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УДК 947. 6 (476.5) "1941 - 1943"
А.1. КОРСАК

ЗН1ШЧЭННЕ ЯУРЭИСКАГА НАСЕЛЫНЩТВА

НА ТЭРЫТОРЫ1 ВЩЕБСКАЙ ВОБЛАСЦ1

У 1941 - 1943 гг.

У апошн! час з'яуляецца шмат публжацый, прысввчаных генацыду яурэискага
насельн^тва у гады Вял!кай Айчыннай евины, але у асвятленн! дадзенай тэматык!
закраналася тэрыторыя Беларус! у агульным. Таму у артыкуле аб'ектам даследаеан-
ня з'яуляецца ажыццяуленне "канчатковага вырашэння яурэискага пытання" нямецка-
фашысцмм! захопнжам! на тэрыторьп В1цебскай вобласц!у 1941 - 1943 гг. Вырашаюц-
ца наступныя задачы: па-першае, аутарам вылучаюцца этапы у працэсе зншчэння
асоб яурэйскай нацыянальнасц! на тэрыторьп Вгцебшчыны; па-другое, даецца анал/з
кожнаму з этапа/ / ажыццяуленн! нацыстам/ пап/тыю генацыду, наыраванай супраць
яурэискага народа; па-трэцяе, вызначаюцца агульныя рысы, характэрныя для пра-
вядзення акцый па лт&дацы! канцэнтрацыйных лагерау для размяшчэння вязняу~яу~
рэяу. У дадзеным артыкуле аутар упершыню спрабуе вызначыць колькасць ахвяр ся-
род яурэискага насельн!цтва на тэрыторьп Вщебскай вобласц!, зтшчаиых у гады
Вялжай Айчыннай вайны.

УВОДЗШЫ
Падчас другой сусветнай вайны нацысты зшшчыл! на падуладнай 1м тэры-

торы! акутраваных дзяржау 6 мтьёнау яурэяу. Тэта была самая трапчная эпоха
за усю псторыю яурэискага народа. Нацысцкая Гермашя праводзша у аднос!нах
да асоб яурэйскай нацыянальнасц) пал!тыку татальнага зн!шчэння, якая атры-
мала умоуную назву "канчатковае вырашэнне яурэискага пытання". У адпавед-
насц! з гэтай пал!тыкай усе без выключения яурэ! - мужчыны, жанчыны, дзец! 1
старыя людз! - был! асуджаны на смерць. Сам факт прыналежнасц! да яурэискага
народа вызначау на папбепь чалавека.

На жаль, савецкая пстарыяграф|я не надавала належнай увап тэме Халакос-
ту. У крын!цах, прысвечаных дадзенай праблеме, паусюдна акцы* па зншчэнт
яурэискага насельн1цтва падаюцца як зн1шчэнне "савецюх грамадэян", без успам!ну
аб IX нацыянальнай прыналежнасц!. У постсавецю час на тэрыторы! Беларус! дас-
ледаваннем генацыду яурэискага насельн!цтва займалюя так!я навукоуцы, як
Э. 1офэ, Р Чарнаглазава. М. Батв)н1к, Л. Смшавщю, Я. Розэнблат. Але на сенняшн^
час няма абагульняючага даследавання па рэал!зацьм плана "канчатковага вы-
рашэння яурэискага пытання", утым л1ку натэрыторьи Вщебскай вобласц!.

Асноуная частка
У працэсе л1квщацы1 асоб яурэйскай нацыянальнасц! Вщебскай воблас!_

можна вылучыць некалыа этапау.
Першым этапам был! дзеянн! карнжау айнзацгруп \ зондэркаманд, палщэйсо

частак СС, вермахта 1 мясцовых калабарантау ужо летам 1941 г.
Друпм - канцэнтрацыя яурэискага насельн!цтва у гета для наступнз'2

ЗН1ШЧЭННЯ (лета-восень 1941 г.).
Трэц!м - л!квщацыя вязняу гета усходняй частк! Вщебскай вобласц!, яка»

знаходзтася у зоне тылу групы арм!й "Цэнтр" (восень 1941 г. -з!ма 1942 г.).
Чацвёртым этапам - вясна - лета 1942г. -з'яуляласязшшчэнне яурэйскаа

насельн!цтва заходняй тэрыторы! Вщебскай вобласц!. Засталася тольк! праис>
ная частка Глыбоцкага гета, якая была л!квщавана у жн!ун! 1943 г.
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А.1. КОРСАК
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Акцыя па Л1кв(дацы! яурэяу В!цебска аэначала пачатак зншчэння ^с!х я^рэяу
у тыле трупы арм(й "Цэнтр". ГПквщацыя В!цебскага гета пачалася 20 - 25 каст-
рычн!ка 1941 г. "у сувяз! э пагрозай распа^сюджвання (нфекцыйных хвароб", у
вын!кучато было зжшчана каля 3 тысяч вязняу. 19снежня 1941 г. былозн1шчана
4090 чалавек. СД даноста у Берлт аб поунай л*квщацьм канцэнтрацыйнага ла-
гера для яурэискага насельн1цтва т Вщебска колькасцю 20 тысяч чалавек [11, с. 149].
Месцам! масавых расстрэлау стал!: !лоуск! роу, я^рэйск! мопльжк у раёне Песка-
вац*к, Старауланавщш моплак \ г.д. [18, с. 167].

У канцы восен! 1941 г. працяг л1кв1дацы! гета адбывауся \ у 1ншых гарадах
усходняй частк! В1цебскай вобласц!. Паводле успамЫау в1давочцау, апошн!м
месяцам юнавання Полацкага гета стау снежань 1941 г. [4, л. 23-24]. 3 асабл!вым
старанием птлерауцы зн1шчыл1 яурэяу г.п.Сураж. Па сведчаннях Е.А. Рыко:
"12 лтеня 1941 г. быу акупаваны Сураж, а 2 жтуня птлерауцы правял! расправу
над яурэям!, у якую складана было паверыць. У гадзЫу дня на уах вул!цах з'явшюя
карн1к1, яюя паюнул! свае машыны за мястэчкам I пайшл! розным! дарогам!. Праз
некаторы час тры машыны был! наполнены мужчынам!, як!м дал! лапаты I па-
везл! за мястэчка рыць ямы для сва!х сем'яу, а затым, залажыушы у гэтыя ямы
Ы1ны, загнал! туды I жанчын \ дзяцей, I падарвал! м!ны. Недабггых расстрэльвал!"
" л 44].

У пачатку 1942 г. ва усходняй частцы Вщебскай вобласц!, якая была пад
«з-^ролем ваеннай адмтютрацьп, яурэ! заставалюя толью у невял(юх гарадах.
• «анцы студзеня I у пачатку лнэтага 1942 г. акцы! па зн!шчэнн( вязняу гета адбылюя
ва Ушачах (12 студзеня 1942 г.) [2, с. 152], Копью (14 студзеня 1942 г.) [2, с. 94],
Ясонах (студзень 1942 г.) [2, с. 117], Чаштках (12 лютага 1942 г.) [15, с. 227],
*епеп (28 лютага 1942 г.) [3, л. 179], Верхнядзв!нску (люты 1942 г.) [10, л. 85],

х/дасна птлерауцы расправшюя з яурэйшм насельн!цтвам гп. Расоны.
иаыкасць яурэяу, заключаных у лагер, даходзта да 488 чалавек. У студзен!

.̂1 - лага не устаноулена, у марозны дэень, пад канвоем немцау I мясцовай
- ._ аге| бы$ выйедзе1 ь. за -.'ястэчка Рлсоны -(егалэлек ад пэлатно

- - дароп усе вязн! расстраляны з вЫтовак \ кулямётау" [4, л. 56].
""оацэс зн1шчэння яурэискага насельтцтва Лепельскага раёна праходз!у па

^с з»«* адладжанаму механ!зму. Ранщай 28 лютага 1942 г. квартал гета быу
1 |н ,| мароз яурэяу выганял! рлсмрачу^ь'М! з длмоу груз1л! у ма

^ эвзг! увёскуЧарнаручча, дзе был! загадзя падрыхтаваны стасныя ямы,
)б !: 1ых •, гарых ЛЮДЭ*Й, ЖвМЧЫН \ д;1яцсм Ппсля тлго. ян

•к аг*^огася людзьм!, яе засыпал! [3, л. 178].
9 всг**у Камень Лепельскага раёна таксама да вайны жыло яурэйскае
•̂ ч̂_-ва 3 пачаткам акупацьм немцы загадал! нашыць мясцовым яурэям

э !ествараць гета не СТЁП! Магчыма гэта тлумачыцца не
•ммщовысялення, азатым аховы вязняу. 17 верасня 1941 г., сабраушы

|ы» ••с,̂  "урэя^, на машынах вывезл! ва ^рочышча Барк!, 177 чалавек
и •»•* '.I- дзяцей расстрелял! [16, с. 184].
г «са*оьага насельнщтва г. ВерхнядзвЫска (Дрысы), яго ваколщ быу

. "эматку 1942 г Каб п1кв1дацыя вязняу гета прайшла без склада-
: мян)Л1 'И'ыем пид\-ану заяв!ушы. што 1х перасоляць на

.~эа А тым часам на яурэйсюх моплках рыхтавалюя ямы

.-е тылу трупы арм!й "Цэнтр" на працягу восен! 1941 г. -
••942 г «аицэнтрацыйныя лагеры для утрымання яурэискага на-

•л шацщаны. У першую чаргуу 1941 г зн1шчал!ся гета у буйных
Оршы. Для пачатку 1942 г. характэрны л(кв!дацыя у
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асно^ным невялмх па колькасц! гета 1 "чысткГ сельскай мясцовасц! ад асоб яу-
рэйскай нацыянальнасц!. 3 канца вясны да лета 1942 г. працэс ажыццяулення
"канчатковага вырашэння яурэйскага пытання" актыв!зуецца. Па заходняй тэры-
торьи Вщебскай вобласц!, якая падчас вайны \/ваходз!ла у склад генеральнай
акруп "Беларусь", пракацтася новая хваля акцый зжшчэння яурэйскага насель-
Н1ЦТВЭ.

У справаздачы, наюраванай генеральнаму камюару Генеральнай акруп "Бе-
ларусь" 1 лшеня 1942 г., камюар Глыбоцкай акруп рапартавау пра зжшчэнне на
падведамаснай яму тэрыторы! на працягу мая - чэрвеня 1942 г. 2653 яурэяу
Докшыц(2Эмая 1942 г.), 528 вяэняу гета у Лужках 1419 яурэяу Пл!сы (1 чэрвеня
1942 г.), 2 чэрвеня 1942 г. л!квщаваны 779 яурэяу у М!ёрах, 2 тысячы вязняу
Браслаускага гета (3 чэрвеня 1942 г.). У тэты час был! таксама зн!шчаны гета у
Дз!сне{2181 чалавек) I Дру! (1318 чалавек). У заключэнжбыл! праведзены акцы!
па л!кв!дацы! яурэйскага насельнщтва Шаркаушчыны (1600 чалавек) \ Глыбокага
{2200 вязняу) [6, л. 151.

Зжшчэнне вязняу гета у Докшыцах праходзша паступова на працягу вясны
1942 г. У сакав!ку 1942 г. арыштавал! 65 чалавек, яюх вывел) на яурэйсюя моплк!,
распранул! \ расстрелял!. У ма! 300 чалавек, у тым л!ку старых I жанчын з дзецьм!,
загнал! у клуб, непадалёк ад царквы, затым па 20 чалавек выводзип! на яурэйсюя
моплк!, дзе расстрглял! ус!х [13, с. 297].

У М!ёрсюм раёне энаходзтюя два канцэнтрацыйных лагера для асоб яурэй-
скай нацыянальнасц!: адз!н непасрэднау г.п. Меры, а друг!-у г.п. Дзюна. 2 чэр-
веня 1942 г. у М!ёры прыбыу спецыяльны полк СС з г. Глыбокага. Ггтлерау'цы
сабрал* усе яу'рэйскае насельн!цтва на плошчы "для праверк! дакументау", ад-
куль вял!к!м! партыям! везл! ва урочышча Крукаука, дзе ус!х расстралял!.

14 чэрвеня 1942 г. нямецка-фашысцюя акупанты пачал! расправу з яурэйсюм
насельн!цтвам г.п. Дзюна. Гета, дзе знаходз!лася, па адным дадзеным, 2181 чала-
век [6, л. 15], а па друпм - 3800 [1, с. 151], было ачэплена каржкам!. Каля
в. Осцев!чы загадзя было вырыта 5 ям памерам 4 - 5 - 120 метрау, праз !х прала-
жыл! тоустыя дошк!. Да ямау падводзт! па пяць чалавек, прымушал! распранацца
! станав!цца на дошк!, затым з аутаматау расстрэльвал!. Тых, хто спрабавау збег-
чы, расстрэльвал!, а параненых даб!вал! прыкладам! 1 рыдлеукам! [14, с. 265].

У тэты ж час было л!квщавана Друйскае гета. Паводле паказанняу М.Л. Ку-
раш,",..у 1942г. ул1пен!месяцыуМ1ёрск1 раенпрыехау спецыяльны карны полк
пад назвай 13-ы Рэшмеут-Шуцпал'щай ад 800 да 1000 чалавек, у м. Друя к1равал(
расстрэлам савецш грамадзян, у большасц! грамадзян яурзйскай нацыяналь-
насц!" [4, л. 45].

Пра зышчэнне яурэйскага насельн!цтва г.п. Шаркаушчына сведчаць паказанн
жыхара Шаркаушчыны 1.1. Бах!ра, дадзеныяусакав!ку 1945г. [11, с. 220]. У нака-
заниях И. Бах!ра 1600 вязняу Шаркаушчынскага гета зн!шчыл! у чэрвен! 1942 г., а
згодна з Актам расследавання злачынствау нямецка-фашысцюх захопн!ка9 а€
масавым зн1шчэнн1 яурэяу у Шаркаушчынсюм гета знаходз!лася каля 800 чала-
век [4, л. 40]. Гэга, магчыма, тлумачыцца тым, што на працягу юнавання гета
сюды пераводз!л!ся яурэ! з навакольных вёсак. Напрыклад, у верасж 1941 г. па
загадзе Глыбоцкага геб1тскамюара з Германав1ч был! сагнаны у г.п. Шаркаушчы-
на 60 я^рэйсюх сямей агульнай колькасцю 270 чалавек [17, с. 225]. Верагодна,
юнавала працоунае гета, вязня^ якога пасля зн!шчэння непрацоунаи частк! гета
адправш! у г. Глыбокае.

Лета 1942 г. стала амаль кульм1нацыйным часам "канчатковага рашэння яу-
рэйскага пытання" на тэрыторьи заходн!х раёна-у В1цебскай вобласц!, што зна-
ходз|л1ся у складзе генеральнай акруп "Беларусь". У тэты перыяд был! зжшчаны

•
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у асноуным усе канцэнтрацыйныя лагеры для яурэискага насельнщтва. Засталюя
толью гета у г, Паставы, в. Дунтав1чы Пастаускага раена \ г. Глыбокае, у як!м гета
праюнавала да лета 1943 г.

Восенню 1942 г. было зншчана Пастаускае гета [8, л, 45]. Адным з апошн!х
засталося Дун!лав1цкае гета, У лютападэе 1942 г. начался масавы расстрэл яу-
рэяу. За тры дн! спецыяльным атрадам лжам 35 чалавек на 4 машынах з г. Глы-
бокае было зшшчана 828 чалавек з 903 [8, л,35].

На працягу лета - весен! 1942 г. ва уах населеных пунктах заходн!х раёнау
Вщебскай вобласц! яурэйскае насельн1цтва было зжшчана поунасцю. Так, у гета
г Глыбокае был! паюнуты больш за 2 тысячы яурэяу-рамесн!кау \ спецыялютау
Але с1стэматычнае зн!шчэнне вязняу гета пачалося ужо у снежн! 1942 г. У канцы
мая 1942 г. птлерауцы раздзялш! гета на дзве частк!. У адной размясцт! спецы-
ял!стау I IX сем1, у другой - старых, хворых, жанчын з дзецьм!, яюм наваг не
давал! прадуктау харчавання. Меркавалася, што гэтая частка вязняу у хутк1м
часе будзе л!кв!давана. У ноч на 19 чэрвеня 1942 г. жандармы I палща! акружыл!
другое гета, выгнаушы яурэяу з дамоу, вывезл! ва урочышча Барок (у м)рны час
тэта было месца для гулянняу! адпачынку), дзе расстралял!. Праз некалью гадэЫ
пасля першай акцьн карн!к! правял! так званую "чыстку", пасля чаго частку люд-
зей зн!шчыл! у тым жа Барку Перад расстрэлам прымушал! спяваць I танцаваць.
3 паказанняу М.В. Шап1ры: "Распранутым я^рэям немцы загадвал! класц!ся у
ямы тварам ун!з, а затым 1х выстралам у патыл!цу заб!вал!. Пасля расправы
немцы сабрал! усе адзенне забггых 1 прадавал! у сва!х магазжах" [4, л. 556].
Усяго было замучана ! расстраляна 2200 чалавек [6, л. 25].

У лшеж 1942 г. гебггскамюар выдау загад, каб усе яурэ! сабралюя у гета
г Глыбокае. Пры гэтым геб!тскам!сар, выкарыстаушы метад падману, запэун!-
вау, што больш асоб яурэйскай нацыянальнасц! расстрэльваць не будуць. На-
ват был! выдадзены пропуск! членам юдэнрата для лаездк! у лес \ веску, каб яны
знайшл! там яурэяу ! прывезл! у лагер. У тэты час Глыбоцкае гета стала своеа-
сабл!вым "яурэйсюм" цэнтрам; сюды сабрал1ся яурэ! з амаль 42 гарадоу I мястэ-
чак:зДру!,М!ёр, Празарок, Дзюны, Шаркаушчыны, Пл!сы!!нш. Правакацыя нем-
цам удалася: яурэйскае насельтцтва было сабрана у адным месцы.

21 чэрвеня 1943 г. Г. Пмлер выдау загад аб л1кв!дацы! ус1х пак!нутых гета на
тэрыторы! Остланда. Працаздольных яурэяу патрэбна было перавесц! у канцэн-
трацыйныя лагеры, яюя знаходзшюя пад юраваннем СС. Так, адной з апошжх
буйных акцый зн1шчэння яурэискага насельнщтва на тэрыторы! не толью заход-
няй частк!, а наогул па усей Вщебскай вобласц! у адпаведнасц! з гэтым распа-
раджэннем была л!кв!дацыя гета г. Глыбокае 13жн1уня 1943 г [12, с. 235].

Высновы
Так!м чынам, можна выдзел!ць агульныя рысы, характэрныя для правядзен-

ня акцый зжшчэння яурэискага насельн!цтва на тэрыторьм Вщебскай вобласц! у
1941-1943 гг.

Па-першае, незалежна ад зоны акупацы! вызначаецца пэуная заканамер-
насць у паслядоунасц! "канчатковага вырашэння яурэискага пытання": спачатку
л!квщавал!ся гета у буйных гарадах, а затым - у вёсках I мястэчках, што вызна-
чыла I два асноуныя спосабы зн!шчэння яурэяу - з дапамогай спецатрадау (айн-
зацгруп)! у створаных цэнтрах зн!шчэння (гета).

Па-другое, масавае зшшчэнне асоб яурэйскай нацыянальнасц! раб)лася
самым! варварсим! метадам!! сродкам!: прымяненне расстрэлау, распаусюдж-
ванне ЭПЩЭМ1Й, знясшьваючая ф!з!чная праца, голад ! холад. Забойствы право-
дзтюя па вызначанай методыцы, был! аднатыпным!. У правядзенн! акцый
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ЗН1ШЧЭННЯ яурэйскага насельнщтва Удзельн1чал1 прадстаунш службау бяспею,
СД I СС, жандармеры!. ахоунай палщьп I вермахта.

Па-трэцяе, утойванне шфармацы! 1 намераная дэзтфармацыя яурэйскага
насельнщтва перад правядзеннем масавых акцый з мэтай прадухшення уцекау
1 аказання супрац!улення, Збор яурэйскага насельнщтва для зшшчэння право-
дз!уся на падставе розных довадау Адным з найбольш распа^сюджаных тлума-
чэнняу для збору, а затым I пераводу у 1ншыя лагеры для яурэйскага насельнщ-
тва з'яулялася тлумачэнне аб перасялент у Палесцшу. Так, адбылася
транспарц!роука яУрэяуДзюенскага гетау Глыбоцкае гета 1 гета в. Германав1чы у
Шаркаушчынскае гета. Таксама нацысты садзейжчал! падтрымцы упэуненасц!
сярод яурэйскага насельнщтва у тым, што жыццё рамесжкау 1 працоу'ных, а так-
сама 1х сямей будзе эахавана у любым выпадку, наваг пры правядзенн! масавых
акцый расстрэлау (г. Браслау, г Глыбокае).

Адным з найбольш складаных пытанняу, яюя датычацца псторьй Вял1кай
Айчыннай вайны на тэрыторьм Беларус!, у тым л!ку 1 В'щебскай вобласц!, з'яуля-
ецца пытанне аб колькасц! зшшчанага за гады нямецка-фашысцкай акупацьи
яурэйскага насельн!цтва. У лггаратуры юнуе вял!кая рознща у дадзеных як па
колькасц! яурэйскага насельн1цтва, так \ па колькасц! запнуушых. Што датычыц-
ца В1цебскай вобласц!, то на 1 студзеня 1939 г. на яе тэрыторьм пражывала усяго
1281238 чалавек, з 1x68950 (5,38%)- яурэйскае насельнщтва. Пададзеным на
1 студзеня 1959 г.-1276113 чалавек, зяк!хяурэя9нал1чваласятолью 6012 (0,5%)
[18, с. 31].

На падставе арх!уных матэрыялау Нацыянальнага арх1ва Рэспубл1К) Бела-
русь, Дзяржаунага арх1ва В!цебскай вобласц! I Занальнага дзяржаунага арх1ва
г Полацка можна зрабщь выснову, што на тэрыторы! Вщебскай вобласц! на пра-
цягу 1941 - 1943 гг. зншчана каля 65 тысяч чалавек яурэйскага насельнщтва.
Але тэта л!чба не канчатковая. Вельм! складана зараз дакладна назваць пэуную
колькасць запнуушых падчас вайны яурэяу. Мнопя арх!уныя дакументы змяшча-
гоць факты расстрэлу савецш людзей, не называючы !х нацыянальнасц).
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УДК 947.6
С.Я. НОВ1КАУ

БОЙ НА БУЙН1ЦК1М ПОЛ1: ПОГЛЯД У СВЯТЛЕ

НЯМЕЦК1Х ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ КРЫН1Ц

Упершыню уводэ/цца нямецкая арх/уная крь/н/ца аб баявых падзеях пад Магтёвэм
12 л/пеня 1941 г. Наказана навуковая зиачнасць дакументэ. Анал1эуецца стан сучас-
най айчыннай гютарыяграфп I крыыцазнауства на прадмет паунаты выкарыстання
дакументальных крьш/ц для усебаковага даспедавання баявых падзей на Буйыцюм пол!.
Атсваецца ход баявых дзеянняу на пауднёва-заходняй л1нИ дняпроускага рубяжа. Удэ-
талях наказаны ход баявых дзеянняу трох нямецш рот, як/я спрвбавал/ прарваць са-
вецкую абарону уздоуж шашы Быхау-Магтёу, лам/ж БабруОскаО шашой I чыгункай на
Гомель, лам/ж чыгункам! на Гомель / Летлов/чы. Прькзедзены вынш баявых дзеянняу.
Паводле нямецкага дакумента, на сва/м шляху танкавы батальён германскага вер-
махта сустрэу моцны рубеж сулрац/улення, на як/м мужна стаял/ савецюя во/ны, вы-
конваючы загад вышэйшага камандавання аб лераутварэнн/ Мазшёва у "непрь/стул-
ную крэпасць".

Айчыннаму чытачу упершыню прадстаулена магчымасць пазнаёмщца з да-
кументам, як! утрымл1вае шэраг важных звестак аб тым, ияо з нямецкага боку
адбывалася у ходзе баёу пад Маплевам 12 лтеня 1941 г., вядомых у айчыннай
пстарыяграфп як "бой на Буйнщш пол!" [1, с. 315]. М!ж тым больш чым праз
шэсць э паловай дзесяц"1годдзяу ц!кава ведаць, як поуна тыя падзе! адлюстрава-
ны у навуковых даследаваннях I наколью тэта адпавядае айчынным I замежным
дакументальным I пстарыяграф!чным крын!цам? У таюм аспекце прапанаваны
дакумент нос!ць адметны характер.

Не меншы Ытарэс маюць фактычныя даныя аб баявых дзеяннях пад Мап-
лёвам на працягу "гарачага" суботняга дня. У дз6нн!ку баявых дзеянняу 6-га ня-
мецкага танкавага палка, 2-п батальён якога якраз I вёу бой на па^днёва-за-
ходн1х падыходах да горада на Дняпры, захавалюя рапарты трох танкавых рот
(5-й, 7-й 1 8-й). Яны з'яулялюя непасрэдным! выканауцам! загаду камандз!ра 3-й
танкавай дыв1зи, якая у складзе 2-й танкавай арми (танкавай трупы. -С.Н.) павЫна
была забяспечыць "прары^ скрозь умацаванн! на Дняпры 1 пачаць наступление
на Смаленск" [2, В1- 204]. Ран1цай 12 лтеня 1941 г. ад камандз!ра дыв'ш генерал-
"̂ |§1̂ ;̂̂ ,̂%ад̂ ^̂ ет\̂ ае ка^откае паведамленне: "Становшча на 6.00:
3-я танкавая дывшя наступав на ворага /так у дакумен .̂ -̂ ^̂ Ч̂ -̂ Й^ЭДА̂ Х
Дняпра, на пауднёвы захэд ад Маплёва" [3, В1, 3].

У той жа час у ражшжм запюе 2-й танкавай армп адзначалася, што палявы
штаб камандуючага генерал-палкоун1ка Г. Гудэрыяна знаходз1\/ся V Талачыне,


