
75 га доў та му, 23 ве рас ня 

1943 го да, са вец кі мі вой ска мі 

быў вы зва ле ны ад ня мец ка-

фа шысц кіх за хоп ні каў пер-

шы на се ле ны пункт Бе ла ру-

сі — ра ён ны цэнтр Ка ма рын 

Па лес кай (Го мель скай) воб-

лас ці. З гэ та га дня па чаў ся 

доў гі і цяж кі шлях вы гнан ня 

ва ро жых аку пан таў з ге ра іч-

най і не па кор най бе ла рус кай 

зям лі.

...Во сен ню 1943 го да са стаў ной 

част кай біт вы за Днепр з'я ві ла ся 

Чар ні гаў ска-Пры пяц кая на сту паль-

ная апе ра цыя, пра ве дзе ная 26 жніў-

ня — 30 ве рас ня 1943 го да вой ска мі 

Цэнт раль на га фрон ту (пе рай ме на-

ва на га ў каст рыч ні ку 1943-га ў Бе-

ла рус кі фронт) пад ка ман да ван нем 

ге не ра ла ар міі К. К. Ра ка соў ска га. 

З не пры ха ва ным хва ля ван нем і 

ра дас цю рых та ва лі ся ўсту піць на 

род ную зям лю, ачыс ціць яе ад фа-

шыс таў ты ся чы во і наў-бе ла ру саў, 

якія муж на зма га лі ся на фран тах 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. Рэс пуб-

лі кан ская га зе та «Са вец кая Бе ла-

русь» ад 9 жніў ня 1943 го да змяс-

ці ла «Зва рот во і наў-бе ла ру саў да 

пар ты зан і пар ты за нак, да ўся го 

бе ла рус ка га на ро да». «Пе рад бу-

ду чы мі вы ра шаль ны мі ба я мі з во-

ра гам, — га ва ры ла ся ў гэ тым да ку-

мен це, — мы кля нём ся вам, што не 

па шка ду ем ні кры ві, ні жыц ця свай-

го ў ба раць бе за свя тую спра ву, за 

раз гром фа шысц кіх ка таў. Ра зам з 

бра та мі сва і мі, рус кі мі і ўкра ін ца мі, 

ра зам з во і на мі ўсіх на ро даў Са вец-

ка га Са ю за мы пры ня сём вы зва лен-

не род най зям лі, вер нем сва бо ду і 

ра дасць род на му і шмат па кут на-

му на ша му бе ла рус ка му на ро ду». 

Не ўза ба ве 200 ты сяч эк зэмп ля-

раў бра шур, ліс то вак і 20 тыс. эк-

зэмп ля раў га зет са Зва ро там бы лі 

на кі ра ва ныя ва ўсе пар ты зан скія 

фар мі ра ван ні рэс пуб лі кі. У Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны бе раж-

лі ва за хоў ва юц ца па жоў клыя ад 

ча су га зе ты, ліс тоў кі і ін шыя ві ды 

дру ка ва най пра дук цыі, вы да дзе-

най у той су ро вы час ад важ ны мі 

па тры ё та мі. Ад іме ні на род ных 

мсці ўцаў і на сель ніц тва БССР 

бы ло па сла на «Пісь мо ў ад каз ад 

пар ты зан, пар ты за нак і жы ха роў 

Бе ла ру сі» во і нам-бе ла ру сам, на 

якім па ста ві лі свае под пі сы сот ні 

ты сяч пар ты зан і жы ха роў рэс пуб-

лі кі. Толь кі ў ад ной Мін скай воб-

лас ці «Пісь мо ў ад каз» пад пі са лі 

337 ты сяч ча ла век.

Па чат кам вы зва лен ня Бе ла ру-

сі ста ла жорст кая біт ва за Днепр. 

Пе ра адо лен не Дняп ра ажыц цяў ля-

ла ся ў цес ным уза е ма дзе ян ні ўсіх 

ро даў вой скаў і авія цыі. Вя лі кую 

зна ход лі васць і муж насць пра яў-

ля лі сал да ты і афі цэ ры ін жы нер ных 

пад раз дзя лен няў і час цей. Ар ты-

ле рыс ты сва ім аг нём пад аў ля лі 

ва ро жую аба ро ну і пад трым лі ва-

лі вой скі, якія пе ра праў ля лі ся, а 

авія цыя пры кры ва ла іх з па вет ра. 

Да па мо гу вой скам аказ ва лі пар ты-

за ны і жы ха ры вы зва ле ных ра ё наў 

Пры дняп роўя, якія ра ман та ва лі да-

ро гі, ад наў ля лі ўза рва ныя мас ты, 

збі ра лі і рых та ва лі мяс цо выя пе ра-

пра ва чныя срод кі, па каз ва лі бай-

цам зруч ныя мес цы для пе ра праў і 

дзей ні ча лі ў якас ці пра вад ні коў.

Пер шыя ў Бе ла ру сі з хо ду фар-

сі ра ва лі Днепр вой скі 13-й ар міі ге-

не рал-лей тэ нан та М. П. Пу ха ва. За 

су ткі 23 ве рас ня яны пра су ну лі ся 

це раз між рэч ча Дняп ра і Пры пя ці 

і за ха пі лі плац дарм на пра вым бе-

ра зе ра кі Пры пяць. По тым це раз 

Днепр пе ра пра ві лі ся з ба я мі злу-

чэн ні 60-й і част ка сіл 61-й ар міі. 

Фар сі ра ван не ажыц цяў ля ла ся на 

пад руч ных срод ках, са ма роб ных 

плы тах, ры бац кіх лод ках. Вя лі кую 

да па мо гу вой скам ака за лі пар ты-

за ны, якія за ха пі лі не каль кі пе ра-

праў на Дняп ры і Пры пя ці.

Ар міі пра ва га кры ла фрон ту (48-я 

і 65-я), якія на сту па лі на го мель скім 

на прам ку, вый шлі да ра кі Сож і ава-

ло да лі дву ма не вя лі кі мі плац дар ма-

мі на яе пра вым бе ра зе.

По тым вой скі Цэнт раль на га 

фрон ту, ад біў шы ша лё ныя контр-

ата кі пра ціў ні ка, за ма ца ва лі ся на 

за хоп ле ных плац дар мах на рэ ках 

Днепр, Пры пяць і Сож, за бяс пе чы лі 

іх на дзей нае ўтры ман не і пра цяг ну-

лі ба раць бу за іх па шы рэн не. Пра 

гэ та пі ша ў ме му а рах «Ус па мі ны і 

роз дум» мар шал Са вец ка га Са ю-

за Г. К. Жу каў: «Да кан ца ве рас-

ня, збіў шы ата кі ва ро жых вой скаў, 

на шы вой скі фар сі ра ва лі Днепр 

на ўчаст ку 700 кі ла мет раў, ад Ло-

е ва да За па рож жа, і за ха пі лі шэ-

раг най важ ней шых плац дар маў, з 

якіх мер ка ва ла ся раз ві ваць на ступ 

да лей на за хад».

Фар сі ра ван не Дняп ра і ін шых 

рэк з хо ду на та кой вя лі кай пра-

сто ры і га лоў ным чы нам на пад руч-

ных срод ках з'я ві ла ся яшчэ ад ной 

яр кай ста рон кай у ге ра іч ным ле та-

пі се са вец кіх Уз бро е ных Сіл.

Ус туп лен не Чыр во най Ар міі на 

тэ ры то рыю БССР і раз горт ван не 

ва ен ных дзе ян няў па вы зва лен ні 

бе ла рус кай зям лі ад ня мец ка-фа-

шысц ка га пры гнё ту ма бі лі за ва лі 

бе ла рус кі на род, шмат лі кія пар-

ты зан скія сі лы для яшчэ больш 

ак тыў най пад трым кі на ды хо дзя-

чых злу чэн няў і час цей Чыр во най 

Ар міі. На гэ та на цэль вае «Зва рот 

Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та Бе-

ла рус кай ССР, Са ве та На род ных 

Ка мі са раў БССР і Цэнт раль на га 

Ка мі тэ та КП (б) Бе ла ру сі да бе ла-

рус ка га на ро да», апуб лі ка ва ны ў 

рэс пуб лі кан скай прэ се 29 ве рас ня 

1943 го да. «На ды шоў час поў на га 

вы зва лен ня род най Бе ла ру сі і ўся-

го бе ла рус ка га на ро да ад іга за хоп-

ні каў... — га ва ры ла ся ў гэ тым да-

ку мен це. — Пры на блі жэн ні час цей 

Чыр во най Ар міі ўста наў лі вай це з 

імі су вязь, ак тыў нае ўза е ма дзе ян-

не, асаб лі ва пры за хо пе на се ле ных 

пунк таў, пе ра праў. Да па ма гай це 

на ды хо дзя чай Чыр во най Ар міі ад-

наў ляць мас ты, пе ра пра вы і да рож-

ную ма ё масць...» У да ку мен це гу-

ча ла па пя рэ джан не бе ла рус ка га 

на ро да аб смя рот най па гро зе з 

бо ку фа шысц кіх вой скаў, якія 

ад сту па лі, за клік усіх пра цоў ных 

да ак тыў най і са ма ад да най ба-

раць бы з гіт ле раў ца мі. Асаб лі вая 

ўва га ўдзя ля ла ся вы ра та ван ню 

мір на га на сель ніц тва ад зні шчэн-

ня і зго ну ў ня мец кае раб ства, 

аба ро не ўсі мі сі ла мі і срод ка мі 

ад раз бу рэн ня аку пан та мі бе ла-

рус кіх га ра доў і вё сак, важ ных 

на род на гас па дар чых аб' ек таў. 

У за га дзе кі раў ніц тва Бе ла рус-

ка га шта ба пар ты зан ска га ру ху 

ад 21 ве рас ня 1943 го да ста ві-

ла ся за да ча ўзмац ніць уда ры па 

ты лах аку пан таў, не даць маг чы-

мас ці ра ба ваць на род нае ба гац-

це і вы во зіць са вец кіх лю дзей у 

Гер ма нію. Ся род сель ска га на-

сель ніц тва рэс пуб лі кі раз гар нуў ся 

па тры я тыч ны рух «Ні гра ма хле ба 

ня мец ка-фа шысц кім за хоп ні кам!», 

пры ма лі ся ме ры, каб на дзей на сха-

ваць убра нае збож жа. У ба раць бе 

за ўра джай 1943 го да пар ты зан скія 

атра ды ар га ні зоў ва лі ўзбро е ную 

ахо ву на се ле ных пунк таў, мір ных 

жы ха роў, якія зна хо дзіліся ў па лях 

на ўбо рач ных ра бо тах, пра вя лі ня-

ма ла апе ра цый па вы ра та ван ні на-

сель ніц тва ад раз бою і гра бя жу.

Яр кім пры кла дам апе ра тыў на-

так тыч на га ўза е ма дзе ян ня пар-

ты за наў з час ця мі Чыр во най Ар міі 

пры вы зва лен ні ўсход ніх ра ё наў Бе-

ла ру сі з'яў ля ец ца дру гі этап «рэй-

ка вай вай ны» пад ко да вай наз вай 

«Кан цэрт», пра ве дзе ны во сен ню 

1943 го да. У гэ ты пе ры яд бе ла рус-

кі мі пар ты за на мі бы ло па да рва на 

больш за 90 ты сяч рэ ек, звыш ты-

ся чы эша ло наў, раз бу ра ны 72 чы-

гу нач ныя мас ты, зні шча на 400 км 

тэ ле фон на-тэ ле граф ных лі ній. Гэ та 

бы ла ад на з са мых знач ных апе ра-

цый у пар ты зан скай дзей нас ці.

Ге рой Са вец ка га Са ю за ка ман-

дзір пар ты зан ска га злу чэн ня пал-

коў нік Ра ман На ву ма віч Ма чуль-

скі ва ўспа мі нах па каз вае, што 

«...Бры га ды «Штур ма вая», «На-

род ныя мсці ўцы», «Жа ляз няк», 

атра ды Бя гомль ска-Ба ры саў скай 

зо ны і бры га ды імя М. В. Фрун зэ 

Ві лей скай воб лас ці за пе ры яд з 

15 жніў ня да 1 ліс та па да 1943 го да 

пе ра бі лі на ўчаст ку Ма ла дзеч на—

Мінск звыш 2,5 ты ся чы рэ ек».

23 ве рас ня 1943 го да бай цы 

360-га страл ко ва га пал ка 74-й страл-

ко вай ды ві зіі 13-й ар міі пад ка ман да-

ван нем пад пал коў ні ка М. І. Ста ша ка 

вы зва лі лі пер шы ра ён ны цэнтр Бе-

ла ру сі — га рад скі па сё лак Ка ма рын 

Па лес кай (ця пер Го мель скай) воб-

лас ці. Вось што ўспа мі наў пра гэ-

тыя па дзеі ка ман дзір пал ка Ста шак: 

«Я па кі нуў адзін ба таль ён для л жы-

вай дэ ман стра цыі фар сі ра ван ня 

Дняп ра на поў нач ад г. п. Ка ма ры-

на, а га лоў ныя сі лы пал ка з пры да-

дзе ны мі пад раз дзя лен ня мі ўтой лі ва 

пе ра кі нуў на 3-4 км на поў дзень ад 

Ка ма ры на. ... У вы ні ку імк лі ва га ўда-

ру да двух пя хот ных ба таль ё наў пра-

ціў ні ка, якія аба ра ня лі Ка ма рын і чы-

гу нач ны мост, бы лі раз гром ле ныя. Іх 

рэшт кі па спеш лі ва ста лі ады хо дзіць 

асоб ны мі гру па мі ў паў ноч на-за ход-

нім на прам ку».

У на ступ ных ба ях полк ва я ваў 

за па шы рэн не і ўтры ман не плац-

дар маў на ра цэ Пры пяць. Двац-

ца ці во і нам, якія вы зна чы лі ся пры 

фар сі ра ван ні Дняп ра ў ра ё не Ка-

ма ры на, у тым лі ку і пад пал коў ні-

ку М. І. Ста ша ку, бы ло пры свое на 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за.

У Па ва ен ны час Мі ка лай Іва на віч 

стаў Га на ро вым гра ма дзя ні нам га-

рад ско га па сёл ка Ка ма рын Бра гін-

ска га ра ё на Го мель скай воб лас ці. 

У фон дах Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны за хоў ва ец ца фо та зды мак 

ад важ на га афі цэ ра і Гра ма та з Ука-

зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР аб пры сва ен ні Мі ка лаю Іва-

на ві чу Ста ша ку вы со ка га зван ня 

Ге роя Са вец ка га Со ю за.

Па спя хо выя ба я выя дзе ян ні са-

вец кіх час цей і злу чэн няў па вы зва-

лен ні тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы лі з вя-

лі кай ра дас цю су стрэ тыя ўсім бе ла-

рус кім на ро дам, на тхня лі пра цоў ных 

на яшчэ больш ра шу чую ба раць бу 

су праць фа шысц кіх за хоп ні каў.

Са вец кія вой скі гроз най ла ві най 

на соў ва лі ся на во ра га, у кро ва пра-

літ ных ба ях крок за кро кам вы зва-

ля ю чы тэ ры то рыю род най Бе ла-

ру сі. 26 ве рас ня 1943 го да во і ны 

108-й і 110-й страл ко вых ды ві зій 

50-й ар міі, які мі ка ман да ва лі пал-

коў ні кі П. А. Це ра маў і Т. М. Та-

ра саў, вы зва лі лі га рад скі па сё лак 

Хо цімск — ра ён ны цэнтр Ма гі лёў-

скай воб лас ці.

У дні вы зва лен ня Бе ла ру сі на-

род ны па эт Бе ла ру сі Якуб Ко лас 

у вер шы «Бай цам і ка ман дзі рам 

Чыр во най Ар міі» пі саў:

Якія сло вы, пес ні хва лы

Зла жу я вам, ба га ты ры?

І слоў ма іх, і пе сень ма ла,

Каб вам пры няць іх за да ры.

...І толь кі ва шы ру кі, пле чы

Та кі ця жар пад няць маг лі:

Ён вы шай сі лы ча ла ве чай

І вы шай сіл дру гой зям лі.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА,

пад пал коў нік у ад стаў цы, 

член Бе ла рус ка га 

са ю за жур на ліс таў

522 верасня 2018 г. ПЛАЦДАРМ

У ня дзе лю ў Ка ма ры не прой дзе свя точ ная 

пра гра ма, пры све ча ная 75-год дзю вы зва-

лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

пер ша га на се ле на га пунк та Бе ла русь.

Пас ля раз гро му фа шыс таў на Кур скай ду зе нем-

цы пры сту пі лі да бу даў ніц тва так зва на га «Ус ход ня га 

ва ла», які пра хо дзіў па лі ніі Ор ша—Го мель і да лей 

па рэ ках Сож і Днепр. Га лоў най пе ра шко дай для 

са вец кіх вой скаў ня мец кае ка ман да ван не лі чы ла 

Днепр.

У тыя дні га зе та «Пра вда» пі са ла: «Гіт ле раў скія 

раз бой ні кі не ра зу ме лі, што для ўся го са вец ка га на-

ро да Днепр — не прос та шы ро кая і глы бо кая ра ка, а 

ра ка — свя ты ня, ра ка — ка лыс ка на шай куль ту ры, 

ра ка — нось біт на род ных бы лін і ду мак. Па ча ла ся 

рас пла та нем цаў за спро бу вы ка рыс таць Днепр для 

сва ёй аба ро ны».

Пе ра мо га да ста ла ся да ра гой ца ной. У цэнт ры 

па сёл ка Ка ма рын у брац кай ма гі ле па ха ва ны 627 са-

вец кіх во і наў і пар ты зан, ся род іх — 6 Ге ро яў Са-

вец ка га Са ю за. Ме на ві та сю ды бу дуць ус кла дзе ны 

квет кі. По бач, ка ля абел іс ка во і нам-вы зва лі це лям, 

прой дуць жа лоб ныя ме ра пры ем ствы.

Як рас ка за лі ў Бра гін скім рай вы кан ка ме, у мяс-

цо вай царк ве ад бу дзец ца лі тур гія ў па мяць пра 

за гі ну лых. Так са ма ў га рад скім па сёл ку пройдуць 

хрос ны ход, свя точ нае шэс це пра цоў ных ка лек ты-

ваў, удзель ні каў «Мар шу мі ру». Жы ха роў Ка ма ры на 

ўра зяць па ка заль ныя вы ступ лен ні сіл спец апе ра цый 

Уз бро е ных Сіл РБ, а так са ма свя точ ныя кан цэр ты. 

Сю ды пры яз джа юць ар кестр Уз бро е ных Сіл Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, Го мель ская фі лар мо нія і Го мель скі аб-

лас ны дра ма тыч ны тэ атр. Ве ча рам са мы паў днё вы 

на се ле ны пункт Бе ла ру сі ча кае свя точ ны кан цэрт 

ар кест ра Го мель скай па гра ніч най гру пы і фе ер верк 

у го нар 75-й га да ві ны вы зва лен ня Ка ма ры на ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



«Я па кі нуў адзін ба таль ён 
для л жы ва га фар сі ра ван ня Дняп ра...»

АСАБ ЛІ ВЫ ДЗЕНЬ 75 га доў та му з Ка ма ры на па ча ло ся 
вы зва лен не Бе ла ру сі

Бай цы вя дуць бой на Дняп ры, во сень 1943 го да.

Ге не рал-лей тэ нант М. П. Пу хаў.


