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Пасля апісаных падзей на Свіслацкім плацдарме і поўдні 
раёна  прайшло болей 70 гадоў. Адышлі ў вечнасць многія з 
іх удзельнікаў – хто пад час баёў, хто ў пасляваенныя гады. 
Нашчадкі задумваюцца, аналізуюць падзеі і шукаюць пры-
чыны поспехаў і няўдач. 

Бясспрэчна, уражвае грандыёзнасць задумы, плана і 
рэалізацыя аперацыі «Баграціён», у выніку якой на праця-
гу амаль пяці тыдняў разгромлена мільённая група армій 
«Цэнтр» і вызвалена Беларусь ад нямецкай акупацыі. 

Звяртаюць на сябе ўвагу самаадданасць, самаахвярнасць і 
настойлівасць камандзіраў і салдат у выкананні пастаўленых 
камандаваннем задач, нягледзячы на агромністыя пераш-
коды, недахопы, цяжкасці ў забеспячэнні войск. Архіўныя 
дакументы даюць мноства прыкладаў гераізму воінаў пры 
вызваленні нашага краю. 

 Разам з тым вывучэнне падзей у ліпені на поўдні ад 
Гродна і іх параўнанне з ходам падзей  на пачатку аперацыі 
«Баграціён» выклікае шэраг пытанняў. Наступленне 
савецкіх армій з 23 чэрвеня па 3  ліпеня (вызваленне Мінска) 
было імклівым, рэзультатыўным, добра падрыхтаваным, з 
адносна невялікімі стратамі ў параўнанні з вызваленай тэ-
рыторыяй.

 На першым этапе аперацыі «Баграціён» для дасягнен-
ня поспехаў у наступленні камандзіры часцей і злучэнняў 
выкарыстоўвалі розныя тактычныя прыёмы, якія прыносілі 
лепшы вынік пры меншых стратах: абходы і стварэнне 
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«катлоў», канцэнтрацыю сіл у месцы прарыву абароны 
праціўніка, комплекснае выкарыстанне розных родаў во-
йск, глыбокі прарыў і хуткая падтрымка прарваўшыхся 
часцей і г. д. Стралковыя часці і злучэнні мелі падтрым-
ку цяжкіх відаў артылерыі, бронетанкавых і матарызава-
ных падраздзяленняў, авіяцыі. Гэта забяспечвала хуткі 
прарыў абароны немцаў і іх акружэнне каля Віцебска, Ба-
бруйска, Мінска і інш. гарадоў і разгром на працягу 10 
дзён ( 23 чэрвеня пачалася аперацыя, а 3 ліпеня быў вы-
звалены Мінск) асноўных сіл немцаў у Беларусі. Да па-
чатку аперацыі «Баграціён» савецкія войскі вялі доўгую 
падрыхтоўку і забяспечваліся патрэбнымі матэрыяльна-
тэхнічнымі сродкамі, тэхнікай, боепрыпасамі, папаўняліся 
людскім саставам. 

На другім этапе аперацыі (пасля вызвалення Мінска) 
становішча савецкіх войск змянілася і тэмпы наступлення 
знізіліся. На подступах 50-й арміі да Гродна бачыцца, што 
тактычныя прыёмы камандзіраў розных узроўняў змяніліся 
і звяліся  да аднаго – штодзённых лабавых атак стралко-
вых падраздзяленняў пры слабой, да дзесяці хвілін арты-
лерыйскай падрыхтоўцы, выкарыстоўвалася тактыка вы-
цяснення. У архіўных матэрыялах – баявых данясеннях, 
аператыўных сводках штабоў стралковых палкоў 64-й, 139-й 
дывізій, 50-й арміі да 20 ліпеня –  адсутнічае інфармацыя 
аб выкарыстанні ў баях на Свіслацкім плацдарме танкаў  і 
іншай бронетэхнікі, авіяцыі, цяжкай артылерыі. Палкавая 
і дывізійная артылерыя не магла ўзламаць абарону немцаў, 
падавіць іх агнявыя кропкі. Акрамя таго камандзіры ўсіх 
узроўняў пастаянна скардзяцца на недахоп боепрыпасаў, 
што скарачала час артылерыйскай падрыхтоўкі пры 
наступленні і павялічвала людскія  страты. 

 Авангардныя савецкія дывізіі 50-й арміі (64-я, 139-я, 
199-я) былі нацэлены на праследаванне адступаюча-
га праціўніка, які не замацаваўся, не паспеў стварыць 
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эшаланіраванай абароны. Яны не мелі ў сваім складзе танкаў 
і САУ, авіяцыі, здольных узламаць умацаваную абарону, як 
гэта склалася на Свіслацкім плацдарме. У праціўніка такая 
тэхніка была для прыпынення атакаў савецкіх войск.

Суадносіны ж сіл і сродкаў савецкіх і нямецкіх войск у 
аперацыі «Баграціён» былі на карысць савецкай арміі, што 
відаць з наступнай табліцы, хаця звесткі аб сілах бакоў у 
розных крыніцах розныя:

Стралковыя палкі, выконваючы загады, гераічна ішлі 
з лёгкай зброяй на нямецкія ўмацаванні і масава гінулі, не 
дабіўшыся поспеху. У баявых данясеннях штабоў палкоў 
і дывізій у карпусы і 50-ю армію пастаянна можна прачы-
таць, што сродкі падтрымкі адсталі ад пяхотных часцей 
на 2 – 4 дні, выйшлі са строю, што не хапае боепрыпасаў, 
паліва, сродкаў падтрымкі. Характэрным у гэтых адносінах 
з’яўляецца пасляваеннае прызнанне камандзіра 42-й тан-
кавай брыгады гв. палкоўніка В. Ф. Котава, змешчанае ў 
яго ўспамінах, што захоўваюцца ў Індурскай СШ:

«Бригада нуждалась в отдыхе и пополнении личным со-
ставом и техникой... В бригаде осталось 6 исправных тан-
ков, хорошая рота боеспособной пехоты и, пожалуй, всё 
из боевых подразделений.»(стр. 106??). Выкліканы ў штаб 
фронта для атрымання баявой задачы рухацца пад Грод-
на для наступлення на Кузніцу, гв. палк. В. Котаў заявіў 
аб неабходным папаўненні. Чытаем далей: «Моё сообще-
ние, очевидно, очень не понравилось командующему [ген. 
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«Нар.воля» 8.07.14
ЧА Вермахт ЧА Вермахт ЧА > Вермахт

Людскі састаў 1 430 000 1 200 000 2 331 700  1 200 000 у 3,7 раза
Танкі і САЎ 5 200 900 5 200 900 танкі ў 2,3, САУ - у 

3,6 раза
Самалёты 5 000 1 350 5 300 1 400 у 10,5 раза
Гарматы і 
мінамёты

31 000 9 500 у 9,4 раза


