася на працягу 1941-1945 гг., ішла барацьба і 
за адвечныя каштоўнасці ўсходнеславянскай культуры, што мела спадчынай 
мудрасць Візантыі і калісьці зберагла Еўропу ад мангольскай экспансіі. Дзівосны 
суд гісторыі наканаваў бітве адной таталітарнай сістэмы супраць другой ад-
стаяць прынцыпы чалавечнасці, прынцыпы маралі, веры ў дабрыню і зло - усё 
тое, што належыць той самай юдэа-хрысціянскай культурнай традыцыі', супраць 
якой накіравала ўсю сваю варожасць неаязічніцтва Трэцяга рэйха. 

Ці маглі б тыя фатальныя падзеі мець іншае развіццё? Ці можна, напрыклад, 
мець размову пра варыянт стварэння нацысцка-савецкага альянсу? Разгледжа-
ныя факты сцвярджаюць, што, хутчэй за ўсё, - не. Бо варожасць да рускіх была 
закладзена ў гітлераўскім рэжыме, у самых глыбокіх ідэалагічных і псіхалагічных 
каранях. A вось магчымасць знішчэння савецкай дзяржавы была поўнасцю рэ-
альнай. Таму гістарычная правідэнцыя абрала для нашай краіны самы лепшы 
варыянт. Але гэты варыянт быў набыты рэкамі святой крыві продкаў. I яшчэ 
тым, што за святочны стол з намі ўжо ніколі не сядзе кожны чацвёрты (бадай, 
трэці) госць. 
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ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ 

Освещены боевые действия Красной Ар-
мии и партизан по изгнанию немецко-фа-
шистских захватчиков с территории Беларуси 
осенью 1943 и летом 1944 года. Проанализи-
рованы первые мероприятия по восстанов-
лению народного хозяйства республики. 

The article describes the operations of the 
Red Army and partisans in banishing fascist ag-
gressors from the territory of Belarus in autumn 
1943 and in summer of 1944. The first  actions 
on restoration of the national economy are 
shown. 

Яркай старонкай гісторыі Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа з'явіла-
ся вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкага рабства. Беларускі народ узняў-
ся на свяшчэнную барацьбу супраць акупантаў і тры доўгія гады самааддана 
змагаўся за сваю свабоду. Ha акупіраванай тэрыторыі нямецка-фашысцкія за-
хопнікі сустрэлі арганізаваны адпор ужо ў першыя месяцы вайны. У дакуменце 
стаўкі вярхоўнага камандавання гітлераўскага вермахта, датаваным 16 верасня 
1941 г., гаварылася: «3 самага пачатку ваеннай кампаніі супраць Савецкай Pacii 
ва ўсіх акупіраваных Германіяй абласцях узнікаў камуністычны паўстанцкі рух. 
Гэты рух носіць розны характар, пачынаючы з прапагандысцкіх выступленняў і 
замахаў на асобных ваеннаслужачых нямецкай арміі і канчаючы адкрытымі мяця-
жамі і арганізаванай партызанскай вайной»1. (Тут и далей пераклад аўтара. - I.  Л.) 

Арганізатарам барацьбы беларускага народа з'явілася Камуністычная пар-
тыя Беларусі. Беларускія камуністы правялі на акупіраванай тэрыторыі велізар-
ную па сваіх маштабах і значэнню арганізацыйна-палітычную работу, у выніку 
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якой узнікла разгалінаваная сетка падпольных партыйных і камсамольскіх арга-
нізацый ва ўсіх раёнах рэспублікі. Тут актыўна дзейнічалі 10 падпольных абко-
маў, 193 міжрайкомы, гаркомы і райкомы партыі, звыш 1200 пярвічных партый-
ных арганізацый. Падпольныя камітэты камсамола, якія былі ва ўсіх раёнах, 
аб'ядноўвалі больш за 5,5 тыс. пярвічных камсамольскіх арганізацый. У радах 
народных мсціўцаў Беларусі змагалася больш за 374 тыс. партызан і партыза-
нак. Партызанскія брыгады і атрады мелі скрытыя рэзервы каля 400 тыс. ча-
лавек. Такім чынам, армія актыўных байцоў-партызан і падпольшчыкаў склада-
лася з многіх тысяч чалавек2. У барацьбе з акупантамі прымалі ўдзел людзі роз-
ных узростаў, рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя. 

Народныя мсціўцы Беларусі вывелі са строю каля 500 тысяч варожых салдат 
і афіцэраў, знішчылі блізка да 2 тысяч адзінак баявой тэхнікі. Яны разбіралі чы-
гуначныя пуці, узрывалі масты, прыводзілі ў нягоднасць тэлефонную і тэлеграф-
ную сувязь, пускалі пад адхон паязды, зрывалі пастаўкі сельскагаспадарчых 
прадуктаў акупантам, перашкаджалі ўгону насельніцтва на рабскую працу ў Гер-
манію, выводзілі са строю машыны і абсталяванне прамысловых прадпрыем-
стваў, здзяйснялі дыверсіі на электрастанцыях, заводах і фабрыках. 

У выніку разгрому нямецка-фашысцкіх войск пад Курскам, які замацаваў ка-
рэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай вайны, і іншых наступальных апера-
цый Чырвоная Армія восенню 1943 г. выйшла да граніц Беларускай ССР. 26 ве-
расня 1943 г. быў вызвалены першы горад на беларускай зямлі - Хоцімск. У 
баях за вызваленне Беларусі баявое хрышчэнне атрымала 1-я польская пяхот-
ная дывізія імя Тадэуша Касцюшкі, сфарміраваная Саюзам польскіх патрыётаў з 
польскіх грамадзян, якія знаходзіліся ў Савецкім Саюзе і выказалі жаданне пры-
няць удзел у барацьбе з захопнікамі. 

Салдаты і афіцэры 1-й польскай дывізіі і 1-га танкавага палка ў цесным 
узаемадзеянні з савецкімі воінамі 12-13 кастрычніка 1943 г. прарвалі абарону 
ворага ў раёне вёскі Леніна і ўтрымалі гэты рубеж. 

29 верасня 1943 г. ЦК КП(б)Б і Урад БССР звярнуліся да беларускага народа 
з заклікам актывізаваць барацьбу з нямецкімі захопнікамі, мабілізаваць усе сілы 
і сродкі для ўсямернай дапамогі наступаючай Чырвонай Арміі. Народныя мсціў-
цы Беларусі сустрэлі набліжэнне Чырвонай Арміі рашучымі баявымі дзеяннямі 
на камунікацыях ворага. 

У ходзе аперацый беларускіх партызан, праведзеных на чыгунках з канца 
верасня да пачатку лістапада 1943 г., было падарвана 90 тыс. рэек, узарваны 72 
буйныя чыгуначныя масты і пушчана пад адхон звыш тысячы нямецкіх эшало-
наў з баявой тэхнікай і воінскімі часцямі3. У адным толькі кастрычніку партызаны 
падарвалі і спалілі больш 2 тыс. аўтамашын, 120 танкаў і бронемашын4. 

У кастрычніку - снежні 1943 г. партызаны пераправілі за лінію фронту звыш 
40 тыс. мірных жыхароў. 

Часці Чырвонай Арміі, якія ўзаемадзейнічалі з беларускімі партызанамі, 26 ліс-
тапада 1943 г. вызвалілі буйны прамысловы і культурны цэнтр Беларусі - горад 
Гомель, у студзені 1944 г. - Мазыр і Калінкавічы. 

У сакавіку 1944 г. у Гомелі адбылася Vl сесія Вярхоўнага Савета БССР, на 
якой былі абмеркаваны пытанні барацьбы супраць акупантаў і аднаўлення на-
роднай гаспадаркі на ўжо вызваленай тэрыторыі. Дэлегаты сесіі накіравалі пры-
вітанне працоўным на яшчэ акупіраваную тэрыторыю Беларусі, у якім гавары-
лася: «Дарагія нашы браты і сёстры! Блізкая наша перамога. Мужайцеся, не 
паддавайцеся ні на якія правакацыі ворага... Раздзімайце шырэй полымя ўсена-
роднага партызанскага руху супраць нямецкіх прыгнятальнікаў»5. 

У канцы красавіка 1944 г. Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандавання Узброе-
ных Сіл СССР прыняла рашэнне аб плане аперацый на летні перыяд. Асаблівая 
ўвага была ўдзелена аперацыі па вызваленню Беларусі. 

Імкнучыся ўтрымаць Беларусь, гітлераўскае ваеннае кіраўніцтва на працягу 
доўгага часу стварала тут моцную, глыбока эшаланіраваную абарону пад наз-
вай «Фатэрланд». Буйныя гарады Віцебск, Орша, Магілёў, Бабруйск, Барысаў, 
Мінск былі ператвораны ў магутныя вузлы абароны. У Беларусі была скан-
цэнтравана моцная варожая групоўка войск - група армій «Цэнтр» пад каман-
даваннем генерал-фельдмаршала фон Буша, якая складалася з 3-й танкавай, 4, 
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9 і 2-й агульнавайсковых армій. У паласе будучага наступлення нашых войск 
дзейнічала таксама частка правафланговых дывізій 16-й нямецкай арміі, якая 
ўваходзіла ў склад групы армій «Поўнач», і левафланговыя дывізіі 4-й танкавай 
арміі з групы армій «Паўночная Украіна». Усяго на фронце ад Сіроціна да 
Ковеля на пачатак наступлення войск Чырвонай Арміі дзейнічалі 63 нямецкія 
дывізіі і тры брыгады агульнай колькасцю 1200 тыс. чалавек. Праціўнік меў 9635 
гармат, 932 танкі і 1342 самалёты6. 

План разгрому нямецка-фашысцкіх войск у Беларусі быў распрацаваны Ген-
штабам Чырвонай Арміі і ў канцы мая 1944 г. пад кодавай назвай «Баграціён» 
зацверджаны Стаўкай. Перад войскамі чатырох франтоў былі пастаўлены важ-
ныя стратэгічныя і палітычныя задачы: ліквідаваць выступ праціўніка ў раёне 
Віцебск - Бабруйск - Мінск, разграміць і знішчыць буйную групоўку варожых 
армій «Цэнтр», вызваліць Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку. 

Войскі, якія ўдзельнічалі ў гэтай аперацыі, атрымалі значнае падмацаванне. 
У заходніх раёнах дадаткова было сканцэнтравана пяць агульнавайсковых 
армій, дзве танкавыя і адна паветраная арміі, а таксама 1-я армія Войска Поль-
скага. Акрамя таго, Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандавання перадала фран-
там са свайго рэзерву пяць асобных танкавых, два механізаваныя і чатыры ка-
валерыйскія корпусы, 11 авіяцыйных корпусаў, дзесяткі асобных палкоў і брыгад 
усіх родаў войск7. Сілы Чырвонай Арміі складалі 2400 тыс. чалавек баявога 
саставу, каля 32 тыс. гармат і мінамётаў, 5200 танкаў і самаходных гармат, каля 
5 тыс. самалётаў8. 

Усе рэзервы былі падцягнуты скрытна, з вялікай асцярожнасцю. Гітлераўскае 
камандаванне не змагло раскрыць задуму Стаўкі Вярхоўнага Галоўнакаманда-
вання Чырвонай Арміі. Германскі генеральны штаб разлічваў, што ў Беларусі са-
вецкія войскі нанясуць дапаможныя ўдары. Такая няправільная ацэнка праціў-
нікам складаўшагася становішча на ўсходнім фронце сведчыла аб высокім апе-
ратыўна-тактычным майстэрстве савецкіх военачальнікаў, якія непрыкметна 
здолелі сканцэнтраваць буйнейшыя воінскія кантынгенты, перакінуць вялікую 
колькасць войск з іншых франтоў. 

Беларуская аперацыя была ажыццёўлена сумеснымі дзеяннямі войск 1-га 
Прыбалтыйскага, 3, 2 і 1-га Беларускіх франтоў, каардынацыю дзеянняў якіх 
ажыццяўлялі прадстаўнікі Стаўкі Вярхоўнага Галоўнакамандавання - маршалы 
Савецкага Саюза Г.К. Жукаў і A.M. Васілеўскі. Шляхам перагрупоўкі сіл Стаўка 
Вярхоўнага Галоўнакамандавання дабілася значнай перавагі над праціўнікам у 
жывой сіле, у артылерыі і танках, што з'явілася адной з важных перадумоў 
поспеху Беларускай аперацыі. 

Да ліку фактараў, маючых першараднае значэнне для поспеху Беларускай 
аперацыі, Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандавання адносіла спалучэнне ўда-
раў франтоў Чырвонай Арміі з баявымі дзеяннямі партызан. Беларускі штаб 
партызанскага руху к канцу мая 1944 г. распрацаваў план дзеянняў партызанскіх 
брыгад і атрадаў у перыяд наступлення савецкіх войск у Беларусі. 8 чэрвеня 
1944 г. ЦК КП(б)Б перадаў шыфрам па радыё ўсім падпольным партыйным ор-
ганам, партызанскім атрадам і брыгадам дырэктыву № 1972, у якой прапаноў-
валася правесці магутныя ўдары па чыгуначных камунікацыях праціўніка9. У ноч 
на 20 чэрвеня беларускія партызаны атакавалі чыгуначныя камунікацыі фа-
шысцкай групы армій «Цэнтр» на ўсім працягу ад лініі фронту да дзяржаўнай 
граніцы. За адну ноч са строю было выведзена 40 775 рэек. У чэрвені і пачатку 
ліпеня 1944 г. партызаны ўзарвалі звыш 60 тыс. рэек (толькі з 26 па 29 ліпеня 
яны разграмілі і пусцілі пад адхон 147 нямецкіх эшалонаў)10. Буйныя пашкоджан-
ні былі нанесены лініям тэлефонна-тэлеграфнай сувязі, што адмоўна адбілася 
на кіраванні войскамі праціўніка ў рашаючыя дні наступлення Чырвонай Арміі. 

23 чэрвеня 1944 г. артылерыйская кананада і ўдары авіяцыі па ворагу 
абвясцілі пачатак наступлення Чырвонай Арміі ў Беларусі. Да канца трэцяга дня 
наступальных дзеянняў войскі 1-га Прыбалтыйскага і 3-га Беларускага франтоў 
пад камандаваннем генералаў І.Х. Баграмяна і І.Д. Чарняхоўскага завяршылі 
акружэнне віцебскай групоўкі праціўніка. Напрыканцы дня 28 чэрвеня яны поў-
насцю ліквідавалі яе, адначасова разграміўшы аршанскую групоўку ворага, і на 
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шырокім фронце выйшлі да Бярэзіны. Пры гэтым толькі пад Віцебскам было 
знішчана звыш 20 тыс. і ўзята ў палон 10 тыс. варожых салдат і афіцэраў11. 

24 чэрвеня пачалі баявыя дзеянні войскі 1-га Беларускага фронту пад каман-
даваннем генерала К.К. Ракасоўскага. За шэсць дзён наступальных аперацый 
яны акружылі і знішчылі асноўныя сілы ворага ў раёне Бабруйска. Ha гэтым 
участку праціўнік страціў каля 74 тыс. забітымі і палоннымі. Войскі 2-га Бела-
рускага фронту пад камандаваннем генерала Г.Ф. Захарава фарсіравалі Днепр і 
28 чэрвеня штурмам авалодалі Магілёвам. 

Нямецка-фашысцкія войскі спешна адступалі, імкнучыся замацавацца на 
рубяжы ракі Бярэзіны. Аднак задума ворага была сарвана. 29-30 чэрвеня войскі 
3-га Беларускага фронту фарсіравалі Бярэзіну, зламалі супраціўленне ворага, 
1 ліпеня вызвалілі Барысаў і выйшлі на паўночна-ўсходнія і ўсходнія подступы 
да Мінска. Адначасова, развіваючы імклівае наступленне, часці 1-га Беларус-
кага фронту падышлі да Мінска з паўднёвага захаду. 

Ha досвітку 3 ліпеня часці 2-га і 3-га Гвардзейскіх танкавых корпусаў генера-
лаў А.С. Бурдзейнага і А.І. Воўчанкі ўварваліся ў Мінск з паўночнага ўсходу, з 
поўдня на ўскраіну горада ўступіў 1-ы Гвардзейскі танкавы корпус генерала 
М.Ф. Панова. Да канца 3 ліпеня сталіца Савецкай Беларусі была поўнасцю ачы-
шчана ад фашыстаў. Ha ўсход ад Мінска войскамі 1, 2 і 3-га Беларускіх франтоў 
была заціснута і адрэзана ад шляхоў адыходу група злучэнняў 4-й нямецка-
фашысцкай арміі. У акружэнне трапіла 105-тысячная групоўка праціўніка, якая 
была ліквідавана сіламі войск 2-га Беларускага фронту ва ўзаемадзеянні з 
партызанскімі злучэннямі і авіяцыяй да 11 ліпеня. 

Ha працягу ўсяго ліпеня войскі чатырох франтоў працягвалі актыўныя дзеян-
ні, выганяючы захопнікаў з беларускай зямлі. 16 ліпеня Чырвоная Армія ўступіла 
ў Гродна, 20 ліпеня ўдарная групоўка 1-га Беларускага фронту выйшла да За-
ходняга Буга і фарсіравала яго. 27 ліпеня войскі 1-га Беларускага фронту завяр-
шылі акружэнне брэсцкай групоўкі праціўніка, а 28 ліпеня часці 28-й і 7-й армій 
штурмам авалодалі Брэстам 12. 

Партызаны разгарнулі актыўныя дзеянні на дарогах, на рачных пераправах, у 
месцах скаплення адступаючых нямецкіх войск. У Магілёўскай і Мінскай аблас-
цях партызанскія брыгады і атрады трымалі пад сваім кантролем многія ўчасткі 
чыгунак і шасейных дарог. Народныя мсціўцы ўтрымлівалі да прыходу нашых 
войск пераправы на рэках Бярэзіна, Нёман, Друць, Пціч, Случ і іншыя, а таксама 
раённыя цэнтры Чырвоная Слабада, Капыль, Старобін, Узда, Рудзенск, Карэлі-
чы, Ілья, Відзы, Свір. Яны ўдзельнічалі ў баях за Мінск, Слуцк, Барысаў, Магілёў, 
Маладзечна, Пінск, Чэрвень і шэраг іншых гарадоў. 

У ліпені 1944 г. з вызваленнем Чырвонай Арміяй беларускай зямлі ад ня-
мецка-фашысцкіх захопнікаў завяршылася ўсенародная партызанская вайна ў 
Беларусі, якая адыграла важную ролю ў разгроме гітлераўцаў. За тры гады ге-
раічнай барацьбы партызаны і падпольшчыкі Беларусі вывелі са строю больш 
як паўмільёна варожых салдат і афіцэраў, разграмілі 948 штабоў і гарнізонаў, 
пусцілі пад адхон 11 128 эшалонаў і 34 бронепаязды, узарвалі звыш 300 тыс. 
рэек, знішчылі больш як 18 000 аўтамашын, 1355 танкаў і бронемашын, 438 гар-
мат, 305 самалётаў, 939 ваенных складоў ворага, разбурылі звыш 7300 км тэле-
фонна-тэлеграфнай лініі сувязі, захапілі вялікія трафеі і нанеслі іншыя страты 
нямецка-фашысцкім акупантам13. 

У ходзе баявых дзеянняў у Беларусі яшчэ раз праявілася цеснае адзінства 
народа і яго арміі. Дапамога партызан, падпольшчыкаў, усяго насельніцтва рэс-
публікі была высока ацэнена савецкім ваенным камандаваннем. «У паспяховым 
правядзенні гіганцкай бітвы за Савецкую Беларусь вялікую і неацэнную дапа-
могу Чырвонай Арміі аказалі шматлікія атрады беларускіх партызан, якія дзей-
нічалі ў тыле ворага», - гаварылася ў тэлеграме камандуючага войскамі 1-га Бе-
ларускага фронту Маршала Савецкага Саюза К.К. Ракасоўскага Цэнтральнаму 
Камітэту Камуністычнай партыі Беларусі14. «Мы ганарымся вамі, дарагія браты і 
сёстры... Дзякуй, родныя, за дапамогу нашым войскам, - пісалася ў другой тэле-
граме. - Дзякуй ад усіх байцоў, сяржантаў, афіцэраў, генералаў 3-га 
Беларускага фронту за цёплы, сардэчны прыём, за бацькоўскі і мацярынскі 
кпопат, якім вы акружылі нас у дні цяжкіх бітваў на беларускай зямлі»15. 
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Разгром нямецка-фашысцкіх войск у Беларусі з'явіўся адной з буйнейшых па-
дзей Вялікай Айчыннай вайны. Аперацыя «Баграціён» па сваіх маштабах і коль-
касці задзейнічаных у ёй сіл была адной з буйнейшых аперацый не толькі Вя-
лікай Айчыннай, але і ўсёй Другой сусветнай вайны. 3 улікам дадатковых рэзер-
ваў, далучыўшыхся падчас баёў, у ёй удзельнічала з абодвух бакоў звыш 4 млн 
чалавек, каля 62 тыс. гармат і больш за 7100 самалётаў16. Ваенна-палітычныя 
вынікі гэтай аперацыі велізарныя. Чырвоная Армія, завяршыўшы ў канцы ліпеня 
вызваленне Беларусі, пачала вызваленне Прыбалтыйскіх савецкіх рэспублік і 
польскіх зямель, падышла да граніц Усходняй Прусіі. За месяц баявых дзеянняў 
па вызваленню Беларусі Чырвоная Армія вывела са строю 540 тыс. гітлераўцаў. 
Нямецка-фашысцкія войскі страцілі 631 самалёт, 2735 танкаў і самаходных 
гармат, 8702 гарматы, 5695 мінамётаў, 57 152 аўтамашыны і дзесяткі тысяч 
адзінак іншай ваеннай амуніцыі17. 

Бітва за вызваленне Беларусі не была лёгкай для савецкіх войск. 3 23 чэр-
веня да канца ліпеня чатыры франты Чырвонай Арміі страцілі 440 879 чала-
век18. У бітве за Беларусь, як і ва ўсіх іншых баявых дзеяннях Вялікай Айчыннай 
вайны, савецкія воіны праявілі масавы гераізм. Смерцю героя загінуў радавы 
77-га Гвардзейскага стралковага палка 26-й Гвардзейскай стралковай дывізіі 
Юрый Смірноў, паказаўшы прыклад выкпючнага гераізму. Трапіўшы цяжка пара-
неным у палон, ён не выдаў ваеннай тайны. 

Пры вызваленні Віцебска вызначыліся сапёры 158-й стралковай дывізіі пад 
камандаваннем сяржанта Ф.Т. Блахіна. Яны захапілі замініраваны мост цераз 
Заходнюю Дзвіну. A калі фашысты падпалілі бікфордаў шнур, Ф.Т. Блахін, рызы-
куючы жыццём, абясшкодзіў толавы зарад. 

У баях за Барысаў вялікі гераізм паказаў танкавы экіпаж 2-га батальёна 3-й 
Гвардзейскай танкавай брыгады, узначальваемы парторгам роты лейтэнантам 
П.Н. Рак. Экіпаж прарваўся па замініраванаму масту цераз Бярэзіну ў горад і на 
працягу 16 гадзін у адзіночку вёў бой на гарадскіх вуліцах. У няроўным баі воіны 
загінулі. За здзейснены подзвіг лейтэнанту П.Н. Рак і членам экіпажа сяржантам 
А.А. Пятраеву і А.І. Данілаву было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 
Толькі на працягу ліпеня і жніўня 1944 г. па 1-му Прыбалтыйскаму, 3, 2 і 1-му Бе-
ларускіх франтах за праяўленую мужнасць, адвагу і гераізм было ўзнагароджа-
на ордэнамі і медалямі больш як 402 144 чалавекі19. Сотні злучэнняў і часцей 
былі ўдастоены ганаровых назваў «Віцебскіх», «Аршанскіх», «Мінскіх», «Бабруй-
скіх» і інш. 

Па меры вызвалення беларускай зямлі ад гітлераўцаў пачыналася аднаў-
ленне разбуранай народнай гаспадаркі. Шляхі і сродкі вырашэння першарадных 
задач былі намечаны ў пастанове ЦК ВКП(б) і CHK СССР ад 21 жніўня 1943 г. 
«Аб неадкпадных мерах па аднаўленню гаспадаркі ў раёнах, вызваленых ад 
нямецкай акупацыі». Вялікую матэрыяльную дапамогу рэспубліцы аказаў Саюз-
ны ўрад. Ha аднаўленчыя работы было асігнавана 429 млн р., выдзелена 1 тыс. 
станкоў, 2 тыс. т металу, 1542 трактары, вялікая колькасць будматэрыялаў20. 

У першым квартале 1944 г. калгасы вызваленай часткі БССР атрымалі з ус-
ходніх раёнаў краіны 13 тыс. коней, 80 тыс. галоў буйной рагатай жывёлы, 130 тыс. 
авечак, 50 тыс. свіней, 150 тыс. штук птушкі. Былі завезены ўгнаенні і розны 
сельскагаспадарчы інвентар21. 

Па ўсяму Саюзу разгарнуўся ўсенародны рух за аказанне дапамогі вызвале-
ным раёнам краіны. Працоўныя Сібіры, Урала, Горкаўскай і Яраслаўскай аблас-
цей накіравалі ў Беларусь 487 вагонаў з рознымі грузамі22. Толькі з сакавіка 1944 
па студзень 1945 г. у Беларусь з розных рэгіёнаў СССР паступіла звыш за 
10 тыс. т грузаў на суму 8200 тыс. р.23 

У Мінску пачалася зборка І рамонт баявых самалётаў, зборка аўтамабіляў, 
аднаўляліся Віцебскія станкабудаўнічы завод імя С.М. Кірава і фабрыка «Знамя 
індустрыялізацыі», Гомельскі вагонарамонтны завод, «Гомсельмаш» і іншыя пра-
мысловыя прадпрыемствы рэспублікі. Адбудоўваліся калгасы і саўгасы, паўсюд-
на пачалі работу школы. 

Важкі быў уклад беларускага народа ў дасягненне Вялікай Перамогі. На фран-
тах Вялікай Айчыннай вайны змагаліся 1 млн 300 тыс. беларусаў і ўраджэнцаў 
рэспублікі. Сотні тысяч з іх загінулі ў барацьбе з ворагам. Каля 45 тыс. партызан 

12 



Гісторыя 

і падпольшчыкаў аддалі сваё жыццё за свабоду свайго народа. Па апошніх да-
дзеных, нямецка-фашысцкія захопнікі знішчылі больш за 1,5 млн мірных жыха-
роў Беларусі. У вынікў бязлітаснага акупацыйнага рэжыму Беларусь страціла 
800 тыс. чалавек, якія памерлі ад голаду і эпідэмій. 800 тыс. ваеннапалонных 
былі знішчаны ў канцлагерах24. За гады вайны Беларусь страціла кожнага 
трэцяга свайго жыхара. У працэнтных адносінах гэта былі самыя вялікія страты 
сярод народаў СССР. У рэспубліцы вайна не абышла ніводнай сям'і, таму на 
Беларусі добра ведаюць цану заваёванага міру. 
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В.К.  КОРШУК 

О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В БЕЛАРУСИ 
(СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ТРОФЕЙНЫЕ НЕМЕЦКИЕ ДОКУМЕНТЫ) 

Рассматривается партизанская борьба в 
Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны с позиций противника. Приведены 
свидетельства немецких солдат и офицеров, 
иллюстрирующие результативность парти-
занской войны на территории нашей страны. 

The article shows the partisan activities in 
Belarus during the Great Patriotic War as seen 
by the Nazi occupants. The author provides 
German documents, officers'  letters and reports, 
examples of punitive operations that illustrate 
the effectiveness  of the partisan activity on the 
territory of Belarus. 

Огромный вклад в победу над Германией внесло партизанское движение, не 
имевшее себе равных по накалу и размаху вооруженного сопротивления в тылу 
противника. Это вынуждены были признать сами оккупанты. Партизанское дви-
жение было уникальным явлением Великой Отечественной и всей Второй ми-
ровой войны, интернациональной, народной борьбой. В СССР в ней участвова-
ло 1 млн 400 тыс. чел. (из них более 370 тыс. чел. в Беларуси), в Югославии -
около 800 тыс. чел., во Франции - 500 тыс. чел.1 

Документы германских штабов отражают направления активных военных 
действий против партизан, прослеживающиеся уже с середины 1941 г. Они 
включали широкую разведывательную деятельность, проведение боевых опе-
раций, карательные, административные и пропагандистские меры, призванные 
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