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Êàë³ õî÷àì àòàêàâàöü,
ïàâ³ííû áûöü ïàäðûõòàâàíû

äà àáàðîíû.
Íàïàëåîí.

Àä à¢òàðà

Äëÿ ìÿíå íå ïàäëÿãàå ñóìíåííþ, øòî áóäó÷û
ñóð'¸çíû äàñëåä÷ûê âàéíû 1920 ãîäà áóäçå ïàâ³íåí ó
ïåðøóþ ÷àðãó çàíÿööà ïñ³õàëîã³ÿé íàøàãà æà¢íåðà.
Òîëüê³ ïñ³õîëàã çðàçóìåå öýëû øýðàã ç'ÿâà¢ äóõî¢íàé
ïðûðîäû, ÿê³ÿ ¢â³äàâî÷í³ëà ãýòàÿ âàéíà. Ïñ³õîëàã, âûâó-
÷àþ÷û öÿæêàå àäñòóïëåííå íàøûõ àðì³é íà ïî¢íà÷û,
ïàòðàô³öü âûñâåòë³öü ö³êàâûÿ ôàêòàðû, äàòû÷íûÿ
õàðàêòàðó ³ áàÿâûõ ÿêàñöÿ¢ íàøàãà àô³öýðà ³ øà-
ðàãî¢öà.

Ì³íóëàå íàøàãà âîéñêà íå ñïðûÿëà äàãýòóëü
òàìó, êàá ãðóíòî¢íà çàíÿööà ãýòûì³ ÿêàñöÿì³. Ëåïø
âÿäîìû õàðàêòàð íàøûõ âàåíàíà÷àëüí³êà¢, ÷ûì çáîðíû
õàðàêòàð íàøûõ øàðàãî¢öà¢. À ¢ëàñíà âàéíà 1920 ãîäà
ìîæà áûöü óäçÿ÷íûì ïîëåì äëÿ òàêîãà ðîäó àíàë³çó,
àñàáë³âà, êàë³ òûÿ àô³öýðû, ÿê³ÿ êàìàíäàâàë³ íà ë³í³³
ôðîíòó, ïåðàìîãóöü ñâà¸ íåæàäàííå äà ïÿðà ³ õîöü áû ¢
äðîáíûõ ôðàãìåíòàõ ðàñïàâÿäóöü ïðà ñâàå äóõî¢íûÿ
ïåðàæûâàíí³ ³ ïðà ñâà³õ ïàäíà÷àëåíûõ.

Ïåðø çà ¢ñ¸ ãýòàÿ ïðàöà äàñöü íàì óÿ¢ëåííå ïðà
òûï ïîëüñêàãà æà¢íåðà.

Äà ãýòàãà ÷àñó òðûâàëà ¢ÿ¢ëåííå, øòî æà¢íåð
íàø ¸ñöü çàë³øíå ¢ðàæë³âû, øòî íå ¢ìåå äîáðà áàðà-
í³ööà, øòî êîæíàå àäñòóïëåííå ðîá³öü íà ÿãî àñàáë³âà
äýìàðàë³çóþ÷û ¢ïëû¢, àáî äà ïý¢íàé ñòóïåí³ ïåðàòâàðàå
ÿãî ¢ äðóãàðàäíû æà¢íåðñê³ ìàòýðûÿë.

Âûâó÷ýííå âàéíû 1920 ãîäà ïàâ³ííà ïàêëàñö³ êà-
íåö ãýòûì äûëåòàíöê³ì öâåðäæàííÿì. Àô³öýð ³ æà¢-
íåð, ÿê³ÿ ¢ âûí³êó ñòðàòýã³÷íûõ ïàìûëàê âûêàíàë³ çâûø
600-ê³ëàìÿòðîâàå àäñòóïëåííå ïàä íàö³ñêàì íåïðûÿ-
öåëÿ, ÿê³ ìå¢ àìàëü òðîõêðàòíóþ ïåðàâàãó, ïðûìÿíÿþ÷û
àáìàííóþ ôðàíòàâóþ òàêòûêó, íå ñòðàö³ë³ àäíàê í³êîë³
áàÿâûõ çäîëüíàñöÿ¢ ³ ¢ âûí³êó, ïåðàìîãøû ïàä Âàðøàâàé,
äàêàçàë³, øòî ïðûíÿòûÿ ìåðêàâàíí³, âûäàâàíûÿ ïðà ³õ,
¸ñöü ïàâÿðõî¢íûÿ. Çàñëóãî¢âàþöü ÿíû íà òîå, êàá ãëûáåé
âûâó÷ûöü ³õíþþ ïñ³õ³êó.

ß õàöå¢ áû, êàá ìàÿ ïðàöà, ðàçàì ç ÿå ïàìûëêàì³,

áûëà çààõâî÷âàëüíàé äëÿ òûõ óñ³õ, ÿê³ÿ ìàþöü øìàò
äëÿ ðàñêàçó, àëå äà ãýòàãà ÷àñó ìà¢÷àë³. Ãàâîðà÷û ãýòà,
ìàþ íà ¢âàçå ë³íåéíûõ àô³öýðà¢, ÿê³ì íàøà àðì³ÿ ç 1920
ãîäà ìíîã³ì àáàâÿçàíà.

*   *   *

Ìàã÷ûìà ìÿíå ñïàòêàþöü çàê³äû, øòî ãàâîðà÷û
ïðà âàéíó 1920 ãîäà, çàë³øíå êðûòû÷íà àï³ñâàþ áà³ ³
ïàäêðýñë³âàþ ïàìûëê³, àáì³íàþ÷û ñòàíî¢÷ûÿ ñòàðîíê³,
íà ÿê³ÿ òàê áàãàòà ãýòàÿ öÿæêàÿ äëÿ íàñ âàéíà.

Ðàáëþ ãýòà ñâÿäîìà. Íå òîëüê³ ç äóìêàé ïðà
ïðûíöûï, øòî òðýáà âó÷ûööà íà ¢ëàñíûõ ïàìûëêàõ, íå
òîëüê³ äëÿ òàãî, øòî íà ìàþ äóìêó, âà ¢ñ³õ àáëàñöÿõ
íàøàãà âàéñêîâàãà ï³ñüìåíí³öòâà ïàíóå òîí çàë³øíå
ãëîðûô³êàöûéíû, çðàçóìåëû ïàñëÿ ïåðàìîã³, àëå àñàá-
ë³âà äëÿ òàãî, øòî íà ¢çðî¢í³ êàìàíäç³ðà äûâ³ç³³, ç ÿêîãà
àöýíüâàþ áàÿâûÿ àïåðàöû³, ïàìûëê³ òûÿ ¢äàåööà àä÷ó-
âàöü íàéáîëüø ³ñòîòíà.

Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.
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*   *   *

Íàðýøöå àä÷óâàþ ñâà³ì àáàâÿçêàì ñàðäý÷íà
ïàäçÿêàâàö øýôó Âàéñêîâàãà ã³ñòàðû÷íàãà áþðî
ãåíåðàëó Þëüÿíó Ñòàõåâ³÷ó çà ïàäòðûìêó ãýòàé ìà¸é
ïðàöû.

Âÿñíà 1920 ãîäà

Ñïðàâà êàìàíäàâàííÿ. - Àïåðàöûéíûÿ ãðóïû. -
Ë³òî¢ñêà-áåëàðóñê³ ôðîíò. - Êàðäîííàÿ ë³í³ÿ. - Âÿð-
òàííå ¢ ìàþ äûâ³ç³þ. - Ïàïÿðîâàÿ ãàñïàäàðêà.

Ó êàíöû ñàêàâ³êà 1920 ãîäà ÿ àòðûìà¢ çàãàä ïðû-
áûöü ó Âàðøàâó äà Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷àãà. ß êàìàíäàâà¢
òàäû àïåðàöûéíàé ãðóïàé, ÿêàÿ ñêëàäàëàñÿ ç 2-é, 6-é ³ 14-
é äûâ³ç³é ç ìåñöàì äûñëàêàöû³ ¢ Ìåíñêó-Ë³òî¢ñê³ì ³
ïàäïàðàäêî¢âàëàñÿ êàìàíäàâàííþ Ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàãà
ôðîíòó.

Áû¢ ãýòà ïåðûÿä, êàë³ ãýòû ôðîíò ðàçëçÿëÿë³ íà òðû
àðì³³, ³ ðàçãëÿäàëàñÿ ïûòàííå ïðà ïðûçíà÷ýííå ³õ êàìàí-
äóþ÷ûõ. Ç ìåíñêàé ãðóïû ôàðìàâàë³ 4-þ àðì³þ. ß áû¢
óïý¢íåíû, øòî ¢ äàëåéøûì áóäó ̧ é êàìàíäàâàöü. Òàê íå
ñòàëàñÿ. Êàë³ ÿ ïðûáû¢ ó Áåëüâåäýð, ïàâåäàì³¢ ìíå ìàð-
øàë Ï³ëñóäñê³, øòî ìàå âÿë³ê³ÿ öÿæêàñö³ ç ïåðñàíàëüíûì³
ñïðàâàì³ ³ ñïûòà¢, ö³ çãàäæóñÿ ÿ ïðûíÿöü êàìàíäàâàííå
10-é äûâ³ç³³ ïÿõîòû, áî íà êàìàíäàâàííå àðì³ÿé ìàå áûöü
ïðûçíà÷àíû ³íøû ãåíåðàë. Ìóøó ïðûçíàöü, øòî ãýòàÿ
ïðàïàíîâà áûëà äëÿ ìÿíå íàäçâû÷àé ïðûêðàÿ, àëå ÿ íå
äà¢ ãýòàãà àä÷óöü ìàðøàëó. Âåäà¢, ó ÿê³ì öÿæê³ì ñòàíîâ³-
ø÷û çíàõîäç³ööà Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷û, ïðûçíà÷àþ÷û
êàìàíäç³ðà¢. Ãàâàðûë³ ïðà ¢ìîâû, ÿê³ÿ âûñòà¢ëÿë³ íåêà-
òîðûÿ ãåíåðàëû. ß çà¢ñ¸äû àñóäæà¢ òûõ ïàíî¢. Ó àêó-
ïàöûéíûõ àðì³ÿõ áûë³ á óäçÿ÷íûÿ çà ïàñàäû çíà÷íà
í³æýéøûÿ. Êàíåøíå ÿ çãàäç³¢ñÿ áåç ïÿðý÷àííÿ¢ íà ïðà-
ïàíîâó ìàðøàëà, íå äàþ÷û ÿìó àä÷óöü, ÿê³ì ïðûêðûì
áûëî äëÿ ìÿíå ãýòàå ïàí³æýííå.

ß áû¢ çâû÷àéíûì øûõòîâûì àô³öýðàì ó áûëîé
ðàñ³éñêàé àðì³³ ³ í³êîë³ íå ìàðû¢ ïðà âûñîê³ÿ ïàñàäû, òûì
áîëüø, øòî àïðà÷à áàÿâûõ âàðòàñöÿ¢ íå ìå¢ í³ÿê³õ ñïå-
öûÿëüíûõ êâàë³ô³êàöûé. Ðàçóìå¢, àäíàê, øòî ìàþ ïåðàâà-
ãó íàä íåêàòîðûì³ ãåíåðàëàì³ íå òîëüê³ òàìó, øòî ¢æî àä
1915 ãîäà ðàá³¢ óñÿëÿê³ÿ âûñ³ëê³ äëÿ ñôàðìàâàííÿ ïîëüñêàé
àðì³³ ¢ Ðàñ³³ ³ øòî 4-ÿ äûâ³ç³ÿ ñòðàëüöî¢, ÿêîé ÿ êàìàíäàâà¢,
áûëà àäç³íàé ÷àñòêàé, ÿêàÿ ïàñëÿ öÿæê³õ ïåðàõîäà¢ ç Êóáàí³
ïðûáûëà ç Ðàñ³³ ¢ Ïîëüø÷ó ñà çáðîÿé ó ðóêàõ, àëå àñàáë³âà
òàìó, øòî ÿ, ÿê áûëû àô³öýð ðàñ³éñêàé àðì³³, çíà¢ õàðàêòàð
óñõîäíÿãà ïðàö³¢í³êà, õàðàêòàð íàøàé ëþäíàñöü íà ¢ñõîä-
í³õ êðýñàõ ³ òàïàãðàô³þ êðàþ.

Óñå ãýòûÿ äóìê³ ïðàéøë³ ìíå ïðàç ãàëàâó, êàë³ ðàç-
ìà¢ëÿ¢ ç ìàðøàëàì Ï³ëñóäñê³ì. ß çäàâà¢ ñàáå ñïðàâó ¢
òûì, øòî âàéíà òðûâàå, à ñ³òóàöûÿ Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷àãà
íåâûìåðíà öÿæêàÿ. Ïåðñàíàëüíûÿ àíêåòû áûë³ íàøûì
ïðàêë¸íàì. Ö³ ìîã ÿ àáöÿæàðâàöü ñ³òóàöûþ? ß àõâîòíà
ïàñëÿ ïàêóòë³âàé âàéíû àääà¢ñÿ á ñâà¸é ëþá³ìàé ïðàôå-
ñ³³ - çåìëÿðîáñòâó. ×àñ àäíàê áû¢ íå àäïàâåäíû. Òàìó

çãàäç³¢ñÿ ³ ïðàç íåêàëüê³ äç¸í ïðûáû¢ ó Â³ëüíþ äà ãåíåðàëà
Çûãàäëîâ³÷à, ÿêîìó íåêàëüê³ ìåñÿöà¢ íàçàä çäà¢ 10-þ
äûâ³ç³þ ïÿõîòû ³ ÿê³ öÿïåð áû¢ ïðûçíà÷àíû êàìàíäóþ÷ûì
1-é àðì³³.

Êàìàíäàâàííå àïåðàöûéíàé ãðóïàé ó Ìåíñêó
ïàê³íóëà ìíå ïðûêðûÿ ¢ñïàì³íû. Óæî ïàíÿööå "àïåðà-
öûéíàÿ ãðóïà" äàëîñÿ íàì ó çíàê³ ¢ ãýòàé âàéíå. Àðãàí³çà-
öûÿ ãýòàÿ áûëà íàøûì ïðàìûì áåäñòâàì, áî ñòâàðàëà
íîâûÿ îðãàíû êàìàíäàâàííÿ, íå äàäàþ÷û ³ì äà òàãî í³ÿê³õ
ñðîäêà¢. Ñòâàðàë³ ãðóïû ¢ íàéðàçìà³òøûõ ïàìåðàõ íàâàò
òàäû, êàë³ íå áûëî í³ÿê³õ àïåðàöûé. ²ñíàâàë³ ãðóïû áîëü-
øûÿ çà àðì³þ, àëå áûë³ ³ ìåíøûÿ çà áàòàëü¸í.

Ó ïðûíöûïå ìàãëî çäàðûööà, øòî ïý¢íàå çàäàííå
âûìàãàëà çëó÷ýííÿ íåêàëüê³õ àääçåëà¢, íå çâÿçàíûõ ïàì³æ
ñàáîé àðãàí³çàöûéíà, àáî ïàõîäç³¢øûõ ç ðîçíûõ ðîäà¢
âîéñê. Ó ãýòû ÷àñ àäç³í ç êàìàíäç³ðà¢ óçíà÷àëüâà¢ óñ¸ ³
âûêîíâà¢ ïý¢íû àïåðàöûéíû ïëàí. Ó ïàäîáíûõ âûïàäêàõ,
íàïðûêëàä, ó Ôðàíöû³ ¢æî ³ñíàâà¢ ÷àñîâû øòàá òàêîé
ãðóïû. Ïðûçíà÷àíû êàìàíäç³ð, ÿê³ ïðûìà¢ ãðóïó, ìå¢
àðãàí³çàâàíû àïàðàò êàìàíäàâàííÿ, çàáÿñïå÷àíû ¢ñ³ì³
ñó÷àñíûì³ ñðîäêàì³.

Ó íàñ áûëî ãîðø. Çâû÷àéíà àäç³í ç êàìàíäç³ðà¢
äûâ³ç³ç³³ ñòàíàâ³¢ñÿ êàìàíäç³ðàì ãðóïû. Íàé÷àñöåé í³÷îãà
íå áûëî àðãàí³çàâàíà - àí³ ñóâÿçü, àí³ ñðîäê³ ïåðàìÿø-
÷ýííÿ. Òàìó, êàë³ òàê³ êàìàíäç³ð çàá³ðà¢ ç ñàáîé òîå, øòî
ìå¢ ó äûâ³ç³³, òî êðû¢äç³¢ ñâàéãî íàìåñí³êà ³ ñâàþ äûâ³ç³þ.
Êàë³ ãýòàãà íå ðàá³¢, òî íå ìîã ïà-ïðîñòó ðóøûöü ç ìåñöà.
Êàë³ íåéê³ì ñïîñàáàì äàá³ðà¢ñÿ äà ìåñöà äûñëàêàöû³ ñâà¸é
ãðóïû, òî áû¢ òàì öÿæàðàì àäíàìó ç ïàäíà÷àëåíûõ ÿìó
àääçåëà¢, ó ÿêîãà "ðýêâ³çàâà¢" ñðîäê³ êàìàíäàâàííÿ. À êàë³
íà òîå íå ðàøà¢ñÿ, çàñòàâà¢ñÿ áÿçäçåéíûì.

Ïàìÿòàþ, ÿê, êàìàíäóþ÷û äûâ³ç³ÿé, ÿ øòîäçåíü ñà
ñòðàõàì ÷àêà¢ ïðûçíà÷ýííå ìÿíå íà êàìàíäàâàííå ãðóïàé.
ß ìå¢ ó øòàáå àäç³í ñòàðû à¢òàìàá³ëü. ßê êàìàíäç³ð ãðóïû
ïàâ³íåí áû¢  ³ì, êàíåøíå, êàðûñòàööà, à íàìåñí³ê ìîé
çàñòàâà¢ñÿ áåç í³ÿêàãà ñðîäêà ïåðàìÿø÷ýííÿ. Òîå ñàìàå
äàòû÷ûëà ñóâÿç³, àëå íàéãîðø áûëî òîå, øòî ³ íà÷àëüí³êà
øòàáà òðýáà áûëî "àâàíñàâàöü" íà íà÷àëüí³êà øòàáà
ãðóïû, à äûâ³ç³ÿ ìóñ³ëà ñàìà íåÿê ñïðà¢ëÿööà.

Äç³¢íûì ïàäàåööà òîå ³ìêíåííå äà ñòâàðýííÿ ãðóï,
àñàáë³âà, êàë³ ¢ë³÷âàöü, øòî êàìàíäóþ÷û àðì³³ êàìàíäàâà¢
ó íàñ 4 - 5 äûâ³ç³ÿì³, à ãýòà êîëüêàñöü, ÿêîé ìîæíà êàìàí-
äàâàöü áåç öÿæêàñö³.

Ñïðàâà òóò áûëà ¢ ñòóïåí³ àäêàçíàñö³, ÿêîé âûøýé-
øàå êàìàíäàâàííå ëþá³ëà äçÿë³ööà, àñàáë³âà ¢ ÷àñå íÿ-
¢äà÷. Íå çá³ðàþñÿ àïàâÿäàöü ïðà òûÿ çâûøãó÷íûÿ ñïðàâû
øûðýé, àëå ïàâîäëå ìàéãî äîñâåäó íà òûì ïîë³ çû÷ó íàøàé
àðì³³, êàá ó áóäó÷àé âàéíå íå ïðûçíà÷àëà êàìàíäç³ðà¢
ãðóï, ðýçêà àäàðâàíûõ àä ñâàéõ ìàöÿðûíñê³õ àääçåëà¢ ç
àïàðàòàì êàìàíäàâàííÿ, óòâîðàíûì "óëàñíûì³ ñ³ëàì³".

Àñàáë³âà âà ¢ìîâàõ, ÿê³ÿ ³ñíàâàë³ íà Ë³òî¢ñêà-
áåëàðóñê³ì ôðîíöå, àðãàí³çàöûÿ ãðóï áûëà íå òîëüê³ íå
ìýòàçãîäíàé, àëå ³ øêîäíàé. Áî, ó ÿê³ ïåðûÿä ðàá³ëàñÿ ãýòà
¢ñ¸? Íà ôðîíöå íå áûëî ñïàêîþ, àëå íå áûëî ³ âàéíû.
Âîéñê³ íàøû ñòàÿë³ âûöÿãíóòûì³ ¢ äî¢ãóþ ë³í³þ, ìàþ÷û
çà íàéâàæíåéøóþ çàäà÷ó àáàðîíó íàñåëüí³öòâà àä
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áàëüøàâ³çìó. Êðàé, áåäíû àä ïðûðîäû, áû¢ äàø÷ýíòó
âûí³ø÷àíû ñóñâåòíàé âàéíîé. Âàéñêîâàå êàìàíäàâàííå
¢ òûõ óìîâàõ ïàâ³ííà áûëî ñòàðàööà, êàá àáëåã÷ûöü
æûöö¸ ìÿñöîâàãà íàñåëüí³öòâà. Öýíòðàë³çàöûÿ ¢ Â³ëüí³
ãàñïàäàð÷àé óëàäû êàìàíäàâàííåì ôðîíòó, ÿê íàéìåíø,
òàìó íå ñïðûÿëà. Àïåðàöûéíûÿ ãðóïû, ÿê³ÿ ìàãë³ áûöü
ïàñÿðýäí³êàì³ ïàì³æ ôðîíòàì ³ àääçåëàì³ äû íàñåëüí³ö-
òâàì, íå ìåë³ í³ ãàñïàäàð÷àãà àïàðàòó, í³ ¢ïðà¢. Öûâ³ëüíàé
ãàñïàäàðöû, ÿêóþ â¸¢ ç âÿë³êàé ýíåðã³ÿé ³ âåäàííåì ñïðàâû
ñ¸ííÿøí³ â³ëåíñê³ âàÿâîäà ï. Ðà÷êåâ³÷, ãðóïà ìàëà ìàãëà
äàïàìàã÷û.

Òóò äàäàì, øòî âÿë³ê³ì íåäàõîïàì âà ¢ñ¸é òàãà÷àñ-
íàé ñ³ñòýìå êàìàíäàâàííÿ áûëà àäñóòíàñöü àñàá³ñòàãà
ïàðàçóìåííÿ ïàì³æ êàìàíäç³ðàì ³ ïàäíà÷àëåíûì³. Óñ¸
àáìÿæî¢âàëàñÿ ï³ñüìîâûì³ çàãàäàì³. Íå ïàìÿòàþ, êàá íà
ïðàöÿãó ¢ñ¸é ç³ìû õîöü ðàç âûêë³êàë³ ìÿíå íà íåéêóþ
íàðàäó ö³ êàíôåðýíöûþ, íÿãëåäçÿ÷û íà òîå, øòî øìàò-
ðàçîâà ïðà ãýòà ïðàñ³¢. Êàë³ çàðàç ãåíåðàë Øàïòûöê³ ¢
ñâà¸é êí³æöû ñêàðäç³ööà, øòî òàê³õ íàðàä íå ïðàâîäç³ëà ³
Ãàëî¢íàå êàìàíäàâàííå, òî òðýáà ïðûçíàöü, øòî àäìî-
â³ë³ñÿ àä íàéïðàñöåéøàé ³ íàéõóò÷ýéøàé äàðîã³, ÿêàÿ á
ìåëà çà ìýòó êàíòàêò ïàì³æ íà÷àëüí³êàì³ ³ ïàäíà÷àëåíûì³.

*   *   *

Íàøà àðì³ÿ ç³ìîé 1919 ãîäà íà ¢ñõîäí³õ êðýñàõ
çíàõîäç³ëàñÿ ¢ öÿæê³õ óìîâàõ. Óçáðîåíàÿ íåàäíàñòàéíà,
ñà ñëàáîé àðòûëåðûÿé ³ âÿë³ê³ì íåäàõîïàì áîåïðûïàñà¢,
àáó÷àíàÿ íà ñêîðóþ ðóêó, íàé÷àñöåé òîëüê³ ¢ õîäçå ôàð-
ìàëüíàé ìóøòðû, àìàëü íå ìåëà ñòðàëêîâàé ïàäðûõòî¢ê³,
êåïñêà çàáÿñïå÷àíàÿ, áåç àáîçà¢, ïàëÿâûõ êóõíÿ¢ ³ ö¸ïëàãà
àáìóíäç³ðàâàííÿ ïðàâîäç³ëà ñóðîâóþ ç³ìó íà áåäíûõ ³
âûí³ø÷àíûõ íà òîé ÷àñ òýðûòîðûÿõ ó ïàñòàÿííûõ áîëüøûõ
³ ìåíøûõ ñóòûêíåíÿõ  ç ñàâåöê³ì³ àääçåëàì³.

Âåëüì³ ñòîéêà òðûìàëàñÿ ïîëüñêàÿ ñóïîëüíàñöü
íà ¢ñõîäí³õ êðýñàõ. Çíà÷íàÿ áîëüøàñöü ìóæ÷ûí íåñëà
âàéñêîâóþ ñëóæáó, ïåðàâàæíà ¢ Ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàé
äûâ³ç³³, à øìàò æàí÷ûí ïðàöàâàëà ¢ øï³òàëÿõ, ãàñïàäàð÷ûõ
óñòàíîâàõ ³ ô³ëàíòðàï³÷íûõ ³íñòûòóöûÿõ. Òðýáà áûëî äç³-
â³ööà ýíåðã³³ ³ àõâÿðíàñö³ íàøûõ êðàñîâûõ êàáåò ó òûõ
íÿë¸ãê³õ óìîâàõ.

Ç ìåíñê³õ óñïàì³íà¢ çàñåë³ ìíå ¢ ïàìÿö³ äâà âûïàä-
ê³, íå çâÿçàíûÿ íåïàñðýäíà ç âàéñêîâûì³ ñïðàâàì³, àëå
õàðàêòýðíûÿ äëÿ òûõ ÷àñî¢.

Ñàâåöê³ÿ àääçåëû, ïàê³äàþ÷û Â³ëüíþ, âûâîäç³ë³ ç
ñàáîé öýëû øýðàã àáûâàöåëÿ¢, ÿê³ÿ çàéìàë³ ïý¢íàå ñòàíî-
â³ø÷à. Áûë³ ñÿðîä ³õ êñÿíäçû, ïðàôåñàðû, ëåêàðû ³ çåìëå-
¢ëàäàëüí³ê³. Ïàçíåé, óëàñíà ç³ìîé 1920 ã. âûçâàëÿë³ òûõ
ëþäçåé ïàðòûÿì³, àáìåíüâàþ÷û ³õ íà ïðûõ³ëüí³êà¢ àáî
ãðàìàäçÿí ñàâåöê³õ. Ïàìÿòàþ âÿðòàííå àäíîé ç òàê³õ ãðóï,
ó ÿêîé çíàõîäç³¢ñÿ öýëû øýðàã âÿäîìûõ ãðàìàäçÿí, ç á³ñ-
êóïàì Ì³õàëêåâ³÷àì ³ ïðàôåñàðàì Ìàñîí³þñàì íà ÷àëå.
Ìû âûåõàë³ ñóñòðýöü ³õ ðàçàì ç ï. Ðà÷êåâ³÷àì ó Áàðûñà¢
íà ë³í³þ íàøûõ ïëÿöîâàê. Äî¢ãàÿ êàëîíà ëþäçåé, íà¢þ-
÷àíûõ êëóíêàì³ ñóíóëàñÿ ïðàç çàðàñë³, âàëàêëàñÿ ïà ñíåçå.
Ïðûâ³òàííå áûëî âåëüì³ ðàäàñíûì ³ õâàëþþ÷ûì.

Ó ãýòû ÷àñ çäàðû¢ñÿ ö³êàâû âûïàäàê.
Àäç³í ç òûõ ïàíî¢ íàáë³ç³¢ñÿ äà ìÿíå ³ ïàâåäàì³¢

ìíå, øòî ìàå ë³ñò ñëûííàãà ñàâåöêàãà äçåÿ÷à, ïàëÿêà, äà
ÿãî ñÿì'³ ¢ Ïîëüø÷û. Âîñü ãýòû äçÿÿ÷, óðó÷àþ÷û ìàéìó
ñóðàçìî¢öó òîé ë³ñò, äàðó÷û¢ ÿìó, êàá ïåðàä ïåðàäà÷àé
ï³ñüìà ïàêàçà¢ ÿãî êàìó-íåáóäçü ç ïîëüñê³õ âûøýéøûõ
êàìàíäç³ðà¢. Òàìó òîé ïàí çâÿðíó¢ñÿ äà ìÿíå, ïàêàçâàþ÷û
ìíå ¢ñòóï, ÿê³ íàï³ñà¢ òîé ñàâåöê³ äçÿÿ÷. Äàòû÷ûëà ãýòà
êàâàëåðû³ Áóäç¸íàãà, øòî äçåéí³÷àëà íà Êà¢êàçå.
"Êàâàëåðûÿ ãýòàÿ, - ï³ñà¢ òîé ïàëÿê-êàìóí³ñò, - âåëüì³
äîáðàÿ ³ íå õàöåëàñÿ á, êàá ÿíà êàë³-íåáóäçü òðàï³ëà ¢
Ïîëüø÷ó".

Áû¢ ãýòà àäç³í ç âûïàäêà¢, íåàäíàðàçîâû çðýøòû,
äçå ïàëÿê-êàìóí³ñò äàïàìàãà¢ ñâà³ì, ÿê ìîã. Çäàðàëàñÿ,
àäíàê, ³ àäâàðîòíàå. Áûâàë³ ïàëÿê³-êàìóí³ñòû çíà÷íà
ãîðøûÿ äëÿ ñâà³õ, ÷ûì ðàñåéöû.

Äðóã³ ö³êàâû âûïàäàê çäàðû¢ñÿ íå¢çàáàâå ïàñëÿ
ãýòàãà. Àäíàãî äíÿ ïåðàéøî¢ ìÿæó ðàçàì ç æîíêàé ³
íåêàëüê³ì³ ïðûÿöåëÿì³ çíàêàì³òû ðàñ³éñê³ ï³ñüìåíí³ê
Äçì³òðûé Ìåðàæêî¢ñê³. Çàñòàâà¢ñÿ ̧ í ó Ìåíñêó ïðàç íåé-
ê³ ÷àñ, ³ ÿ ìå¢ ìàã÷ûìàñöü ïàäûñêóòàâàöü ç ãýòûì ì³ëûì
÷àëàâåêàì ïðà âÿë³êóþ äóõî¢íóþ êóëüòóðó. Áû¢ ïàêðû¢-
äæàíû íà Ïîëüø÷ó. "ßê æà òàê, - ãàâàðû¢, - ïàëÿê³ - íàðîä
òàê³ ðûöàðñê³, íå õî÷óöü âûðàòàâàöü íàñ àä áàíäû ðàç-
áîéí³êà¢, ÿê³ÿ âûïàäêîâà çàõàï³ë³ ¢ëàäó? Ãýòà áûëà á íå
áàðàöüáà ç Ðàñ³ÿé ö³ ÿå ïðàäñòà¢í³êàì³, áûëà á ãýòà
áàðàöüáà ç áàíäûòûçìàì".

ß ñòàðà¢ñÿ ïåðàêàíàöü ãýòàãà ãàðà÷àãà ïàòðû¸òà,
øòî Ïîëüø÷à íå ìîæà ðàñïà÷àöü âàéíó ç Ðàñ³ÿé. Ìû íå
ìîæàì óëàç³öü âà ¢íóòðàíûÿ ðàñ³éñê³ÿ ñïðàâû íå òîëüê³
òàìó, øòî íå ìàåì íà òîå ñ³ëà¢, àëå ³ òàìó, øòî íàâó÷ûëà
íàñ ã³ñòîðûÿ, øòî íå òðýáà í³êîë³ ¢ìåøâàööà ¢ ñïðàâû
ñóñåäà ç óñõîäó. À êàë³ á ãýòà íàâàò áûëî ìàã÷ûìûì ³
Ïîëüø÷à çàíÿëà Ìàñêâó, òðýáà áûëî á àäòóëü àäñòóïàöü,
áî ìåë³ á óñ³õ ñóïðîöü ñÿáå. Êàìó æ òàäû ìû àääàë³ á
óëàäó? ßêîìó áîêó?

Íà ãýòàå ïûòàííå Ìåðàæêî¢ñê³ íå ìîã äàöü àäêàçó,
áî òàêîãà áîêó ¢ Ðàñ³³ íå áûëî.

*   *   *

Øìàò ãàâàðûëàñÿ ³ ãàâîðûööà ïðà êàðäîííóþ
ñ³ñòýìó, ÿêàÿ òàäû ³ñíàâàëà íà ôðîíöå. Ñ³ñòýìà ãýòàÿ
ãðóíòàâàëàñÿ íà òûì, øòî ¢ñÿ àðì³ÿ áûëà ðàñöÿãíóòà ¢
òîíêóþ ë³í³þ àä Äíÿñòðà äà Äçâ³íû, çàñëàíÿþ÷û Ïîëüø÷ó
ç óñõîäó. Ãàëî¢íàìó êàìàíäàâàííþ âûñî¢âàë³ñÿ ïðýòýíç³³,
øòî ÿíî áÿðý çà ¢çîð ôðàíòû Ñóñâåòíàé âàéíû, àëå íå
ìàå äëÿ ãýòàãà í³ ñ³ë, í³ ñðîäêà¢ ³ íå ñòàðàåööà âûíàéñö³
³íøóþ, àäïàâåäíóþ äëÿ íàñ, äûñïàç³öûþ. Êàíåøíå, êàë³
âîçüìåì ïàä óâàãó òîëüê³ áàÿâûÿ ïîãëÿäû, òî òàÿ êàðäîííàÿ
äûñïàç³öûÿ áûëà äëÿ íàñ âåëüì³ øêîäíàÿ, áî íå äàçâàëÿëà
í³äçå çãðóïàâàöü áîëüø ìîöíûÿ ðýçåðâû, ³ çãðóïàâàööà ¢
ãëûá³íþ.

²ñíàâàë³, àäíàê, ó òîé ÷àñ ïîãëÿäû íå òîëüê³ áàÿâûÿ.

                 (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³ì íóìàðû.)

Õòî æ ç íàñ íå ïàìÿòàå ãîäà 1919, íàñòðîÿ¢, óìîâà¢
³ ñòàñóíêà¢, ÿê³ÿ ¢ òîé ÷àñ ïàíàâàë³ íà ¢ñõîäçå? Ñòýðà-
ðûçàâàíàå íàñåëüí³öòâà ãàðíóëàñÿ äà Ïîëüø÷û, ïðîñÿ÷û
ïðà äàïàìîãó. Ö³ æ áû¢ êàìàíäç³ð, ÿê³ ìîã áû àäìîâ³öü ó
òîé äàïàìîçå, íàâàò ñà øêîäàé äëÿ ñïðà¢ ñòðàòýã³÷íàãà ö³
òàêòû÷íàãà õàðàêòàðó? Óëàñíà öýëû 1919 ãîä, óñÿ ç³ìà 1919/
1920 ãã. ïðàéøë³ ïàä çíàêàì àáàðîíû ãýòàãà íàñåëüí³öòâà.
Ö³ ìîæíà â³íàâàö³öü êàìàíäç³ðà¢, ÿê³ÿ ç ïý¢íàé øêîäàé
äëÿ áàÿâûõ çàäà÷ àáàðàíÿë³ ñâà³õ êðý¢íûõ?

Ìÿðêóþ, øòî çíÿñëà¢ëåíàÿ êàðäîííàÿ ë³í³ÿ ¢ òîé
êàíêðýòíû ïåðûÿä âàéíû áûëà íå÷ûì íàòóðàëüíûì, à
ïàìûëêà ïàëÿãàëà íà òûì, øòî çà¢÷àñíà íå âûïðàöàâàë³
äóìê³, êàá ó âûïàäêó ïàòðýáû çàìÿí³öü ÿå íà ³íøóþ,
áàÿâóþ, áîëüø äëÿ íàñ êàðûñíà äûñëàêàâàíóþ.

Ó ñ³ëó àáñòàâ³í êàðäîí ïðàòðûâà¢ íå òîëüê³ öýëóþ
ç³ìó ³ âÿñíó, òðûâàþ÷û íàäàëåé àìàëü äà âàðîò Âàðøàâû.

Ìû àäìà¢ëÿë³ñÿ àä ìàíå¢ðó, âàÿâàë³ ôðîíòàì.
Àäñþëü êàòàñòðàô³÷íûÿ âûí³ê³ äà æí³¢íÿ 1920 ã., ã. çí. äà
÷àñó, êàë³ àäìîâ³ë³ñÿ àä ÿå çóñ³ì.

*   *   *

Ó çãàäàíàé âà ¢ñòóïå ïðûêðàé äëÿ ìÿíå ñ³òóàöû³
äàäàòíûì áîêàì áûëî òîå, øòî ïàê³äà¢ ãðóïó ³ âÿðòà¢ñÿ
äà êàìàíäàâàííÿ äîáðà ìíå çíà¸ìàé ³ çâÿçàíàé ñà ìíîé
öýëûì øýðàãàì ïåðàæûâàííÿ¢ 10-é äûâ³ç³³ ïÿõîòû.

Äûâ³ç³ÿ ãýòàÿ ìåëà ñâàþ âûêëþ÷íóþ ã³ñòîðûþ.
Ñêëàäàëàñÿ ÿíà ç äçâþõ ÷àñòàê: ç 4-é äûâ³ç³³ ñòðàëüöî¢,
ñôàðìàâàíàé íà Êóáàí³ ¢ 1918 ãîäçå ³ 10-é äûâ³ç³³ ïÿõîòû,
ÿêàÿ ôàðìàâàëàñÿ ¢ Ëîäç³.

Ïàñëÿ ðàççáðàåííÿ ² êîðïóñà ãåíåðàëà Äî¢áàð-
Ìóñí³öêàãà ³ ïàñëÿ Êàíÿ¢ñêàé á³òâû àô³öýðû ³ æà¢íåðû,
ÿê³ÿ íå õàöåë³ âÿðòàööà ¢ êðàé, àêóïàâàíû íåìöàì³,
íàê³ðî¢âàë³ñÿ íà Êóáàíü ó ðàñ³éñêóþ àðì³þ ãåíåðàëà
Äçÿí³ê³íà, äçå ÿø÷ý áûëà ñëàáàÿ ìàæë³âàñöü äëÿ ôàð-
ìàâàííÿ ïîëüñê³õ àääçåëà¢. Òàê³ì ÷ûíàì íà Êóáàí³
ñàáðàëàñÿ ãðóïà ëþäçåé, ÿê³ÿ íàëåæàë³ äà ðîçíûõ àðãàí³-
çàöûé, äà ðîçíûõ ïàë³òû÷íûõ ãðóïîâàê.

Áûë³ òàì ³ ï³ëñóä÷ûê³, ³ äî¢áàðà¢öû ç ² êîðïóñà, ³
ãàëåð÷ûê³ ç ²², ïà ïåðàêàíàííÿõ ñàöûÿë³ñòû, íàðîäíûÿ
äýìàêðàòû ³ ³íøûÿ. Óñ³õ òûõ ëþäçåé, ÷àñòêîâà âàðîæà
ïàì³æ ñàáîþ íàñòðîåíûõ ïàë³òû÷íà, ÿäíàëà ñóïîëüíàÿ

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

³äýÿ ñòâàðýííÿ ïîëüñêàãà âîéñêà.
Àðì³ÿ Äçÿí³ê³íà, ïåðàñëåäàâàíàÿ ñàâåòàì³, íå òîëüê³

íå ìàãëà ¢çáðî³öü ³ çàáÿñïå÷ûöü ïîëüñê³ÿ àääçåëû, àëå
ÿø÷ý ïàòðàáàâàëà, êàá ÿíû á³ë³ñÿ ïàâîäëå ÿå çàãàäà¢.

Ã³ñòîðûÿ, áåçóìî¢íà, àäøóêàå òóò øìàò ö³êàâûõ
ìîìàíòà¢, ÿê³ÿ ¢êëþ÷àþöü ïàòðûÿòûçì, ýíåðí³þ ³ ñ³ëó
âîë³ òûõ ëþäçåé, ÿê³ÿ àæûööÿ¢ëÿþ÷û äàë¸êàå, íåáÿñ-
ïå÷íàå ïàäàðîææà öåðàç ñàìûÿ ðàçíàñòàéíûÿ íÿìåöê³ÿ ³
ñàâåöê³ÿ ôðàíòû, ó íàéöÿæýéøûõ ìàòýðûÿëüíûõ ³
ìàðàëüíûõ óìîâàõ, âûìóøàíûÿ ÷àñòà ïðàë³âàöü êðî¢ çà
÷óæûÿ ñïðàâû, ³ìêíóë³ñÿ áåç ñòîìû äà àäíàãî, êàá íåäçå
¢ âàêîë³öàõ ãîð Êà¢êàçà ñëóæûöü ³íòàðýñàì Ïîëüø÷û ³
ðýïðýçåíòàâàöü ÿå ãîíàð.
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òû ïîëê ßçëàâåöê³õ óëàíà¢, ÿê³ ïðûáû¢ ðàçàì ç 4-é äûâ³ç³ÿé
ç Êóáàí³ ïàä êàìàíäàâàííåì ðîòì³ñòðà Ïë³ñî¢ñêàãà. Òóò
àäáûëîñÿ çëó÷ýííå àáåäçâþõ äûâ³ç³é ó àäíó. Ïðàç íåêàëüê³
äç¸í 10-ÿ äûâ³ç³ÿ çàíÿëà ë³í³þ Çáðó÷à, ÿêàÿ äà ýòàãà ÷àñó
ç'ÿ¢ëåööà ìÿæîé äçÿðæàâû.

ß àï³ñâàþ áîëüø àáøûðíà ¢çí³êíåííå äûâ³ç³³ ³ ÿå
òðàäûöû³, áî äçåéíàñöü ÿå ¢ ïåðàâàæíàé ÷àñòöû ñêëàäàå
çìåñò ãýòûõ ìà³õ óñïàì³íà¢.

Ïàñëÿ á³òâû ïàä ßçëî¢öàì ³ çàíÿööÿ ë³í³³ Çáðó÷à,
ïðûçíà÷àíû êàìàíäàâàöü ãðóïàé ó Ìåíñêó, ç âÿë³ê³ì
æàëåì ïàê³äà¢ ÿ øýðàã³ 10-é äâ³ç³³. Öÿïåð âÿðòà¢ñÿ, êàá
çíî¢ ̧ é êàìàíäàâàöü.

10-ÿ äûâ³ç³ÿ ñêëàäàëàñÿ ç ÷àòûðîõ ïàëêî¢ ïÿõîòû:
28-ãà. 29-ãà, 30-ãà ³ 31-ãà, à òàêñàìà ç 10-ãà ïàëêà ïàëÿâîé
àðòûëåðû³. Ïåðøûÿ äâà ¢òâàðàë³ Õ²Õ áðûãàäó, ÿêîé
êàìàíäàâà¢ ïàëêî¢í³ê Ìàëàõî¢ñê³, äâà ³íøûÿ ¢òâàðàë³ ÕÕ
áðûãàäó, ÿêîé êàìàíäàâà¢ ïàëêî¢í³ê Ô. Ñ³êîðñê³. Àáîäâà
ãýòûÿ âûäàòíûÿ àô³öýðû ïðûáûë³ ðàçàì ç 4-é äûâ³ç³ÿé
ñòðàëüöî¢ ³ êàìàíäàâàë³ ¢ ̧ é àä íàéðàíåéøûõ ïà÷àòêà¢.

Êàë³ ÿ ïà¢òîðíà ïðûìà¢ äûâ³ç³þ ¢ Â³ëüí³, äâà ïàëê³
28-ìû ³ 30-òû çíàõîäç³ë³ñÿ ¢ Â³ëüí³, à 29-òû ³ 31-øû áûë³ íà
Ë³òî¢ñê³ì ôðîíöå.

Ïðûíÿ¢øû êàìàíäàâàííå, ÿ çíàéøî¢ ó øòàáå
äûâ³ç³³ âÿë³ê³ÿ çìåíû, àñàáë³âà ¢ ãàë³íå êàíöûëÿðñê³õ ïðàö.
Ðàñöâ³ëà íåçâû÷àéíàÿ ïàïåðàòâîð÷àñöü. Ï³ñàë³ ç àäíàãî
ïàêîÿ ¢ äðóã³. Ïûòàíí³, ÿê³ÿ ìîæíà áûëî çàëàòâ³öü íå-
êàëüê³ì³ ñëîâàì³ ïà òýëåôîíå, íàá³ðàë³ âàã³, óâàõîäçÿ÷û ¢
àêòû, äçå öÿïåð ïà÷ûíàëàñÿ ïðàöýäóðà ðýôåðàâàííÿ ¢ñ¸é
ãýòàé ïàïÿðîâàé ãàñïàäàðê³. Ñêëàäâàëàñÿ ¢ðàæàííå, øòî
õîäç³öü íå ñòîëüê³ çà òîå, êàá øòî-íåáóäçü çðàá³öü, êîëüê³
çà òîå, êàá íà ¢ñ¸ ìåöü ïàöâåðäæàííå ¢ àêòàõ ³ çàï³ñàõ íà
âûïàäàê àäêàçíàñö³.

Íà ø÷àñöå ãýòàÿ õâàðîáà íå òû÷ûëàñÿ ïàëêî¢, íå
çäîëåëà òóäû äàáðàööà. Áàðàí³ë³ñÿ àä ÿå æûöö¸ ³ ïðîñòû
æà¢íåðñê³ ðîçóì.

Ïàäîáíà äà ãýòàãà, ÷óæîé äëÿ ìÿíå áûëà òóò ³ íîâàÿ
ñ³ñòýìà êàìàíäàâàííÿ. Êàìàíäàâàííå àðì³³ ðàñïàðà-
äæàëàñÿ ÷àñòà ¢æî íå áàòàëü¸íàì³, àëå íàâàò ðîòàì³.

Ñ¸ííÿ ç ïåðñïåêòûâû ãàäî¢, øóêàþ÷û êðûí³öó òîé
õâàðîáû, áà÷ó ÿå ïåðàäóñ³ì âà ¢çàåìíàé àäñóòíàñö³
äàâåðó. Âûøýéøûÿ àô³öýðû íàëåæàë³ äà ðîçíûõ àêóïà-
öûéíûõ àðì³é, à òàìó ïàõîäç³ë³ ç ðîçíûõ øêîë ³ àñÿðîääçÿ¢.
Àìàëü í³êîë³ íå ìàãë³ ïàðàçóìåööà. ß ãàòîâû ïðûçíàöü,
øòî íåêàòîðûÿ ñòàðøûÿ à¢ñòðûéñê³ÿ àô³öýðû ñòàÿë³
âûøýé çà ðàñ³éñê³õ. Ïàëÿê ó ðàñ³éñêàé àðì³³ áû¢ ïàçáà¢-
ëåíû ìàã÷ûìàñö³ àòðûìàöü âûøýéøóþ âàéñêîâóþ
àäóêàöûþ. Íå ìîã ¸í çàêîí÷ûöü âûøýéøàé âàéñêîâàé
øêîëû, íå ìîã çàéìàöü öýëû øýðàã øòàáíûõ ïàñàä. Ìîã
áûöü òîëüê³ ³ âûêëþ÷íà ë³íåéíûì àô³öýðàì. Àäñþëü ÿãî
í³æýéøàñöü ïåðàä à¢ñòðûéñê³ì àô³öýðàì ó àðãàí³-
çàöûéíàé âîáëàñö³ ³ ñëóæáå ¢ øòàáàõ, ³ àäñþëü ÿãî ïåðà-
âàãà ¢ ë³íåéíàé ñëóæáå ³ áàÿâûõ ñïðàâàõ. À¢ñòðûéñê³ÿ
ãåíåðàëû ïàñëÿ ïåðàõîäó ¢ íàøóþ àðì³þ ïðûíåñë³ ç ñàáîé
óñþ ñ³ñòýìó çâûøìåðíàé ïàïåðàòâîð÷àñö³, ÿê çäàåööà,
íàâàò áîëüøóþ, ÷ûì ó ñòàðîé ³ äîáðà àðãàí³çàâàíàé
à¢ñòðûéñêàé àðì³³.

Ó íàñ ñ³ñòýìà ãýòàÿ àêàçàëàñÿ çóñ³ì íåæûööÿ-

Ã³ñòîðûþ 4-é äûâ³ç³³ ñòðàëüöî¢ ó òûÿ ÷àñû
õàðàêòàðûçóå çàãàä ôðàíöóçñêàãà ãåíåðàëà ä'Àíçåëüìà,
êàìàíäóþ÷àãà ãðóïû äûâ³ç³é, ÿêàÿ ñêëàäàëàñÿ ç äçâþõ
ôðàíöóçñê³õ, äçâþõ ãðý÷àñê³õ ³ àäíîé ïîëüñêàé äûâ³ç³³, ÿê³ÿ
¢òâàðàë³ ïàä àãóëüíûì êàìàíäàâàííåì ìàðøàëà Ôðàíöû³
ä'Ýñïåðà Ïà¢äí¸âóþ àðì³þ.

Êàë³ 4-ÿ äûâ³ç³ÿ ñòðàëüöî¢ ïàê³äàëà ãðóïó,
íàê³ðî¢âàþ÷ûñÿ ¢çäî¢æ Áåñàðàá³³ ³ Áóêàâ³íû ¢ Ïîëüø÷ó,
ãåíåðàë ä'Àíçåëüì âûäà¢ íàñòóïíû ðàçâ³òàëüíû çàãàä:

"×àöâ¸ðòàÿ ïîëüñêàÿ äûâ³ç³ÿ ïàê³äàå ãðóïó ³ ³äçå
¢ áîé, êàá äàáðàööà äà ìåæà¢ ñâà¸é Àé÷ûíû ³ êàá
àæûööÿâ³öü ñïðàâó êàí÷àòêîâàé àäáóäîâû âÿë³êàé
Ïîëüø÷û, ÿêàÿ ìåëà äà Ôðàíöû³ àäâå÷íóþ ïðûÿçíü ³ áûëà
íàéâÿðíåéøàé ÿå ñàþçí³öàé.

×àöâ¸ðòàÿ ïîëüñêàÿ äûâ³ç³ÿ íà ïðàöÿãó ìíîã³õ
ìåñÿöà¢ çìàãàëàñÿ ðàçàì ç íàì³ ¢ Ðàñ³³, ³ ¢ñÿ íàøà ãðóïà
ìàãëà äç³â³ööà ýíåðã³³, âåðíàñö³ ³ ëåãåíäàðíàé áðàâóð-
íàñö³ ïîëüñê³õ àääçåëà¢.

Ñÿðîä âåë³çàðíûõ öÿæêàñöÿ¢ ³ âÿëê³õ íåäàõîïà¢
ïàëÿê³ âûñîêà ¢òðûìàë³ ¢çðîâåíü äóõó ³ âåðû ¢ áóäó÷ûíþ
êðàþ.

Ãåíåðàä ä'Àíçåëüì â³íøóå ³õ ³ äçÿêóå çà ïàñëóã³,
çäçåéñíåíûÿ äëÿ ñóïîëüíàé ñïðàâû. Àä ³ìÿ ¢ñ¸é ãðóïû
âûêàçâàå ïàøàíó ãåíåðàëó Æàë³ãî¢ñêàìó, 4-é ïîëüñêàé
äûâ³ç³³ ³ ÿå øòàíäàðó.

(...) ä'Àíçåëüì, ãåíåðàë".

Ïàñëÿ ïåðàõîäó öåðàç Àäýñó, Áåñàðàá³þ ³ Ðóìûí³þ
¢ Ïîëüø÷ó ÿíà áûëà ïàâîäëå çàãàäó Ãàëî¢íàêàìàíäóþ-
÷àãà çëó÷àíà ç 10-é äûâ³ç³ÿé ïÿõîòû. Ó àäàâåäíûì çàãàäçå
áûëî ñêàçàíà:

"Ïåðàñûëàþ íà ðóê³ ãåíåðàëà âûðàçû ñàðäý÷íàé
ðàäàñö³, øòî âûäàòíûÿ âîéñê³ ïàä âàøûì êàìàíäà-
âàííåì ïàñëÿ äî¢ã³õ áàäçÿííÿ¢ ³ ñëà¢íûõ á³òâà¢ íà
÷óæîé çÿìë³ ñòàë³ íàðýøöå íà àé÷ûííûì ãðóíöå. Çà
áûëóþ ñëóæáó ¢ àáàðîíå ïîëüñêàé çáðî³ äçÿêóþ ãåíåðàëó,
àô³öýðàì ³ æà¢íåðàì äûâ³ç³³. Ðàçàì ç òûì äàâîäæó äà
âåäàìà ãåíåðàëà, øòî ç-çà ñëàáîãà ñòàíó äûâ³ç³³, ÿêàÿ
ìàå òîëüê³ êàäðàâû ìàòýðûÿë, ìîöíà ïàòðýáíû äëÿ
¢ñÿãî âîéñêà, ðàñïóñêàþ öÿïåðàøíþþ âàøó äûâ³ç³þ,
ïðûçíà÷àþ÷û ÿå ñêëàä äëÿ âûñîêàé ðîë³ íàòàëåííÿ
øýðàãà¢ ïîëüñêàé àðì³³ òûì âàåííûì äóõàì, ÿê³ äàãý-
òóëü íåñëà äûâ³ç³ ïàíà ãåíåðàëà

(...) Þçàô Ï³ëñóäñê³, Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷û".

Ç æàëåì ðàññòàâàëàñÿ "äç³êàÿ" äûâ³ç³ÿ ñà ñâà³ì³
ðàíåéøûì³ òðàäûöûÿì³ ³ çìÿíÿëà íàçâó ç 4-é íà 10-þ.
Àäíàê áîëüøàñöü ïàñàä êàìàíäç³ðà¢ àä áðûãàä äà ðîò
çàíÿë³ ¢ ̧ é ïåðàâàæíà àô³öýðû 4-é äûâ³ç³³, à ÿå ñÿðæàíòû
³ øàðàãî¢öû áûë³ òàêñàìà ¢êëþ÷àíû ¢ 10-þ äûâ³ç³þ. Óñå
àô³öýðû ³ ñÿðæàíòû ïðàéøë³ öâ¸ðäóþ øêîëó, ìåë³ âÿë³ê³
äîñâåä, ñòàÿë³ áë³çêà äà æà¢íåðà ³ áûë³ ïåðøàðàçðàäíûì
áàÿâûì ìàòýðûÿëàì.

10-ÿ äûâ³ç³ÿ, ðàñê³äàíàÿ ¢ òîé ÷àñ ïà ¢ñ³ì ôðîíöå,
ñàáðàëàñÿ ïà çàãàäçå Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷àãà ¢ âàêîë³öû
Í³æí¸âà-Çàëàòîãà Ïàòîêó ¢ ïÿðýäàäçåíü á³òâû ïàä ßç-
ëî¢öàì, ó ÿêîé ãåðîåì äíÿ áû¢ ïîëê óëàíà¢ (ñ¸ííÿøí³ 14-
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çäîëüíàé ³ çàìåñò òàãî, êàá ñïðàø÷àöü, áëûòàëà ³
¢ñêëàäíÿëà æûöö¸ íàøàãà âîéñêà.

²². Ïà÷àòàê âàåííûõ äçåÿííÿ¢

Ïî¢äçåíü ³ ïî¢íà÷. - Ðàñ³éñêàå òðàâåíüñêàå
íàñòóïëåííå. - Êîíòðàêöûÿ ðýçåðâîâàé àðì³³. - Ïàìûëêà
âûñî¢âàííÿ ëåâàãà êðûëà. - Çíà÷ýííå íÿìåöê³õ àêîïà¢ ³
³õíÿÿ âàðòàñöü äëÿ íàñ ó 1920 ãîäçå. - Íàø æà¢íåð. -
Øòî ìû âåäàë³ ïðà ïðàö³¢í³êà. - Äàêòðûíà Íàïàëåîíà.

Ç âÿñíû 1920 ãîäà áûëî ¢æî ðý÷÷ó àáñàëþòíà
íåñóìíåííàé, øòî ñàâåòû ¢ çðó÷íû äçåíü ðàñïà÷íóöü
ïðàâàêàöûéíûÿ äçåÿíí³ ñóïðàöü Ïîëüø÷û, ñòàíàâ³¢-
øàéñÿ äëÿ ³õ ïåðàøêîäàé ó àæûööÿ¢ëåíí³ ñóñâåòíàé
ðýâàëþöû³.

Ó òîé ÷àñ øìàò ãàâàðûë³ ïðà ìýòàçãîäíàñöü âàéíû
íà ïî¢äí³ ³ àêöû³ íà Ê³å¢. Íàñ, æà¢íåðà¢, ìàëà ãýòà òû-
÷ûëàñÿ. Âûïðàâû òîé õàöå¢ ³ ê³ðàâà¢ ¸é Ãàëî¢íàêà-
ìàíäóþ÷û, à ãýòàãà áûëî äàñòàòêîâà äëÿ ïåðàêðýñë³âàííÿ
¢ñ³õ ñóìíåííÿ¢. Çðýøòû, ³ìêíåíí³ íàê³ðàâàíûÿ íà âû-
ïðà¢ëåííå ïàìûëàê íàøàé ã³ñòîðû³, ÿê³ÿ äàòóþööà àä
÷àñî¢ Õìÿëüí³öêàãà, ïàäàâàë³ñÿ ¢ñ³ì ìýòàçãîäíûì³ ³
ñëóøíûì³.

Ìû ïàìûë³ë³ñÿ àäíàê ó àöýíöû ñòðàòýã³÷íàé
ñ³òóàöû³. Çàìåñò ïî¢äíÿ ðàñåéöû êàíöýíòðàâàë³ ñâàå
âîéñê³ íà ïî¢íà÷û. Ñòàëà ãýòà â³äàâî÷íûì òàäû, êàë³
áîëüøàñöü íàøûõ ñ³ëà¢ áûëà çãðóïàâàíà íà Óêðà³íå.
Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷û âûðàøû¢ íå ìÿíÿöü ïëàí âàéíû, à
òîëüê³ ïðûñïåøûöü àïåðàöûþ, ³ 7 òðà¢íÿ íàøûÿ âîéñê³
¢âàéøë³ ¢ Ê³å¢.

Àëå àòàêóþ÷û íà ïî¢äí³ ìû ìóñ³ë³ àñëàá³öü
ïî¢íà÷. Àíãàæóþ÷û áîëüøûÿ ñ³ëû íà ïî¢äí³, òðýáà áûëî
àáàðàíÿööà íà ïî¢íà÷û ³ ç òîé ìýòàé àðãàí³çàâàöü
àäïàâåäíà öýëóþ ñ³ñòýìó ñòðàòýã³÷íàé ³ òàêòû÷íàé àáà-
ðîíû. Íàëåæàëà ïðàäáà÷ûöü, øòî íàøûÿ ïðàö³¢í³ê³ íà
íàø óäàð íà ïî¢äí³ àäêàõóöü íà ïî¢íà÷û.

Íà ìîìàíò ïà÷àòêó êàìïàí³³ ë³í³ÿ ïà¢íî÷íàãà
ôðîíòó ³øëà ç-ïàä Ïîëàöêà ïðàç Ëåïåëü ³ Áàðûñà¢, ïî-
òûì - óçäî¢æ Áåðàç³íû äà Áàáðóéñêà. Àäêóëü - äàëåé íà
ïî¢äçåíü, óçäî¢æ ðàê³ Ïö³÷ äà Ïðûïÿö³.

ßê íàëåæàëà ÷àêàöü, ó àäêàç íà íàøóþ àêöûþ íà
ïî¢äí³ ðàñåéöû, ÿê³ÿ íå ìåë³ ÿø÷ý ¢ñ³õ ñêàíöýíòðàâàíûõ
ñ³ë íà ïî¢íà÷û, ç òûì³, øòî ìåë³, ðàñïà÷àë³ òàê çâàíàå
òðàâåíüñêàå íàñòóïëåííå.

ßê òîëüê³ áûëà àòàêàâàíà 1-ÿ àðì³ÿ, ðàçìåø÷àíûÿ
¢ ïåðøàé ë³í³³ 8-ÿ äûâ³ç³ÿ ³ 1-ÿ ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàÿ äûâ³ç³ÿ
ìóñ³ë³ àäñòóï³öü äà ë³í³³: âåðõí³ áåðàã ðàê³ ²ëü³ - Ìÿäçåë -
Ïàñòàâû, íàñòóïëåííå òîå íå ïàäàâàëàñÿ íàì ñóð'¸çíûì.

Çàìåñò òàãî ÿíî ìàãëî ³ ïàâ³ííà áûëî äàöü íàì ìíî-
ãà äëÿ ðîçäóìó. Ìû ïåðàêàíàë³ñÿ ïåðø çà ¢ñ¸, øòî ë³í³ÿ
ïðûêðûööÿ, ÿêàÿ áûëà àäíà÷àñîâà íàøàé ë³í³ÿé àáàðîíû
íå àäïàâÿäàå ïàòðàáàâàííÿì. Ðàñöÿãíóòûÿ íà íåêàëüê³
äçÿñÿòêà¢ ê³ëàìåòðà¢, ñëàáûÿ äûâ³ç³³, áåç ðýçåðâà¢, í³ ¢
àäíûì ïóíêöå íå áûë³ çäîëüíûÿ í³ äëÿ àêàçàííÿ ñóïðàö³âó,
í³ äëÿ êîíòðíàñòóïëåííÿ. Íàäòà ïåðà¢çíîñÿ÷û ê³å¢ñêóþ

âûïðàâó ³ àíãàæóþ÷û òàì âÿë³ê³ÿ ñ³ëû, ìû ìåë³ ïà¢íî÷íû
ôðîíò çàë³øíå âûöÿãíóòû íà ¢ñõîä, áî àìàëü àæ äà ïðàä-
ìåñöÿ Ïîëàöêà. Òðàâåíüñêàå íàñòóïëåííå ñàâåòà¢ ìîöíà
ïàäêðýñë³ëà ãýòóþ íàøó ïàìûëêó, ÿêàÿ ðàçàì ç êàðäîííàé
ë³í³ÿé ñêëàäàëà âÿë³êóþ íåáÿñïåêó äëÿ ïà¢íî÷íàãà ôðîíòó,
àñàáë³âà äëÿ ÿãî ïà¢íî÷íàãà êðûëà.

Òàìó àñíî¢íàé âûñíîâàé, ÿêóþ ç ñóòû÷àê íà ¢ñ¸é
óñõîäíÿé ìÿæû òðýáà áûëî çðàá³öü, áûëî àäñòóïëåííå
ëåâàãà êðûëà äà íÿìåöê³õ àêîïà¢ ³ ïàäðûõòî¢êà äà àáàðîíû
Â³ëüí³ ³ Ãàðîäí³.

Ó àñòàòí³õ äíÿõ òðà¢íÿ çàêîí÷àíà êàíöýíòðàöûÿ
ñâåæà çãðóïàâàíàé ðýçåðâîâàé àðì³³ ïàä êàìàíäàâàííåì
ãåíåðàëà Ñàñíêî¢ñêàãà.

Ó ãýòûÿ æ äí³ òàêñàìà ¢öÿãâàåööà ¢ áà³ íà ¢ñõîäí³ì
ôðîíöå áðûãàäà 10-é äûâ³ç³³ ïàä êàìàíäàâàííåì ïàëêî¢-
í³êà Ìàëàõî¢ñêàãà, ÿêàÿ äà òàãî ÷àñó çàñòàâàëàñÿ ÷àñòêîâà
¢ Â³ëüí³, ÷àñòêîâà ¢çäî¢æ ë³òî¢ñêàé ìÿæû.

Íàñòóïëåííå ñàâåöê³õ âîéñêà¢ ó ðà¸íå Äç³ñíû ³
Ìàëàäçå÷íà, ïðàëàìà¢øû íàø ôðîíò, ñòâàðûëà ÿê áû
ìÿøîê, ÿê³ äíîì ñÿãà¢ ãëûáîêà íà çàõàä. Æàäàþ÷û ãýòû
ìÿøîê çë³êâ³äàâàöü, Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷û íàìåðâà¢ñÿ
âûöÿöü ó äâóõ ê³ðóíêàõ: ç áîêó Áàðûñàâà ³ ²ãóìåíà àä
ïî¢íÿ, à òàêñàìà àä Áðàñëàâà - Ïàãîñòà ç ïî¢íà÷û.

ß áû¢ âûêë³êàíû äà êàìàíäóþ÷àãà ðýçåðâîâàé
àðì³³ ãåíåðàëà Ñàñíêî¢ñêàãà. Øòàá ãýòàé àðì³³ çíàõîäç³¢ñÿ
¢ Ñâÿíöÿíàõ. Àïðà÷à ìà¸é äûâ³ç³³ ïàäïàðàäêàâàë³ ÿìó21-
øû ³ 23-ö³ ïàëê³ ïÿõîòû, à òàêñàìà 13-òû ïîëê â³ëåíñê³õ
óëàíà¢. Ó òîé ñàìû äçåíü ÿ ïðûáû¢ ó Êàçÿíû, à íàñòóïíûì
ðàíêàì ïà÷àëîñÿ íàøàå íàñòóïëåííå.

Ïàñëÿ äâóõòûäí¸âûõ öÿæê³õ áà¸¢ äàéøë³ ìû äà
âÿðõî¢ÿ¢ ðàê³ À¢òû. Ó ïåðàäàïîøí³ äçåíü íàøàãà ïåðà-
ìîæíàãà ìàðøó êàìàíäç³ð ²² áàòàëü¸íà 30-ãà ïàëêà êàï³òàí
Ïàäâûñîöê³, àêàçà¢øûñÿ ¢ òûëàõ íåïðûÿöåëÿ, çäàáû¢ ïàä
Ãàñòàáîæàì ³ ßìíàì³ 28 êóëÿì¸òà¢ ³ âÿë³êóþ êîëüêàñöü
ïàëîííûõ.

Ïàêîëüê³ ïàëê³ áûë³ âåëüì³ çìó÷àíûÿ, çàíÿööå
ìÿñòý÷êà Äç³ñíà ç óâàã³ íà ðàêó Äçâ³íó ïàäàâàëàñÿ ìíå
íåàáõîäíûì. Òàìó ÿ ç ïý¢íûì çäç³¢ëåííåì ïðûíÿ¢ çàãàä
çàíÿöü ïàç³öû³ ïàì³æ àç¸ðàì Åëüíÿ ³ Æàäî ³ äàëåéíà ïî¢-
äçåíü. Àäíàê ïàñëÿ ãëûáîêàãà ðîçäóìó ÿ ïðûéøî¢ äà
ïåðàêàíàííÿ, à ñ¸ííÿ íàéãëûáåé ïåðàêàíàíû, øòî çàãàä
òîé áû¢ àäç³íà ïðàâ³ëüíûì. ×àìó?

Ãåíåðàë Øàïòûöê³, íàïðûêëàä, ë³÷ûöü øòî ìû
ïàâ³ííû áûë³ ïðàöÿãâàöü ÷ýðâåíñêàå íàñòóïëåííå,
íàíîñÿ÷û ïàðàçó íåïðûÿöåëþ. Ï³øà ¸í ó ñâà¸é êí³æöû
ïàä íàçâàé "Ë³òî¢ñêà-áåëàðóñê³ ôðîíò":

"ß ïåðàêàíàíû, øòî ïðàöÿã íàñòóïëåííÿ äàëî á
íàì íåìàëûÿ ïîñïåõ³. Ðàçá³¢öö¸ àääçåëà¢ XV ñàâåöêàé
àðì³³, ìîöíà çãðóïàâàíàé ó ðà¸íå Ëåïåëÿ, çðàá³ëà á
íåìàã÷ûìûì íà äî¢ã³ ïåðûÿä ÷àñó ïðàâàêàöûéíûÿ
íàìåðû íåïðûÿöåëÿ".

² äàëåé:
"Ó íåâûêàðûñòàíí³ âûãàäíàé äëÿ íàñ ñ³òóàöû³ ¢

ïà÷àòêó ÷ýðâåíÿ áà÷ó àäíó ç ãàëî¢íûõ ïðû÷ûí íàøûõ
ïàðàçà¢ ó ë³ïåí³".

          (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

ß íààäâàðîò ë³÷ó, øòî ãåíåðàë Øàïòûöê³ íå ìàå
ðàöû³ ³ øòî ìû íå ïàâ³ííû áûë³ ³ñö³ íàïåðàä. Íå òîëüê³
òàìó, øòî ìû ìåë³ âîéñê³ çìó÷àíûÿ äâóõòûäí¸âûì³ öÿæ-
ê³ì³ áàÿì³, íå òîëüê³ òàìó, øòî áûë³ íàìåðû ïåðàê³äâàííÿ
íåêàòîðûõ äûâ³ç³é íà ïà¢äí¸âû ôðîíò, àëå àñàáë³âà òàìó,
øòî ìû ìåë³ âåëüì³ ìàëû ë³÷ýáíû øòàò ³ íà í³ÿêóþ êà-
ðûñöü ïàñëÿ òàãî íàñòóïëåííÿ ñïàäçÿâàööà áûëî íåëüãà..
Ó íàéëåïøûì âûïàäêó ìàãë³ ïàñóíóööà ÿø÷ý íà ÿê³ÿ 100
êì, çàíÿöü ÿø÷ý ïý¢íû òýðûòàðûÿëüíû àáøàð.

Ö³ ãýòà áûëî, àäíàê, íàøàé ñòðàòýã³÷íàé çàäà÷àé?
Ö³ âû÷àðïàíûÿ ³ íåøìàòë³ê³ÿ íàøû äûâ³ç³³ ìàãë³ ðàçá³öü
ãðóïàâà¢øûåñÿ ðàñ³éñê³ÿ àðì³³ ³ ïåðàøêîäç³öü ³õíÿé
êàíöýíòðàöû³?

Ñ¸ííÿ ìû ¢æî âåäàåì, øòî ¢ ãýòû ñàìû ÷àñ ðóõà-
ë³ñÿ ¢ ðà¸í êàíöýíòðàöû³: Ïîëàöê - Òàëî÷ûí - Îðøà,
øìàòë³ê³ÿ ìàðøàâûÿ äûâ³ç³³ ³ ïàëê³, ñöÿãâàíûÿ ñàâåöê³ì
óðàäàì ç ðîçíûõ ôðàíòî¢. Íàâàò ðàçá³öö¸ íåêàòîðûõ ç ³õ
ö³ ìàãëî ìåöü õîöü ÿê³ ¢ïëû¢ íà ïàäðûõòî¢êó âÿë³êàé
ãðóïî¢ê³ âîéñêà¢ ³ íà áóäó÷óþ êàìïàí³þ?

Ñòðàòýã³÷íàÿ ñ³òóàöûÿ íà ¢ñ³ì óñõîäí³ì ôðîíöå
âûìàãàëà àêðàìÿ àêöû³ íà Óêðà³íå íå âûñî¢âàííÿ íà ¢ñõîä
ïà¢íî÷íàé ãðóïû, à àäñòóïëåííÿ ÿå íà ë³í³þ íÿìåöê³õ
àêîïà¢. Äàë¸êà çàéøî¢øàå íàñòóïëåííå ìàãëî ïðûâåñö³
íàñ äà êàòàñòðîôû ³ àäêðûööÿ ¢ñÿãî àáøàðó ïà¢íî÷íàãà
ôðîíòó.

Ñïðàâà òàÿ ïðûíàìñ³ íå ̧ ñöü íîâàé. Ìàðøàë Ï³ë-
ñóäñê³ àï³ñà¢ ÿå ¢ ñâà¸é êí³çå àáøûðíà, à àêðàìÿ òàãî
¸ñöü ôàêòàì, øòî ¢æî ¢ ÷àñ âàéíû, ïåðàä ïà÷àòêàì âÿë³-
êàãà ñàâåöêàãà íàñòóïëåííÿ, Ãàëî¢íàå êàìàíäàâàííå ïðà-
ïàíàâàëà êàìàíäàâàííþ ôðîíòó àäñòóïëåííå ëåâàãà êðû-
ëà íà ë³í³þ íÿìåöê³õ àêîïà¢. Íàæàëü, òàÿ ïàðàäà, íå ïàä-
ìàöàâàíàÿ çàãàäàì, áûëà ïðà³ãíàðàâàíà êàìàíäàâàííåì
ïà¢íî÷íàãà ôðîíòó.

²äýÿ íåâûñî¢âàííÿ ëåâàãà êðûëà çàäàë¸êà íà ¢ñõîä
ìóñ³ëà ñóòûêíóööà ç ³íøàé ³äýÿé, ÿêàÿ íåäçå ¢ àï³ñàíûõ
âàðóíêàõ õàöåëà ðýàë³çàâàööà íà ïàëÿõ Ñìàëåíñêà.

ßê ìû ¢áà÷ûì, òàÿ äðóãàÿ ³äýÿ íå çàñòàëàñÿ çàíÿä-
áàíàé ³ ¢ ïÿðýäàäçåíü ðàñ³éñêàãà ãåíåðàëüíàãà íàñòóï-
ëåííÿ, ³ ¢ ïÿðýäàäçåíü àòàê³ 13 ðàñ³éñê³õ äûâ³ç³é àòðûìàëà
10-ÿ äûâ³ç³ÿ, ÿêàÿ ñêëàäàëàñÿ òàäû ç òðîõ ïàëêî¢, çàãàä
çàíÿöü ìÿñòý÷êà ßçíà.

ßê ÿ ¢æî ãàâàðû¢, íå òîëüê³ ðóõ àðì³³ íàïåðàä íå

áû¢ ïàæàäàíû, à àäñòóïëåííå íà ë³í³þ íÿìåöê³õ àêîïà¢
çãîäíà ç ïîãëÿäàì³ Ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷àãà áûëî ìýòà-
çãîäíàå ³ àáàâÿçêîâàå.

Ïà-ïåðøàå, ãýòà ñêàðàö³ëà á ôðîíò íà 130 êì, ïà-
äðóãîå àäõ³ë³ëà á íà çàõàä íàøà çàë³øíå âûñóíóòàå ëåâàå
êðûëî, ïà-òðýöÿå äàëî á àðì³³ ìàã÷ûìàñöü âûêàðûñòàííÿ
¢ìàöàâàííÿ¢, ïàáóäàâàíûõ ÿêàñíà ³ ¢ ëþáûì âûïàäêó
çíà÷íà ìàöíåéøûõ, ÷ûì òîå, øòî íà ïðàöÿãó äâóõ òûäíÿ¢
ìû ìàãë³ ïàáóäàâàöü íà ðàöý À¢öå. ²íøûì³ ñëîâàì³,
ñêàíöýíòðàâà¢øûñÿ íà ïî¢äí³, ìû ìåë³ áû ïåðàéñö³ äà
àáàðîíû íà ïî¢íà÷û, à òàÿ ë³í³ÿ íÿìåöê³õ àêîïà¢ áûëà
çíà÷íà áîëüø àäïàâåäíàÿ, ÷ûì ë³í³ÿ À¢òû.

Ãåíåðàë Øàïòûöê³ âûñî¢âàå äâà ìîìàíòû, ÿê³ÿ
ìàþöü àáãðóíòàâàöü, ÷àìó ¸í áû¢ ñóïðàöü çàíÿööÿ íÿ-
ìåöê³õ àêîïà¢. Ïåðøàå, øòî íÿìåöê³ÿ àêîïû áóäàâàë³ñÿ
äëÿ áîëüøàé êîëüêàñö³ âîéñê, à òàìó öÿæêà áûëî ³õ çàïî¢-
í³öü íàøûì³ ñö³ïëûì³ ñ³ëàì³; äðóãîå, øòî íàø ìàëàäû
æà¢íåð ìîã  áûöü äýìàðàë³çàâàíû ïàä÷àñ àäâîäó íà òóþ
ë³í³þ.

Ë³÷ó àáåäçâå òûÿ çàñöÿðîã³ çà íå³ñòîòíûÿ.
Êàíåøíå, íÿìåöê³ÿ àêîïû áûë³ ïàáóäàâàíû äëÿ

áîëüøàé êîëüêàñö³ âîéñê, àëå ãýòà íå âûêëþ÷àëà ¢ öýëûì,
êàá ìû ç ³õ íå ìàãë³ âûáðàöü òàãî, øòî íàì áûëî ïàòðýáíà.
Ïðû òûì ãàëî¢íàé ³õíÿé ðûñàé áûëà àø÷àäíàñöü ñ³ë, ÿê³ÿ
íåìöàì òàê ìîöíà áûë³ ïàòðýáíûÿ íà çàõîäí³ì ôðîíöå.
²äýÿ àãíÿâîé àáàðîíû áûëà äàâåäçåíà òóò äà äàñêàíàëàñö³,
ãýòàê æà, ÿê çàãàðàäçü ç êàëþ÷àãà äðîòó, ÿêóþ íå àäàëåë³
çí³ø÷ûöü íàøûÿ, ñìóòíàé ïàìÿö³ äýá³ëû. Ïðà¢äà, øòî íå
áûëî ¢æî öýëûõ, çàöÿãíóòûõ äðîòàì, ïàë¸¢, àí³ ïðàâàäî¢
âûñîêàãà íàïðóæàííÿ, àëå òàãî, øòî áûëî, õàï³ëà á, êàá
ïðû ïý¢íàé ýíåðã³³ ³ çäîëüíàñöÿõ êàíêðýòíûõ êàìàíäç³ðà¢
ñòâàðûöü àïîðó äëÿ íàøûõ íåøìàòë³ê³õ, àëå ìîöíûõ äóõàì
àääçåëà¢. Íàòóðàëüíàÿ ðý÷, øòî ³ ãýòàÿ ë³í³ÿ ìàãëà áûöü
ïðàëàìàíà ñàâåòàì³, àëå ë³í³ÿ À¢òû ìàãëà çíà÷íà ëÿã÷ýé
ïàääàööà ³ ïàääàëàñÿ òàìó ë¸ñó.

Ë³í³ÿ íÿìåöê³õ àêîïà¢ ìåëà á ÿø÷ý ³ òîé äîáðû
áîê, øòî ïåðàñòàëà á ñïàëó÷àöü ó ñàáå äçâå ë³í³³: çàñëîííóþ
³ àáàðîííóþ. Áûëà á àäç³íàÿ ë³í³ÿ, ïðà ÿêóþ êîæíû øàðà-
ãîâåö âåäà¢ áû, øòî òóò òðýáà áàðàí³ööà. Áàðîíÿ÷û ãýòóþ
ë³í³þ, ìû ìåë³ á ÷àñ ïàäðûõòàâàöü àáàðîíó Â³ëüí³, ë³í³³
Í¸ìàíà ³ Ãàðîäí³, à òàêñàìà âûêàíàöü òîé ö³ ³íøû ìàí¸¢ð.
Íà ôðîíöå ¢ñòàíàâ³¢ñÿ çâû÷àé ÿø÷ý ïåðàä ïà÷àòêàì òîé
ñïðàâû ¢ êîæíàé òàêòû÷íàé àñíîâå, øòî êàìàíäàâàííå
êîæíàãà àääçåëà, ÿê³ çàéìàå ïý¢íóþ ïðàñòîðó ôðîíòó,
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¸ñöü òàêñàìà ãàñïàäàðîì íà àáøàðû ôðîíòó ¢ãëûá ³ íà
òàêóþ ñàìóþ àäëåãëàñöü, ÿêîé äà¢æûí³ ̧ ñöü àäðýçàê òàãî
ôðîíòó. Àáàâÿçâàëà ãýòà íà êëîïàò êàìàíäç³ðà ðîòû, áàòà-
ëü¸íà, ïàëêà, áðûãàäû, äûâ³ç³³. Òîé ñàìû ïðûíöûï àáàâÿç-
âà¢, êàíåøíå, ³ êàìàíäàâàííå ôðîíòó, à òàìó ë³í³ÿ íÿìåöê³õ
àêîïà¢ ëÿæàëà ¢ àðá³öå äçåéíàñö³ êàìàíäàâàííÿ ôðîíòó ³
ÿø÷ý ¢ ì³ðíû ÷àñ ïàâ³ííà áûëà áûöü ïàäðûõòàâàíàé, ÿê
äðóãàÿ ë³í³ÿ àáàðîíû. Ïåðàõîä ç àäíîé ë³í³³ íà äðóãóþ íå
ñòâàðû¢ áû í³ÿê³õ äàäàòêîâûõ öÿæêàñöÿ¢, íå öÿðïåë³ á ÿíû
íàâàò àä êàâàëåðûéñê³õ àòàê, çäçåéñíåíûõ íåïðûÿöåëåì
ïðû íÿçìóøàíûì àäõîäçå, ïàäðûõòàâàíûì ³ ïðàâåäçåíûì
ïëàíàâà. Âîéñê³, ÿê³ÿ íå ïàòðàô³ë³ á ñïàêîéíà âûêàíàöü
òàê³ àäõîä, íå çàñëóæâàë³ á íàçâû âîéñêà.

Íà ø÷àñöå ñòàí íàøàé àðì³³ íå àäïàâÿäà¢ ïåñ³ì³-
ñòû÷íûì ïîãëÿäàì íåêàòîðûõ íàøûõ âûøýéøûõ êàìàí-
äç³ðà¢. Ïàñëÿ ïàðàçû íà À¢öå ïàòðàô³ëà ÿíà çðàá³öü àäõîä
íå òîëüê³ íà íÿìåöêóþ ë³í³þ, à àæ ïàä Âàðøàâó, ó êîæíû
ìîìàíò çäîëüíàÿ íå òîëüê³ äà ïðûíÿööÿ á³òâû, àëå ³ äà
íàñòóïëåííÿ.

Äóìàþ, øòî àäõîä íà ë³í³þ íÿìåöê³õ àêîïà¢ áû¢
áû ¢ òîé ÷àñ ïðàâåäçåíû áåç íàö³ñêó ç áîêó íåïðûÿöåëÿ.
Êàë³ á òûÿ àêîïû ïàäðûõòàâàë³ çàãàäçÿ ïðû äàïàìîçå àô³-
öýðà¢-³íæûíåðà¢ ³ ç ïðûöÿãíåííåì äà ðàáîò öûâ³ëüíàãà
íàñåëüí³öòâà, àäûãðàë³ á ÿíû âàæíóþ ðîëþ âà ¢ñ³ì õîäçå
âàéíû 1920 ãîäà.

Äðóã³ äîâàä, øòî íàø æà¢íåð íå âûíîñ³öü àäõîäó ³
âàþå äîáðà òîëüê³ òàäû, êàë³ ³äçå íàïåðàä, íå ïðûâîäç³öü
ìÿíå äà ïåðàêàíàííÿ. Äóìêà òàÿ ïàêóòàâàëà, çäàåööà, íå
òîëüê³ ¢ êàìàíäóþ÷àãà ôðîíòó ³ ñòàëàñÿ àêñ³¸ìàé, ñòâà-
ðàþ÷û øêîäíû àáìàí. Íå òîëüê³ íàø, à êîæíû æà¢íåð
(ðî¢íà ÿê ôðàíöóçñê³, òàê ³ íÿìåöê³, àìåðûêàíñê³ ³ äà ò.ï.)
ó íàñòóïëåíí³ ¸ñöü íàéëåïøû ³ çíà÷íà ñëàáåéøû ïðû
àäõîäçå. Òàêàÿ ïðûðîäà ðý÷à¢, ³ íåëüãà ñöâÿðäæàöü, øòî
ñïåöûÿëüíà íàø æà¢íåð ìàå ³íøóþ ïñ³õàëîã³þ. ß äóìàþ,
øòî ìàå ̧ í óñÿê³ÿ ¢ìîâû, êàá áûöü íàéëåïøûì ðî¢íà ÿê
¢ àòàöû, òàê ³ ¢ àáàðîíå. Êðû¢äíûì áûëî á äëÿ íàøàãà
æà¢íåðà öâåðäæàííå, øòî ¸í óÿ¢ëÿå ñàáîé íàòî¢ï, ÿê³
òîëüê³ òàäû íå÷àãà âàðòû, êàë³ ³äçå íàïåðàä.

Íàðýøöå, ö³ àäõîä ó ÷ýðâåí³ ìå¢ áû áûöü ïñ³õàëà-
ã³÷íà ãîðøûì çà àäõîä ó ë³ïåí³?

Ðàçâåäêó íàîãóë ìû ìåë³ äîáðóþ. Óæî ¢ ïàëîâå
÷ýðâåíÿ ìû âåäàë³ ïðà âåëüì³ ³íòýíñ³¢íóþ êàíöýíòðàöûþ
ðàñ³éñê³õ ñ³ë íà ïî¢íà÷û. Ñïà÷àòêó ìû ïðàâîäç³ë³ ñêðóïó-
ë¸çíàå àñâåä÷àííå ãýòûõ ñ³ëà¢, àëå êàë³ ÿíû ïåðàðàñë³
íàøûÿ ¢ äâà ðàçû, ìû ïåðàñòàë³ ãýòûì çàéìàööà. Â³äî÷íà
áûëî, øòî íàáë³æàåööà âûðàøàëüíû ìîìàíò, øòî ìàãóò-
íàÿ ðàñ³éñêàÿ àðì³ÿ âûòíå íà ïà¢íî÷íàå íàøà êðûëî, ³
ìàþ÷û ¢ ñâà³õ ðóêàõ ³í³öûÿòûâó, ñàìàâîëüíà âûáåðà
ïóíêò óäàðó.

Íà øòî ìàãë³ àáàï³ðàööà íàäçå³ íà ïåðàìîãó?
Ïà÷ûíàþ÷û àä âîçåðà Ìåøóøîë äà Äçâ³íû íà

ïðàñòîðû êàëÿ 100 êì ìû ìåë³ ðàñê³íóòûÿ øýñöü äûâ³ç³é
ïÿõîòû ³ áðûãàäó êàâàëåðû³, à íàñóïðàöü ³õ ñêàíöýíòðà-
âàë³ñÿ 13 äûâ³ç³é ïÿõîòû ³ êîðïóñ êàâàëåðû³.  Íàñòðîé ó
êàìàíäàâàííÿ àðì³³ áû¢ ïåñ³ì³ñòû÷íû. Êàë³ êàìàíäóþ÷û
àðì³³ ïðûåõà¢ ó Øàðêà¢ø÷ûíó ³ ìû àáãàâîðâàë³ ñ³òóà-
öûþ, ÿ âûêàçà¢ äóìêó, øòî òðýáà áóäçå áàðàí³öü Â³ëüíþ.

Êàìàíäóþ÷û àðì³³ ìàõíó¢ íà ãýòà ðóêîé íà çíàê áåçíà-
äçåéíàñö³ ³ ñêàçà¢:

- Õ³áà, Âàðøàâó!
Ñòàðàÿ ³ñö³íà ãàâîðûöü, øòî "ê³ðàâàöü - ãýòà ïðàä-

áà÷ûöü". Ìû ïàâ³ííû áûë³ ïðàäáà÷ûöü, øòî íàñ ìîæà
ñïàòêàöü íà ïî¢íà÷û.

²²². "Ñÿäàí" - 4 ë³ïåíÿ

Íàøûÿ ïàç³öû³. - Àáëîìê³. - Âûïàä íà ßçíó. -
Ñïðàâà ïàïà¢íåííÿ.- Ïà÷àòàê ñàâåöêàãà íàñòóïëåííÿ. -
Õîä áà¸¢ ó äçåíü 4 ë³ïåíÿ. - Ñòðàòà ñóâÿç³ ç àðì³ÿé.

Ó ñÿðýäç³íå ÷ýðâåíÿ áà³ çàêîí÷ûë³ñÿ, ³ äûâ³ç³ÿ çãîä-
íà ç çàãàäàì êàìàíäàâàííÿ àðì³³ çàíÿëà ë³í³þ ðý÷ê³ ßìíû
ïàì³æ àç¸ðàì³ Åëüíÿ ³ Æàäî. Ó òîé ÷àñ, ÿê ÿ ¢æî ¢ñïàì³íà¢,
ç óëàñíûõ ïàëêî¢ äûâ³ç³ÿ ìåëà òîëüê³ äâà, ã.çí. 28-ìû 30-
òû, äàäàë³ ¸é ÿø÷ý äâà ³íøûÿ, à ìåíàâ³òà 23-ö³ ³ 55-òû
ðýçåðâîâû. Ç òðîõ ³íøûõ, ÿê³ÿ íàëåæàë³ äà äûâ³ç³³, 29-òû
çíàõîäç³¢ñÿ íà ë³òî¢ñêàé ìÿæû, à 31-øû ¢âàéøî¢ ó ñêëàä
4-é àðì³³ êàëÿ Ìåíñêà. Ñïðàâû òûÿ íå ¢äàëîñÿ ñòàá³ë³çà-
âàöü, áî ³ñíàâà¢ ó òîé ÷àñ âåëüì³ øêîäíû çâû÷àé ïñàâàííÿ
àðãàí³çàöûéíûõ ñóâÿçÿ¢. Êàìàíäóþ÷ûÿ àðì³é ðàñïàðà-
äæàë³ñÿ çâû÷àéíà ìåíøûì³ ÷àñòêàì³, àäòóëü ðàñê³äàííå
ïàëêî¢, à ÷àñàì íàâàò áàòàëü¸íà¢ ïà ¢ñ³ì ôðîíöå. Ãàâà-
ðûë³ òàäû æàðòàì, øòî ìû íå ìàåì ÷àñòàê àðì³³, à àáëîìê³.
Êàíåøíå "àáëîìê³" òûÿ ³ñíàâàë³ íà êîæíûì êðîêó.
Çàòûêàë³ ³ì³ äç³ðê³, íå òóðáóþ÷ûñÿ ïðà ³õ àðãàí³çàöûéíûÿ
ñóâÿç³. ßñíàÿ ðý÷, ãýòà íå ñïðû÷ûíÿëàñÿ äà ¢çìàöíåííÿ
àðì³³.

Øòàá äûâ³ç³³ ñòàÿ¢ ó Ãåðìàíàâ³÷àõ, ìàþ÷û øòàá
Õ²Õ áðûãàäû ¢ Ëóæêàõ, øòàá ÕÕ ó Ì³õàë³øêàõ. 23-ö³ ïîëê
ÿ ðàçìÿñö³¢, ÿê ðýçåðâ äûâ³ç³³, ó â¸ñöû Áàÿðû.

Íàïðàâà àä äûâ³ç³³ çíàõîäç³ëàñÿ ãðóïà ãåíåðàëà
Åíäðûå¢ñêàãà. ßå VII ðýçåðâîâàÿ áðûãàäà ñóñåäí³÷àëà
íåïàñðýäíà ç Õ²Õ áðûãàäàé. Íà ïî¢íà÷û ñóñåäàì ÕÕ
áðûãàäû, çà âîçåðàì Åëüíÿ, áûëà ãðóïà ïàëêî¢í³êà Ñàâ³ö-
êàãà, ÿêàÿ çàìûêàëà, í³áû êîðàê, íàéâóçåéøàå ìåñöà ïàì³æ
âîçåðàì Åëüíÿ ³ ðàêîé Äçâ³íîé.

Óñÿ òýðûòîðûÿ êàëÿ ðàê³ Äç³ñíû, ïðûòîêà Äçâ³íû
âåëüì³ áàëîö³ñòàÿ, ïàðîñëàÿ êóñòàì³ ³ ðýäê³ì ëåñàì. Íà
íåêàòîðûõ âûñïàõ ïàì³æ áàëîò ðàñê³äàíû íåâÿë³ê³ÿ â¸ñê³.
Àäç³íàÿ äàðîãà íà òîé òýðûòîðû³ çëó÷àå ìÿñòý÷êà Äç³ñíó,
Ãåðìàíàâ³÷û, Øàðêà¢ø÷ûíó, Êàçÿíû ³ Öâåðà÷ ñà Ñâÿí-
öÿíàì³. Äàðîãà òàÿ íà áàëîö³ñòûì ïàäêëàäçå, ÿø÷ý íåì-
öàì³ âûêëàäçåíàÿ êðóãëÿêàì³, áûëà âåëüì³ íÿïý¢íàÿ,
àñàáë³âà äëÿ àðòûëåðû³ ³ ãðóçàâûõ à¢òàìàá³ëÿ¢. Ç ãýòàé
ïðû÷ûíû ïðàâ³ÿíòíàÿ áàçà äûâ³ç³³ áûëà ðàçìåø÷àíà ¢
Ãëûáîê³ì, àäêóëü äàðîãà ³øëà ïðàç Ëóæê³ ³ Ãåðìàíàâ³÷û.
Áûëî ãýòà íÿçðó÷íà, áî âÿëà ÿíà ¢çäî¢æ ôðîíòó.

Ó Ãåðìàíàâ³÷àõ ñòàÿëà ¢ ðýçåðâå àðì³³ 8-ÿ äûâ³ç³ÿ
ïÿõîòû ¢ ñêëàäçå òðîõ ïàëêî¢. ßíà áûëà àñëàáëåíà òðà-
âåíñê³ì³ áàÿì³ ³ íå ìåëà àáîçó. Ïàêîëüê³ ³ñíàâàííå íà àäíîé
òýðûòîðû³ äçâþõ àñîáíûõ àðãàí³çàöûé ç àäì³í³ñòðàöûé-
íàãà ïóíêòó ãëåäæàííÿ, áûëî íåâûãàäíàå, ÿ ïðàñ³¢ àá
ïàäïàðàäêàâàíí³ 8-é äûâ³ç³³ ìíå. Êàìàíäàâàííå àðì³³ íà
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ãýòà íå çãàäç³ëàñÿ. ßê óáà÷ûì ïàçíåé, àäìîâà êàìàíäóþ-
÷àãà àðì³³ ìåëà ¢ áóäó÷ûí³ ïðûêðûÿ âûí³ê³.

Õîöü ìû ñòàÿë³ íà ¢êàçàíàé ë³í³³, áà³ òðûâàë³ äàëåé.
Íàøû ïðàö³¢í³ê³, ìàþ÷û âÿë³êóþ êîëüêàñöü æûâîé ñ³ëû,
íå øêàäàâàë³ ëþäçåé ³ àðãàí³çî¢âàë³ âûïàäû - áåçâûí³-
êîâûÿ, àëå ÿê³ÿ ïàñòàÿííà ïà¢òàðàë³ñÿ. Àëå íàñòðîé ó ðàñ³é-
ñêàé àðì³³ íå áû¢ äîáðû, ³ ìû âåäàë³ àä ïàëîííûõ, øòî ¢ ³õ
íÿìà áàÿâîãà çàïàëó.

Àäíàê àäíà÷àñîâà àä÷óâàëàñÿ âÿë³êàÿ ïàäðûõòî¢êà
ðàñåéöà¢ äà íàñòóïëåííÿ. Àáàðîííûÿ ïàç³öû³ äûâ³ç³³ íà
ðý÷öû ßìíå áûë³ äîñûöü ìîöíûÿ. Àáîäâà âîçåðû Åëüíÿ
³ Æàäî ¢ ãýòóþ ïàðó ãîäà ÿø÷ý íå âûñàõë³ ³ ¢ÿ¢ëÿë³ ïåðà-
øêîäû äëÿ àáõîäó êðûëà¢. Ïàëê³ ¢ëàñíûì³ ñ³ëàì³ ïàáóäà-
âàë³ ïàëÿâûÿ ¢ìàöàâàíí³ ç àïîðíûì³ ïóíêòàì³, íà ÿê³õ
çíàéõîäç³ë³ñÿ êóëÿì¸òû. Íàé÷àñöåé òûÿ ïóíêòû ìåë³
àãíÿâóþ ñóâÿçü, íå ñêëàäàþ÷û öýëàé ë³í³³. Ïðà áîëüø
ñóð'¸çíûÿ ¢ìàöàâàíí³ íå áûëî ìîâû íå òîëüê³ ç ïðû÷ûíû
àäñóòíàñö³ òýõí³÷íûõ ñðîäêà¢, àëå òàêñàìà òàìó, øòî í³õòî
ãýòàé ïàç³öû³ íå ë³÷û¢ çà ñòàëóþ, ôóíäàìåíòàëüíóþ
àáàðîííóþ ë³í³þ.

Íàñòðîé ó äûâ³ç³³ áû¢ âåëüì³ äîáðû. Òîëüê³ ïàøû-
ðýííå òûôó ç-çà äðýííûõ êàìóí³êàöûé ³ íåäàõîïó øï³òàëÿ¢
âåëüì³ äàâàëàñÿ ¢ çíàê³.

Ó ïàðà¢íàíí³ ç êàíöýíòðàöûÿé ðàñ³éñêàé àðì³³ ¢
ðà¸íå Ïîëàöêà ñ³òóàöûÿ íàøàé ãðóïû ñòàíàâ³ëàñÿ ¢ñ¸
áîëüø óðàæë³âàé. Ñëàáûÿ êîëüêàñíà, ç æà¢íåðàì, ÿê³ âàÿ-
âà¢ áåç ïåðàïûíêó àä ïà÷àòêó òðàâåíñêàãà íàñòóïëåííÿ,
ó ðà¸íå êàòàñòðàô³÷íà äðýííûõ äàðîã ³ íå ¢ïàðàäêàâàíûõ
òûëî¢, äûâ³ç³ÿ ¢ êîæíóþ õâ³ëþ ìàãëà ÷àêàöü àòàê³ ¢ íåêà-
ëüê³ ðàçî¢ ìàöíåéøàãà âîðàãà, ÿê³ ìå¢ í³÷ûì íå àáìåæàâà-
íóþ ³í³öûÿòûâó âûêàíàííÿ íàïàäó ïàâîäëå ñâà³õ ïëàíà¢.

Íàâàò òðàâåíñê³ ìàí¸¢ð, ïà¢òîðàíû ðàñåéöàì³
áîëüøûì³ ñ³ëàì³ ³ ñê³ðàâàíû ïà âîñ³ Ãëûáîêàå-Ïàñòàâû,
àäðàçà¢ íàøóþ ãðóïó àä ïî¢äíÿ ³ ïàçáà¢ëÿ¢ ÿå äàðîã äëÿ
àäñòóïëåííÿ.

Ñ³òóàöûþ ¢ñêëàäíÿëà òàêñàìà òîå, øòî êàìàíäà-
âàííå äûâ³ç³³ íå òîëüê³ íå ìåëà ïà¢íàìîöòâà¢ äëÿ ïý¢íàé
ñâàáîäû ¢ âûáàðû äûñïàç³öû³, ñâàáîäû ¢ òàê³õ âûïàäêàõ
àáàâÿçêîâàé, àëå íààäâàðîò ó âûøýéøûõ ê³ðà¢í³öòâàõ
³ñíàâàë³ íàñòóïàëüíûÿ òýíäýíöû³, íàñ³ë³ñÿ ç íàìåðàì àòà-
êàâàöü Äç³ñíó, ³ âà ¢ñÿê³ì ðàçå íàìåðâàë³ñÿ ¢òðûìàöü
íàÿ¢íû ñòàí ðàçìÿø÷ýííÿ ëþáîé öàíîé.

Êîëüêàñíà ñëàáûÿ àääçåëû ìóñ³ë³ ¢äàâàöü ç ñÿáå
ìîöíûõ, ðîáÿ÷û âûïàäû, çàãàäàíûÿ êàìàíäàâàííåì àðì³³.
Íåñóìíåííà ñ³ñòýìà âûïàäà¢ íàîãóë áûëà ðàöûÿíàëüíàé,
àñàáë³âà íà ïðàöÿãó ç³ìû, áî ïàäòðûìë³âàëà ãýòà áàÿâû
íàñòðîé ó àääçåëàõ. Àäíàê æà ïàçíåé, à àñàáë³âà ¢ ÷ýðâåí³,
êàë³ ¢æî ãóëÿë³ ç íåïðûÿöåëåì àäêðûòûì³ êàðòàì³, âåäà-
þ÷û ïðà ÿãî âÿë³ê³ÿ íàñòóïàëüíûÿ ìåðàïðûåìñòâû, âûïà-
äû íàøûõ àääçåëà¢ çâûø ìåðû íàïðóæâàë³ íàøûÿ ñ³ëû
ìàðàëüíà ³ ìàòýðûÿëüíà ³ íåïàòðýáíà âû÷ýðïâàë³ òàê
ìîöíà íàøóþ ýíåðã³þ - ÿê ãýòà ñ¸ííÿ ¢æî â³äàâî÷íà -
ÿêàÿ áûëà íàì òàê ïàòðýáíà ¢ òîé ÷àñ íà íàéáë³æýéøûÿ
äí³. Àäç³íàÿ ìýòà òûõ âûïàäà¢ - óçÿööå ïàëîííûõ - áûëà
ìåíø ³ñòîòíàé, áî ìû ìåë³ ïðà íåïðûÿöåëÿ äàêëàäíûÿ
çâåñòê³.

Ó äðóãîé ïàëîâå ÷ýðâåíÿ âÿðíó¢ñÿ ¢ äûâ³ç³þ 29-

òû ïîëê. Áûëà ãýòà âåëüì³ ìîöíàÿ áàÿâàÿ ÷àñòêà, ÿêîé
êàìàíäàâà¢ àäç³í ç íàéëåïøûõ íàøûõ àô³öýðà¢ ìà¸ð
Ñòýôàí Âàëüòàð. Ãýòû ïîëê ÿ íàê³ðàâà¢ ó Ëóæê³, äçå ðàçàì
ç 28-ì ïàëêîì ̧ í óòâàðû¢ Õ²Õ áðûãàäó.

Ç êàíöà ÷ýðâåíÿ êàìàíäàâàííå àðì³³ ¢òâàðûëà ç
äûâ³ç³³ àïåðàöûéíóþ ãðóïó, ó ñêëàä ÿêîé óâàéøëà ãðóïà
ïàëêî¢í³êà Ñàâ³öêàãà. Äàäàííå äà äûâ³ç³³ öýëàãà ïà¢íî÷-
íàãà êðûëà áûëî âåëüì³ êëîïàòíûì, áî àäëåãëàñöü àääçå-
ëà¢ Ñàâ³öêàãà àä øòàáà, ÿê³ öÿïåð ïåðàáðà¢ñÿ ¢ Øàðêà¢-
ø÷ûíó, ñêëàäàëà çâûø 40 êì ïà íàéãîðøûõ äàðîãàõ. Ïðû
òûì êàìàíäàâàííå äûâ³ç³³, ö³ öÿïåð äàêëàäíåé ãðóïû, íå
ìàãëî ¢ âûïàäêó ïàòðýáû ïàäòðûìàöü ïàëêî¢í³êà Ñàâ³ö-
êàãà, íå ìàþ÷û í³ÿê³õ ðýçåðâà¢. Ç-çà òàêîãà ñòàíó ðý÷à¢
êàìàíäàâàííå ãðóïàé Ñàâ³öêàãà, ÿêàÿ ìàöÿðûíñê³ íàëå-
æàëà äà 8-àé äûâ³ç³³ ïÿõîòû, ôàêòû÷íà áûëî ô³êöûÿé.

Ó äðóãîé ïàëîâå ÷ýðâåíÿ êàìàíäàâàííå àðì³³ âû-
ðàøûëà ïðàâåñö³ âûïàä íà Äç³ñíó ³ çàíÿöü ãýòàå ìÿñòý÷êà.
Ãýòàìó ïëàíó ÿ çäîëå¢ àêàçàöü ñóïðàö³¢, áî òàê³ ìàí¸¢ð
ïàäà¢ñÿ ìíå íåïàòðýáíûì ³ øêîäíûì.

Êàë³ á ìû çàíÿë³ Äç³ñíó, òî ìóñ³ë³ á ÿå ïàçíåé áàðà-
í³öü, ³ òàäû àäðàçàííå ïà¢íî÷íàé ãðóïû áûëî á äëÿ ðàñåé-
öà¢ ÿø÷ý ëàòâåéøûì. Ó ãýòû ÷àñ êàìàíäàâàííå àðì³³ àðãà-
í³çàâàëà àêöûþ íà ßçíó.

Êîëüêàñíà ñëàáàÿ äûâ³ç³ÿ, àíàìàëüíà âûñóíóòàÿ íà
ïà¢íî÷íû ¢ñõîä, ç ôàòàëüíûì³ äàðîãàì³ ¢ òûëàõ, ïåðàä
òâàðàì âÿë³êàé ðàñ³éñêàé ãðóïî¢ê³ ìåëà ³ñö³ ÿø÷ý äàëåé
íà ¢ñõîä, óçÿöü ßçíó ³ ¢òðûìàöü ãýòàå ìÿñòý÷êà, ïðû÷ûì
ïàñëÿ âûõàäó ç ðà¸íà àç¸ð àáîäâà ÿå êðûëû ïàâ³ñë³ á ó
ïàâåòðû.

Íå äàïàìàãë³ ìàå ïðàòýñòû. Øòàá àðì³³ ¢çìîöíåíà
íàëÿãà¢ íà âûêàíàííå ãýòàé àïåðàöû³. ßå ïàìåðû ¢äàëîñÿ
ìíå íàñòîëüê³ çìåíøûöü, øòî ÿíà àáìåæàâàëàñÿ àêöûÿé
29-ãà ïàëêà. Íå ¢äàëîñÿ ìíå, íà æàëü, çìåíøûöü ñòðàò,
ÿê³ÿ ïàíåñë³: 8 àô³öýðà¢ ³ êàëÿ 300 øàðàãî¢öà¢ çàá³òûõ ³
ïàðàíåíûõ.

Ðý÷÷ó, ÿêàÿ ñòàëà íåïàêî³ëà, áûëà ïðàáëåìà ïàïà¢-
íåííÿ äûâ³ç³³. Ïàñëÿ çàêàí÷ýííÿ òðàâåíñêàãà íàñòóïëåííÿ
Ãàëî¢íàå êàìàíäàâàííå áûëî çàíÿòà áàÿì³ íà Óêðà³íå, à
òàìó ïà¢íî÷íû ôðîíò àäûãðûâà¢ äàïàìîæíóþ ðîëþ.
Ïàïà¢íåíí³ ïðûáûâàë³ ðýäêà ³ áûë³ íåøìàòë³ê³ÿ, à ñòðàòû
¢ ÷àñ á³òâà¢, ïà÷ûíàþ÷û àä Êàçÿí áûë³ äîñûöü çíà÷íûÿ.

Ïàñòàÿííûÿ áà³ ³ ñóòû÷ê³ íà ïåðàäïîëë³ âû÷ýðïâàë³
ñ³ëû àääçåëà¢, àñàáë³âà øòî íå áûëî ÷ûì ³õ ïàïà¢íÿöü.
Òàìó ñ³ëû ðàñòàâàë³ ç äíÿ íà äçåíü, äà ÷àãî ñïðû÷ûí³¢ñÿ
òàêñàìà òûô. Êàá íåÿê ïàïðà¢ëÿöü ñïðàâó, óçìàöíÿë³
áàÿâûÿ àääçåëû çà êîøò òûëàâûõ àðãàí³çàöûé. ²äýàëàì
áûëî, êàá ë³êàâûÿ ñóàäíîñ³íû áàÿâûõ àääçåëà¢ äà àääçåëà¢
òûëàâûõ ïåðàâûøàë³ 3:1. Ãîðø, õàöÿ ³ íå íàéãîðø ÿø÷ý,
âûãëÿäàëà ñïðàâà, êàë³ àäíîñ³íû òûÿ âûãëÿäàë³, ÿê 2:1.
Íåñïàêîé óçáóäæàëà ïðàïîðöûÿ 1:1.

Ó êàíöû ÷ýðâåíÿ ïà÷àëàñÿ äàêëàäíàÿ ðýâ³ç³ÿ ¢ñÿ-
ëÿê³õ äàïàìîæíûõ ñëóæá ç ìýòàé óçìàöíåííÿ ë³íåéíûõ
àääçåëà¢. Íå ¢äàëîñÿ çðàá³öü ìíîãà, áî àäñóòíàñöü äîáðûõ
êàìóí³êàöûé ³ íåäàõîï àáîçó ïàãëûíàë³ øìàò ñ³ë. Ç íåñïà-
êîåì ÿ òàäû ïåðàêàíà¢ñÿ, øòî ñóàäíîñ³íû áàÿâûõ ñ³ë äà
òûëî¢ ïàâîë³ íàáë³æàåööà äà 1:1.

       (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)
Ó òûõ óìîâàõ êîæíàÿ íàâàò íåçíà÷íàÿ ñòðàòà ¢

ëþäçÿõ áàëþ÷à àä÷óâàëàñÿ ¢ äûâ³ç³³, òî ³ òàêñàìà ñòðàòû,
ïàíåñåíûÿ ¢ âûïàäçå íà ßçíû, áûë³ ¢ ãýòàé ñ³òóàöû³
öÿæê³ì óäàðàì.

Ó òîé ñ³òóàöû³, ÷àêàþ÷û ðàøó÷àãà íàñòóïëåííÿ,
ìû àñëàá³ë³ ñâàå ñ³ëû.

Ç ðàáîò ðàñ³éñêàãà øòàáà ñ¸ííÿ ìû âåäàåì, øòî
íàñòóïëåííå ñàâåòà¢ ìåëà ðàñïà÷àööà àäðàçàííåì íàøàé
ïà¢íî÷íàé ãðóïû. Ïëàí òîé áû¢ íåñóìíåííà ðàöûÿíà-
ëüíû ³ ç óë³êàì òàêîé çíà÷íàé ïåðàâàã³ ñ³ë - âûêàíàëüíû.
Ñóïðàöü 10-àé ³ 8-àé äûâ³ç³é, à òàêñàìà ãðóï ãåíåðàëà¢
Åíäðûå¢ñêàãà ³ Ðæàíäêî¢ñêàãà ÿíû ìåë³ íà ôðîíöå 3 àðì³³:
4-þ, 15-þ ³ 3-þ ¢ ñêëàäçå 13 äûâ³ç³é ïÿõîòû ³ êîðïóñà
êàâàëåðû³.

Ñÿðãåå¢ ó ñâà¸é ïðàöû "Àä Äçâ³íû äà Â³ñëû" òàê
àï³ñâàå ïà÷àòàê äçåÿííÿ¢ ðàñ³éñêàãà êàìàíäàâàííÿ ³ ÿãî
íàìåð àäðýçàöü íàøóþ ïà¢íî÷íóþ ãðóïó:

 "Ó àïîøí³ÿ äí³ ÷ýðâåíÿ êàìàíäóþ÷û
ôðîíòó àñàá³ñòà àäâåäà¢ óñ³õ êàìàíäóþ÷ûõ ³
ïðàïàíàâà¢ ³ì äëÿ ñóìåñíàé àïðàöî¢ê³ øûðîêà
àáäóìàíû ïëàí íîâàãà ¢äàðó, ÿê³ ¢ âûïàäêó
ïîñïåõó ìå¢ ïðûâåñö³ äà àêðóæýííÿ ãàëî¢íàé
ìàñû ïðàö³¢í³êà, ñêàíöýíòðàâàíàé ó ðà¸íå
Ãåðìàíîâ³÷û - Ëóæê³ - Ãëûáîêàå. Ïëàí òîé ¢
àñíî¢íàé ñâà¸é ³äý³  ïàëÿãà¢ íà òûì, øòî:

1) 4-ÿ àðì³ÿ ¢ ñêëàäçå äûâ³ç³é ñòðàëüöî¢ ³
²²² êîðïóñà êàâàëåðû³ (10 ³ 15 äûâ³ç³³ êàâàëåðû³),
óòðûìë³âàþ÷û öÿñí³íó ïàì³æ àç¸ðàì³ Áåëàÿ
Åëüíÿ ³ Æàäî, ïàâ³ííà áûëà ïðàëàìàöü óìàöàâà-
íûÿ ïàç³öû³ ïðàö³¢í³êà ïàì³æ Äçâ³íîé ³ âîçåðàì
Áåëàÿ Åëüíÿ ³ âå÷àðàì äðóãîãà äíÿ á³òâû ìåëà
âûéñö³ äçâþìà äûâ³ç³ÿì³ ¢ ðà¸í Ãåðìàíàâ³÷û -
Øàðêà¢ø÷ûíà, àäêóëü ìåëà ðàçâ³öü óäàð ó ïà¢äí¸-
âûì ê³ðóíêó íà Àñ³íàãàðàäîê. Êàâàëåðûÿ ç àäîé
áðûãàäàé ñòðàëüöî¢ ïàâ³ííà áûëà ýíåðã³÷íà
âûñóíóööà ¢çäî¢æ ëåâàãà áåðàãà Äçâ³íû, çäàáû-
âàþ÷û ¢ñå öÿñí³íû ïàì³æ àç¸ðàì³ ¢ òûì àáøàðû,
ôàðñ³ðàâàöü ë³í³þ ñòàðûõ íÿìåöê³õ àêîïà¢ íà
ïî¢íà÷ àä âîçåðà Áàã³íñêàãà ³ âîçåðà Äðûñâÿòû ³
àäòóëü ê³íóööà íà¢ïðîñò íà ïî¢äçåíü äëÿ çàõîïó
ðà¸íà Ñâÿíöÿí.

2) 15-ÿ àðì³ÿ ¢ ñêëàäçå ïÿö³ äûâ³ç³é ñòðà-
ëüöî¢ ³ äçâþõ ñàìàñòîéíûõ áðûãàä êàâàëåðû³

ïàâ³ííà áûëà ïðàëàìàöü  óìàöàâàíûÿ ïàç³öû³ ïðàö³¢í³êà
¢çäî¢æ ÷ûãóíê³ íà Ìàëàäçå÷íà ¢ àãóëüíûì ê³ðóíêó íà
ôðîíò Ãëûáîêàå - Äîêøûöû.

3) 3-ÿ àðì³ÿ ¢ ñêëàäçå ÷àòûðîõ äûâ³ç³é ñòðàëü-
öî¢ ìåëà çàäàííå õóòêà âûñóíóööà ç ëÿñ³ñòàé ìÿñöîâà-
ñö³ âûòîêà¢ ðàê³ Áåðàç³íû ³ ¢äàðàì ó ïà¢íî÷íà-çàõîäí³ì
ê³ðóíêó ïåðàðýçàöü ÷ûãóíêó Ïîëàöê - Ìàëàäçå÷íà ¢ âàêî-
ë³öû ñòàíöû³ Ïàðàô'ÿíàâà (10 â¸ðñò íà çàõàä àä Äîê-
øûö).

4) 16-ÿ àðì³ÿ (5 äûâ³ç³é) ìåëà çàäàííå çàíÿöü
Ìåíñê; ìàçûðñêàÿ ãðóïà ïàâ³ííà áûëà àäöÿãíóöü óâàãó
ïðàö³¢í³êà, íàñòóïàþ÷û íà Áàáðóéñê ³ Ï³íñê.

Äëÿ âûêàíàííÿ âûøýé ïàçíà÷àíûõ çàäà÷ äàäàíà
4-é àðì³³ 12-ÿ äûâ³ç³ÿ ñòðàëüöî¢, à òàêñàìà ²²² êîðïóñ
êàâàëåðû³. Ó ñêëàä 15-é àðì³³ ¢âàéøë³ 4-ÿ, 11-ÿ, 16-ÿ, 33-
ÿ ³ 54-ÿ äûâ³ç³³ (6-ÿ äûâ³ç³ÿ ñà ñâà³ì àäðýçêàì ôðîíòó
áûëà ïåðàäàäçåíà 3-ÿé àðì³³)".

Ïëàí àêðóæýííÿ 1-é ïîëüñêàé àðì³³
(Ïàâîäëå Ñÿðãååâà)
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Ìàðøàë Ï³ëñóäñê³ ¢ ñâà¸é ïðàöû "1920 ãîä" íà-
çûâàå ðàñ³éñêàå çãðóïàâàííå ïàäðûõòî¢êàé "Ñÿäàíà"*.
Êàíåøíå "Ñÿäàí" òîé ïàâ³íåí áû¢ íàñòóï³öü, àäíàê äà ÿãî
íå äàéøëî, øòî íå çðàçóìåëà íå òîëüê³ äëÿ ìÿíå, àëå íàâàò
äëÿ ðàñ³éñêàãà êàìàíäàâàííÿ, ÿêî ñ¸ííÿ íåàõâîòíà ïðà ÿãî
ãàâîðûöü. Ö³ íå áûëî ðý÷÷ó â³äàâî÷íàé, ÿêàÿ ñàìà
íàïðîøâàëàñÿ, ìàþ÷û òðàéíóþ ïåðàâàãó ñ³ëà¢, ñêîí÷ûöü
ç êàðûêàòóðíà âûñóíóòàé íà ïî¢íà÷ ³ ¢ñõîä íàøàé ïà¢-
íî÷íàé ãðóïàé ³ íå ìåöü ç ¸é äà÷ûíåííÿ àæ äà êàíöà
âàéíû? Íå òðýáà áûëî á ÿå ïðàç öýëû ÷àñ àäñòóïëåííÿ
"ðàñïûëÿöü", "í³ø÷ûöü", "ïëþø÷ûöü" ³ äà ò.ï., êàá ïîòûì
íà ïðàöÿãó àäíîé íî÷û áûöü ̧ é ïàá³òûì³ çà 14 êì àä ðà-
ãàòàê Âàðøàâû. Òàêàÿ áûâàå ÷àñàì ³ðîí³ÿ âàéíû.

*   *   *

×àêàíàå ðàñ³éñêàå íàñòóïëåííå ðàñïà÷àëîñÿ ðàí-
êàì 4-ãà ë³ïåíÿ ïàñëÿ ïàïÿðýäíÿé ìîöíàé àðòûëåðûéñêàé
ïàäðûõòî¢ê³ àäíà÷àñîâà íà ¢ñ³ì ôðîíöå 1-àé àðì³³.

Óæî ïàñëÿ ïà¢äíÿ áûëî â³äíî, øòî ãðóïà Ñàâ³öêàãà
àäñòóïàå, àêàçâàþ÷û çàöÿòàå ñóïðàö³¢ëåííå. Àäñòóïëåííå
ãýòàå àäêðûëà äàðîãó ¢çäî¢æ Äçâ³íû, ÿê áû àäñëàíÿëà ¢ñþ
òýðûòîðûþ. Ãðóïà Ñàâ³öêàãà, ÿêàÿ çàìûêàëà âóçêóþ öÿñ-
í³íó ïàì³æ âîçåðàì Åëüíÿ ³ Äçâ³íîé, àä÷ûí³ëà ÿê áû ¢âàõîä,
ïðàç ÿê³ ìîã ñâàáîäíà ïðàéñö³ êîðïóñ êàâàëåðû³. Òî ¸í ³
ïàìàðøûðàâà¢ óçäî¢æ Äçâ³íû ¢ íàøûÿ òûëû. Òàêñàìà
ïàñëÿ ïà¢äíÿ ñòàëà âÿäîìà, øòî íàø ñóñåä ç ïðàâàãà áîêó,
VII ðýçåðâîâàÿ áðûãàäà, ðàçá³òà, àäñòóïàå íà çàõàä äàðîãàé
íà Ãëûáîêàå, à ç òûì ñóâÿçü ç êàìàíäàâàííåì 1-àé àðì³³
ïåðàðâàíà. Íà ôðîíöå 10-àé äûâ³ç³³ ¢ñå àòàê³ áûë³ êðûâàâà
àäá³òû, ³ äûâ³ç³ÿ ¢ öýëàñö³ ¢òðûìàëà ñâàå ïàç³öû³.

Øòàá 8-é äûâ³ç³³ çàïûòà¢, ö³ âà ¢ìîâàõ óçí³êøàé
ñ³òóàöû³ ÿ íå âàçüìó òóþ äûâ³ç³þ ïàä ìà¸ êàìàíäàâàííå.
Ìàþ÷û àäìî¢íû çàãàä àðì³³ ³ íå àöýíüâàþ÷û ÿø÷ý ñ³òó-
àöûþ ïåñ³ì³ñòû÷íà - àäìîâ³¢. 8-àÿ äûâ³ç³ÿ íå ìàþ÷û ñóâÿç³
ç êàìàíäàâàííåì àðì³³, óëàñíûì ðàøýííåì ðóøûëà íà
Ïàãîñò.

Òûì ÷àñàì øòàá ãðóïû ¢ Øàðêà¢ø÷ûíå ðûõòà-
âà¢ñÿ äà ïðû¸ìó íåïðûÿöåëüñêàé êîíí³öû. Ïðàäáà÷ûëàñÿ,
øòî ãýòàÿ êîíí³öà ïàñëÿ ¢õ³ëåííÿ çàïîðó ¢ âûãëÿäçå ãðóïû
ïàëêî¢í³êà Ñàâ³öêàãà, ñê³ðóåöàà íåïàñðýäíà ¢ íàøûÿ òûëû.
Àäëåãëàñöü ó 40 êì ìàãëà ÿíà ïðàéñö³ áåç ïåðàøêîä çà íå-
êàëüê³ ãàäç³í. ×àêàë³ ìû ÿå ç ãàäç³íû íà ãàäç³íó. Ñïàáîð-
í³÷àë³ ¢ òàêòû÷íûõ ïðàåêòàõ ³ çàäóìàõ, êàá íàëåæíà ïðû-
â³òàöü êàâàëåðûñòà¢. Ñëàáàÿ øòàáíàÿ ðîòà ç óñ³ì³ àô³öý-
ðàì³ øòàáà ïàäðûõòàâàëàñÿ äà àáàðîíû. Äàìû Øàðêà¢-
ø÷ûíû ïåðàòâàðûë³ñÿ ÿê áû ¢ ôàðòû. Êàëÿ ïà¢äíÿ ïðà-
éøëà ãàðà÷êàâàÿ ñïåøêà, ³ ÷àêàë³ ¢ ïî¢íûì ñïàêî³. Âå÷à-
ðàì, äà ïý¢íàãà æàëþ ïàäðûõòàâàíûõ äà áîþ, ñòàëà ¢æî
ÿñíà, øòî êîíí³öà ïàéøëà ¢ ³íøûì ê³ðóíêó.

Ìàí¸¢ð ãýòû õàðàêòýðíû äëÿ áîëüøûõ ãðóïîâàê
êîíí³öû. Ö³ êîðïóñ Ãàÿ äçåéí³÷à¢ ëàã³÷íà, ³äó÷û ¢ íàøûÿ

ãëûáîê³ÿ òûëû, ö³ ïàâ³íåí áû¢ ðûçûêíóöü ñòðàòàé íåêà-
ëüê³õ ãàäç³í íà òîå, êàá ó òûëàõ 10-àé ³ 8-àé äûâ³ç³é ñòâàðûöü
ïî¢íàå çàìÿøàííå ³ çðàá³öü ìàã÷ûìûì ñïëàíàâàíû
"Ñÿäàí"? Äàïóñêàþ, øòî òîå äðóãîå ïðûíåñëà á ðàñ³éñêàé
àðì³³ çíà÷íà áîëüø êàðûñö³.

Ç òîé ïåðñïåêòûâû ìû ìîæàì óñâÿäîì³öü ñàáå
ñïîñàá áàðàöüáû ç êîíí³öàé. Êîðïóñ ïàéøî¢ íà Ñâÿíöÿíû,
óí³êàþ÷û áà¸¢ ç ïÿõîòàé, ö³ ¢í³êàþ÷û àãíþ. Íàñî¢âàåööà
ïûòàííå, øòî á àäíàê áûëî, êàë³ á êîðïóñ òîé ñóñòðý¢ñÿ ç
ôàêòàðàì àãíþ ¢ âàêîë³öàõ Ñâÿíöÿí? Íå áûëî á ãýòà ðý÷÷ó
ïðîñòàé, í³ÿê³ÿ âÿë³ê³ÿ àääçåëû, í³ áðàâóðíûÿ àòàê³, í³
¢ðàãàííû àãîíü, à àãîíü íåâÿë³ê³õ àáîçíûõ ãðóï ïàä êà-
ìàíäàâàííåì ñìåëûõ êàëåã, ÿê³õ àáó÷ûë³ ¢ ì³ðíû ÷àñ, øòî
¢ òàê³õ âûïàäêàõ òðýáà çàáàðûêàäàâàööà ¢ ìóðàâàíûõ
äàìàõ, ìåöü íà ¢ñÿê³ âûïàäàê íåêàëüê³ áóõàíàê õëåáà ³ âÿäðî
âàäû, ³ øòî íàéâàæíåé - êàðàá³íû ³ øìàò áîåïðûïàñà¢.
Òàäû ç ïåñåíüêàé íà âóñíàõ ìîæíà áûëî á ïàâ³òàöü ìîöíà
ðàñ÷àðàâàíóþ òàê³ì ³íöûäýíòàì êîíí³öó.

Øòî áûëî á, êàá óñå àáîçí³ê³, ³íòýíäàíòû, øàô¸ðû
³, íàîãóë, ìóæ÷ûíû ¢ òûëàõ äûâ³ç³³ ñõàï³ë³ñÿ çà êàðàá³íû?
Êàë³ á áûë³ çàãàäçÿ ïàäðûõòàâàíûÿ äà ãýòàãà ³ àäïàâåäíà
íàñòðîåíûÿ ïñ³õàëàã³÷íà, òî íàéëåïøàÿ êîíí³öà ìóñ³ëà á
çã³íóöü. Â³òà¢ áû ÿå àãîíü ç êîæíàãà äîìà, ïåðàòâîðàíàãà
¢ ôîðò; êàíåøíå ïðû òàêîé ñ³ñòýìå àáàðîíû ñòðàòû áûë³
á çíà÷íà ìåíøûÿ.

Êàâàëåðûÿ ïàéøëà àäíàê ïà íàéìåíøàé ë³í³³ ñó-
ïðàö³âó. Ìåíø óñì³õàëàñÿ ̧ é áàðàöüáà ç íàøàé ïÿõîòàé,
÷ûì ïàøûðýííå ïàí³ê³ ¢ äàë¸ê³õ ³ áåçàáàðîííûõ òûëàõ.
Àäíàê ¢ òûì âûïàäêó íàëåæàëà çâûø ë¸ãêóþ ïåðàìîãó ³
ìàëà çíà÷íû òýðûòàðûÿëüíû çäàáûòàê ïåðàòâàðûöü ó
çíà÷íà öÿæýéøû ïîñïåõ ó ðà¸íå Ãåðìàíàâ³÷û - Ëóæê³ -
Øàðêà¢ø÷ûíà.

Øòî ¢ òîé ÷àñ äçåÿëàñÿ íà ôðîíöå 10-àé äûâ³ç³³?
Íà ïðàöÿãó ¢ñÿãî äíÿ 4 ë³ïåíÿ àáåäçâå ÿå áðûãàäû

ïåðàìîæíà àäá³âàë³ àòàê³ ëåâàãà êðûëà 4-àé àðì³³ Ñÿðãååâà.
Äðîáíûÿ òýðûòàðûÿëüíûÿ ïîñïåõ³ ðàñåéöà¢ ë³êâ³äàâàë³
àäðàçó êîíòðàòàêàì³.

Âå÷àðàì âàêîë çàïàíàâàëà ïî¢íàÿ ö³øà. Êàëÿ 22
ãàäç³í ÕÕ áðûãàäà ïàëêî¢í³êà Ñ³êîðñêàãà äàëàæûëà, øòî
êîíòàòàêàì³ âÿðíóëà ¢ñå ñâàå ïàç³öû³ ³ ¢òðûìë³âàå ³õ. Õ²Õ
áðûãàäà âûãíóëà ñâà¸ ïðàâàå êðûëî òðîõ³ íà çàõàä.

Âàðòà äàäàöü, øòî ï³øà ïðà òûÿ áà³ êàìàíäóþ÷û
àðì³³, ÿêàÿ àòàêàâàëà íàñ, Ñÿðãåå¢:

"Ïðàö³¢í³ê ìîöíà òðûìà¢ ñâîé ôðîíò ³ íàâàò
ñàì âûðàøû¢ àòàêàâàöü 52 áðûãàäó. ßêàÿ àäíàê àãí¸ì
àäá³ëà òûÿ ñïðîáû. Àäíà÷àñîâà ðýçåðâû, ÿê³ÿ ñòàÿë³
â³äî÷íà ïà-çà äðóãîé ë³í³ÿé àáàðîíû ê³íóë³ñÿ íà íàøû
àääçåëû ³ ïàñëÿ ¢ïàðòàãà áîþ âÿðíóë³ ñâà¸ äà¢íÿå
ñòàíîâ³ø÷à. Àòàêà 18-àé äûâ³ç³³ áûëà àäá³òà. Äçåíü òîé
êàøòàâà¢ äûâ³ç³³ êàëÿ 400 çàá³òûõ ³ ïàðàííûõ ³ ïàöÿãíó¢
çíà÷íû ðàñõîä áîåïðûïàñà¢".

Ó ïðûï³ñêàõ ïàäàå ³ ïðà êîëüêàñöü áîåïðûïàñà¢:

* “Ñÿäàí” - á³òâà ïðû Ñÿäàíå (ôð. la bataille de Sedan, íÿì. Schlacht von Sedan), òàêñàìà âÿäîìàÿ ÿê Ñÿäàíñêàÿ
êàòàñòðîôà — ãåíåðàëüíàÿ á³òâà Ôðàíêà-ïðóñêàé âàéíû, ÿêàÿ àäáûëàñÿ 1 âåðàñíÿ 1870 ãîäà êàëÿ íåâÿë³êàãà ôðàíöóçñêàãà
ãîðàäà Ñÿäàí. Çàêîí÷û¢øûñÿ ïî¢íûì ðàçãðîìàì àñíî¢íûõ ñ³ë ôðàíöóçñêàé àðì³³ ³ ïàëàíåííåì Íàïàëåîíà III, ÿíà
âûçíà÷ûëà çûõîä âàéíû. Ðýä.
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"Äûâ³ç³ÿ ïàòðàö³ëà ïà 300 ñíàðàäà¢
íà ë¸ãêóþ ãàðìàòó ³ ïà 50-80 íà öÿæêóþ, øòî
ïðû íàøûõ ñö³ïëûõ çàïàñàõ áûëî àä÷óâàëüíà
³ ïåðàâûøàëà íîðìó".

Òàìó çíî¢ ïàìûëÿåööà ãåíåðàë Øàï-
òûöê³, êàë³ ï³øà ¢ ñâà¸é êí³æöû:

"Ïà¢íî÷íàå êðûëî 10 äûâ³ç³³ òðû-
ìàëàñÿ, íå áóäó÷û ïàä ë³øíå ìîöíûì íàö³ñêàì,
ó òîé ÷àñ, êàë³ ïà¢äí¸âàå òðîõ³ àäûøëî, êàá
àáàïåðö³ñÿ íà VII ðýçåðâîâóþ áðûãàäó".

ßê â³äíî ç àï³ñàííÿïðàö³¢í³êà, íàö³ñê
áû¢ ³ âåëüì³ ìîöíû, à ïðàâàå êðûëî íå ìàãëî
àáàï³ðàööà íà VII áðûãàäó, áî áðûãàäû ¢æî
òàì íå áûëî.

Ñÿðãåå¢ óñïàì³íàå òàêñàìà ïðà çàõàäû
ðàñåéöà¢ ç íàìåðàì àáûñö³ ÕÕ áðûãàäó ç
ôëàíãó. Øòî äà íàñ, òî ìû íå àä÷óâàë³ òûõ òýí-
äýíöûé. Çäàâàëàñÿ, øòî ïðàö³¢í³ê ìàå ¢ ðàñ-
ïàðàäæýíí³ áîëüøóþ êîëüêàñöü æûâîé ñ³ëû ³
àäñþëü ÿãî âÿë³ê³ÿ ñòðàòû.

Àáâÿðãàþ÷û ìåðêàâàííå ãåíåðàëà Øàï-
òûöêàãà ïðà, ÿê êàæà, ñëàáû íàö³ñê íà 10 äûâ³-
ç³þ, ñöâÿðäæàþ òàêñàìà, øòî ìûëÿåööà ³ Ñÿð-
ãåå¢, ÿê³ ñöâÿðäæàå, øòî "Ñÿäàí" íå ¢äà¢ñÿ, áî
öýíòð áû¢ çà ìîöíû, à ôëàíã³ çàë³øíå ñëàáûÿ.
Âûãëÿäàå ãýòà òàê, øòî ¢ öýíòðû âåëüì³ ìîöíà
âûñóíóë³ 10-óþ äûâ³ç³þ, òàìó êðûëû çäîëåë³
âûêàíàöü àäõîä. Ãýòàãà íå áûëî. Ðàñ³éñêàÿ 15-
ÿ àðì³ÿ  ïðàðûâàþ÷û ôðîíò VII ðýçåðââîâàé
áðûãàäû, áðûãàäû 3-é äûâ³ç³³ ³ 11-é äûâ³ç³³
í³÷ûì íå ¢ïëûâàëà íà ñòàíîâ³ø÷à 10-é äûâ³ç³³,
ÿêàÿ òðûìàëàñÿ íà ñâà³õ ïàç³öûÿõ, õóò÷ýé, çàäî¢ãà. Êàá íå
àäûñö³ ë³øíå ïàñïåøíà, ïðàòðûìàëàñÿ äûâ³ç³ÿ ¢ òûì ðà¸-
íå äà 6 ë³ïåíÿ. Ïðàö³¢í³ê³ íàøû ìåë³ çàë³øíå øìàò ÷àñó,
êàá çðàá³öü "Ñÿäàí", à øòî òàãî íå ïàòðàô³ë³ çðàá³öü - ãýòà
³õíÿÿ â³íà.

Òàê çàêîí÷û¢ñÿ äçåíü 4 ë³ïåíÿ. À 24 ãàäç³íå ÿ çà-
ãàäà¢ àáåäçâóì áðûãàäàì àäñòóï³öü ³ ñêàíöýíòðàâàööà:
Õ²Õ - ó Ëóæêàõ, ÕÕ - ó Ãåðìàíàâ³÷àõ. Àäíà÷àñîâà âû-
ðàøû¢ ó âûí³êó ñêëà¢øàéñÿ ñ³òóàöû³ ïðûíÿöü êàìàíäà-
âàííå òàêñàìà ³ íàä 8-é äûâ³ç³ÿé ³ ç òîé ìýòàé âûñëà¢ ó
Ïàãîñò çàãàä, äóìàþ÷û, øòî ÿíà çíàõîäç³ööà òàì.

5-ãà ðàí³öàé ñ³òóàöûÿ âûãëÿäàëà íàñòóïíûì ÷ûíàì:
Õ²Õ áðûãàäà çìàãàëàñÿ ¢ âàêîë³öàõ Ëóæêî¢, à ÕÕ, í³ê³ì íå
àòàêîâàíàÿ, àäõîäç³ëà äà Ãåðìàíàâ³÷à¢. Çíî¢ òðýáà àáâåð-
ãíóöü öâåðäæàííå ï. Ñÿðãååâà, áûööàì áû ÿãî 18-ÿ äûâ³ç³ÿ
ìåëà ¢ òîé äçåíü ïîñïåõ, ïðàëàìà¢øû ïàç³öû³ 10-àé äûâ³ç³³.
Óæî íà ñâ³òàíí³ ÕÕ áðûãàäà íå ¢äàþ÷ûñÿ ¢ áà³, àäûøëà
áåç ïåðàñëåäó íåïðûÿöåëÿ, à ¢ Ãåðìàíàâ³÷àõ çí³ø÷ûëà
¢ñ¸, ÷àãî íå ìàãëà çàáðàöü ó ñâîé àáîç.

Ñÿðãåå¢ òàê òëóìà÷ûöü íÿ¢äà÷ó ìàí¸¢ðó:
"Çàáëûòàíàñöü ïåðøàïà÷àòêîâàãà ìàí¸¢ðó ³

íåêàòîðàÿ íåàäïàâåäíàñöü àñíî¢íàé ³äý³ ìàí¸¢ðó ðàç-
äðàáëåííå ñ³ëà¢ ïðûâÿë³ äà òàãî øòî 4-ÿ àðì³ÿ íå ìåëà
¢ëàñíàé ìàã÷ûìàñö³ àáûñö³ ôëàíã³ ïðàö³¢í³êà íà ïîë³
áîþ, ïàêîëüê³ ãàëî¢íàÿ ìàñà ïîëüñê³õ âîéñêà¢ áûëà

ðàçá³òà ëàáàâûì óäàðàì 15-é àðì³³ ³ ïðàäà¢æàëà
àäñòóïàöü ïåðàä äàñÿãíåííåì 15 àðì³ÿé, âûçíà÷àíûõ ̧ é
ìýòà¢".

Ãýòàå òëóìà÷ýííå íÿ¢äà÷û "Ñÿäàíó" ãó÷ûöü äî-
ñûöü ìóòíà. "Àäñòóï³öü", ìîæà, ³ íàëåæàëà, àëå íåÿê íå
âûïàäàëà. Í³ÿêàãà ëàáàâîãà ¢äàðó 15-ÿ àðì³ÿ ïà ìà¸é ãðóïå
íå íàíîñ³ëà. Ôðîíò Ãåðìàíàâ³÷û - Ëóæê³ àòàêàâàëà 18-ÿ
äûâ³ç³ÿ ïÿõîòû, ÿêàÿ, àäíàê, áûëà àäá³òà ³ çàòðûìàíà ¢ íà-
ñòóïëåí³ íà äâà äí³.

Íàîãóë, ðàñ³éñêàå êàìàíäàâàííå âåëüì³ àãóëüíà ³
íåàõâîòíà ãàâîðûöü ïðà ãýòû ïà¢íî÷íû ýï³çîä. Ìàþ÷û
òàêóþ âÿë³êóþ ïåðàâàãó ñ³ëà¢ ³ êîðïóñ êîíí³öû, íå ¢ìåë³
çí³ø÷ûöü äçâå äûâ³ç³³. Òóõà÷ý¢ñê³ ðàñïàâÿäàå, øòî ïîòûì
ïà ¢ñ¸é Ïîëüø÷û øóêà¢ æûâûÿ ïîëüñê³ÿ ñ³ëû, à ÿíû áûë³
òàê áë³çêà.

Ìà¸ òàêîå ¢ïàðòàå çíàõîäæàííå ¢ Øàðêà¢ø÷ûíå
ë³÷ó ñ¸ííÿ çà ïàìûëêó. Ìåëà ÿíà ñâàþ êðûí³öó ¢ çàë³øíå
äîáðûì ìà³ì ìåðêàâàíí³ ïðà ïðàö³¢í³êà. ß ë³÷û¢ óæî 4
ë³ïåíÿ âå÷àðàì, øòî àêðóæàíû, òàìó õàöå¢ ñêàíöýíòðà-
âàöü ñ³ëû, êàá äçå-íåáóäçü ïðàá³ööà. Ñïåøêà òóò ìàëà äà-
ïàìàãàëà. Òðýáà áûëî âûñâåòë³öü ñ³òóàöûþ. Í³êîë³ á ó
òîé ÷àñ íå çàïàäîçðû¢ ðàñ³éñêàå êàìàíäàâàííå ¢ òûì,
øòî âûøëå êîíí³öó äëÿ áàðàöüáû ç àáîçàì³, à ïÿõîöå
äàçâîë³öü "òàïòàööà" íà ïî¢íà÷û.

             (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)

Á³òâà íàä À¢òàé 4.VII.1920 ã.
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

Ñóâÿç³ íå áûëî íàäàëåé àí³ ç àðì³ÿé, àí³ ç ãðóïàé
ãåíåðàëà Åíäðûå¢ñêàãà. Êàìàíäç³ð Õ²Õ áðûãàäû ïàëêî¢-
í³ê Ìàëàõî¢ñê³ äàíîñ³¢ ïðà ðóõ íåïðûÿöåëüñê³õ êàëîí
ñïðàâà àä ÿãî ¢ ê³ðóíêó íà ïà¢äí¸âû çàõàä. Àí³ íà ïî¢íà-
÷û, àí³ íà ïî¢äí³ íå áûëî ÷óòíî àäãàëîñêà¢ áà¸¢. Ç Áðà-
ñëàâà ñ³ãíàë³çàâàë³, øòî ìàñû íåïðûÿöåëüñêàé êàâàëåðû³
ïàñî¢âàþööà íà çàõàä. ß âûðàøû¢ 8-þ ³ 10-þ äûâ³ç³³ ñêàí-
öýíòðàâàöü ó ðà¸íå Øàðêà¢ø÷ûíû. ß áû¢ óïý¢íåíû, øòî
ðàñ³éñêàÿ àðì³ÿ âûêîíâàå ìàí¸¢ð ç ìýòàé àêðóæýííÿ àáå-
äçâþõ äûâ³ç³é, òàìó àðãí³çàâà¢ âûâåäêó âà ¢ñå áàê³, øóêà¢
âûõàäó ç òîé íåâûðàçíàé ñ³òóàöû³. Àäíà÷àñîâà ÿ ìå¢
ñëàáóþ íàäçåþ, øòî áóäçå íàøàå êîíòðíàñòóïëåííå ç
ïà¢äí¸âàãà çàõàäó, à ãýòà äàñöü ìíå ìàã÷ûìàñöü óçàåìà-
äçåÿííÿ ç òûì êîíòðíàñòóïëåííåì ó ëþáûì ê³ðóíêó. ß
àäàñëà¢ óñå íåïàòðýáíûÿ àáîçû. À òàêñàìà øï³òàëüíû
àâàíãàðä ó ê³ðóíêó íà Ïàñòàâû. Ïåðàä ³ì³ âûéøë³ ãðóçàâûÿ
à¢òàìàá³ë³ ç êóëÿì¸òàì³. Ìåë³ ÿíû çàäàííå çàíÿöü âûõàä ç
áàëîò êàëÿ â¸ñê³ Êàçÿíû, à òàêñàìà áàðàí³öü àáîçû àä àòàê
êàâàëåðû³.

Íàêîëüê³ ¢ ê³ðóíêó Äç³ñíû ³ Ïàãîñòà ñ³òóàöûÿ áûëà
íåâûðàçíàÿ, íàñòîëüê³ ÿñíåé âûðûñî¢âàëàñÿ ¢ ê³ðóíêó
Ãëûáîêàãà ³ äàëåé íà ïî¢äçåíü. Íàøà 1-ÿ àðì³ÿ âûêîíâàëà
ãâàëòî¢íàå àäñòóïëåííå, à 8-ÿ ³ 10-ÿ äûâ³ç³³ áûë³ ïàê³íóòû
ñâàéìó ë¸ñó. ß ÷àêà¢ íà ñêàíöýíòðàâàííå ¢ñ¸é ãðóïû.

Òóò òðýáà äàäàöü, øòî ¢ ÷àêàíí³ íàñòóïëåííÿ øòàá
1-àé àðì³³ ðàçàñëà¢ ó ïàäðàçäçÿëåíí³ âåëüì³ ñòàðàííà
âûêàíàíóþ ñõåìó ë³í³³ ³ âóçëî¢ àáàðîíû íà ¢ñ¸é òýðûòî-
ðû³. Ïðàöà òàÿ ïàòûõàëà ðóö³íàé ³ íåðàçóìåííåì ðóõîìàé
âàéíû ³ ¢çí³êëàé ñ³òóàöû³. Ïëàí ãýòû íå ¢äàëîñÿ - ïðîñòàÿ
ðý÷ - ïðûìÿí³öü ïàñëÿ ïà÷àòêó íàñòóïëåííÿ, òî ³ êàë³ ñó-
âÿçü ç àðì³ÿé áûëà ñòðà÷àíà, ïàäðàçäçÿëåíí³ íå âåäàë³, øòî
ìàþöü ðàá³öü.

Ó âûí³êó, êàë³ ãðóïà Åíäðûå¢ñêàãà àäñòóïàëà íà
ïî¢äçåíü, 8-ÿ äûâ³ç³ÿ ³øëà íà ïî¢íà÷, ãðóïà Ñàâ³öêàãà - íà
çàõàä, à 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ñòàÿëà íà ìåñöû. Áûëî á ÿø÷ý ãîðø,
êàá ìû ¢çÿë³ Äç³ñíó ³ öÿïåð ìóñ³ë³ ÿå áàðàí³öü.

Òàê³ áû¢ âûí³ê íàñòóïàëüíûõ ïëàíà¢ íà ïî¢íà÷û ³
âûñî¢âàííÿ ïà¢íî÷íàãà êðûëà íà ¢ñõîä.

Ïàñëÿ ïà¢äíÿ àäøóêàë³ äîñûöü íåñïàäçÿâàíà,
íåéê³ì àêðóæíûì øëÿõàì, òýëåôîííóþ ñóâÿçü ç Äóí³ëàâ³-
÷àì³, äçå çíàõîäç³¢ñÿ ãåíåðàë Åíäðûå¢ñê³. Íà ìà¸ ïûòàííå
ïðà ñ³òóàöûþ ãåíåðàë àäêàçà¢, øòî ÿãî ãðóïà çíàõîäç³ööà

¢ àäñòóïëåíí³ íà ïà¢äí¸âû çàõàä. Ðàçìîâà òðûâàëà âåëüì³
êîðàòêà, áî ãåíåðàë ïàâåäàì³¢, øòî íå ìàå ÷àñó ³ ÷óå êóëÿ-
ì¸òíû àãîíü. Íà ìà¸ äàëåéøàå ïûòàííå, ö³ àä êàìàíäà-
âàííÿ àðì³³ íÿìà äëÿ ìÿíå çàãàäà¢, àäêàçà¢, øòî çàãàäà¢
íÿìà ³ ̧ í í³÷îãà íå âåäàå.

Íà òûì ðàçìîâà ïåðàðâàëàñÿ, à ðàçàì ç ̧ é ³ ñóâÿçü
íå òîëüê³ ç 1-àé àðì³ÿé, àëå, âûêàçâàþ÷ûñÿ âîáðàçíûì
ñòûëåì íàøûõ ïðàö³¢í³êà¢, "ç óñ³ì áóðæóàçíûì çàõàäàì".

Ñòàëà äëÿ ìÿíå â³äàâî÷íûì, øòî àðì³ÿ íå òîëüê³
ñóïðàöüäçåÿííÿ, àëå íàîãóë í³ÿêàãà ìàí¸¢ðó âûêàíàöü íå
ìîæà.

Òðýáà áûëî äçåéí³÷àöü íà ¢ëàñíû ðîçóì.

IV. Àäõîä

Ðàøýííå. - Ìàðø íà Âàðàïàåâà. - Íàìåð àáàðîíû
Â³ëüí³. - Äýïåøà ç Ñîëà¢ ç ïðàïàç³öûÿé ñòâàðýííÿ

ìîöíàé ãðóïû.

Ñ³òóàöûÿ áûëà âûêëþ÷íàÿ, ³ ïà¢ñòàâàëà ïûòàííå,
ö³ íå íàëåæûöü ÿå âûêàðûñòàöü ÿê³ì-íåáóäçü ñïîñàáàì.
²ñíàâàëà ìàã÷ûìàñöü óäàðó íà Ãëûáîêàå. Âåäà¢, àäíàê,
øòî 8-ÿ äûâ³ç³ÿ àäñòóïàå ç áàÿì³ ³ ïðà¢äàïðàäîáíà, ïàäõî-
äçÿ÷û äà Øàðêà¢ø÷ûíû, áóäçå ìåöü íåïðûÿöåëÿ íà
ïëÿ÷àõ. Àêðàìÿ òàãî ç áîêó Ëóæêî¢ ³ Ãåðìàíàâ³÷à¢ ó êîæ-
íóþ õâ³ëþ ìû ìàãë³ ÷àêàöü àòàê³.

ßêóþ êàðûñöü ìîã ïðûíåñö³ òàê³ ¢äàð?
Ìîæà, àòðûìàë³ á ëàêàëüíû ýôåêò, àëå ðûçûêà

¢áëûòâàííÿ àáåäçâþõ äûâ³ç³é ó çíà÷íà öÿæýéøóþ ñ³òóà-
öûþ áûëà âåëüì³ âÿë³êàÿ. Àäíàê íàéâàæíåéøûì ìîìàí-
òàì, ÿê³ ãàâàðû¢ ñóïðàöü óäàðó, áûëî òîå, øòî àðì³ÿ, áó-
äó÷û ¢æî ¢ ïî¢íûì àäõîäçå, íå ìàãëà ÿãî âûêàðûñòàöü.

Ïàä âå÷àð ïðûáû¢ ó Øàðêà¢ø÷ûíó ïàëêî¢í³ê Ïà-
æýðñê³, ÿê³ êàìàíäàâà¢ ó òîé ÷àñ 8-é äûâ³ç³ÿé. Ïðàç ïàðó
ãàäç³í ìåëà ïðûáûöü ÿãî äûâ³ç³ÿ. Íå¢çàáàâå ïàäûøëà ÕÕ
áðûãàäà. Ç Õ²Õ áûãàäàé ñóâÿç³ íå áûëî.

Íî÷ ç 5 íà 6 ë³ïåíÿ ì³íóëà ¢ íÿðâîâûì ÷àêàíí³.
Íàéâàæíåéøàé çàäà÷àé áû¢ âûâàä ãðóïû ç áàëîò,

ÿê³ÿ âåëüì³ ìîöíà àáöÿæàðâàë³ ìàã÷ûìàñöü ðóõà¢. Ïðàä-
áà÷û¢, øòî Êàçÿíû ³ Öâåðà÷ çàíÿòû íåïðûÿöåëüñêàé
êîíí³öàé, Âàðàïàåâà ³ Äóí³ëàâ³÷û ÿãî ïÿõîòàé. Âûðàøû¢
øóêàöü âûéñöÿ ¢ Âàðàïàåâå, à ç òîé ìýòàé âûéñö³ ç Øàð-
êà¢ø÷ûíû ç òàê³ì ðàçë³êàì, êàá íà òîé ïóíêò âûöÿöü íà
ñâ³òàíí³.
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Ïàêîëüê³ áàÿâû ¢äàðíû ïóíêò çâû÷àéíà ïåðàñî¢-
âà¢ñÿ ç óñõîäó íà çàõàä ³ ïî¢äçåíü, òî ÿ âûçíà÷û¢ ó ÿêàñö³
ïåðàäàâîé àõîâû ãðóïû ÕÕ áðûãàäó ïàëêî¢í³êà Ñ³êîð-
ñêàãà, ³ ñàì ðàçàì ç ̧ é âûðóøû¢. 8-ÿ äûâ³ç³ÿ, ÿêàÿ ìàðøû-
ðàâàëà ç Ïàãîñòà ¢ ïàñòàÿííûì êàíòàêöå ç íåïðûÿöåëåì,
çàáÿñïå÷âàëà òûëû. Àðòûëåðûÿ ³ àáîçû ìàðøûðàâàë³
ïàñÿðýäç³íå.

Ç Øàðêà¢ø÷ûíû øòàá ãðóïû âûéøà¢ 6 ë³ïåíÿ ïà-
ñëÿ ïà¢äíÿ. Ìàðøàë Ï³ëñóäñê³ ¢ ñâà¸é ïðàöû "1920 ãîä"
ïàäàå, øòî äûâ³ç³ÿ ïàê³íóëà Øàðêà¢ø÷ûíó 5 ë³ïåíÿ. Òàìó
òðýáà ñöâåðäç³öü, øòî ãðóïà âûéøëà òîëüê³ 6-ãà âå÷àðàì ³
øòî ðàñåéöû ìåë³ çâûø äâóõ ñóòàê äëÿ àðãàí³çàöû³ ñâàé-
ãî "Ñÿäàíó". Ñóöÿøýííåì ó òîé ñ³òóàöû³ áûëî, øòî ãðóïà,
ÿê ïàäàåööà, íå ñêàìïðàìåíòàâàëà ñÿáå çàë³øíå ïàñïåø-
íûì àäõîäàì, çðàçóìåëûì ó òàêîé ñ³òóàöû³.

Àäíà ðý÷, ÿêàÿ ìÿíå íåïàêî³ëà, áûëà àäñóòíàñöü
ñóâÿç³ ç Õ²Õ áðûãàäàé. Êîííûÿ âûâåäí³ê³, ÿê³ÿ äàáðàë³ñÿ
äà Ëóæêî¢, ñöâÿðäæàë³, øòî ÿå òàì íÿìà. Âûðàøû¢øû íà
ñâ³òàíí³ 7 ë³ïåíÿ âûöÿöü íà Âàðàïàåâà, ñïàäçÿâà¢ñÿ, øòî
¢ñòàíà¢ëþ ç ̧ é ñóâÿçü.

Ïàä÷àñ ìàðøó ÷óë³ñÿ àä Øàðêà¢ø÷ûíû âîäãóê³
ñëàáîãà àãíþ ïÿõîòû ³ àðòûëåðû³. Âûõîäç³ë³ àäòóëü àïîøí³ÿ
ïàäðàçäçÿëåíí³ 8-àé äûâ³ç³³. Ïåðàä ðàçâ³ëêàé äàðîã, ÿê³ÿ
âÿë³ íà Âàðàïàåâà ³ Êàçÿíû, ïðàâ¸¢ àãëÿä ìàðøûðàâà¢øûõ
ïàäðàçäçÿëåííÿ¢. Óñþäû ïàíàâà¢ óçîðíû ïàðàäàê. Óñå
ðàçóìåë³ çíà÷íàñöü ñ³òóàöû³ ³ ÷àêàë³ âûðàøàëüíàãà ñóòûê-
íåííÿ ç íåïðûÿöåëåì. Ç Áîðàê âûñëà¢ êîííûõ âûâåäí³êà¢
äàðîãàé íà Âàðàïàåâà.

Ïðàë³¢íû äîæäæ çóñ³ì ñàïñàâà¢ ³ òàê äðýííûÿ äà-
ðîã³. Âàçû ãðàçë³ ¢ òâàí³, à ïà êðóãëÿêàõ, ÿê³ì³ áûëà âûêëà-
äçåíà äàðîãà, àñàáë³âà öÿæê³ì áû¢ ïðàåçä äëÿ àðòûëåðû³
àáåäçâþõ äûâ³ç³é. Ãýòàÿ øìàòë³êàÿ àðòûëåðûÿ, ÿêàÿ ìåëà
âåëüì³ íåâÿë³êóþ êîëüêàñöü ñíàðàäà¢, áûëà ç-çà êåïñêàãà
ñòàíó äàðîã õóò÷ýé öÿãàñöþ, ÷ûì äàïàìîãàé. Íà âûïàäàê
íåéêàé àêöû³ ìåë³ á ç ̧ þ âÿë³ê³ÿ öÿæêàñö³, áî íå ìàãëà ç'å-
õàöü ç äàðîã³. Íàîãóë, áàëîòû ðàá³ë³ íåìàæë³âûì çàíÿööå
òîé ö³ ³íøàé ïàç³öû³.

À 2-îé ãàäç³íå íî÷û àòðûìà¢ àìàëü àäíà÷àñîâà
äâà äàíÿñåíí³ àä êîííàé âûâåäê³. Ïåðøàå, øòî ¢ Âàðàïàåâå
íÿìà íåïðûÿöåëÿ, äðóãîå, øòî Õ²Õ áðûãàäà çíàõîäç³ööà
¢ Ìîñàðû, äçå çàéìàå ïëàöäàðì ïåðàä ôðîíòàì íà ïî¢äí³.
ßê ìíå àïàâÿäà¢ ïàçíåé ïàëêî¢í³ê Ìàëàõî¢ñê³, ̧ í ìàðøû-
ðàâà¢ íà àäíîé õóòêàñö³ ç ðàñ³éñê³ì³ ïàäðàçäçÿëåííÿì³.

Íà ñâ³òàíí³ ïà÷à¢ñÿ âûõàä ç áàëîò. Ïàñëà¢ ýñêàäðîí
êîííûõ âûâåäí³êà¢ ç çàãàäàì çàíÿöü Äóí³ëàâ³÷û. Ïàä ïðû-
êðûöö¸ì 10-é äûâ³ç³³, ÿêàÿ çàíÿëà ³ ¢òðûìë³âàëà Âàðàïàåâà,
à ïîòûì ³ Äóí³ëàâ³÷û, ðàñïà÷à¢ñÿ âûõàä àáîçà¢, àðòûëåðû³
³ 8-é äûâ³ç³³. À 10-é ãàäç³íå ¢ñ¸ áûëî ñêîí÷àíà.

Ìû ñòàÿë³ íà öâ¸ðäàé çÿìë³, ïàäðûõòàâàíûÿ äà áîþ.
Àòðûìàë³ àäïà÷ûíàê äà 15 ãàäç³í. Êàíòàêòó ç íåïðûÿöåëåì
³ ñóâÿç³ ç êàìàíäàâàííåì àðì³³ ³ íàäàëåé íå áûëî.

Âûðàøû¢ ðóøûöü íà Â³ëüíþ.
Ó Âàðàïàåâå òðàï³¢ ó íàøûÿ ðóê³ ðàç'åçä, ÿê³ ñêëà-

äà¢ñÿ ç 10 êàçàêà¢ íà ÷àëå ç àô³öýðàì. Àä ³õ äàâåäàë³ñÿ,
øòî áðûãàäà êîíí³öû, ÿêàÿ ¢âàõîäç³ëà ¢ ñêëàä 15-é àðì³³,
çíàõîäç³ööà íåäçå ¢ ãýòàé âàêîë³öû ³ ðóõàåööà íà çëó÷ýííå

ç êîðïóñàì Ãàÿ. Ìû ïàâ³ííû áûë³ áûöü ãàòîâûì³ äà ñóòûê-
íåííÿ ç áîëüøûì³ ïàäðàçäçÿëåííÿì³ êîíí³öû, ³ òàìó ÿ
çãðóïàâà¢ àääçåëû ¢ âÿë³ê³ ÷àòûðîõêóòí³ê, ó ñÿðýäç³íå ÿêîãà
çíàéõîäç³ëàñÿ àðòûëåðûÿ ³ àáîçû. Áàê³ òàãî ÷àòûðîõêóòí³êà
äà¢æûí¸é ïà ïàðó ê³ëàìåòðà¢ ïàñî¢âàë³ñÿ ïà ïàëÿâûõ äà-
ðîãàõ ó ê³ðóíêó íà Ìàíêåâ³÷û (10-ÿ äûâ³ç³ÿ) ³ Ïàñòàâû (8-
ÿ äûâ³ç³ÿ).

Íàâàêîëëå áûëî ïóñòîå. Àí³ ñëåäó ñâà³õ, àí³ íåïðû-
ÿöåëÿ. ß ïðàäáà÷û¢, øòî Â³ëüí³ ïàãðàæàå êîðïóñ êîíí³öû,
³, íå ìàþ÷û í³÷îãà äëÿ ðàáîòû íà ïî¢íà÷û, ÿ ïðûñïåøû¢
òýìï ìàðøó ¢ ê³ðóíêó íà Êàáûëüí³ê.

ß âåäà¢, øòî Â³ëüíÿ áûëà ¢ôàðòûô³êàâàíà òàê çâà-
íàé ë³í³ÿé Øàïòûöêàãà. Íà ñàìàé ñïðàâå áûëî ãýòàå ¢ôàð-
òûô³êàâàííå ñëàáîå, àëå âà ¢ñÿê³ì ðàçå ñêëàäàëàñÿ ç äî-
ñûöü ñàë³äíàé ë³í³³ äðîòó íà ïàðó ê³ëàìåòðà¢ íà ¢ñõîä àä
ãîðàäà. Âûáðàë³ òóþ ë³í³þ äîáðà, ³ íàëåæàëà òîëüê³ ïàðà-
á³öü àïîðíûÿ ïóíêòû, êàá ãîðàä ìîã àáàðàíÿööà äîñûöü
äî¢ãà. Íàâàò êàë³ á ãýòàÿ ë³í³ÿ áûëà ïðàðâàíàÿ, òî öýëû
øýðàã ïàãîðêà¢, à äàëåé ìóðàâàíûõ áóäûíêà¢ ðàá³¢ ç
Â³ëüí³ ôàðòýöó íå ëàòâóþ äëÿ ¢çÿööÿ.

ß ë³÷û¢, øòî ¢ñ¸ òîå, øòî ìû ìåë³ íà ïî¢íà÷ àä Â³-
ëüí³, à ãýòà çíà÷ûöü 10-ÿ ³ 8-ÿ äûâ³ç³³ ïÿõîòû, ãðóïà Ñàâ³ö-
êàãà, Áàðóø÷àêà, ìàëûÿ ìàðøàâûÿ ÷àñòê³, íàðýøöå àõîâà
ë³òî¢ñêàé ãðàí³öû ìóñ³ë³ á ñàáðàööà ¢ Â³ëüí³. ßê æûõàð
Â³ëåíø÷ûíû ÿ çà¢ñ¸äû çàéçäðîñö³¢ Ëüâîâó ³ ÿãî ãåðà³÷íàé
àáàðîíå ¢ 1918 ãîäçå. ß ë³÷û¢, øòî öÿïåð ÷àðãà ïðûõî-
äç³öü äà Â³ëüí³³ ³ ÿø÷ý áîëüø ïðûñïåøâà¢ òýìï ìàðøó.

9 ë³ïåíÿ âå÷àðàì ãðóïà ñïûí³ëàñÿ ¢ Êàáûëüí³êó.
Òóò àòðûìà¢ ïåðøû àä ïà÷àòêó àäõîäó çàãàä êàìàíäàâàííÿ
1-àé àðì³³.

Çàãàä òîé íàê³ðî¢âà¢ äûâ³ç³þ ïàì³æ àç¸ðàì³ Ñâ³ð ³
Â³øíåâà, à ïîòûì íà Æîäç³øê³. Äàïóñêàþ, øòî òóò çðîá-
ëåíà íàéâÿë³êøàÿ ïàìûëêà âàéíû 1920 ãîäà, áî àäìîâ³ë³ñÿ
àä àáàðîíû Â³ëüí³ ³ øòî ïîòûì ³äçå Ãàðîäíÿ ç ë³í³ÿé Í¸-
ìàíà. Íå òîëüê³ àääàâàë³ ãîðàä, äàðàã³ ñýðöó êîæíàãà ç
íàñ, ³ ïàçáà¢ëÿë³ íàñåëüí³öòâà ìàã÷ûìàñö³ ïðàäýìàíñòðà-
âàöü ñâàþ ãàðà÷óþ ïðûâÿçàíàñöü äà Ïîëüø÷û, àëå ïàêàç-
âàë³ ïî¢íóþ àäñóòíàñöü ñòðàòýã³÷íàãà ïëàíó. Êàë³ íåøòà
ìàãëî àïðà¢äàöü òðûìàííå êàðäîíó íà À¢öå ³ Áåðàç³íå,
òî òîëüê³ ³ñíàâàííå âÿë³êàãà ñòðàòýã³÷íàãà ïëàíó. Ïëàíàì
òûì áûëî á íàðìàëüíà ðàçäçÿë³öü óâåñü ïà¢íî÷íû ôðîíò
íà äçâå ãðóïû, ç ÿê³õ àäíà - ïà¢äí¸âàÿ - àáàï³ðàëàñÿ á íà
Áðýñò-Ë³òî¢ñê, äðóãàÿ - ïà¢íî÷íàÿ - íà Â³ëüíþ ³ ë³í³þ
Í¸ìàíà ðàçàì ç Ãàðîäíÿé.

Áûöü ìîæà, øòî ¢äàðû ïðûìóñ³ë³ á íàñ äà àäñòóï-
ëåííÿ íà ë³í³þ Í¸ìàíà, ïàêóëü äûâ³ç³³ ç ïà¢äí¸âàãà ôðîíòó
íå ¢çÿë³ á óäçåë ó á³òâå. Ïðû ³ñíàâàíí³ àäíàê âÿë³êàé ãðó-
ïî¢ê³ íà ïî¢íà÷û ãýòàå àäñòóïëåííå áûëî á ìàí¸¢ðàì,
ÿê³ çðàá³¢ áû ìàã÷ûìàé ýâàêóàöûþ Â³ëüí³, òðûìàííå íà
ïðûéìàëüíàé àäëåãëàñö³ íàøûõ ñóïëÿìåíí³êà¢, à òàêñàìà
íîâûõ íåïðûÿöåëÿ¢ - êîâåíñê³õ ë³òî¢öà¢, à ïåðàäóñ³ì àáà-
ðîíó Ãàðîäí³, ÿêàÿ òàäû áûëà á êëþ÷îì ñòðàòýã³÷íàé ³
ïàë³òû÷íàé ñ³òóàöû³ íàøàé ïî¢íà÷û.

Ìóøó ïðûçíàöü, øòî òîé ïàäçåë ôðîíòó íà äçâå
ìàíÿ¢ðîâûÿ ãðóïû ïàäà¢ñÿ ìíå íàñòîëüê³ íàòóðàëüíûì ³
àáàâÿçêîâûì, øòî ïåðøàå ¢ðàæàííå, ÿêîå àòðûìà¢ ïàñëÿ
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ïðà÷ûòàííÿ çàãàäó àðì³³ áûëî, øòî Â³ëüíÿ ìàå ¢æî çàáÿñ-
ïå÷àíóþ àáàðîíó, à 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ïðûçíà÷àíà äëÿ äçåéíàñö³
íà ÿå ïåðàäïîëë³. Òîëüê³ ïàçíåé, êàë³ äûâ³ç³ÿ áûëà íàê³ðà-
âàíà íà Ñîëû ³ Àøìÿíû, à Â³ëüíþ ìû àääàë³ àìàëü áåç
áîþ, íå öÿæêà áûëî çðàçóìåöü, øòî ìû äçåéí³÷àåì, íà-
æàëü, áåç í³ÿêàãà ïëàíó. Òàê, ÿê ñòàÿë³ êàðäîíàì, òàê êàð-
äîíàì ³ àäñòóïàë³.

Çäàþ÷û ñàáå ñïðàâó, ÿê³ õàîñ ïà¢ñòàå ¢ êàìàíäà-
âàíí³, êàë³ çàãàäû âûêîíâàþööà íå äàêëàäíà, íÿãëåäçÿ÷û
íà ãýòà, ñ¸ííÿ øêàäóþ, øòî äàéøî¢ äà ìÿíå ¢ Êàáûëüí³êó
çàãàä 1-é àðì³³ ³ øòî çìóøàíû áû¢ ÿãî âûêîíâàöü.

Ë³÷ó, øòî êàë³ á 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ñê³ðàâàëàñÿ íà Â³ëüíþ
³ ðàçàì ç 8-é äûâ³ç³ÿé ³ 2-é ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàé äûâ³ç³ÿé, ç
ìàðøàâûì³ àääçåëàì³ ³ öûâ³ëüíûì íàñåëüí³öòâàì ðàñïà-
÷àëà àáàðîíó ãîðàäà, áà³ ïàéøë³ á ³íøûì øëÿõàì. Íàì íå
òîëüê³ íå ñïàòðýá³ëàñÿ á àääàâàöü Ãàðîäíþ ìàëûì àääçå-
ëàì êîíí³öû, àëå, ìîæà áûöü, íå áûë³ á çìóøàíû ïàçíåé
á³ööà ïàä Ðàäçûì³íàì.

Íàæàëü äûâ³ç³þ íàê³ðàâàë³ ¢çäî¢æ ôðîíòó íà ïî¢-
äçåíü. Íà ñ¸ííÿ ¢ àðõ³âàõ 1-àé àðì³³ ³ ïðàöû êàìàíäóþ÷àãà
ôðîíòó çíàéõîäç³ì çàãàäû ïðà çàíÿööå òûõ ö³ ³íøûõ áàÿ-
âûõ àäðýçêà¢, ðàñöÿãíóòûõ àä ñàðàêà äà øàñö³äçåñÿö³ ê³ëà-
ìåòðà¢. Çàãàäû òûÿ àìàëü í³êîë³ äà äûâ³ç³³ íå äàõîäç³ë³ ¢
÷àñ.

Äàëåéøû ïåðàõîä àäáûâà¢ñÿ ¢çäî¢æ íåïðûÿöåëü-
ñêàãà ôðîíòó. Ñ³ëû äûâ³ç³³ ìàðíàâà¢ íà áà³ íà ìà³ì ëåâûì
êðûëå, ÿêîå, âûêîíâàþ÷û âûçíà÷àíû çàãàäàì ïåðàõîä,
ïàñòàÿííà òðýáà áûëî ïàäñòà¢ëÿöü ïàä íåïðûÿöåëüñê³ÿ
¢äàðû. Òàê áûëî àäíîëüêàâà ÿê ïàä Ñìàðãîííþ, òàê ³ ïàä
Òðàêåëÿì³, à òàêñàìà êàëÿ Ñàãàí ³ Ë³äû. Ìàðøûðàâà¢ ïåðàä
íåïðûÿöåëåì, òðàöÿ÷û ëþäçåé ³ ýíåðã³þ íà âûêàíàííå
ïàìûëêîâàãà çàãàäó êàìàíäóþ÷àãà àðì³³; ñëàáûì ñóöÿ-
øýííåì äëÿ íàñ ñ¸ííÿ ̧ ñöü âåäàìàñöü, óçÿòàÿ ç êí³æê³ ãåí.
Øàïòûöêàãà, øòî ðàá³ëàñÿ ãýòà ñóïðàöü ÿãî âîë³.

Öÿæêà ãàâàðûöü ïðà âûêàíàííå òàãà÷àñíûõ çàãàäà¢
êàìàíäàâàííÿ àðì³³, áî ÿê óæî àäçíà÷à¢, çàãàäû òûÿ çâû-
÷àéíà ïðûõîäç³ë³ çàïîçíà ³ ïàòðàáàâàë³ çàéìàöü òóþ ö³
³íøóþ ë³í³þ "àä - äà", êàë³ áûëî â³äàâî÷íà, øòî ñ³ëû äûâ³ç³³
òðýáà áûëî òðûìàöü êàìïàêòíà.

Êàìïàêòíàñöü òàÿ ïàäàâàëàñÿ òûì áîëüø íåàáõîä-
íàé, øòî êîëüêàñíû ñêëàä áû¢ âåëüì³ í³çê³. Àä êàíöà òðà¢íÿ
äûâ³ç³ÿ áûëà ¢ ïàñòàÿííûõ áàÿõ, íåñó÷û ñòðàòû. Ïàïà¢íåí-
íÿ¢ íå áûëî í³ÿê³õ, ñòîìëåíàñöü âåë³çàðíàÿ. Ïðûõîäç³ëà
àïàñåííå, øòî ïðû äàëåéøûõ òàê ôàðñàâàíûõ ìàðøàõ ñ³-
ëû ÿå ðàñòàíóöü çóñ³ì.

Òàìó ç Ñîëà¢, íå ìîãó÷û ãëÿäçåöü äàëåé íà òîå,
øòî ðîá³ööà, âûñëà¢ êàìàíäàâàííþ àðì³³ íàñòóïíóþ äý-
ïåøó:

“Êàìàíäàâàííå 10-é äûâ³ç³³, 13.VII.1920, 15-ÿ
ãàäç³íà, L. 1129/îð.

Êàìàíäàâàííþ 1-àé àðì³³.
Ïàñëÿ àäñòóïëåííÿ 8-é äûâ³ç³³ íà ë³í³þ Àñòðàâåö-

Ðûíäçÿíû 10-ÿ äûâ³ç³ÿ çàíÿëà ë³í³þ ðàê³ Â³ë³³ àä 17-é
äûâ³ç³³ äà 8-é äûâ³ç³³ ïÿõîòû. Àïîøí³ÿ áà³ íà íàøûì
ôðîíöå, à òàêñàìà òàêòûêà íåïðûÿöåëÿ çìóøàþöü ìÿíå
äàëàæûöü êàìàíäàâàííþ àðì³³ íàñòóïíàå:

1) Ë³÷ó íåàáõîäíûì öàëêàì àäìîâ³ööà àä òàê-
òûê³ àáàðîííûõ ë³í³é, à ïåðàéñö³ äà òàêòûê³ áîëüøûõ
ãðóï ³ àðì³é. Ïåðøàé òàêîé ãðóïàé ìàãëà á áûöü ãðóïà
ç 8-é, 10-é ³ 17-é äûâ³ç³é, ÿêàÿ ïðûêðûòà ç óñõîäó íÿ-
ìåöê³ì³ àêîïàì³ ³ ðàêîé Â³ë³ÿé, áàçóåööà íà ë³í³³ Ë³äà -
Â³ëüíÿ, àäêóëü  ìàå ÿê íàéõóò÷ýé àòðûìàöü ïàïà¢íåííå,
áîåïðûïàñû ³ ïðàâ³ç³þ, áóäçå ëåïø áàðàí³öü Â³ëüíþ, ÷ûì
òîíêàÿ ë³í³ÿ. Ñ³ëà ³ òàêòûêà íàøà ìóñ³ëà á ïàëÿãàöü íà
àòàêàõ òûõ ãðóï, à íå íà àáàðîíå òîíê³õ äî¢ã³õ ë³í³é áåç
ðýçåðâà¢. Ïðû ïðûçíà÷ýíí³ êàìàíäç³ðà ãýòàé ãðóïû íå
ïàâ³ííà êàìàíäàâàííå ñòðûìë³âàööà ðàíãàì³ ³ ñòàð-
øûíñòâàì. ß ãàòîâû ïàäïàðàäêàâàööà àô³öýðó ëþáîãà
ðàíãó, ÿêîãà ïðûçíà÷ûöü êàìàíäàâàííå.

2) Íà ¢ñå ïðîñüáû äûâ³ç³³ àá ïàïà¢íåíí³ äûâ³ç³ÿ
íå àòðûìàëà í³ÿêàãà àäêàçó. ß íå ìàãó ïàäàáðàöü äî-
ñûöü ìîöíûõ ³ íàéáîëüø ïåðàêàíàëüíûõ âûðàçà¢, ÿê³ì³
çâÿðòàþñÿ äà êàìàíäàâàííÿ. Ñ³ëû ëåâàãà êðûëà àðì³³,
ÿê³ÿ àìàëü äâà ìåñÿöû âÿäóöü íåñóïûííûÿ áà³ ç ïåðàâàæ-
íûì íåïðûÿöåëåì, òàê âû÷àðïàíû ³ êîëüêàñíà ìàëûÿ,
øòî êàë³ êàìàíäàâàííå ãýòàãà íå ðàçãëåäç³öü ³ íå ïðû-
øëå ïàïà¢íåííÿ, ç æàëåì ìóøó ïàâåäàì³öü, øòî ïàçà-
ñòàëû ÿø÷ý âûäàòíû áàÿâû ³ ³äýéíû ìàòýðûÿë 10-é
äûâ³ç³³ çìàðíóåööà, áî ÿø÷ý ìîæàì àáûñö³ñÿ áåç àáóòêó
³ ÿäû, àëå íå ìîæàì àáûñö³ñÿ áåç ëþäçåé.

Ë. Æàë³ãî¢ñê³, ãåí.-ïàäïàðó÷í³ê”.

Ñòàíàâ³ëàñÿ øòî ðàç ëåïø áà÷íà, øòî ìû äçåé-
í³÷àåì áÿñïëàíàâà.

Êàìàíäç³ð ðîòû, ÿê³ ìàå çàäàííå àáàðàíÿöü ïý¢íû
ïóíêò, ìóñ³öü ìåöü ïëàí òîé àáàðîíû. Òàê³ ïëàí êàíòðà-
ëþå âûøýéøàå êàìàíäàâàííå ³ ¢íîñ³öü ñâàå ïàïðà¢ê³;
ïëàíó òàãî ³íøû êàìàíäç³ð ðîòû, ÿêàÿ äçåéí³÷àå íà òîé
ñàìàé òýðûòîðû³, óæî ñàìàâîëüíà çìÿí³öü íå ìîæà. Òàê
äçååööà íà ¢ñ³õ óçðî¢íÿõ ³åðàðõ³³. Íà ìàþ äóìêó òàêîãà
ïëàíó àäíîñíà äà ïà¢íî÷íàãà àäðýçêó ôðîíòó ¢ íàñ íå
áûëî, ïðûíàìñ³ íå ñóñòðàêà¢ñÿ ç ³ì í³ ¢ æûöö³, í³ ¢ êí³æöû
ãåí. Øàïòûöêàãà.

Ë³÷ó, øòî Ãàëî¢íàå êàìàíäàâàííå íå ìîæà áûöü
âîëüíàå àä ïðýòýíç³é, áî íàäçÿë³ëà ë³øíÿé à¢òàíîì³ÿé
êàìàíäàâàííå ôðîíòó. Ìàðøàë Ï³ëñóäñê³ ¢ "1920 ãîäçå"
ï³øà, øòî ç ïà÷àòêàì íàñòóïëåííÿ õàöå¢ ñòâàðýííÿ áîëü-
øûõ ãðóïîâàê ³ àäñòóïëåííÿ ëåâàãà êðûëà. Ãàâîðûöü ïðà
òîå çàãàä Âÿðõî¢íàãà êàìàíäàâàííÿ ¹ 7344/²²² àä 9 ë³ïåíÿ
1920 ã. Àäíîñíàÿ âûíÿòêà ç òàãî çàãàäó ãó÷ûöü òàê:

"Ë³í³ÿ, ÿêóþ ãàë. êàì. âûçíà÷àå ÿê êðàé íàøàãà
àäõîäó, íàñòóïíàÿ:

Ë³í³ÿ Çáðó÷à - ïðûêðûöö¸ Òàðíîïàëÿ ³ Áðîäà¢ íà
ïà¢íî÷íû ¢ñõîä àä òîé ìÿñöîâàñö³, äàëåé Ñòûð, Ëóí³íåö,
äà¢íÿÿ ë³í³ÿ íÿìåöê³õ àêîïà¢ ç óòðûìàííåì ðà¸íà Â³ëüí³
ç óë³êàì óçí³êøàé òàì ñ³òóàöû³.

Ïðû âûõàäçå íà ãýòóþ ë³í³þ ìóñ³öü áûöü ãðóïî¢-
êà, ïðûñòàñàâàíàÿ (ó ïåðøàé ôàçå) äà àêòû¢íàé àáà-
ðîíû ïðàç ñòâàðýííå ìîöíûõ ãðóï, ñóâÿçü ïàì³æ ÿê³ì³
¢òðûìë³âàöü ç äàïàìîãàé ñëàáûõ ñ³ë àáî ¢ñÿëÿê³õ ³íøûõ
ñðîäêà¢ ñóâÿç³".

           (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

Áûëî ãýòà ¢æî, àäíàê, çà ïîçíà. Ïëàí êàìàíäàâàííÿ
ôðîíòó ïàâ³íåí áû¢ áûöü ïðàêàíòðàëÿâàíûì ÿø÷ý ç³ìîé,
à ç íàäûõîäàì âÿñíû íàëåæàëà ïàäðûõòàâàöü òýðûòîðûþ.
Êàë³ á àáàðîíà áûëà ãàòîâà, ìîæíà áûëî á äóìàöü ïðà
àòàêó íà Ê³å¢. Ãýòàÿ àáàðîíà ïàäðûõòàâàíà íå áûëà. Íå
áûë³ òàêñàìà ïàäðûõòàâàíû ñðîäê³, íåàáõîäíûÿ íà âûïàäàê
íÿ¢äà÷û. Íå áûëà ïàäðûõòàâàíà í³ òýðûòîðûÿ, í³ ìàí¸¢ð.
Íà ïàìûëê³ íàøûõ ïðàö³¢í³êà¢ ìû íå ìàãë³ ðàçë³÷âàöü, à
¸ñöü ôàêòàì, øòî êàë³ á íà òûì áàêó íå çäçåéñí³ë³ ¢ðàæ-
âàëüíûõ ïàìûëàê, òî ¢ñÿ ïà¢íî÷íàÿ ãðóïà ìóñ³ëà á ïåðà-
ñòàöü ³ñíàâàöü.

Íå ¸ñöü ñ¸ííÿ íàøûì çàäàííåì ðàçâàæàöü, ÷ûÿ
ãýòà â³íà ³ êðûòûêàâàöü ðàñïàðàäæýíí³ êàìàíäàâàííÿ. Íå
ïðà êðûòûêó òóò ³äçåööà. ²äçåööà ïðà ã³ñòàðû÷íóþ ïðà¢äó,
ÿêàÿ ïðàñâÿòëÿëà á, ÷àìó ìû, ïåðàâûøàþ÷û íàøàãà
ïðàö³¢í³êà ç ïóíêòó ïîãëÿäó ìàðàëüíàãà, à ÷àñòêîâà íàâàò
ìàòýðûÿëüíà, âûìóøàíû áûë³ âûêîíâàöü ãýòû ãàíåáíû
àäõîä áåç í³ÿêàé ìàíÿ¢ðîâàé ³äý³, áåç òýìïåðàìåíòó, áåç
âîë³.

Ó âûí³êó äçâå äûâ³ç³³ çàì³æ òàãî, êàá ìåöü âûðàçíàå
çàäàííå ³ ìýòó, ó âûêàíàíí³ ÿê³õ ìàãë³ ðàçãàðíóöü âà ¢ñ¸é
ïà¢íàöå ñâàå áàÿâûÿ ³ ìàðàëüíûÿ ñ³ëû, çàì³æ òàãî, êàá
âûêîíâàöü ïëàí ³ ³ñö³ ïà íàòóðâëüíàé äàðîçå àäõîäó, ìóñ³ë³
öÿãàööà ïà àøìÿíñê³ì ³ ë³äñê³ì áåçäàðîææû, íå ïðûíî-
ñÿ÷û í³ÿêàé êàðûñö³ äëÿ ñïðàâû ³ ¢ íàéãîðøûõ óìîâàõ
âåñö³ íåïàòðýáíûÿ áà³, ÿê³ÿ í³ø÷ûë³ ³ òàê ñö³ïëûÿ ³õ ñ³ëû,
âû÷ýðïâàë³ ³õ ô³ç³÷íà ³ í³ äà ÷àãî íå âÿë³.

Òàìó ¢ àäõîäçå ìåë³ ìû íå òîëüê³ ñòðàòýã³÷íûÿ, àëå
³ òàêòû÷íûÿ ïðîìàõ³. Ê³íó¢ ̧ í òàêñàìà íÿñëóøíû öåíü íà
äîáðàå ³ìÿ íàøàé àðì³³.

V. Ïàä Ãàðîäíÿé

Ìàðø ç Ë³äû íà Ãàðîäíþ. - Ðàñïàðàäæýíí³ øòàáà
àðì³³ ïà äàðîçå. - Ñ³òóàöûÿ ïàä Ãàðîäíÿé. - Ïåðàõîä

Í¸ìàíà. - Ïðà çàãàäû ç àðõ³âà¢.

Êàë³ ìû 17 ë³ïåíÿ ïàäõîäç³ë³ äà Ë³äû, àòàêàâàë³ äû-
â³ç³þ íåïðûÿöåëüñê³ÿ àääçåëû, ÿê³ÿ àòðûìàë³ ïåðàä ãýòûì
çíà÷íû ïîñïåõ ó áàÿõ ç íàøàé 17-é äûâ³ç³ÿé ïÿõîòû ïàä
Ãåðàí¸íàì³. Ïàñëÿ à÷ûø÷ýííÿ ñàáå ïåðàõîäó öåðàç ìàñòû
íà ðàöý Æûæìå Õ²Õ áðûãàäà ¢âàéøëà ¢ Ë³äó, à ÕÕ ñòàëà

íà Â³ëåíñê³ì òðàêöå.
Ç óë³êàì òàãî, øòî ¢ ðà¸íå Ë³äû ñêàíöýíòðàâàëàñÿ

çíà÷íàÿ êîëüêàñöü àääçåëà¢, âûøýéøàå êàìàíäàâàííå
ïëàíàâàëà íàñòóïàëüíóþ àêöûþ. Äà ãýòàãà, àäíàê, íå äà-
éøëî. Øòàáà àðì³³ ¢æî òàì íå áûëî, à Ë³äó àáñòðýëüâàë³
íåêàëüê³ ïàëÿâûõ ðàñåéñê³õ ãàðìàò. Ó ãîðàäçå ³ íà âàêçàëå
ïàíàâà¢ ïàí³÷íû íàñòðîé.

Ó Ë³äçå äûâ³ç³ÿ àòðûìàëà âûï³ñêó ç çàãàäó êàìàí-
äóþ÷àãà àðì³³, ïàâîäëå ÿêîé ìû ìåë³ íàê³ðàâàööà íà Ãà-
ðîäíþ ³ çàíÿöü àäðýçàê àä Ïàïëà¢ äà Äðóñêåí³ê. Ðàçë³ê
÷àñó ïàêàçâà¢, øòî íåïðûÿöåëü ìå¢ áîëüø êàðîòêóþ äà-
ðîãó, ³äó÷û ïðàç Â³ëüíþ ïàä Ãàðîäíþ, ÷ûì ìû, êðóæà÷û
íà Ñîëû - Àøìÿíû - Êàíâàë³øê³ - Ë³äó.

Ïàâîäëå àöýíê³ ñ³òóàöû³ ³øëîñÿ íå ñòîëüê³ ïðà
íàçâàíû àäðýçàê, êîëüê³ ïðà Ãàðîäíþ, íà ÿêóþ íåïðû-
ÿöåëü áåç ñóìíåííÿ ñê³ðóå. Âûðàøû¢ çà òðû ïåðàõîäû
ïðàéñö³ äà Ãàðîäí³ ³ áûöü òàì 19 ë³ïåíÿ. Ïàñëÿ àääàííÿ
àäïàâåäíàãà çàãàäó ïàñëà¢ ÿãî ëàêàìàòûâàì áðîíåöÿãí³êà
¢ íàéäàëåé ðàçìåø÷àíóþ ÕÕ áðûãàäó, ÿêàÿ ÿãî òàêñàìà
àòûìàëà ó ÷àñ.

Ó ïàïÿðýäí³ì àäõîäçå äûâ³ç³ÿ ïðàéøëà çâûø 300
ê³ëàìåòðà¢, ö³ áåðó÷û ¢ ñÿðýäí³ì, ïà 30 ê³ëàìåòðà¢ øòî-
äçåíü. Ïåðàõîä àäáûâà¢ñÿ ïà öÿæê³õ äàðîãàõ, ïðû äðîáíûõ,
àëå àìàëü øòî ïàñòàÿííûõ ñóòû÷êàõ íà ïðàâûì êðûëå.
Ëþäç³ áûë³ æóäàñíà çìó÷àíû, ³ çäàðàë³ñÿ õâ³ë³, ó ÿê³ÿ ãóá-
ëÿëàñÿ ¢âàãà äà ¢ñÿê³õ íåáÿñïåêà¢. Áåðó÷û àäíàê ñ³òóàöûþ
öàëêàì, íàñòðîé ïàíàâà¢ äîáðû. Ñêëàäâàëàñÿ ¢ðàæàííå,
øòî ìû âûêîíâàåì íå àäõîä, à ìàí¸¢ð ó ÷àêàíí³ á³òâû íà
Í¸ìàíå. Óñ³õ àäíàê òðûâîæûëà äóìêà, øòî àäõîäç³ì çàäà-
ë¸êà ³ ïðû òûì êåïñêàé äàðîãàé, àáì³íàþ÷û Â³ëüíþ.
Âûêîíâàíû öÿïåð ìàðø íà Ãàðîäíþ ïàêàçâà¢ íà ïàâàðîò
äûâ³ç³³ äà íàðìàëüíàãà ê³ðóíêó. ²øëîñÿ òîëüê³ ïðà òîå, êàá
íå ñïàçí³ööà. ß äàïóñêà¢, øòî äûâ³ç³ÿ ïàäûäçå äà Ãàðîäí³
àäíà÷àñîâà ç íåïðûÿöåëåì.

Ó ïåðøû äçåíü ìàðøó ïðàéøëà ãðóïà (10-ÿ ³ 8-ÿ
äûâ³ç³ÿ, ÿêàÿ äàëó÷ûëàñÿ) ó ê³ðóíêó ç Ë³äû íà Ãàðîäíþ 30
ê³ëàìåòðà¢, à ðàçàì ç ìàðøàì, ÿê³ àäáû¢ñÿ ¢ òîé äçåíü äà
Ë³äû - 54 ê³ëàìåòðû. Ñ³òóàöûÿ çìÿí³ëàñÿ íàñòîëüê³, øòî
öÿïåð íå ëåâàå êðûëî, à ïðàâàå áûëî ïàäñòà¢ëåíà ïàä
óäàðû íåïðûÿöåëÿ ç ïî¢íà÷û. Íà ïà¢íî÷íû çàõàä àä Ë³äû
íåéê³ âÿë³ê³ àääçåë íåïðûÿöåëüñêàé êîíí³öû, â³äî÷íà,
ïðàêðà¢øûñÿ ëÿñàì³, çàñïå¢ ÕÕ áðûãàäó íà ìàðøû
ïàä÷àñ ïåðàõîäó áàëîö³ñòàé ðý÷ê³ Äç³òâû ïàä ìÿñöîâàñöþ
Ìûòî.
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Íà äðóã³ äçåíü ïàä÷àñ àæûööÿ¢ëåííÿ äðóãîãà ïåðà-
õîäó äà Ñê³äçåëÿ àòðûìà¢ àä êàìàíäàâàííÿ àðì³³ çàãàä
çàòðûìàööà íà ñóòê³. Íå ìîãó÷û çðàçóìåöü ïðû÷ûíû
ãýòàé çàòðûìê³, ÿ àäðàçó äóìà¢, øòî ê³ðà¢í³öòâà àðì³³ ìàå
íàìåð ïåðàéñö³ ¢ íàñòóïëåííå ³ øêàäàâà¢, øòî ¢ ïåðøû
äçåíü âûêàíà¢ òàê³ âÿë³ê³ ïåðàõîä. Í³÷îãà, àäíàê, íå çìÿ-
í³ëàñÿ, ³ íå àòðûìà¢øû ³íøàãà çàãàäó, ìóñ³¢ ó íàñòóïíû
äçåíü ìàðøûðàâàöü äàëåé.

Êàë³ ñ¸ííÿ ÿ øóêàþ ïðû÷ûíû òîé ôàòàëüíàé äëÿ
ìÿíå çàòðûìê³, äàâåäâàþñÿ ç àêòà¢ 1-é àðì³³, ÿê³ÿ çíàõî-
äçÿööà ¢ àðõ³âàõ Âàéñêîâàãà ã³ñòàðû÷íàãà áþðî, øòî âûäàë³
¢ òîé ÷àñ ³íñòðóêöûþ ïà àäõîäçå, ó ÿêîé êàìàíäàâàííå
àðì³³ äàêëàäíà ïðàäáà÷ûöü, ó ÿê³ ÷àñ ³ äçå ïàäðàçäçÿëåíí³
ìàþöü çíàõîäç³ööà. ²íñòðóêöûÿ òàÿ çàãàäâàëà äàñÿãíóöü
ìýòû çà òðû äí³. Ïàêîëüê³ ÿ, íå âåäàþ÷û òîé ³íñòðóêöû³,
ïðûéøî¢ ç ãðóïàé óæî 19 ë³ïåíÿ âå÷àðàì ïàä Ãàðîäíþ,
òàìó çàòðûìàë³ ìÿíå ¢ äàðîçå äëÿ "âûðî¢í³âàííÿ". Ñ¸ííÿ
ïàäàåööà ãýòà íåâåðàãîäíûì, òàäû àäíàê "âûðî¢í³âàííå"
àäñòóïà¢øûõ ïàäðàçäçÿëåííÿ¢ áûëî, â³äàâî÷íà, íàéáîëü-
øûì êëîïàòàì øòàáà 1-é àðì³³.

Ó ì³æ÷àññ³ êàìàíäàâàííå àðì³³ çìÿí³ëà ïëàí, âû-
ðàøà¢øû ïåðàéñö³ àðì³ÿé íà ëåâû áåðàã Í¸ìàíà. 10-ÿ
äûâ³ç³ÿ ìåëà çàíÿöü àäðýçàê àä âóñöÿ ðàê³ Ðîñü ó Í¸ìàí äà
ì. Êàâàëüöû. Ç òîé ïðû÷ûíû ÿ àòðûìà¢ íà ìàðøû 18
ë³ïåíÿ ëàêàí³÷íàå ðàñïàðàäæýííå ñà øòàáà àðì³³: "Øóêàöü
áðàäû íà Í¸ìàíå".

Óñ¸ ãýòà ïàêàçâàëà íà àäñóòíàñöü ö³êàâàñö³ äà ë¸ñó
Ãàðîäí³ ç áîêó êàìàíäàâàííÿ àðì³³, àëå íàéôàòàëüíåé-
øûì áû¢ òîé çàãàä àá çàòðûìàíí³ íà àäç³í äçåíü. Êàá íå
òîé çàãàä, ãðóïà äàéøëà á äà Ãàðîäí³ ¢ ÷àñ ïåðøàãà íà-
ñòóïëåííÿ íåïðûÿöåëüñêàé êîíí³öû, ³ ñ³òóàöûÿ áåç
ñóìíåííÿ çìÿí³ëàñÿ á. Ó Ñê³äçåë³ ãðóïà áûëà 19 ë³ïåíÿ
ïàä âå÷àð. Àä óöåêà÷î¢ ìû äàâåäàë³ñÿ, øòî íåïðûÿöåëü
óæî çàíÿ¢ Ãàðîäíþ. Ïðà ñ³òóàöûþ ÿ ìå¢ íàñòóïíûÿ äà-
äçåíûÿ:

1) Êàìàíäàâàííå àðì³³ íå ìàå íàìåðó êëàïàö³ööà
ïðà Ãàðîäíþ, íà øòî ¢êàçâà¢ çàãàä, ÿê³ çàòðûìà¢ ãðóïó
íà àäíû ñóòê³ íà ìàðøû;

2) Çàãàä øóêàöü áðàäû íà Í¸ìàíå ¢ñêîñíà ãýòà
ïàöâÿðäæà¢;

3) Âåñòêà ïðà ïàäçåííå Ãàðîäí³.
Øòî íàëåæàëà ðàá³öü?

Ïàêîëüê³ ïàäàâàëàñÿ çóñ³ì ÿñíûì, øòî êàìàíäàâàí-
íå àðì³³ íå êëàïîö³ööà ïðà Ãàðîäíþ, óë³÷âàþ÷û, øòî íå-
êàíêðýòíàå ³ íåçðàçóìåëàå ðàñïàðàäæýííå, âûäàäçåíàå
êàìàíäàâàííåì, ̧ ñöü íàñòóïñòâàì ì¸ðòâàãà áþðàêðàòû-
çìó ³ àäñóòíàñö³ ðàøó÷àé âîë³, ÿê³ÿ, íàæàëü, ïàíàâàë³ ¢
øòàáå àðì³³. Õîöü Ãàðîäíÿ ïàñëÿ ïàê³äàííÿ íàì³ ïà¢íî÷-
íàãà àáøàðó ñòðàö³ëà ñâà¸ ñòðàòýã³÷íàå çíà÷ýííå, ìåëà,
àäíàê, âÿë³êàå òàêòû÷íàå çíà÷ýííå äëÿ àáàðîíû ¢ñ¸é ë³í³³
Í¸ìàíà. À ìû äà òîé ë³í³³ ïàäõîäç³ë³ ³ ìåë³ ÿå áàðàí³öü.

Ñàáðà¢øû ¢ñ³õ êàìàíäç³ðà¢ àáãàâàðû¢ ç ³ì³ ñ³òó-
àöûþ. Áûë³ äâà øëÿõ³:

1) Àòàêàâàöü Ãàðîäíþ ³ ñòàðàööà ÿå àäàáðàöü;
2) Ïåðàéñö³ íà ëåâû áåðàã Í¸ìàíà.

Öÿæêà áûëî àäãàäàöü, ÿê³ÿ ñ³ëû çàíÿë³ Ãàðîäíþ.
Ðàçë³ê ÷àñó ïàêàçâà¢, øòî òàì óæî ìîæà áûöü íåïðûÿöå-
ëüñêàÿ ïÿõîòà. Âà ¢ñÿê³ì âûïàäêó íå ìàãë³ áûöü âÿë³ê³ÿ
ñ³ëû. Òàê³ ïîãëÿä ãàâàðû¢ çà àòàêó öâåðäç³.

Øòî áûëî ïåðàøêîäàé äëÿ ãýòàé àêöû³?
Ïà-ïåðøàå - ôàêò, øòî íåïðûÿöåëü íå òîëüê³ áû¢ ó

Ãàðîäí³, àëå ÿãî àääçåëû çàíÿë³ ¢æî Àç¸ðû, âûá³ðàë³ñÿ ç
ãàðàäçåíñê³õ ëÿñî¢, ³ ç êîæíàé ãàäç³íàé ïàâÿë³÷âàëàñÿ ³õ
êîëüêàñöü.

²äó÷û íà Ãàðîäíþ àä Ñê³äçåëÿ, íà àäëåãëàñö³ 35
ê³ëàìåòðà¢ òðýáà áûëî ìàðøûðàâàöü óçäî¢æ íåïðûÿöå-
ëüñêàãà ôðîíòó, ÿê³ â³ñå¢ íàä íàøûì ïðàâûì êðûëîì.

Ïà-äðóîå - íà ¢ñ¸é àäëåãëàñö³ ç ëåâàãà áîêó ìû
ìåë³ Í¸ìàí. Áåç ìàñòî¢, ç àäíûì áðîäàì ó Êîìàòàâå. Ïà
ãýòûì âóçê³ì êàë³äîðû ïàì³æ íåïðûÿöåëåì ³ ðàêîé ìóñ³ëà
ãðóïà çäçåéñí³öü àòàêó íà çàíÿòóþ öâåðäçü. Ïðû ãýòûì ÿ
ìîã ÷àêàöü, øòî ¢ ðàñ³éñêàé êàâàëåðû³ çíîéäóööà ýñêà-
äðîíû, ÿê³ÿ, ÷àêàþ÷û ç ãàäç³íû íà ãàäç³íó ïðûáûööÿ ñâà¸é
ïÿõîòû, çàáàðûêàäóþööà ¢ äàìàõ, ñê³ðî¢âàþ÷û àãîíü
óçäî¢æ âóë³ö ãîðàäà, øòî ìàãëî ñòàöü íåïðûåìíàé, íàâàò
íåïåðààäîëüíàé íåñïàäçÿâàíêàé ïðû ñïðîáå ¢çÿööÿ
ãîðàäà.

Ïà-òðýöÿå  - íàðýøöå - íå áûëî í³ÿêàé ïý¢íàñö³,
øòî ãðóïà çíîéäçå ïàäòðûìêó ç áîêó àñòàòíÿé àðì³³. Àïî-
øí³ÿ ïàäçå³ ¢ Ë³äçå, çàãàäû ïà äàðîçå, à òàêñàìà ãàðà-
äçåíñê³ÿ áà³ ïàêàçâàë³, øòî øòàá àðì³³ ïåðàæûâàå íåéê³
êðûç³ñ ³ øòî íà äîáðóþ äàïàìîãó ç òàãî áîêó öÿæêà ðàç-
ë³÷âàöü.

Äàïóñêà¢, øòî Ãàðîäíþ ¢äàñöà àäàáðàöü, àëå
ñóìíÿâà¢ñÿ, ö³ áóäçå ìîæíà ÿå ¢òðûìàöü. Çàíÿööå öâåðäç³
ïàëÿâûì³ âîéñêàì³ âûìàãàå, êàá íà ìåñöû áûë³ àô³öýðû
³íæûíåðû³, ÿê³ÿ ìàãë³ á äàöü óêàçàíí³ ÿê òûÿ, øòî òû÷àööà
ñ³ñòýìû ôàðòûô³êàöû³, òàê ³ ïëàíó àãíþ. Ïàñëÿ ïàê³äàííÿ
öâåðäç³ íå áûëî ïàä ðóêîé ëþäçåé, ÿê³ÿ âåäàë³ ñ³ñòýìó àáà-
ðîíû. Ó äàäàòàê äà ¢ñÿãî äðýííàãà ìîñò, ÿê³ çëó÷à¢ ëåâû
áåðàã Í¸ìàíà ç Ãàðîäíÿé, áû¢ çí³ø÷àíû. Òàêñàìà çàïàñà¢
áîåïðûïàñà¢, ÿê³ÿ çàñòàâàë³ñÿ ¢ ïàäðàçäçÿëåííÿõ, íå ìàãëî
õàï³öü äëÿ àáàðîíû ¢ìàöàâàííÿ¢.

Ö³ ¢ òûõ óìîâàõ ìîã ðûçûêàâàöü? Âûðàøû¢, øòî
íå. Ðûçûêà áûëà çàë³øíå âÿë³êàÿ, à êàðûñöü ñóìí³¢íàÿ.

Äàïóñêàþ, øòî êàë³ á ó õâ³ë³ òàãî âàãàííÿ ¢ Ñê³äçåë³
ìå¢ ïý¢íàñöü ÿê³õ-íåáóäçü àêöûé ç ïà¢äí¸âàãà áåðàãà
Í¸ìàíà, àêöû³ àääçåëà¢, çäîëüíûõ äà áîþ, òî àòàêàâà¢ áû
Ãàðîäíþ ³, âåëüì³ ìîæà áûöü, çàíÿ¢ áû ÿå. Ïðà¢äà, íå
ïðûíåñëà á ãýòà íàì âÿë³êàé êàðûñö³, áî Í¸ìàí áû¢ áû ¢
òîé ÷àñ ôàðñ³ðàâàíû ïàì³æ âóñöÿì³ Ñâ³ñëà÷û ³ Ðîñ³, à àòàêà
ãýòàÿ áûëà á ïàñëÿäî¢íàé àòàêàé ãðóïû, ÿêàÿ ÿø÷ý àïåðà-
âàëà íà ïðàâûì áåðàçå Í¸ìàíà. Àëå äëÿ ãýòàãà ïàòðýáíà
áûëà âåðà, øòî âûêîíâàåööà íåøòà ïëàíàâàå ³ íåàáõîäíàå.
Àäíàê óïàêî¢âàöü çìó÷àíûÿ àäõîäàì ïàäðàçäçÿëåíí³ ¢
íåçíà¸ìóþ ³ì öâåðäçü ³ ÷àêàöü ó êîæíóþ õâ³ëþ ¢ñ¸
áîëüøûõ ñ³ë íåïðûÿöåëÿ, ìàþ÷û çà ñàáîé ñïàëåíûÿ
ìàñòû íà òàêîé ðý÷öû, ÿê Í¸ìàí, áûëî ãóëüí¸é "âà áàíê",
ÿêàÿ ìàãëà ñêîí÷ûööà ñòðàòàé àáåäçâþõ äûâ³ç³é. Íà òàêóþ
ñóð'¸çíóþ ðý÷ ìîæíà áûëî àäâàæûööà, ìàþ÷û ïåðàêà-
íàííå, øòî ïðûíÿñå ãýòà ÿêóþ-íåáóäçü êàðûñöü. Òàêîãà
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ïåðàêàíàííÿ ÿ íå ìå¢ ³ ìåöü íå ìîã.
Òàìó âûäàäçåíû ìíîé çàãàä íàñòóïëåííÿ íà Ãà-

ðîäíþ, à òàêñàìà íà ïî¢íà÷ ³ ¢ñõîä, ìå¢ íà ìýöå òîëüê³
äûâåðñ³þ ³ ìàæë³âàñöü íàì ïåðàéñö³ ðàêó ïðàç óòðûìàííå
íåïðûÿöåëüñê³õ àääçåëà¢ íà ïàòðýáíû ïðàìåæàê ÷àñó íà
ïàòðýáíàé àäëåãëàñö³. Äëÿ àòàê³ íà öâåðäçü ïðûçíà÷û¢
áðûãàäó ïàëêî¢í³êà Ìàëàõî¢ñêàãà, íà Àç¸ðû ³ çàáåñïÿ-
÷ýííå ç ïî¢íà÷û íàê³ðàâà¢ 8-þ äûâ³ç³þ ïàä êàìàíäà-
âàííåì ïàëêî¢í³êà Áóðãàðäòà-Áóêàöêàãà, äëÿ äûâåðñ³³ ¢
áîê Ë³äû - áðûãàäó ïàëêî¢í³êà Ñ³êîðñêàãà. Àäíà÷àñîâà
ìà¸ð Ñàáÿø÷àê íà ÷àëå ¢ñ³õ òýõí³÷íûõ ðîò áóäàâà¢ ïàí-
òîííû ìîñò ó Ëóííà, à 13-òû ïîëê óëàíà¢ çàáÿñïå÷âà¢
áðîä ó Êîìàòàâå.

155-òû ïîëê ïÿõîòû äàïÿ¢ àæ äà ïðàäìåñöÿ¢ Ãà-
ðîäí³, ñåþ÷û - ÿê âåäàåì ñ¸ííÿ - ïàí³÷íû ïåðàïàëîõ ó
àääçåëàõ ñàâåöêàé êîíí³öû Ãàÿ. Ãîðø áûë³ ñïðàâû íà
ïî¢íà÷û, äçå àêðàìÿ áðûãàäû 8-é äûâ³ç³³ òðýáà áûëî
¢âîäç³öü ó áîé 28-ìû ïîëê ïÿõîòû, ÿê³ àäê³íó¢ íåïðûÿöåëÿ,
àëå ïàí¸ñ ïðû ãýòûì àä÷óâàëüíûÿ ñòðàòû.

Íà ïðàöÿãó íî÷û ÿ çàãàäà¢ ñïûí³öü àòàê³ ³ àäñòóï³öü
íà ëåâû áåðàã Í¸ìàíà, øòî òàêñàìà áûëî âûêàíàíà ¢

íàéâÿë³êøûì ïàðàäêó ³ ç ìàëûì³ ñòðàòàì³. Íåïðûÿöåëü
óñþäû çàñòà¢ñÿ íà ìåñöàõ, íà ÿê³õ ïàä âå÷àð ³øë³ áà³.

*   *   *

Ïðàãëÿäâàþ÷û ¢ àðõ³âå Âàéñêîâàãà ã³ñòàðû÷íàãà
áþðî àêòû, äàòû÷íûÿ ãýòàãà ïåðûÿäó âàéíû, ÿ çíàéøî¢
çàãàä êàìàíäàâàííÿ 1-àé àðì³³, äàòàâàíû 19-ì ë³ïåíÿ 1920
ã., ÿê³ çàãàäâàå àòàêàâàöü Ãàðîäíþ 20 ë³ïåíÿ. Çäàâàëàñÿ á
íà ïåðøû ïîãëÿä, øòî çàãàä ãýòû äîñûöü ïðàïðàöàâàíû,
ðóõàå ¢ñå ñïðóæûíû àïàðàòó àðì³³, êàá çàáÿñïå÷ûöü
ïîñïåõ 8-àé ³ 10-àé äûâ³ç³é, ÿê³ÿ ìåë³ íåïàñðýäíà íàñòóïàöü
íà öâåðäçü. Ïà çàäóìå ãýòàãà çàãàäó ìóñ³ëà ãðóïà ãåíåðàëà
Ðæàíäêî¢ñêàãà (1-ÿ ë³ò.-áåë. äûâ³ç³ÿ ³ 17-ÿ äûâ³ç³ÿ ïÿõîòû)
àòàêàâàöü Ø÷ó÷ûí ç ìýòàé ïðûêðûööÿ ìà¸é ãðóïû ç óñõî-
äó, ãðóïà ãåíåðàëà Ìàêðýöêàãà ¢ ñêëàäçå 2-îé ë³ò.-áåë.
äûâ³ç³³ ³ XVIII  áðûãàäû ïÿõîòû ìåëà àòàêàâàöü Ãàðîäíþ ç
ïà¢äí¸âàãà ³ çàõîäíÿãà áàêî¢. Íàðýøöå ãðóïà ãåíåðàëà
Åíäðûå¢ñêàãà ìåëà çàêðûöü ïåðàõîä öåðàç Í¸ìàí ³ Ñâ³-
ñëà÷, àä Ëóííà, âûêëþ÷íà, äà Çàíåâ³÷ íàä Ñâ³ñëà÷÷ó.

       (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)

Äýìàíñòðàöûéíàÿ àòàêà ãðóïû ãåí. Æàë³ãî¢ñêàãà íà Ãàðîäíþ
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.
1 Ë³äà áûëà ¢æî 17 ë³ïåíÿ áûëà çàíÿòà íåïðûÿöåëåì.
2 Âîñü øòî ãàâîðûöü ïðà êàíöýïöûþ á³òâû ïàä Ãàðîäíÿé áûëû íà÷àëüí³ê ²²² àääçåëà 1-é àðì³³, öÿïåð ïàëêî¢í³ê

äûïëàìàòû÷íàé ñëóæáû J. Áëÿøûíñê³ (äàêëàä àä 18.VIII.30 ã., ïðûñëàíû ¢ ÂÃÁ ç òàãà÷àñíàé çàï³ñêàé):
"Ìàÿ íàòàòêà ç'ÿ¢ëÿåööà ïðàåêòàì àïåðàòû¢íàãà çàãàäó, ÿê³ í³êîë³ íå áû¢ âûäàäçåíû, áî
à) êàìàíäóþ÷û àðì³³ ãåí. Çûãàäëîâ³÷ âûåõà¢ íà ³íñïåêöûþ àääçåëà¢ ³ ¢ âûí³êó ïàëîìê³ êîëà ¢ à¢òàìàá³ë³ çàñòàâà¢ñÿ äâà

äí³ ïà-çà øòàáàì àðì³³;
á) íà÷àëüí³ê øòàáà 1-é àðì³³, ïàëê. Êóá³í íå ïà÷óâà¢ñÿ ¢ ñ³ëàõ óçÿöü àäêàçíàñöü çà ïàäï³ñàííå ïàäîáíàãà çàãàäó.
Ó ñóâÿç³ ç âûøýé ñêàçàíûì:
à) àðãàí³çàâà¢ ó çàäóìå óñòàíî¢ëåíàãà, ÿê ñâåä÷ûöü íàòàòêà ìàíå¢ðó, íà ïàäñòàâå àñàá³ñòûõ òýëåôîííûõ ðàçìî¢ ç

àñîáíûì³ êàìàíäç³ðàì³, àêöûþ, àäêàçíàñöü çà ÿêóþ êëàëàñÿ íà êàìàíäàâàííå àðì³³ ³ àñîáíûõ âûêàíà¢öà¢, ñïåöûÿëüíà íà
ãàëî¢íàãà, ãåíåðàëà Æàë³ãî¢ñêàãà;

á) ïàëê. Êóá³í, ó ïåðøàé ôàçå çàäóìàíàé àêöû³ çäîëå¢ ïåðàêàíàöü êàìàíäàâàííå ôðîíòó, ÿêîå êàìïðàì³ñíûì çàãàäàì
ïàêðûâàëà àäêàçíàñöü çà ðóõ àðì³³".

Òàìó ç âûøýé ïðûâåäçåíàãà äàêëàäó íåàáâåðæíà âûí³êàå, øòî ¢ñ¸ æ çàãàäó íà á³òâó ïàä Ãàðîäíÿé íå áûëî. Ç'ÿâ³ë³ñÿ òûÿ
çàãàäû "post factum", äëÿ ¢çìàöíåííÿ àðõ³âà¢.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

Çàãàä ãýòû, ïàäï³ñàíû íà÷àëüí³êàì øòàáà àðì³³
ïàëêî¢í³êàì Êóá³íàì, íå äàéøî¢ - ÿê â³äàöü - í³ äà àäíàãî
àääçåëà ñâîå÷àñîâà. Íàâàò 1-ÿ ë³ò.-áåë. äûâ³ç³ÿ, ÿêàÿ àïå-
ðàâàëà íàéáë³æýé äà ìåñöà ðàçìÿø÷ýííÿ øòàáà àðì³³,
àòðûìàëà ÿãî òîëüê³ ðàí³öàé 20 ë³ïåíÿ, à ñòîÿ÷û ¢æî
÷àñòêàé ñâà³õ ñ³ë íàä Í¸ìàíàì ³ ¢ Ìàñòàõ, í³ÿêàé àêöû³ äëÿ
òàãî ïðàäïðûíÿöü íå ìàãëà.

Óâåñü ãýòû çàãàä ¸ñöü òûïîâûì ïðûêëàäàì ïàïÿ-
ðîâàé çàãàäàòâîð÷àñö³, ÿêàÿ ç ðýàëüíàñöþ âàéíû í³÷îãà
ñóïîëüíàãà íå ìàå, ³ öÿæêà äàïóñö³öü, êàá ñàì à¢òàð âåðû¢
ó ìàã÷ûìàñöü ÿãî âûêàíàííÿ. Ïðûãëåäç³ìñÿ áë³æýé:

Ïàì³íàþ÷û ñ³òóàöûþ ç 8-àé ³ 10-é äûâ³ç³ÿì³, ïðà
ÿê³ÿ ¢æî ãàâàðû¢, í³ÿê³ÿ ³íøûÿ àääçåëû íå ìàãë³ ¢ïëûâàöü
íà òîå, øòî ðàá³ëàñÿ ïàä Ãàðîäíÿé 20 ë³ïåíÿ.

Ãðóïà ãåíåðàëà Ðæàíäêî¢ñêàãà àòðûìàëà çàãàä
âûöÿöü íà Ø÷ó÷ûí. Ïóíêò ãýòû çíàõîäç³ööà íà àäëåãëàñö³
70 ê³ëàìåòðà¢ àä Ãàðîäí³ ïà ïðàìîé. Ó òîé ïàëàñå äçåéí³-
÷àëà äàêëàäíà ³íøàÿ íåïðûÿöåëüñêàÿ àðì³ÿ. Íàâàò ïîñïåõ
àêöû³ ãðóïû ãåíåðàëà Ðæàíäêî¢ñêàãà íå ìîã ìåöü íà õîä
àïåðàöû³ ïàä Ãàðîäíÿé í³ÿêàãà ¢ïëûâó.

Ãðóïà ãåíåðàëà Ìàêðýöêàãà ìåëà àòàêàâàöü Ãàðîä-
íþ ç ïà¢äíÿ ³ çàõàäó. Âîñü æà òðýáà ñöâåðäç³öü, øòî ãðóïà
ãýòàÿ áûëà íàîãóë ïàíÿööåì ³ëþçîðíûì. Ñêëàäàëàñÿ ÿíà
ç íåäàá³òêà¢ ñëàáîé ó áàÿâûõ àäíîñ³íàõ 2-îé ë³ò.-áåë. äûâ³-
ç³³, ïàçá³ðàíûõ ç ðîçíûõ ìàðøàâûõ ïàäðàçäçÿëåííÿ¢, ÿê³ÿ
òîëüê³ øòî ¢ ïàí³öû ïàê³íóë³ Ãàðîäíþ, ïàëÿ÷û çà ñàáîé
ìàñòû, ³ ñïûí³ë³ñÿ ¢ Ñàêîëöû, à ÷àñòêîâà íàâàò ó Áåëàñòîêó.
Àêðàìÿ òàãî íà ïàïåðû ¢âàõîäç³ëà ¢ ãðóïó äîáðàÿ ¢ áàÿ-
âûõ àäíîñ³íàõ XVIII áðûãàäà, ÿêàÿ ¢ ðýàëüíàñö³ íà òîé

äçåíü ÿø÷ý íå ïðûáûëà, à òàìó ¢äçåëó ¢ á³òâå ¢çÿöü íå
ìàãëà.

Àñëàáëåíàÿ áàÿì³ ãðóïà ãåíåðàëà Åíäðûå¢ñêàãà
ìåëà áàðàí³öü ë³í³þ Í¸ìàíà, àëå ãýòàÿ àáàðîíà íà çäàáûö-
ö¸ Ãàðîäí³ òàêñàìà íå ìàãëà ìåöü í³ íàéìåíøàãà ¢ïëûâó.

ßê ç ãýòàãà âûí³êàå, äî¢ã³ ³ ñòàðàííà ñêàíñòðóÿâàíû
çàãàä ìå¢ êàðîòê³ çìåñò:

"8-ÿ ³ 10-ÿ äûâ³ç³³ àòàêóþöü Ãàðîäíþ áåç äàïàìîã³
³ áåç ñóâÿç³ ç ³íûì³ àääçåëàì³".

Ãýòà áûëî ¢ëàñíà òîå, ïðà øòî ÿ äîáðà âåäà¢ ó Ñê³-
äçåë³ 19 ë³ïåíÿ, êàë³ âûðàøû¢ çàáÿñïå÷ûöü àäõîä ³ ïåðà-
éñö³ íà ëåâû áåðàã Í¸ìàíà.

Ãåíåðàë Øàïòûöê³ ¢ ñâà¸é êí³æöû "Ë³òî¢ñêà-
áåëàðóñê³ ôðîíò", ïàëåì³çóþ÷û ç ìàðøàëàì Ï³ëñóäñê³ì,
ãàâîðûöü:

"Ãåíåðàëó Æàë³ãî¢ñêàìó íå ïàòðàáàâàëàñÿ "âà-
ãàööà", ö³ äàðîãó äà Í¸ìàíà àä÷ûíÿöü ó Ãàðîäí³, ö³ íå,
áî ìå¢ öàëêàì ÿñíûÿ çàãàäû".

À äàëåé àáãàâîðâàþ÷û ñïðàâó àòàê³ íà öâåðäçü ³
ãàâîðà÷û ïðà àäñóòíàñöü ãåíåðàëà Æûãàäëîâ³÷à, ÿê³ -
ïàâîäëå ãåíåðàëà Øàïòûöêàãà - 19 ë³ïåíÿ âûåõà¢ ç Ë³äû1,
ñöâÿðäæàå, øòî ñà ìíîé ó ñïðàâå íàñòóïëåííÿ íà Ãàðîäíþ
ðàçìà¢ëÿ¢ ïà òýëåôîíå ïàëêî¢í³ê Êóá³í ³ íàâàò ìå¢ àä ³ìÿ
êàìàíäóþ÷àãà àðì³³ âûäàöü äûñïàç³öûþ, ÿêàÿ òû÷ûëàñÿ
àòàê³.

Òàìó ñöâÿðäæàþ êàòýãàðû÷íà, øòî í³ àäíàãî çàãàäó
íå àòðûìà¢, í³ÿêàé ðàçìîâû ç ïàëêî¢í³êàì Êóá³íàì íå
ìå¢, à, íàêîëüê³ ìíå âÿäîìà, ñóâÿç³ ç àðì³ÿé ïðàç óâåñü
òîé ÷àñ íå áûëî2.

Øòî ïðà¢äà, í³ çàãàä, í³ òýëåôîííàÿ ðàçìîâà íå
¢íåñë³ á í³÷îãà íîâàãà ¢ ñ³òóàöû³ àæ çàíàäòà ÿñíàé. Êàë³ á
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ÿ íàâàò ïðà òîé çàãàä ïàëêî¢í³êà Êóá³íà âåäà¢, íå ìîã áû
ïàñòóï³öü ³íà÷àé, ÿê ïàñòóï³¢.

Çíà÷ýííå Ãàðîäí³ ÿ âûñîêà öàí³¢ ³ áåç çàãàäó, à êàë³
á ÿ òîé çàãàä àòðûìà¢ 19 ë³ïåíÿ âå÷àðàì ó òîé ñàìàé
ôîðìå, ó ÿêîé ñ¸ííÿ ̧ í çíàõîäç³ööà ¢ àðõ³âå, ïàñëÿ ¢çâàæ-
âàííÿ ñ³òóàöû³ íå ìîã áû ïðûíÿöü ³íøàãà ðàøýííÿ, ÷ûì
òîå, ÿêîå ¢ òîé ÷àñ ïðûíÿ¢.

Êàìàíäàâàííå àðì³³ çàïîçíà àöàí³ëà Ãàðîäíþ, ÿå
ñòðàòýã³÷íàå ³ òàêòû÷íàå çíà÷ýííå. Ìû ìàãë³ ç ïîñïåõàì
áàðàí³öü Ãàðîäíþ, àëå ¢ ñ³òóàöû³, ÿêàÿ ¢çí³êëà, ìû íå
ìàãë³ çäàáûâàöü ÿå íàíàâà.

Ðàñåéñêàå êàìàíäàâàííå ¢ äûâåðñ³³ áðûãàäû ïàë-
êî¢í³êà Ìàëàõî¢ñêàãà áà÷ûöü âÿë³ê³ ìàí¸¢ð, ìýòàé ÿêîãà
áûëî àäàáðàöü Ãàðîäíþ. Ãýòàÿ äóìêà öàëêàì ïàìûëêîâàÿ.
ßê óæî ãàâàðû¢, ñóòíàñöü ãýòàãà ìàí¸¢ðó áûëà íå ñêëàäà-
íàé, à ïðîñòàé. Óñå ñêëàäàíàñö³ çàñòàë³ñÿ ¢ àêòàõ 1-é àðì³³
³ ïàñëÿâàåííûõ ïóáë³êàöûÿõ ðàñåéñê³õ âàéñêîâûõ ï³ñü-
ìåíí³êà¢.

*   *   *

Òóõà÷ý¢ñê³, Ñÿðãåå¢, à àñàáë³âà êàìàíäç³ð êîííàãà
êîðïóñà Ãàé õî÷óöü áà÷ûöü ó ãàðàäçåíñê³õ àïåðàöûÿõ
ïà÷àòàê ñòðàòýã³÷íàãà ìàí¸¢ðó, ç ìýòàé âÿðòàííÿ íàì³
Ãàðîäí³. Ìû âåäàåì, øòî òàê íå áûëî, à êàë³ á íàâàò òàê³ÿ
íàìåðû ³ñíàâàë³, áûë³ á óæî íåðýàëüíûì³. Ãàðîäíÿ ìåëà
âåë³çàðíàå çíà÷ýííå äëÿ íàøàé ïî¢íà÷û. ßíà ¢òâàðàëà
àïåðàöûéíóþ áàçó äëÿ àðì³³, øòî ìåëà áàðàí³öü Â³ëüíþ,
çìóøàëà äà ñïàêîþ ë³òî¢öà¢, çàáÿñïå÷âàëà ë³í³þ Í¸ìàíà
³ ðà¢íàâàãó ¢ñÿãî íàøàãà ïà¢íî÷íàãà êðûëà.

Óñ¸ ãýòà áûëî á ó òîé ÷àñ, êàë³ á àïåðàöû³ íà íàøûì
ëåâûì êðûëå ìåë³ íàðìàëüíû õîä, êàë³ á çàìåñò ÷àêàííÿ
á³òâû íà À¢öå ìû ñòâàðûë³ ïà çàäóìå ïðàåêòó Ãàëî¢íà-
êàìàíäóþ÷àãà âÿë³êóþ ãðóïó íà ïî¢íà÷û. Ãýòàãà íå àäáû-
ëîñÿ. Ïàñëÿ á³òâû 4 ë³ïåíÿ ¢âåñü ôðîíò àäñòóïà¢ ë³í³ÿé, à
Â³ëüíþ ìû àääàë³ áåç àáàðîíû. Ó ãýòûõ óìîâàõ çíà÷ýííå
Ãàðîäí³ ïàìåíøàëà. ßíà ïåðàñòàëà áûöü àñÿðîäêàì ³ ïàä-
ñòàâàé äëÿ âÿë³êàãà ñòðàòýã³÷íàãà ìàí¸¢ðó, à ñûøëà äà
àáàðîííàãà ïóíêòà íà ë³í³³ Í¸ìàíà. Êàë³ êîíí³öà Ãàÿ çàíÿëà
ãýòû ïóíêò, à ïåðàâàæíûÿ ðàñ³éñê³ÿ ñ³ëû ôàðñ³ðàâàë³ Í¸ìàí
³ Ø÷àðó ¢ íåêàëüê³õ ìåéñöàõ, òî ¢ ãýòû ÷àñ àñòàòí³ÿ ãàðà-
äçåíñê³ÿ àïåðàöû³ ¢ÿ¢ëÿë³ñÿ õóò÷ýé ÿê ñàòûñôàêöûéíûÿ,
ôàðìàëüíûÿ ³ ïðàêòû÷íàé âàðòàñö³ íå ìåë³. Ïðà¢äà, øòàá
Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäàâàííÿ ïàä óðàæàííåì ïàäçåí-
íÿ Ãàðîäí³ ï³ñà¢, øòî "àä óòðûìàííÿ ë³í³³ Í¸ìàíà çàëå-
æûöü ë¸ñ Ïîëüø÷û", àëå, íàæàëü, áûëà ãýòà àöýíêà çàïîç-
íåíàÿ ³ íà ø÷àñöå ïàìûëêîâàÿ. Âÿðõî¢íàå ãàëî¢íàêà-
ìàíäàâàííå òàê æà, ÿê ðàíåé íå äààöýíüâàëà çíà÷ýííå ãýòàé
öâåðäç³, áî íå ïðûçíà÷ûëà äëÿ ÿå íàâàò àäïàâåäíàãà
êàìåíäàíòà, òàê öÿïåð ïåðààöýíüâàëà ÿå ¢ çãàäàíûì
çàãàäçå.

Íå ïàäëÿãàå ñóìíåííþ, øòî Ãàðîäíÿ íàâàò ó òîé
÷àñ, õîöü óæî ñòðàö³ëà ñâàþ ñòðàòýã³÷íóþ çíà÷íàñöü,
àäûãðàëà á âÿë³êóþ ðîëþ íà íàøûì ïà¢íî÷íûì êðûëå.
Âÿðíóöü ÿå, àäíàê, áûëî íåìàæë³âà, áî ïà-ïåðøàå íå ìåë³
íà òîå ñ³ëà¢, à ïà-äðóãîå ïà¢ñòàë³ âûðàçíûÿ ðîçíàãàëîññ³

¢ ïîãëÿäàõ íà òóþ ñïðàâó ïàì³æ Âÿðõî¢íûì ãàëî¢íàêà-
ìàíäàâàííåì ç àäíàãî ³ êàìàíäóþ÷ûì³ ôðîíòó ³ 1-é àðì³³
ç äðóãîãà áîêó. Âÿðõî¢íàå ãàëî¢íàêàìàíäàâàííå õàöåëà
ìåöü ìîöíàå ëåâàå êðûëî, à çàì³æ ãýòàãà êàìàíäóþ÷ûÿ
ôðîíòó ³ àðì³³ õàöåë³ ìåöü çàáÿñïå÷àíû öýíòð ôðîíòó.
Ãýòà ÿñíà âûí³êàå ç òýëåãðàôíûõ ðàçìî¢ ïàì³æ ãåíåðàëàì
Øàïòûöê³ì ³ ãåíåðàëàì Ðîìåðàì. Öûòóþ÷û ãýòûÿ ðàç-
ìîâû ¢ ñâà¸é ïðàöû "Àäñòóïàëüíàÿ á³òâà íàä Í¸ìàíàì 1-
é ïîëüñêàé àðì³³" ìà¸ð Åæû Äàìáðî¢ñê³ ïðûõîäç³öü äà
íàñòóïíàé âûñíîâû:

"Áà÷ûì àäãýòóëü, øòî ÿê ãåí. Ðîìåð, òàê ³ ãåí.
Øàïòûöê³ ë³÷ûë³ çàë³øí³ì ñê³ðàâàííå àäõîäà¢ ïàä
Ãàðîäíþ ³ íàâàò øêàäàâàë³, øòî ÿíû ¢æî òóäû
÷àñòêîâà íàöýëåíû.

Óçí³êàå òóò àäíàê ÿø÷ý àäíî àïàñåííå. Áî ¢ñå
ï³ñüìîâûÿ çàãàäû Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäàâàííÿ ÿê
ïåðàä, ó õîäçå, òàê ³ ïàñëÿ á³òâû íàä Í¸ìàíàì, ïàä-
êðýñë³âàë³ íåàáõîäíàñöü ïåðàêëàäó ïóíêòà öÿæàðó 1-é
àðì³³ íà ëåâàå êðûëî. Òûì ÷àñàì ãåí. Ðîìåð, ÿê³ ïåðàä
ãýòûì ïðûåõà¢ ó ðàñïàðàäæýííå Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íà-
êàìàíäàâàííÿ ç ïà¢äí¸âàãà ôðîíòó ³ àñàá³ñòà íå ìîã
áûöü ç'àðûåíòàâàíû ¢ ñòàíîâ³ø÷û 1-àé àðì³³, à òàìó
âûêëþ÷íà "ç ñ³òóàöû³ ¢ Âÿðõî¢íûì ãàëî¢íàêàìàíäàâàíí³
ðàá³¢ âûñíîâó, øòî ï³ñüìîâûÿ çàãàäû - çàãàäàì³, àëå
ôàêòû÷íà ëåïåé ïóíêò öÿæàðó òðûìàöü íà ïðàâûì
êðûëå àðì³³".

Âîñü òàìó àïåðàöûÿ ç ìýòàé âÿðòàííÿ Ãàðîäí³ íå
ìåëà ¢æî ïðàêòû÷íàãà çíà÷ýííÿ. Çàäçåéí³÷àëà ÿíà ³ òàê
ñö³ïëûÿ íàøû ñ³ëû ³ ïðûñïåøâàëà àäõîä ç ë³í³³ Í¸ìàíà,
áî ñöÿãâàíûÿ ïàä Ãàðîäíþ àääçåëû ìóñÿöü àãàëÿöü ãýòóþ
ë³í³þ.

Áåç ãýòàé àïåðàöû³ ìû ìàãë³ á çà âÿë³ê³ì âîäíûì
áàð'åðàì óïàðàäêàâàöü íàøûÿ ñ³ëû, ïðàòðûìàööà ÿø÷ý
íåêàëüê³ äç¸í, íàíîñÿ÷û âÿë³ê³ÿ ñòðàòû íåïðûÿöåëþ, ³
àäûñö³ ¢ ïàðàäêó. Ó êàìàíäàâàíí³ àðì³³ ïàíàâà¢, àäíàê,
íÿðâîâû íåñïàêîé, ïåðàê³äâàííå ñ³ëà¢ ³ õàðàêòàðûñòû÷íàå
ëàòàííå äç³ðàê, øòî ïðûâîäç³ëà äà ïåðàìÿø÷ýííÿ àääçåëà¢
³ âûìîòâàëà ³õ ô³ç³÷íà.

Íà ë³í³³ Í¸ìàíà äàâÿëîñÿ àñàáë³âà àä÷óöü àäñóò-
íàñöü êàâàëåðû³, ïàòðýáíàé äëÿ êàíòðîëþ çà ðàêîé. Íå-
øìàòë³ê³õ àääçåëà¢, ÿê³ÿ òàì çíàõîäç³ë³ñÿ, áûëî íåäàñòàò-
êîâà. Òàìó ðîëþ êîíí³öû âûêîíâàëà ïÿõîòà, øòî ÿå òîëüê³
àáöÿæàðâàëà, íå äàþ÷û âûí³êà¢.

Àä 22 ë³ïåíÿ êàìàíäàâàííå 1-é àðì³³ ïðûíÿ¢
ãåíåðàë Ðîìåð, ÿê³ êàìàíäàâà¢ ̧ é äà 29 ë³ïåíÿ. Ðîëÿ êîæ-
íàãà êàìàíäóþ÷àãà áûëà öÿæêàÿ, áî ç-çà ë³íåéíàé ãðóïî¢ê³
³ ðàñöÿðóøàíûõ ñ³ë äàñÿãíåííå ïàç³òû¢íûõ âûí³êà¢ íå
áûëî ìàæë³âûì. ß ñïàäçÿâà¢ñÿ íà ñòâàðýííå âÿë³êàé ãðó-
ïû àáî íà ñêàíöýíòðàâàííå ¢ñ¸é àðì³³ íà ëåâûì êðûëå
ôðîíòó. Ãåíåðàë Ðîìåð, àäíàê, ³ìêíó¢ñÿ ¢ öýíòð äà âûê³ä-
âàííÿ íåïðûÿöåëÿ çà Í¸ìàí. Àäñþëü íÿ¢äà÷íûÿ, öÿæê³ÿ ³
íåïàòðýáíûÿ ìàí¸¢ðû 10-é, 8-é ³ 1-é ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàé
äûâ³ç³é. Íîâû êàìàíäóþ÷û òðûìà¢ñÿ ë³íåéíàé àáàðîíû
Í¸ìàíà, à ïîòûì Íàðâû ³ Áóãà.

Ó ÷àñ àäõîäó ãàðàäçåíñêàé ãðóïû ¢ ÿå òûëàõ ó
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Êóçí³öû ³ Ñàêîëöû ¢æî àïåðàâàëà íåïðûÿöåëüñêàÿ
êîíí³öà, à ¢ ²íäóðû ³ Àäýëüñêó ñòàðàëàñÿ àáûñö³ ÿå íå-
ïðûÿöåëüñêàÿ ïÿõîòà, ÿêàÿ ôàðñ³ðàâàëà Í¸ìàí ó Ëóííà,
íà àäðýçêó 11-é äûâ³ç³³ ïÿõîòû.

VI. Áà³ íàä Íàðâàé ³ Áóãàì

Ïëàíû àáàðîíû Íàðâû. - Õîä áà¸¢. - Óïëû¢ áà¸¢ íàä
Íàðâàé íà äàëåéøû õîä àïåðàöû³. - Öâåðäçü.

27 ë³ïåíÿ Âÿðõî¢íû ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷û âûäàå
äûðýêòûâó äàëåéøûõ äçåÿííÿ¢. Çàäóìó ñâàþ àáàï³ðàå íà
àáàðîíå ë³í³³ Ãðàåâà - Àñàâåö - ðàêà Íàðâà - ðàêà Àðëÿíêà
- ìÿñöîâàñöü Ëÿñíàÿ - Áåðàñöå, à òàêñàìà íà êîíòíàñòóï-
ëåíí³ ç ðà¸íà Áåðàñöÿ, ÿêîå ìåëà âûêàíàöü êàëÿ 5 æí³¢íÿ
ïàëåñêàÿ ãðóïà, óçìîöíåíàÿ äûâ³ç³ÿì³, ïåðàê³íóòûì³ ç
Óêðà³íû. Çãàäàíàÿ ë³í³ÿ ìåëà áûöü àáñòàë¸âàíà ¢ ôàðòû-
ô³êàöûéíûõ àäíîñ³íàõ, àäíàê äà ãýòàãà íå äàéøëî.

Ðàñ³éñê³ÿ êðûí³öû ³íôàðìóþöü íàñ âåëüì³ äàêëàä-
íà, øòî ¢ òîé ÷àñ ðàá³ëàñÿ íà òûì áàêó. Áû¢ ãýòà ïåðûÿä,
ìîæà, íàéáîëüøàãà àïòûì³çìó ¢ íàøûõ ïðàö³¢í³êà¢. Õóò-
êàå àäê³äâàííå ïà¢íî÷íàãà ôðîíòó, çàíÿööå áåç âûñ³ëêà¢
Â³ëüí³ ³ Ãàðîäí³, íàðýøöå, ôàðñ³ðàâàííå Í¸ìàíà ³ Ø÷àðû
âûêë³êàë³ ¢ðàæàííå, øòî ïîëüñêàÿ àðì³ÿ ñòðàö³ëà ¢æî
¢ñÿëÿêóþ âàðòàñöü ³ íå çäîëüíàÿ äà í³ÿêàãà ñóïðàö³âó. Òàìó
êàìàíäóþ÷û ôðîíòó Òóõà÷ý¢ñê³ ñòàâ³öü ñâà³ì àðì³ÿì íî-
âóþ çàäà÷ó: äàñÿãíóöü äà 3 æí³¢íÿ ë³í³³ Àñòðàëåíêà -
Âîñòðà¢ - Êîñàâà - Óëîäàâà.

Äçâå àðì³³, 4-ÿ ³ 15-ÿ áûë³ íàê³ðàâàíû íà ïî¢íà÷ àä
Áóãà, 3-ÿ ³ 16-ÿ - ïî¢äçåíü àä òîé ðàê³.

Ó íàñ á³òâà íàä Íàðâàé áûëà ïà÷àòà ôàòàëüíûì
íåïàðàçóìåííåì. Öâåðäçü Àñàâåö, ÿêàÿ çàìûêàå âóçê³
ïðàõîä öåðàç áàëîòû ðàê³ Áåáæû, ïà çàãàäçå êàìàíäàâàííÿ
1-é àðì³³ ïàê³äàåööà çàëîãàé, ó âûí³êó ÷àãî íåïðûÿöåëü-
ñêàÿ êàâàëåðûÿ íàéíåñïàäçÿâàíåé äëÿ ÿå ñàìîé çíàéõî-
äç³öü àäêðûòóþ äàðîãó íà Ëîìæó ¢ òûëû íàøàé 1-é àðì³³,
à òàêñàìà íà ïî¢íà÷ àæ äà íÿìåöêàé ìÿæû. Ìû õóòêà
ðàçóìååì òóþ âÿë³êóþ ïàìûëêó ³ ñòàðàåìñÿ àäàáðàöü
Àñàâåö, àëå ãýòà íàì óæî íå ¢äàåööà. Àääçåëû ïàëêî¢í³êà
Êîïû, ÿê³ÿ ìåë³ áàðàí³öü Àñàâåö, àäõîäçÿöü äà Ëîìæû ³
àðãàí³çóþöü àáàðîíó ãýòàé öâåðäç³.

Õàðàêòàðûñòû÷íûì ¸ñöü òîå, øòî ãàâîðûöü ïðà
òóþ ñïðàâó ñòðûìàíû íàîãóë Ñÿðãåå¢ ó ñâà¸é êí³æöû
"Àä Äçâ³íû äà Â³ñëû" (ñòàðîíêà 97):

"Íåëüãà àáì³íóöü ìà¢÷àííåì ïðîñòà íåçðàçóìå-
ëàå òðàêòàâàííå ïîëüñê³ì êàìàíäàâàííåì ñïðàâû Àñà¢-
öà, ÿê³ áû¢ çàïîðàì àäç³íàé ïåðàïðàâû öåðàç Áåáæó,
äçÿêóþ÷û òýðûàðûÿëüíûì óìîâàì ïàç³öûÿ Àñà¢öà,
çàñëîíåíàÿ íà ¢ñ³ì ôðîíöå áàëîòàì³, äàçâàëÿëà ïðû
äàïàìîçå àäíàãî ö³ äâóõ ïàëêî¢, êàë³ íå öàëêàì àäá³öü
íàïàä êàâàëåðû³, òî âà ¢ñÿê³ì ðàçå çàòðûìàöü ÿå íà
ïðàöÿãó ïàðû äç¸í àáî çìóñ³öü äà àáõîäó, øóêàþ÷û ïåðà-
ïðàâû íåäçå äàëåé, ³ äà ïÿðýáàðà¢ öåðàç áàëîòû".

Ãðóïà, ÿêîé ÿ êàìàíäóþ, àäõîäç³öü óçäî¢æ ÷ûãó-
íà÷íàé êàëÿ³ Ãàðîäíÿ - Áåëàñòîê. 27 ë³ïåíÿ çàòðûìàë³ñÿ íà
ðý÷öû Ñóïðàñëü, íà ë³í³³ àä ìÿñöîâàñö³ Çàâàäû (íà ¢ñõîä

àä Ñóïðàñëÿ) äà Òûêîö³íà. Áåç ïåðàïûíêó òðûâàë³ öÿæê³ÿ
áà³. Ñóïðàöü ãðóïû äçåéí³÷àëà 4-ÿ ñàâåöêàÿ àðì³ÿ. Ïà÷û-
íàþ÷û àä Âàñ³ëüêîâà ³ Áåëàñòîêà íà íàøó 1-þ àðì³þ ñê³-
ðî¢âàåööà òàêñàìà ñàâåöêàÿ 15-ÿ àðì³ÿ, ÿêàÿ ³øëà ì³æ
Íàðâàé ³ Áóãàì.

Ó ãýòûì ìåñöû ôðîíò íàøàé 1-é àðì³³ ïàñòóïîâà
çìÿíÿåööà ç ïà¢íî÷íà-¢ñõîäíÿãà íà ¢ñõîäí³. Íàøà 4-ÿ
àðì³ÿ àäñòóïàëà ë³øíå ãâàëòî¢íà íà ïî¢äí³, ³ ïðàâàå êðûëî
1-é àðì³³ (1-ÿ ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàÿ äûâ³ç³ÿ) ïðàâûì ôëàí-
ãàì ñòàíîâ³ööà íà Íàðâå.

1-ÿ àðì³ÿ äçåë³ööà íà äçâå ãðóïû: ïà¢äí¸âóþ (ÿäðî
ÿêîé ñêëàäàå 1-ÿ ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàÿ äûâ³ç³ÿ) ïàä êàìàí-
äàé ãåíåðàëà Åíäðûå¢ñêàãà ³ ïà¢íî÷íàÿ (ÿðîì ÿêîé ̧ ñöü
10-ÿ äûâ³ç³ÿ) ïàä ìà¸é êàìàíäàé. Àðì³ÿé êàìàíäàâà¢ äà
29 ë³ïåíÿ ãåíåðàë Ðîìåð, ïàñëÿ ÿãî - ãåíåðàë Åíäðûå¢ñê³.

Ãðóïà ïàä ìà¸é êàìàíäàé çàéìàå àäðýçàê àä Ñóðà-
æà (óêëþ÷íà) äà Â³çíû (âûêëþ÷íà), ã.çí. êàëÿ 60 ê³ëàìåòðà¢.
Ó ÿå ñêëàä óâàõîäçÿöü:

1) 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ïÿõîòû (êàëÿ 1650 áàãíåòà¢).
2) 3 äàáðààõâîòíûÿ áàòàëü¸íû ïàä êàìàíäàâàííåì

ïàëêî¢í³êà Çàãîðñêàãà (êàëÿ 1500 áàãíåòà¢).
3) XVIII áðûãàäà (ïàëê³ 34-òû ³ 35-òû) ïàä êàìàí-

äàâàííåì ïàëêî¢í³êà Ëó÷ûíñêàãà (êàëÿ 1000 áàãíåòà¢).
4) ÕÕ áðûãàäà 2-îé ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàé äûâ³ç³³, ïàä

êàìàíäàâàííåì ïàëêî¢í³êà Çàâ³ñòî¢ñêàãà (550 áàãíåòà¢).
5) 41-øû ñóâàëüñê³ ïîëê - êàìàíäç³ð ïàëêî¢í³ê

Ìàöêåâ³÷ (800 áàãíåòà¢).
6) Ìàðñê³ áàòàëü¸í ïàä êàìàíäàâàííåì êàï³òàíà

Ìàãó÷ûåãà (250 áàãíåòà¢).
7) 24 ïîëê ïÿõîòû ïàä êàìàíäàâàííåì ïàëêî¢í³êà

ßí³øý¢ñêàãà (êàëÿ 1000 áàãíåòà¢).
8) Ìàðøàâàÿ áðûãàäà (êàëÿ 200 áàãíåòà¢).
9) IV áàòàëü¸í 155 ïàëêà ïÿõîòûïàä êàìàíäàâàííåì

êàï³òàíà Ìàðøàëêà (150 áàãíåòà¢).
10) Áðîíåöÿãí³ê "Ë³ñ-Êóëÿ".
Êàíêðýòíû êîëüêàñíà-áàÿâû ñêëàä ãýòûõ àääçåëà¢

íà ïðàöÿãó òûäíÿ áà¸¢ íàä Íàðâàé ³ Áóãàì öÿæêà àêðýñë³öü
äàêëàäíà. Ïðûáë³çíà ̧ í äàñÿãàå äà 7-8 òûñÿ÷ áàãíåòà¢.

Âÿäîìû öÿïåð áàÿâû ñêëàä 15-é ñàâåöêàé àðì³³ íà
1 âåðàñíÿ ö³ ¢ êóëüì³íàöûéíû ìîìàíò á³òâû íàä Íàðâàé
äàñÿãà¢ àãóëàì 25745 áàéöî¢.

Àêðàìÿ ïåðàë³÷àíûõ àääçåëà¢ ìà¸é ãðóïû ¢âàõî-
äç³ëà ¢ ñêëàä 1-àé àðì³³ ãðóïà ãåíåðàëà Ðæàíäêî¢ñêàãà
(ðàíåé ãåíåðàëà Åíäðûå¢ñêàãà).

Äà ÿå íàëåæàë³:
1) 1-ÿ ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàÿ äûâ³ç³ÿ (êàëÿ 1900

áàãíåòà¢).
2) 17-ÿ äûâ³ç³ÿ ïÿõîòû (êàëÿ 600 áàãíåòà¢).
3) 8-ÿ äûâ³ç³ÿ ïÿõîòû (êàëÿ 1600 áàãíåòà¢).
4) 4-ÿ áðûãàäà ëåã³ÿíåðà¢, áåç 24-ãà ïàëêà ïÿõîòû

(êàëÿ 1000 áàãíåòà¢).
À òàìó ðàçàì ìåëà 1-ÿ àðì³ÿ 12-13 òûñÿ÷ áàãíåòà¢,

íå ë³÷à÷û àñîáíàé ãðóïû ïàëêî¢í³êà Êîïû, ïàçíåé ïåðà-
éìåíàâàíàé ó ãðóïó ãåíåðàëà Ñóøûíñêàãà, ñêëàä ÿêîé
âàãà¢ñÿ àä 3 äà 5 òûñÿ÷.

             (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

Òàìó áà÷ûì, øòî àäíà òîëüê³ 15-ÿ ñàâåöêàÿ àðì³ÿ
äâóõêðàòíà êîëüêàñíà ïåðàâûøàëà íàøóþ 1-þ àðì³þ, ö³
øòî 1-ÿ àðì³ÿ ìåëà ñóïðàöü ñÿáå íàä Íàðâàé ÷àòûðîõ-
êðàòíóþ ïåðàâàãó ñ³ë, íàâàò ç àãëÿäêàé ³ íà òîå, øòî 12-ÿ
ñàâåöêàÿ äûâ³ç³ÿ àòàêàâàëà Ëîìæó, à íÿçíà÷íàÿ ÷àñòêà 3-é
ñàâåöêàé àðì³³ àïåðàâàëà ñóïðàöü íàøàé 4-é àðì³³.

Ó íî÷ ç 28 íà 29 ë³ïåíÿ àääçåëû ãðóïû, ÿêîé ÿ
êàìàíäàâà¢ ïåðàõîäçÿöü ç çàöÿòûì³ áàÿì³ öåðàç Íàðâó.
Íåïðûÿöåëü òàïòà¢ñÿ ¢ íàñ ïà ïÿòàõ, íàìàãàþ÷ûñÿ
çàõàï³öü ìàñòû íà Íàðâå, øòî ¢äàëîñÿ ÿìó òîëüê³ ¢
àäíûì ìåñöû, à ìåíàâ³òà ïàä â¸ñêàé Æî¢òê³. Ãýòàÿ
íÿ¢äà÷à ïðûâÿëà äà ìíîã³õ ñòðàò, à ¢ñå íàøûÿ âûñ³ëê³
ç ìýòàé àäá³öü ïåðàïðàâó íå äàë³ í³ÿêàãà âûí³êó.

Ó ãýòû æ äçåíü íåïðûÿöåëü ïðàâîäç³¢ çàöÿòûÿ
àòàê³ òàêñàìà íà â¸ñêó Ñòðýíêàâà Ãàðà, íå ìå¢ àäíàê
ïîñïåõó. Äàëåé íà ïî¢íà÷ ìû íå ìåë³ ñóâÿç³, áûëî,
àäíàê, âÿäîìà, øòî àääçåëû ïàëêî¢í³êà Êîïû, ÿê³ÿ
ñïðàáàâàë³ âÿðíóöü Àñàâåö, ïàñëÿ áåçâûí³êîâàé
ñïðîáû âÿðíóë³ñÿ ¢ Ëîìæó.

Ãðóïà ãåíåðàëà Åíäðûå¢ñêàãà ó âûí³êó ïàñïå-
øíàãà àäñòóïëåííÿ ñóñåäíÿé ç ¸é ñïðàâà 4-é àðì³³
àêàçâàåööà âûìóøàíàé ïàê³íóöü Íàðâó ïàñëÿ âåëüì³
öÿæê³õ áà¸¢, çâÿçàíûõ ç âÿë³ê³ì³ ñòðàòàòàì³, ³ àäñòóïàå
íà ë³í³þ: Îëüøàâà - Ëþá³í - Ìàëûøû - Ô³ë³ïû,
çëó÷àþ÷ûñÿ ¢ ðà¸íå Ñóðàæà ç ãðóïàé, ÿêîé êàìàíäà-
âà¢ ÿ.

Âÿðõî¢íàå ãàëîíàêàìàíäàâàííå, çàíåïàêîåíàå
ñòðàòàé Àñà¢öà, ñòâàðàå ¢ Àñòðàëåíöû ãðóïó ãåíåðà-
ëà Óðà÷ûíñêàãà, ÿêàå ìåëà çàäàííå çàáåñïÿ÷ýííÿ
ëåâàãà êðûëà ³ ïàäòðûìê³ àòàêàâàíàé óæî Ëîìæû.

Ó ãýòû äçåíü íà ïðàâûì êðûëå 1-é àðì³³ ç'ÿ¢-
ëÿþööà äûâ³ç³³ 3-é ñàâåöêàé àðì³³.

30 ë³ïåíÿ íà àäðýçêó ãðóïû ³äóöü çàöÿòûÿ áà³  ¢
äâóõ ìåñöàõ. Ó ðà¸íå â¸ñê³ Çëàòàðûÿ, äçå íåïðûÿöåëü
ðàçâ³âàå ïëàöäàðì, óòâîðàíû ¢ ïàëàñå ãðóïû ãåíåðàëà
Â³òêî¢ñêàãà, øòî çìóøàå ãýòóþ ãðóïó äà àäñòóïëåííÿ
íà ë³í³þ Âàíåâà - Êðàï³¢í³öà - Ãðàáàâà, à òàêñàìà íà
àäðýçêó 10-é äûâ³ç³³, ÿêàÿ ïàñïÿõîâà ë³êâ³äóå ¢âàðâàííå
íåïðûÿöåëÿ êîíòðàòàêàì³, à ãðóïà ïàäïàëêî¢í³êà
ßöûí³êà (ñêëàäçåíàÿ ç 30-ãà ïàëêà ïÿõîòû ³ àäíàãî
áàòàëü¸íà 41-ãà ïàëêà ïÿõîòû) âÿðíóëà ¢ öýëàñö³
áàòàðýþ, ñòðà÷àíóþ ¢ ïàïÿðýäí³ äçåíü ó ðà¸íå Âîëüêà

- Òàïåëåö, óçÿ¢øû çâûø 1000 ïàëîííûõ ³ ïàòïï³¢øû ¢
áàãíàõ Íàðâû íåêàëüê³ ñîöåíü ðàñåéöà¢. Äàëåé íà ïî¢-
äçåíü ç-çà àäñòóïëåííÿ ïðàâàãà êðûëà 1-àé àðì³³ äàáðààõ-
âîòíûÿ áàòàëü¸íû çìóøàíû àäñòóï³öü íà ë³í³þ Ëàïû -
Àëåêñ³í.

Íåïðûÿöåëüñêàÿ êàâàëåðûÿ ïåðàõîäç³öü Íàðâó
êàëÿ Íî¢ãàðàäà ³ çíî¢ àêàçâàåööà ¢ íàøûõ òûëàõ.

31 ë³ïåíÿ ³äóöü öÿæê³ÿ áà³ ïà ¢ñ³ì ôðîíöå. Ó ðà¸íå
Òàïåëüöà íåïðûÿöåëü, ³äó÷û ïà ïîÿñ ó âàäçå, ïåðàïðà¢ëÿ-
åööà öåðàç Íàðâó, àëå êîíòðàòàêàé 10-é äûâ³ç³³ àäê³äâàåööà

Á³òâà íàä Íàðâàé 31.08.1920 ã.
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íà äðóã³ áîê. Ìàðøàâàé áðûãàäçå òðýáà áûëî àäñòóïàöü
ç-çà àäñóòíàñö³ ðàñ³éñê³õ áîåïðûïàñà¢ äëÿ ÿå êàðàá³íà¢.
Íåïðûÿöåëüñê³ÿ àòàê³ àä Â³çíû ³ Ñòðýíêàâàé Ãàðû ïðàöÿã-
âàþööà äàëåé ³ ïðûìóøàþöü ãåíåðàëà Â³òêî¢ñêàãà äà
àäõîäó íà Ëåñí³ê³. Íåïðûÿöåëü íå ïåðàñòàå íàï³ðàöü ³ à 23
ãàäç³íå ïàãðàæàå ïðàðâàöü ôðîíò ãýòàé ãðóïû.

Êàë³ ¢ñÿ ¢âàãà âûøýéøûõ êàìàíäàâàííÿ¢ çâåðíóòà
íà Ëîìæó ³ íàøóþ ïî¢íà÷, íåïðûÿöåëþ ¢äàåööà ïðàðâàö-
öà ïàì³æ äçâþìÿ ãðóïàì³ 1-é àðì³³ ³ ðàçäçÿë³öü ÿå íà äçâå
÷àñòê³, õóòêà ïàñî¢âàþ÷ûñÿ íà Äàí³ëàâà - Ïåòêàâà ¢ ê³ðóí-
êó íà Ïåêóòû. Ñòàíîâ³ööà ãýòà ïà÷àòêàì àáõîäó ³ àäñÿ÷ýííÿ
ãðóïû ïàä ìà³ì êàìàíäàâàííåì.

"Ïàêîëüê³ ë³í³ÿ 1-é àðì³³, - ñêàçàíà ¢ àïðàöî¢öû
á³òâû íàä Íàðâàé, øòî çíàéõîäç³ööà ¢ Âàéñêîâûì ã³ñòà-
ðû÷íûì áþðî, - óÿ¢ëÿå ñàáîé ëóê, âûãíóòû íà ¢ñõîä,
êóëüì³íàöûéíû ïóíêò ÿêîãà ñêëàäàå 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ïÿõî-
òû, ñòàíîâ³ø÷à ãýòàå ïàäàåööà êàìàíäóþ÷àìó àðì³³
íåáÿñïå÷íûì, àñàáë³âà ¢ âûí³êó ðàçðûâó, óçí³êøàãà
ïàì³æ ãðóïàì³ ãåíåðàëà¢ Æàë³ãî¢ñêàãà ³ Ðæàíäêî¢-
ñêàãà, ó âûí³êó ÷àãî äàå êàìàíäó àäûñö³ íà ë³í³þ Ñë³íû
- Òëà÷ý¢ê³ ³ äàëåé óçäî¢æ òðàêòó Ðóäêà - Ãðîäç³ñê".

Àäõîä àäáûâàåööà íî÷÷ó ïàä ìîöíûì äàæäæîì.
Ñòîìëåíàñöü òàêàÿ íåçâû÷àéíàÿ, øòî ïàñòóïàþöü ïàâå-
äàìëåíí³ ïðà áóíòàðñê³ÿ íàñòðî³ ñÿðîä øàðàãî¢öà¢, à
ïàñëÿ àãóëüíàÿ àïàòûÿ. Íåïðûÿöåëü íààäâàðîò çíàõîäç³ööà
¢ òûì âûãàäíûì ñòàíîâ³ø÷û, øòî ìîæà ìÿíÿöü ñâàå äû-
â³ç³³. Ãýòà ̧ í ³ ðîá³öü, àäïðà¢ëÿþ÷û ñòîìëåíûÿ ¢ òûë.

Íà ôðîíöå 1-é àðì³³ ïàöâåðäæàíà ïðûñóòíàñöü
óñ³õ äûâ³ç³é òðîõ íåïðûÿöåëüñê³õ àðì³é, ã.çí., 4-é, 15-é ³ 3-
é.

*   *   *

Äëÿ íàøûõ àääçåëà¢, ÿê³ÿ çìàãàë³ñÿ áåç õâ³ë³ àäïà-
÷ûíêó, ðàêà Íàðâà, áóäó÷û ñóð'¸çíàé ïåðàøêîäàé, ñòâà-
ðàëà ìîöíû äàïàìîæíû ôàêòàð. Êàë³ íàì ãýòóþ ïåðà-
øêîäó òðýáà áûëî ïàñòóïîâà ïàê³äàöü, ïà¢ñòàëà âîñòðàÿ
ïðàáëåìà, ÿêóþ òàêòûêó ïðûìÿíÿöü äàëåé. Ìàÿ ãðóïà
ìàãëà ç âÿë³ê³ì³ âûñ³ëêàì³ áàðàí³öü 60-ê³ëàìÿòðîâû àäðýçàê
ðàê³, àëå ïàñëÿ ÿå ïàê³äàííÿ ç-çà çíà÷íûõ ñòðàò íå ìàãëà
ïàñïÿõîâà àêàçâàöü ñóïðàö³¢ íà íå¢ìàöàâàíàé òýðûòîðû³
íà òîé ñàìàé øûðûí³ ³ ¢ òîé ñàìàé ãðóïî¢öû. Ïà¢ñòàâàëà
íåàáõîäíàñöü ïðûìÿíåííÿ ³íøàé òàêòûê³, ïàê³äàííå ë³í³³
³ ýøàëàí³ðàâàííå ¢ ãëûá³íþ. Êàíåøíå, òàêàÿ ãðóïî¢êà
ìàãëà áûöü òîëüê³ íàñòóïàëüíàé, à ãðóïà, àðãàí³çàâàíàÿ
òàê³ì ÷ûíàì, ìàãëà âàÿâàöü òîëüê³ ðóõîìà, âûêàðûñòî¢âà-
þ÷û ãóñòóþ ñåòêó øàøû íà òîé òýðûòîðû³.

Ïàä óïëûâàì òàê³õ ðàçâàæàííÿ¢ ÿ íàê³ðàâà¢ êàìàí-
äàâàííþ 1-é àðì³³ ¢æî ¢ äðóã³ ðàç äýïåøó ç ïðàåêòàì çìå-
íû ðàíåéøàé òàêòûê³. Ó âûíÿòöû ç òàãî ï³ñüìà ãàâîðûööà:

"Íà ìàþ äóìêó, íàëåæàëà á óñå ïàäíà÷àëåíûÿ ìíå
àääçåëû, ÿê³ÿ çíàõîäçÿööà ¢ àäíîñíà äîáðûì ñòàíå,
âûêàðûñòî¢âàþ÷û äîáðû ê³ðóíàê øàøýéíûõ äàðîã,
ñêàíöýíòðàâàöü ó âàêîë³öû Çàìáðà¢ - Ñíÿäàâà ³ ñòâà-
ðûöü, ïàïî¢í³¢øû ÿå ³ ïàñàäç³¢øû íà âÿë³êóþ êîëüêàñöü
à¢òàìàá³ëÿ¢, íàñòóïàëüíóþ ãðóïó, ÿêàÿ áûëà á ó íàé-

áë³æýéøûÿ äí³ çäîëüíàÿ äà íàñòóïëåííÿ. Êàë³ á ãýòàÿ
ïðàïàíîâà áûëà ïðûíÿòàÿ, òðýáà áûëî á àäðàçó ñê³ðà-
âàöü ïðàäóêòû, áîåïðûïàñû ³ êàëîíû à¢òàìàá³ëÿ¢ ¢ òîé
áîê, ñòâàðàþ÷û áàçó ãýòàé ãðóïû ¢ òðîõêóòí³êó Àñò-
ðàëåíêà - Ëîìæà - Çàìáðà¢".

ß ïðàïàíàâà¢ ñêàíöýíòðàâàöü íàñòóïàëüíóþ
ãðóïó ¢ ðà¸íå Çàìáðà¢ - Ëîìæà - Àñòðàëåíêà. Äàëî á ãý-
òà ïåðàäûøêó àáàðîíöàì Ëîìæû ³ äàçâîë³ëà á àäïà÷ûöü
íàøûì çìó÷àíûì àääçåëàì, äàëî á ìàã÷ûìàñöü ñòâàðýí-
íÿ ìîöíàé ãðóïû, àáàï¸ðòàé íà äâà íàçâàíûÿ ïóíêòû:
Ëîìæó ³ Àñòðàëåíêó, ó òîé ÷àñ, êàë³ ãðóïà ãåíåðàëà Ðæàí-
äêî¢ñêàãà (ðàíåéøàÿ Åíäðûå¢ñêàãà) àïåðàâàëà á ó ðà¸íå
Ìàëê³í³. Ïàñïÿõîâàÿ àáàðîíà Ëîìæû ïàöâÿðäæàëà
ðýàëüíàñöü ãýòàãà ïðàåêòó. Ãóñòàÿ ñåòêà øàøýéíûõ äàðîã
ó òûì ìåñöû çàáÿñïå÷âàëà ïðû âûêàðûñòàíí³ ãðóçàâûõ
à¢òàìàá³ëÿ¢ âûñîêóþ ðóõîìàñöü àääçåëàì.

1 æí³¢íÿ íà ïî¢íà÷û òðûâàþöü âûñ³ëê³ ïà àáëÿã-
÷ýíí³ ñòàíîâ³ø÷à àêðóæàíàé ç óñ³õ áàêî¢ Ëîìæû ³ âÿð-
òàííÿ ïàç³öûé ïàä Íî¢ãàðàäàì. Ó Ñíÿäîâå áûëà âûñà-
äæàíà ãðóïà ãåíåðàëà Ðî³. Äàëåé íà ïî¢äçåíü íåïðûÿöåëü,
ÿê³, â³äàâî÷íà, ïåðàïðàâ³¢ñÿ öåðàç Íàðâó ³ ñêàíöýíòðàâà¢-
ñÿ, ïàä âå÷àð óçíàâ³¢ ñâà¸ íàñòóïëåííå.

ßê öÿïåð â³äíî ç ïðàöû Ñÿðãååâà. 4-ÿ ³ 15-ÿ ñàâåöê³ÿ
àðì³³ ìåë³ íàìåð êàíöýíòðàâàíàãà ¢äàðó íà íàñ ó ðà¸íå
ßáëîíê³. Ñ³òóàöûþ ¢ñêëàäíÿ¢ ôàêò, øòî ¢çí³êøû ïàì³æ
äçâþìÿ ãðóïàì³ àðì³³ ðàçðû¢ ðàñøûðû¢ñÿ íà 20 ç ë³øí³ì
ê³ëàìåòðà¢ ³ òóò ìàðøûðóå 15-ÿ ñàâåöêàÿ àðì³ÿ ç ê³ðóíêàì
íà ×ûæà¢ - Àíäðýå¢ - Âîñòðà¢.

Ìàÿ ãðóïà, àñëàáëåíàÿ àäõîäàì äëÿ àêöû³ ¢ ê³ðóíêó
íà Ëîìæó áðûãàäû ïàëêî¢í³êà Ëó÷ûíñêàãà, òðûìàåööà
¢ ðà¸íå Çàìáðîâà. Ó òîé æà äçåíü íåïðûÿöåëüñêàÿ êîíí³-
öà, ôàðñ³ðàâà¢øû Íàðâó ïàä Íî¢ãàðàäàì, ³äçå íà Ìÿñò-
êîâà ³ Ñíÿäîâà.

Ñ³òóàöûÿ ñòàíîâ³ööà êðûòû÷íàé.
Íà ïðàöÿãó ãýòàé íî÷û ïðûõîäçÿöü âåñòê³ ïðà ïà-

äçåííå Áåðàñöÿ, ÿê³ÿ òðàêòàâàë³ñÿ àäðàçó ÿê íåâåðàãîäíûÿ
ïàãàëîñê³, áî áûëî âÿäîìà, øòî íà ïà¢äí¸âûì ê³ðóíêó
àïåðóþöü áîëüø ñëàáûÿ ñ³ëû íåïðûÿöåëÿ. Òîëüê³ íà äðóã³
äçåíü ïàãàëîñê³ òûÿ áûë³ ïàöâåðäæàíû.

Íà íàñòóïíû äçåíü, 2 æí³¢íÿ ñòàíîâ³ø÷à ãðóïû ¢
àãóëüíûõ ðàìêàõ íå çìÿí³ëàñÿ, à íåïðûÿöåëü ïà ¢ñ³ì
ôðîíöå ïåðàéøî¢ ó ðàïòî¢íàå íàñòóïëåííå. Ç ãðóïàé
ãåíåðàëà Ðæàíäêî¢ñêàãà ³ íàäàëåé íå áûëî ñóâÿç³, à ¢ òîé
æà ÷àñ ïàöâÿðäæà¢ñÿ ðóõ íåïðûÿöåëÿ íà Àíäðýå¢ ³
Âîñòðà¢. Óæî ¢ ãýòû äçåíü àáîçí³ê³ 10-é äûâ³ç³³ àäá³ë³ íà-
ñòóïëåííå àääçåëà íåïðûÿöåëüñêàé êîíí³öû íà Âîñòðà¢.

Êàìàíäàâàííå ôðîíòó, àáàï³ðàþ÷ûñÿ íà äûðýêòû-
âû Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäàâàííÿ, ÿø÷ý ðàçë³÷âàëà íà
¢òðûìàííå ë³í³³ Áóãà àä âóñöÿ Íóðöà ³ äàëåé àä ãýòàãà
ìåñöà äà Ëîìæû.

Ïàëêî¢í³ê Ëó÷ûíñê³, ÿê³, ÿê ÿ ¢ñïàì³íà¢, âûéøà¢ ó
ê³ðóíêó Ëîìæû, íàòêíó¢ñÿ íà íåïðûÿöåëÿ, ÿêîãà àòàêàâà¢
³ ðàçá³¢, óçÿ¢øû íåêàëüê³ òûñÿ÷ ïàëîííûõ. Àïåðàöûÿ ãýòàÿ
ç-çà àãóëüíàé ñ³òóàöû³, íà æàëü, íå ìàãëà áûöü ñêàðûñòàíà.

Ó íî÷ ç 2 íà 3 æí³¢íÿ ïàëêî¢í³ê Êîïà ïàä íàö³ñêàì
íåïðûÿöåëÿ ïàê³íó¢ Ëîìæó ³ íàê³ðàâà¢ñÿ íà Ñíÿäàâà,
öåðàç ÿêîå ¢æî ïðàéøëà íåïðûÿöåëüñêàÿ êîíí³öà, çìÿ¢øû
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ìàðñê³ áàòàëü¸í, ÿê³ òàì àäïà÷ûâà¢, ³ í³ø÷à÷û ãîðàä. Ó
øòàáå ìà¸é ãðóïû ïðà ãýòà äàâåäàë³ñÿ ðàí³öàé, ³ òàìó
ïàëêî¢í³ê Ëó÷ûíñê³ àòðûìà¢ çàãàä ñïûí³öü ìàðø íà
Ëîìæó ³ íàê³ðàâàööà íà ßáëîíêó ³ Çàìáðà¢, äçå íåïðûÿ-
öåëü àòàêàâà¢ ç ðàí³öû âÿë³ê³ì³ ñ³ëàì³.

Ïàëêî¢í³ê Ëó÷ûíñê³ ìå¢ ïðû ñàáå òîëüê³ 35-òû
ïîëê, áî 34-òû ¢æî àä ó÷îðà ìàðøûðàâà¢ íà Ëîìæó ³
íåëüãà áûëî ÿãî õóòêà ðàçâÿðíóöü. Ñòàíîâ³ø÷à ãðóïû
ñòàíàâ³ëàñÿ ïàãðîçë³âûì, áî íåïðûÿöåëü íàï³ðà¢ íå òîëüê³
¢çäî¢æ øàøû Ìàçàâåöê - Çàìáðà¢, àëå ³ ¢ ê³ðóíêó íà
Ëåíòà¢í³öû ³ øàøó Çàìáðà¢ - Âîñòðà¢. Ãðóïà àáàðàíÿ-
ëàñÿ, ðàçë³÷âàþ÷û, øòî ïàëêî¢í³ê Ëó÷ûíñê³, âûêîíâàþ÷û
çàäà÷ó, âûòíå íà ßáëîíêó. Òûì ÷àñàì ïàëêî¢í³ê Ëó÷ûíñê³,
àòàêàâàíû ç äâóõ áàêî¢ êàëÿ â¸ñê³ Ñàí³, òðàö³öü öýëû ïîëê
³ ñàì àêàçâàåööà ïàðàíåíûì. Ó ãýòàé ñ³òóàöû³ ïàãðîçë³-
âàñöü ñòàíîâ³ø÷à ïàâÿë³÷âàëà ÿø÷ý ³ òîå, øòî çàì³æ
àääçåëà¢ ïàëêî¢í³êà Êîïû, ÿê³ÿ ïà çàäóìå çàãàäó ìåë³
äàëó÷ûööà äà ãðóïû ¢ Çàìáðàâå, àïåðàâàëà ¢æî ¢ Ñíÿäàâå
íåïðûÿöåëüñêàÿ êîíí³öà.

Äðã³ ðàç àä ÷àñó Øàðêà¢ø÷ûíû íàðûñàâà¢ñÿ äëÿ
ìà¸é ãðóïû ïðûâ³ä "Ñÿäàíà". Êàë³ æà¢íåðñê³ àáàâÿçàê
çìóøà¢ ÿå òðûìàööà ¢ ðà¸íå Çàìáðàâà ³ ïàäàâàöü ðóêó
äàïàìîã³ àáëîæàíàé Ëîìæû, òî ¢ ãýòû ÷àñ àääçåëû 15-é
ñàâåöêàé àðì³³ àáñàäæâàë³ äàðîã³ àäñòóïëåííÿ íà Âîñòðà¢.
Êàë³ ïîòûì ñòàëà âÿäîìà, øòî Ëîìæà ïàëà, ìóñ³ëà ãðóïà
çàñòàâàööà ¢ Çàìáðàâå ³ ÷àêàöü äàëó÷ýííÿ áðûãàäû ïàë-
êî¢í³êà Ëó÷ûíñêàãà.

Êàë³ ãýòû "Ñÿäàí" íå áû¢ äàâåäçåíû äà ñêóòêó, òî
ìàåì ãýòà, äçÿêóþ÷û êîííàìó êîðïóñó Ãàÿ, ÿê³ ïëÿíä-
ðóþ÷û òýðûòîðûþ çà äâàööàöü ç ë³øí³ì ê³ëàìåòðà¢
óáàêó, êàëÿ Ñíÿäàâà, íå ¢çÿ¢ óäçåëó ¢ àêðóæýíí³ ãðóïû, à
ïàéøî¢ ñàáå íà Àñòðàëåíêó.

Çàãàä êàìàíäàâàííÿ àðì³³, êàá ãðóïà ñòàëà íà
ïà¢íî÷íû ¢ñõîä àä Âîñò-ðàâà, áû¢ óæî ñïîçíåíû, áî ãýòû
ðà¸í çàéìàë³ àääçåëû 15-é ñàâåöêàé àðì³³.

Àäñòóïëåííå ãðóïû ¢ ãýòûõ óìîâàõ íà Ñíÿäàâà -
Àñòðàëåíêó áûëî ìàæë³âàå, àëå ãýòà àäñëàí³ëà á øàøó íà
Âûøêà¢ - Âàðøàâó. Òðýáà áûëî ïðàá³âàööà íà Âîñòðà¢. Ó
ïåðøàé ë³í³³ ìåëà ìàðøûðàâàöü 10-ÿ äûâ³ç³ÿ, ìàþ÷û íà
çàáåñïÿ÷ýíí³ ëåâàãà ôëàíãó àääçåëû ïàëêî¢í³êà Êîñà, ó
äðóãîé ë³í³³ - ãðóïà ãåíåðàëà Â³òêî¢ñêàãà.

Ïåðàõîä ïà÷à¢ñÿ 4 æí³¢íÿ ¢ 2 ãàäç³íû ïàñëÿ ïà¢-
íî÷û. Äçÿêóþ÷û ìóæíàñö³ ³ õàëîäíàé êðûâ³ êàìàíäç³ðà¢
áðûãàä, ïàëêî¢, à òàêñàìà ¢ñ³õ àô³öýðà¢ ³ øàðàãî¢öà¢
äûâ³ç³³ ïàñëÿ öýëàäç¸ííûõ áà¸¢ äàðîãà íà Âîñòðà¢ áûëà
à÷ûø÷àíà, ³ íåïðûÿöåëü áû¢ âûá³òû ç ãýòàãà ãîðàäà. Òîëüê³
íåêàòîðûÿ àääçåëû áûë³ âûìóøàíû àäñòóï³öü íà çàõàä - à
ìåíàâ³òà: äàáðààõâîòíûÿ àääçåëû - ó ê³ðóíêó Ðàæàí, à
÷àñòêà ãðóïû ãåíåðàëà Â³òêî¢ñêàãà - íà Äà¢ãàñ¸äëà.

10-ÿ äûâ³ç³ÿ ðàçìÿñö³ëàñÿ íà øàøû Âîñòðà¢ - Âûø-
êà¢ ó ðà¸íå Ïóçäðàâ³çíà - Íÿãîøàâà - òðàêò Âîñòðà¢-Â³ø-
íåâà. Øòàá ãðóïû ¢ Áóäûêåæû. Òàê çàêîí÷ûëàñÿ öÿæêàÿ,
ïðàöÿãëàñöþ ó øýñöü äç¸í, á³òâà íà Íàðâå ³ Áóãó. Ñòðàòû,
ïàíåñåíûÿ íàì³, áûë³ âåëüì³ âÿë³ê³ÿ. 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ìåëà
ëåäçâå äà òóñÿ÷û áàãíåòà¢, XVIII áðûãàäà ïàëêî¢í³êà Ëó-
÷ûíñêàãà àìàëü íå ³ñíàâàëà, ë³ê 2-é ë³òî¢ñêà-áåëàðóñêàé
äûâ³ç³³ äàñÿãà¢ êàëÿ 150 áàãíåòà¢, à áàÿâû ìàðñê³ áàòàëü¸í,

ÿê³ òàê ãåðîéñê³ àáàðàíÿ¢ ïåðàïðàâó íà Íàðâå, íàë³÷âà¢
ëåäçâå êàëÿ 80 áàãíåòà¢. Çìó÷àíàñöü ïðàÿ¢ëÿëàñÿ àïàòûÿé
³ çí³êíåííåì óñÿêàé àñöÿðîæíàñö³.

Àäíàê æà ãýòàÿ á³òâà ìåëà ñâà¸ âÿë³êàå çíà÷ýííå.
Íåïðûÿöåëü, íàïàòêà¢øû ìîöíû ñóïðàö³¢, íàê³ðàâà¢ ó
âóçê³, áî ëåäçâå 50 ê³ëàìåòðà¢, ïðàìåæàê ïàì³æ Íàðâàé ³
Áóãàì àìàëü òðû ñâàå àðì³³, çìÿíÿþ÷û ³õ ê³ðóíàê, øòî íå
çàñòàëîñÿ áåç óïëûâó íà äàëåéøû õîä ïàäçåé ³ Âàðøà¢-
ñêóþ á³òâó.

Ó á³òâå íà Íàðâå ³ Áóãó ìû ìàåì øýðàã ö³êàâûõ
ìîìàíòà¢ ñòðàòýã³÷íàé ³ òàêòû÷íàé ïðûðîäû, ç ÿê³õ
íåêàëüê³ êîðàòêà àãàâàðó. Òóò âûñî¢âàåööà íà ïÿðýäí³ ïëàí
ïðàáëåìà öâåðäçÿ¢.

*   *   *

Á³òâà íàä Áóãàì ³ Íàðâàé ïðàõîäç³öü ó íàñ àìàëü
íåçà¢âàæíà. Âÿðõî¢íàå ãàëî¢íàêàìàíäàâàííå ñïàäçÿâàëà-
ñÿ àä ÿå òîëüê³ âûéãðûøó ÷àñó, êàá çàâÿðøûöü ïåðà-
ãðóïî¢êó íà ïî¢äí³. Àäðàçó ìàëà çâÿðòàë³ ¢âàã³ äû ³ ñ¸ííÿ
ÿø÷ý íà ñòðàòýã³÷íûÿ âûí³ê³ ãýòàé á³òâû. Öÿïåð ç êðûí³ö
íàøûõ ïðàö³¢í³êà¢ ìû äàâåäàë³ñÿ, øòî íàä Íàðâàé íå
òîëüê³ âûéãðàë³ ¢ ÷àñå, àëå òóò àäáûë³ñÿ ¢ ãðóïî¢öû ðàñ³é-
ñê³õ âîéñê çìåíû òàê³ÿ çíà÷íûÿ, øòî ¢äçåëüí³ê³ ãýòàé á³òâû
ñëóøíà ìîãóöü ãàíàðûööà, øòî áðàë³ ¢ ̧ é óäçåë.

Íåïðûÿöåëü, ÿê âåäàåì, ë³÷û¢ ïîëüñêóþ àðì³þ çà
íÿçäîëüíóþ äëÿ ñóïðàö³âó, êàí÷àòêîâà ðàçá³òóþ ³ çäýìàðà-
ë³çàâàíóþ. Ïàê³äàííå áåç áà¸¢ Ñëîí³ìà, Áåëàñòîêà ³ Àñà¢öà
çàöâåðäç³ëà ÿãî ¢ ãýòûì ïåðàêàíàíí³. Çàäàâà¢ ñàáå öÿïåð
ïûòàííå, äçå çíàõîäçÿööà ãàëî¢íûÿ ïîëüñê³ÿ ñ³ëû. Ãàëî¢-
íàêàìíäóþ÷û ñàâåöêàé àðì³³ Êàìåíå¢ ë³÷û¢, øòî çíàõî-
äçÿööà ÿíû áë³æýé äà ïî¢äíþ ¢ ê³ðóíêó Ëþáë³íà. Êàìàí-
äóþ÷û çàõîäíÿãà ôðîíòó Òóõà÷ý¢ñê³ äûðýêòûâàé àä 23
ë³ïåíÿ ñòàâ³¢ çà ìýòó ñâà³ì àðì³ÿì äàñÿãíåííå äà 3 æí³¢íÿ
ë³í³³ Àñòðàëåíêà - Âîñòðà¢ - Êîñàâà - Óëîäàâà. Çàõîï
Âàðøàâû ïðàäáà÷û¢ñÿ íà 12 æí³¢íÿ. Êàë³ æ ðàñ³éñê³ÿ àðì³³,
âûêîíâàþ÷û ãýòûÿ çàäà÷û, íàïàòêàë³ íåñïàäçÿâàíû
ñóïðàö³¢ íà Íàðâå ïàä Ëîìæàé, íà ïðàöÿãó 29 ³ 30 ë³ïåíÿ
íå ìàãë³ ðóøûöü íàïåðàä, ³ áûëî ãýòà ¢ ÷àñ, êàë³ òðû àðì³³,
à ìåíàâ³òà 4-ÿ. 15-ÿ ³ 3-ÿ çàéìàë³ ïðàñòîðó ìåíøóþ çà
ïðàñòîðó, ÿêàÿ çàéìàëà íàëåâà àä ³õ àäíà àðì³ÿ - 16-ÿ.

Òàìó ¢ ãýòû ÷àñ Òóõà÷ý¢ñê³, êàá ïðàëàìàöü ñóïðà-
ö³¢ íàøàé 1-é àðì³³, ìÿðêóþ÷û, øòî òóò çíàõîäçÿööà
ãàëî¢íûÿ ïîëüñê³ÿ ñ³ëû, äûðýêòûâàé ¹ 219 ó íî÷ ç 31
ë³ïåíÿ íà 1 æí³¢íÿ çàãàäâàå êàíöýíòðûðàâàíû ¢äàð óñ³õ
òðîõ àðì³é íà Ìàçàâåöê. Áûëà ãýòà ÿêðàç íî÷, êàë³ ãðóïà
ïàä ìà³ì êàìàíäàâàííåì ïàñòóïîâà ïàê³äàëà áåðàã³
Íàðâû, à øòàá ãðóïû ïåðàõîäç³¢ ç Ñàêàëîâà ¢ Ìàçàâåöê.

Êàíöýíòðûðàâàíàå íàñòóïëåííå òðîõ íåïðûÿöåëü-
ñê³õ àðì³é ïðûìàå 1-ÿ àðì³ÿ ³ òðûìàåööà íà ïàç³öûÿõ,
ìàþ÷û íà ¢âàçå âûñîêóþ ìýòó äàöü ìàã÷ûìàñöü êîíòð-
àòàê³ ç ðà¸íà Áåðàñöÿ. Ïðàðû¢ ôðîíòó ¢çäî¢æ ÷ûãóíà÷-
íàé êàëÿ³ íà Øàïÿòîâà ïà÷ûíàå ðàçäçÿëÿöü àáåäçâå ãðóïû
àðì³³, àëå íå çìóøàå ³õ äà àäñòóïëåííÿ. Çàìåñò ë³íåéíàé
àáàðîíû, ÿêàÿ ïðûìÿíÿëàñÿ íà Íàðâå, àääçåëû ïåðàõî-
äçÿöü äà ãðóïàâàííÿ ¢ãëûá.

                 (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

Ó ãýòû öÿæê³ ³ âûðàøàëüíû ìîìàíò, ó íî÷ ç 1 íà 2
æí³¢íÿ ïàëà Áÿðýñöå, øòî âûêë³êàëà ¢ íàøûõ øýðàãàõ
âÿë³êàå ¢ðàæàííå.

Òóõà÷ý¢ñê³ öÿïåð ïåðàêàíàíû, øòî ìàå ïåðàä
ñàáîé ãàëî¢íûÿ ïîëüñê³ÿ ñ³ëû ³ âûðàøàå ïàñëÿ ðàçìîâû ç
ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷ûì Êàìåíåâûì ñê³ðàâàöü óñå òðû
àðì³³ çíà÷íà íà ïî¢íà÷. (Äûðýêòûâà ¹ 287 àä 3 æí³¢íÿ.)
Ñöâÿðäæàþöü ãýòà à¢òàðû äàäàòêà¢ äà
êí³æê³ ìàðøàëà Ï³ëñóäñêàãà "1920
ãîä".

"Ìîöíû ñóïðàö³¢, àêàçàíû
ïàëÿêàì³ íàä Íàðâàé ³ âÿë³ê³ÿ öÿæêà-
ñö³, ÿê³ÿ ñóñòðàêàë³, äçÿêóþ÷û òàìó
ñóïðàö³âó ñêàíöýíòðàâàíûÿ ãàëî¢-
íûÿ ñ³ëû çàõîäíÿãà ôðîíòó íà ¢ñ¸é
àäëåãëàñö³ àä Áåðàñöÿ ïðàç Íàðâó
àæ äà Ëîìæû ç àäíàãî áîêó, ç äðó-
ãîãà áîêó ë¸ãêàñöü, ç ÿêîé àäíà òîëü-
ê³ 15-ÿ àðì³ÿ ïåðàñêîêâàëà ñóñòðàêà-
íûÿ íà ñâà¸é äàðîçå ïåðàøêîäû àæ
äà Áåðàñöÿ ¢êëþ÷íà, óöâÿðäæàë³
êàìàíäóþ÷àãà ôðîíòó ¢ ïåðàêàíàíí³,
øòî ãàëî¢íûÿ ïîëüñê³ÿ ñ³ëû çìàãà-
þööà íå äçå ³íàêø, ÿê ÿêðàç ó àáøàðû
íà ïî¢íà÷ àä Áåðàñöÿ ³ Áóãà".

Ñàì Òóõà÷ý¢ñê³ ¢ ñâà³ì "Ïà-
õîäçå íà Â³ñëó" ãàâîðûöü ïðà ãýòà:

«Ó êàíöû ë³ïåíÿ ïà÷ûíàþööà
íàøû áà³ íàä Íàðâàé ³ Áóãàì. Ïåðøû
ðàç àä ÷àñó ïà÷àòêó áàÿâûõ äçåÿííÿ¢
ïàëÿê³ àêàçâàë³ íàì òóò óïàðòû
ñóïðàö³¢. Íà àäðýçêó 4-é, 15-é ³ 3-é
àðì³é íàì áûëî íåàáõîäíà ôàðñ³-
ðàâàöü ãðàçê³ÿ ðýê³ Áåáæó, Íàðâó ³ Íóðýö, ÿê³ÿ ìåë³ ìàëà
ïåðàïðà¢ ³ ¢ÿ¢ëÿë³ ñóð'¸çíûÿ ïåðàøêîäû. Ïàëÿê³
âûêàðûñòàë³ ãýòûÿ ïåðàøêîäû ³ ðàçìÿñö³¢øû çà ³ì³
ñâàå âîéñê³ àêàçâàë³ íàì âåëüì³ ñóð'¸çíû ñóïðàö³¢».

À í³æàé ãàâîðûöü ïðà êåïñêàå ôóíêöûÿâàííå
ñóâÿç³, ñöâÿðäæàå, íàêîëüê³ ñ³ëû, øòî àïåðàâàë³ äàëåé íà
ïî¢äçåíü, íàñóïðàöü Áåðàñöÿ áûë³ ñëàáåéøûÿ.

"Àñàáë³âà ãýòàÿ àêàë³÷íàñöü äàëà àä÷óöü ñÿáå íà
àäðýçêó 16-é àðì³³, ÿêàÿ çàéìàëà øûðîê³ ôðîíò, êàëÿ
80-ö³ âÿðñòîâû, ìàþ÷û ¢ñÿãî ïÿöü ñòðàëêîâûõ äûâ³ç³é.
ñòàíîâ³ø÷à 16-é àðì³³ ¢ñêëàäíÿëàñÿ ÿø÷ý ³ñíàâàííåì íà

Çàãàäàíàÿ Òóõà÷ý¢ñê³ì ñêàíöýíòðàâàíàÿ àòàêà íà Ìàçàâåöê 3-é, 4-é ³
15-é ñàâåöê³õ àðì³é ó íî÷ ç 31.VII. íà 1.V²²².1920 ã.

ôëàíçå öâåðäç³ Áåðàñöå".
Ó ãýòû ÷àñ 1-ÿ àðì³ÿ áûëà ïàê³íóòà öàëêàì íà

¢ëàñíû ë¸ñ, áî ¢ñÿ ¢âàãà êàìàíäàâàííÿ ôðîíòó êàíöýíò-
ðóåööà íà êðûëàõ ó âàêîë³öàõ Áåðàñöÿ ³ Àñòðàëåíê³. Ó òûì
àïîøí³ì ïóíêöå ñòâàðàåööà ãðóïà ïàä êàìàíäàâàííåì
ãåíåðàëà Óðà÷ûíñêàãà, ÿêàÿ ìàå ïàäòðûìë³âàöü Ëîìæó ³
àïåðàâàöü íà ïðàâûì êðûëå íåïðûÿöåëüñêàé àðì³³. Ó íî÷
ç 2 íà 3 æí³¢íÿ ïàäàå Ëîìæà, à öýíòð 1-é àðì³³ àêàçâàåööà
ðàçàðâàíûì íà âÿë³êàé àäëåãëàñö³, çâûø 20 ê³ëàìåòðà¢,

óçäî¢æ ÷ûãóíà÷íàé êàëÿ³. Àëå ³ ¢ ãýòûõ öÿæê³õ óìîâàõ
àáåäçâå ãðóïû çìàãàþööà äàëåé íà ñâà³õ ïàç³öûÿõ. Ïà¢ä-
í¸âàÿ - ó âàêîë³öàõ Íóð-Öåõàíàâåö, ïà¢íî÷íàÿ - ó ðà¸íå
Çàìáðàâà.

Àáøàð Íàðâû - òýðûòîðûÿ íàéáîëüø çàöÿòûõ áà¸¢
íà ¢ñ³ì ôðîíöå. Íà 55-ê³ëàìÿòðîâûì àäðýçêó àä Áóãà äà
ïà¢äí¸âûõ áåðàãî¢ áàëîòà Â³çíà òðû íåïðûÿöåëüñê³ÿ àðì³³
àòàêàâàë³ àäíó íàøó 1-þ àðì³þ, çìó÷àíóþ àäñòóïëåííåì
³ ïàêóëü, ÿê óæî ãàâàðû¢, ïàê³íóòóþ ñàìó ñàáå. Ãýòûÿ áà³
ñòâàðàë³ äëÿ íàñ ñòðàòýã³÷íû ïîñïåõ, óâîäçÿ÷û ¢ àáìàí
ïðàö³¢í³êà ³ âûêë³êàþ÷û çìåíû ê³ðóíêó ìàðøó òðîõ
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Ñêàíöýíòðàâàíàÿ àòàêà 4-é ³ 15-é ñàâåöê³õ àðì³é íà
ßáëîíêó 3.VIII.1920 ã.

Ïðàðû¢ ãåíåðàëà Æàë³ãî¢ñêàãà ïàä Âîñòðàâàì 4.V²²².1920 ã.

àðì³é. ²õ òàêòû÷íû õîä âûìàãàå ³ âàðòû äýòàëüíàãà
àñâÿòëåííÿ, øòî ç'ÿ¢ëÿåööà ¢äçÿ÷íàé çàäà÷àé
ñ¸ííÿøí³õ ³ áóäó÷ûõ ã³ñòîðûêà¢. Òóò æà âûïàäàå
ñïûí³ööà íà ïñ³õ³÷íàé âûòðûìöû àô³öýðà¢ ³
æà¢íåðà¢ ãýòàé àðì³³, ÿêàÿ ðàçðýçàíàÿ íà äçâå
÷àñòê³ ³ ìàþ÷û òûëû, çàíÿòûÿ íåïðûÿöåëåì, íå
òðàö³öü ñâà¸é áàÿâîé çäîëüíàñö³ ³ ïðàá³âàåööà íà
ñâàå øëÿõ³ àäõîäó, çäîëüíàÿ ¢ òîé ñàìû äçåíü ÿø÷ý
äà äàëüíåéøàé á³òâû.

Ãàâîðà÷û ïðà ðîëü 1-é àðì³³ íà Íàðâå ³ Áóãó,
íåëüãà ïðàì³íóöü ìà¢÷àííå òûÿ ïðû÷ûíû, ÿê³
àêàçàë³ ïý¢íû ¢ïëû¢ íà ¢âåñü õîä áà¸¢. Òóò íàëå-
æûöü íàçâàöü ïåðø çà ¢ñ¸ êàðûñíûÿ àáàðîííûÿ
¢ìîâû Íàðâû, ïðûáûöö¸ äàáðààõâîòí³êà¢ ³
ïàäìàöàâàííÿ¢, ÿê³ÿ ìåñöàì³ á³ë³ñÿ äàñêàíàëà, ³
íàðýøöå ìàíàë³òíàñöü êàìàíäàâàííÿ¢.

Ó ÷àñ á³òâû íàä Íàðâàé óñå âûøýéøûÿ
êàìàíäç³ðû, ïà÷ûíàþ÷û àä êàìàíäóþ÷àãà àðì³³,
ïàõîäç³ë³ ç àäíîé àêóïàöûéíàé àðì³³, ó íàøûì
âûïàäêó ç ðàñ³éñêàé. Íå õà÷ó ïðû ãýòûì ñêàçàöü,
øòî áûë³ ÿíû ëåïøûÿ çà àô³öýðà¢, íàïðûêëàä,
à¢ñòðûéñêàé àðì³³. Áûöü ìîæà, øòî êàá êàìàíäà-
âàë³ àäíû à¢ñòðûéñê³ÿ àô³öýðû, âûêîíâàë³ á ñâàå
çàäà÷û ëåïåé. Àäíàê æà ñóïîëüíàå ïàõîäæàííå
âûøýéøûõ êàìàíäç³ðà¢ äàâàëà òîå, øòî ÿíû, ñïà-
âÿäàþ÷û íåéêóþ ñóïîëüíóþ ³äýàëîãòþ âàéíû ³
òóþ ñàìóþ øêîëó, ðàçóìåë³ñÿ ïàì³æ ñàáîé çíà÷-
íà ëåïåé ³ ìåë³ äà ñÿáå äàâåð, äçÿêóþ÷û ÷àìó ¢âåñü
àïàðàò êàìàíäàâàííÿ ôóêöûÿíàâà¢ çíà÷íà áîëüø
ñïðà¢íà.

*   *   *

Ó õîäçå àïåðàöû³ íà Íàðâå ãåíåðàë Ðîÿ,
âûñëàíû Âÿðõî¢íûì ãàëî¢íàêàìàíäàâàííåì ó
ÿêàñö³ êàìàíäç³ðà ãðóïû, ÿêàÿ ìåëà ïàäòðûìàöü
íàøà ëåâàå êðûëî, ïðàïàíàâà¢ çà÷ûí³ööà ¢ Àñòðà-
ëåíöû ³ çðàá³öü òàì, ÿê ãýòà ¢ òîé ÷àñ íàçûâàëàñÿ,
"Çáàðàæ".

Ë³÷ó, øòî áûëà ãýòà äóìêà ñìåëàÿ ³ ïðàê-
òû÷íàÿ. Âàéíà íàáë³æàëàñÿ äà àïîøíÿé ðàçâÿçê³.
Íàøà ñ³ëà ³ ýíåðã³ÿ, ðàñê³äàíûÿ ïà âÿë³êàé ïðàñòî-
ðû, ìóñ³ë³ ñàáðàööà ³ ñòâàðûöü àãìåíü ñóïðàö³âó.
Ãýòà íå òîëüê³ ïàáóäæàëà äà ñóïðàö³âó íàøà âîé-
ñêà, àëå ³ ìÿøàëà êàðòû íåïðûÿöåëÿ, òàêòûêà ÿêîãà
ïàëÿãàëà ¢ ðóõó íàïåðàä. Ïàêîëüê³ àä Áåðàñöÿ
¢çí³êëà ¢ íàñ ³äýÿ ¢äàðó ç ïî¢äíÿ ¢ ðàñåéñê³ ôëàíã,
òî ìåë³ íà ïî¢íà÷û ¢çìàöí³öü ñóïðàö³¢ ëþáîé
öàíîé.

Òàìó òðýáà ïðûçíàöü, øòî çàäóìà ãåíåðàëà
Ðî³ áûëà ïðàäûêòàâàíà çäàðîâûì àä÷óâàííåì
ìîìàíòó ³ æà¢íåðñê³ì ðàçóìåííåì óìî¢ ³
ñ³òóàöû³. Íå âåäàþ, ö³ Àñòðàëåíêà ìàãëà á âûòðû-
ìàöü íà ïðàöÿãó äâóõ òûäíÿ¢, àëå ïàäàåööà ìíå
íåñóìíåííûì, øòî ñàìà äóìêà áûëà ðàöûÿíà-
ëüíàé.

    (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)
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Ãåíåðàë Ëþöûÿí Æàë³ãî¢ñê³

Âàéíà ¢ 1920 ãîäçå*
Óñïàì³íû ³ ðàçâàæàíí³

(Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê  ó ïàïÿðýäí³õ íóìàðàõ.)

Á³òâà íà Íàðâå ³ Áóãó âûðàçíà ïàäêðýñë³ëà, ÿêóþ
âÿë³êóþ ïàìûëêó ìû ðàá³ë³, ³ãíàðóþ÷û íàøûÿ öâåðäç³.
Ïðà¢äà, øòî áûë³ ÿíû ñòàðûÿ, íå ìåë³ öâåðäçåâàé àðòû-
ëåðû³ ³ íàëåæíàãà ¢çáðàåííÿ, àëå êàë³ âîçüìåì ïàä óâàãó
òýõí³÷íûÿ ñðîäê³ íàøûõ ïðàö³¢í³êà¢ ³ ôàêò, øòî ðàñåéöû
íå ìåë³ öÿæêàé àðòûëåðû³, òî ¢áà÷ûì, øòî öâåðäç³, íàâàò
ýëåìåíòàðíà ïàäðûõòàâàíûÿ ³ ñö³ïëà çàáÿñïå÷àíûÿ, ìàãë³
öàëêàì çìÿí³öü õàðàêòàð âàéíû. Çíà÷ýííå öâåðäç³ ìû
çâû÷àéíà àöýíüâàë³ ¢æî ïàñëÿ ÿå ñòðàòû. Ïàñëÿ Ãàðîäí³,
ÿêàÿ ìàãëà áûöü àñíîâàé óñ¸é íàøàé ïî¢íà÷û, ïåðàõîäç³ì
äà àáàðîíû ë³í³³: Íàðâû ³ Áóãà, íà êðàÿõ ÿêîé çíàõîäçÿööà
Áåðàñöå ³ Àñàâåö.

Àä àáàðîíû Áåðàñöÿ çàëåæàëà âûêàíàííå ïåðøàãà
íàñòóïàëüíàãà ïëàíó. Òðýáà áûëî, êàá ãýòàÿ öâåðäçü óòðû-
ìàëàñÿ íåêàëüê³ äç¸í, ïàêóëü íå ñêàíöýíòðóåööà àðì³ÿ íà
ïî¢äí³ ç ê³ðóíêàì óäàðó íà ïî¢íà÷. Òóþ öâåðäçü àòàêóþöü
äçâå äûâ³ç³³ 16-é ñàâåöêàé àðì³³ ³ çäàáûâàþöü íà ïðàöÿãó
àäíàãî äíÿ. Ó âûí³êó ãýòàãà ¢âåñü ïëàí íàøàãà êîíòðíà-
ñòóïëåííÿ àêàçâàåööà ïåðàêðýñëåíûì. À ¢ ìîìàíò, êàë³
ïàäàå Áåðàñöå, áàðîí³ööà ÿø÷ý ¢ñÿ ë³í³ÿ Áóãà ³ Íàðâû, à
òàêñàìà öâåðäçü Ëîìæà. Êîíòðàòàê³ íà Áåðàñöå íå äà ÷àãî
íå ïðûâîäçÿöü, ³ ¢âåñü ïëàí çðûâàåööà.

Ñó÷àñíóþ öâåðäçü Àñàâåö àääàë³ áåç áîþ, à àäíî-
ñíà ñëàáåéøàÿ, ÿê öâåðäçü, Ëîìæà áàðîí³ööà íà ïðàöÿãó
ïÿö³ äç¸í ³ ðàçàì ç ïàçíåéøàé àáàðîíàé Çýãðæà ³ Çàìîñöÿ
ïàöâÿðäæàå, ÿêîå âàæíàå çíà÷ýííå äëÿ àïåðàöû³ ìàå õîöü
áû íåêàëüê³äç¸ííàÿ àáàðîíà öâåðäç³.

Ñóñâåòíàÿ âàéíà ìåëà âÿë³ê³ ¢ïëû¢ íà íàøûÿ àäíî-
ñ³íû äà ¢ìàöàâàíûõ àáàðîííûõ ïóíêòà¢. Ïàñëÿ ïàäçåííÿ
áåëüã³éñê³õ öâåðäçÿ¢ ó 1914 ãîäçå çäàâàëàñÿ ¢ñ³ì, øòî öâåð-
äç³ ïåðàñòàë³ àäûãðûâàöü ÿêóþ-íåáóäçü ðîëþ, à íàâàò äçå-
í³äçå áûë³ øêîäíûÿ. Íÿìåöê³ÿ àòàê³ íà Âÿðäýí çàñòàë³ ôàðòû
ãýòàé öâåðäç³ íà ýòàïå ³õ ðàççáðàåííÿ. Ìàðøàë Ïÿòýí ïåðà-
øêîäç³¢ òàìó ðàççáðàåííþ, ³ ÿìó ¢äçÿ÷íàÿ Ôðàíöûÿ, øòî
Âÿðäýí àäûãðà¢ òàêóþ âûñîêóþ ðîëþ ¢ Ñóñâåòíàé âàéíå.

Àäíàê, ö³ ôàðòû Âÿðäýíà íàøìàò àäðîçí³âàë³ñÿ àä
ôàðòî¢ Ãàðîäí³ àáî Áåðàñöÿ, íå ãàâîðà÷û ¢æî ïðà çóñ³ì
ñó÷àñíû Àñàâåö? Êàë³ âîçüìåì ñóàäíîñ³íû ñ³ë ³ ñðîäêà¢
íåïðûÿöåëÿ äà àáàðîííûõ çäîëüíàñöÿ¢ Âÿðäýíà ³ íàøûõ
öâåðäçÿ¢ ó âàéíå 1920 ãîäà, òî ñóàäíîñ³íû òûÿ áóäóöü íà
êàðûñöü íàøûõ öâåðäçÿ¢.

Êàíåøíå, íå ³øëîñÿ ïðà íåéêóþ âåëüì³ äî¢ãóþ
àáàðîíó, áî äëÿ òàãî àêðàìÿ ¢çáðàåííÿ ïàòðýáíà áûëî

çàáåñïÿ÷ýííå õàð÷àâàííåì íå òîëüê³ âîéñêà, àëå ³ öûâ³ëü-
íàãà íàñåëüí³öòâà. Õàï³ëà á àäíàê íåêàëüê³ àáî ç äçÿñÿòàê
äç¸í, à òàêóþ àáàðîíó ìû ìàãë³ á çà¢ñ¸äû âûòðûìàöü.
Êàë³ á Ãàðîäíÿ, Áåðàñöå ³ Àñàâåö ïðàòðûìàë³ñÿ òàê äî¢ãà,
ÿê Ëîìæà, òî âåëüì³ ïðà¢äàïàäîáíà, øòî ¢âåñü õîä âàéíû
âûãëÿäà¢ áû ³íà÷àé.

Âîñü ÷àìó íåëüãà ïàãàäç³ööà ç ìàðøàëàì Ï³ëñóä-
ñê³ì, êàë³ ̧ í ó ñâà¸é êí³æöû "1920 ãîä" ãàâîðûöü, øòî Áå-
ðàñöå áûëî "í³áû öâåðäçþ", Ãàðîäíþ æ àêðýñë³âàå, ÿê
"äëÿ ¢ïðûãîæàííÿ âàéñêîâàãà æûööÿ öâåðäçþ çâàíóþ".
Ïðà¢äà, øòî öâåðäç³ ãýòûÿ áûë³ íå äàñêàíàëûÿ, àäíàê áûë³
öàëêàì ïðûäàòíûÿ äëÿ âàéíû ¢ 1920 ãîäçå. Òðýáà áûëî
òîëüê³, êàá ³õ âûêàðûñòàëà íàøàÿ ñòðàòýã³ÿ.

Çâû÷àéíà òîëüê³ ïàñëÿ ñòðàòû öâåðäçÿ¢ âûøýéøûÿ
øòàáû ïðàÿ¢ëÿë³ ðàçóìåííå ³õ âàðòàñö³. Çàãàäû, íàê³ðàâà-
íûÿ íà àäàáðàííå Ãàðîäí³, Àñà¢öà ö³ íàðýøöå Áåðàñöÿ
¸ñöü âûðàçíûì ñâåä÷àííåì çíà÷ýííÿ ³ âàðòàñö³ öâåðäçÿ¢.
Ðýàêöûÿ ãýòàÿ áûëà àäíàê óæî çàïîçíåíàÿ. Äëÿ øòóðìó
íåàáà÷ë³âà àääàíûõ öâåðäçÿ¢ ìû íå ìåë³ àí³ ñ³ë, àí³ òýõí³÷-
íûõ ñðîäêà¢. Íàéâàæíåéøàé àäíàê ïðû÷ûíàé ñòðàòû
öâåðäçÿ¢ ó òàê³ì õóòê³ì òýìïå áûëà ïàìûëêîâàÿ äàêòðûíà
âàéíû, àáàï¸ðòàÿ âûêëþ÷íà íà ðóõó ³ ïàìûëêîâûì ïå-
ðàêàíàíí³, øòî íàø æà¢íåð íå çäîëüíû äà àáàðîíû.

Á³òâà ïàä Ðàäçûì³íàì

Ó Âûøêàâå. - Ïëàí Âàðøà¢ñêàé á³òâû. - Àáàðà-
íàçäîëüíàñöü âàðøà¢ñê³õ ïîäñòóïà¢. - Àáëîãà. - 10-ÿ
äûâ³ç³ÿ ¢ àäñòóïëåíí³. - Ðàñøûôðàâàíû íåïðûÿöåëüñê³
çàãàä. - Íÿ¢äà÷à ç àäâîäàì àðì³³. - Ñòâàðýííå ãðóïû ç
òðîõ äûâ³ç³é. - Ïëàí êîíòðíàñòóïëåííÿ. - Àòàêà Ïà-
ãàíî¢ñêàãà. - Íàñòóïëåííå áðûãàäû ïàëêî¢í³êà Òîìå. -
Âÿðòàííå íÿìåöêàé ë³í³³. - Óçÿööå Ìîêðàãà. - Äàëåéøûÿ
áà³. - Ðàñåéñê³ÿ êðûí³öû.

Äûâ³ç³ÿ ïàñëÿ àäõîäó ç-ïàä Âîñòðàâà çàéìàëà ë³í³þ
Óäæûíàê - Ïøýòû÷à, ìàþ÷û ïîëê óëàíà¢ íà ëåâûì êðûëå.
Øòàá ðàçìÿø÷à¢ñÿ ¢ Âûøêàâå. 7-ãà æí³¢íÿ ïðûáû¢ ó
øòàá äûâ³ç³³ òàãà÷àñíû êàìàíäóþ÷û àðì³³ ãåíåðàë Åíäðû-
å¢ñê³, ³íôàðìóþ÷û ìÿíå ñòðîãà ñàêðýòíà ïðà ïëàíû
Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäàâàííÿ àäíîñíà áóäó÷àé á³òâû.
Ãåíåðàë äàäà¢, øòî àáàâÿçêîâûì ̧ ñöü óòðûìàííå äûâ³ç³³
¢ Âûøêàâå äà 10 æí³¢íÿ, ã.çí. äà ÷àñó, êàë³ áóäóöü ãàòîâûÿ
ôàðòûô³êàöûéíûÿ çáóäàâàíí³ íà àáàðîííàé ë³í³³ Âàðøà-
âû, ñóìíÿâà¢ñÿ àäíàê, ö³ ãýòà ¢äàñöà, ³ ïûòà¢ñÿ ïðà ìàþ

* Ïåðàêëàä Ñòàí³ñëàâà Ñóäí³êà ïàâîäëå âûäàííÿ 1930 ãîäà.
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äóìêó. ß çàïý¢í³¢ ãåíåðàëà, øòî äà 10-ãà ¢òðûìàåìñÿ íà
ãýòàé ë³í³³, ³ ¢ òîé ñàìû äçåíü àðãàí³çàâà¢ âûïàä íà Äà¢-
ãàñ¸äëà ¢çäî¢æ ÷ûãóíà÷íàé êàëÿ³. Ç íàñòóïàëüíûì àääçå-
ëàì âûñëà¢ äâà áðîíåöÿãí³ê³. ßê âûí³ê ãýòàãà âûïàäó áû¢
âÿë³ê³ àáõîï êðàþ ëåñó êàëÿ â¸ñê³ ßø÷îëòû, ³ ¢çÿööå ïàëîí-
íûõ ç 33-é êóáàíñêàé äûâ³ç³³. Óæî òàäû ìû ïàöâåðäç³ë³ ðóõ
íåïðûÿöåëüñê³õ êàëîí íà ïî¢íà÷ ó áîê Ðàæàí.

10-å æí³¢íÿ çàñòàëà äûâ³ç³þ íà ë³í³³ Áðàíø÷ûê -
Òøöÿíêà - Ïàæýíäçå. Íåâÿë³êàå àäñòóïëåííå ëåâàãà êðûëà
áûëî âûêë³êàíà àäõîäàì ãðóïû ãåíåðàëà Áàðàíî¢ñêàãà
íà Ïóëòóñê. Ó òîé æà äçåíü ïðûáû¢ çíî¢ ó øòàá äûâ³ç³³
ãåíåðàë Åíäðûå¢ñê³. Çàäà÷à äûâ³ç³³ áûëà âûêàíàíà. Áûëî
ïûòàííå, ö³ ìû ïàâ³ííû ïà÷ûíàöü ñïëàíàâàíû àäõîä.
Ãåíåðàë çàïûòà¢ ïà òýëåôîíå øòàá ôðîíòó. Àäêàç ãó÷à¢,
øòî áûëî á äîáðà, êàá äûâ³ç³ÿ ÿø÷ý àäç³í äçåíü ìàãëà
çàñòàööà íà çàéìàíûõ ïàç³öûÿõ. Áûëî ãýòà öàëêàì ìàæë³âà,
àëå íå áûëî ¢ïý¢íåíàñö³, ö³ ¢ âûí³òêó áà¸¢ ïàä Ïóëòóñêàì
Ñ³ðîöê íå áóäçå äà çà¢òðà çàíÿòû, à ïîòûì ³ øàøà, ÿêàÿ äà
ÿãî âÿäçå. Ïàñëÿ ãýòàãà ãåíåðàë Åíäðûå¢ñê³ çàòýëåôàíàâà¢,
øòî äûâ³ç³ÿ ìîæà çàñòàööà, àëå ìîæà áûöü, øòî ¢æî çà¢ò-
ðà áûäçå âûìóøàíà àäñòóïàöü íå íà Ñ³ðîöê, à íà Ðàäçûì³í
- ßáëîííóþ ö³ ïà ëåâûì áåðàçå Áóãà. Ñà øòàáà ôðîíòó
ïðûéøî¢ àäêàç, øòî íåàáõîäíà àäñòóïëåííå äûâ³ç³³ íà
Ñ³ðîöê, à òàìó àäõîä òðýáà âûêîíâàöü ñ¸ííÿ. Ó âûí³êó
äûâ³ç³ÿ 11-ãà ïåðàä ïà¢äí¸ì ñêàíöýíòðàâàëàñÿ ¢ Ñ³ðîöêó.

Òàì ñóñòðý¢ êàìàíäóþ÷àãà ôðîíòó ãåíåðàëà Þ.
Ãàëåðà ³ íà÷àëüí³êà øòàáà Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäà-
âàííÿ ãåíåðàëà Ðàçâàäî¢ñêàãà. Àòðûìà¢ çàãàä ïåðàéñö³ ¢
ßáëîííóþ, äçå äûâ³ç³ÿ ìåëà ñòàöü ðýçåðâàì ïà¢íî÷íàãà
ôðîíòó.

²ñíàâàííå ïëàíó ³ ïðàâÿäçåííå ÿãî ¢ æûöö¸ íàïà¢-
íÿëà ñýðöà ïàë¸ãêàé. Õîöü âîéñêà íå âåäàëà, íà ÷ûì ¸í
ïàëÿãàå, óñå àä÷óâàë³, øòî äçååööà íåøòà ïëàíàâàå.

Ïëàí á³òâû ïàëÿãà¢ íà àáàðîíå Âàðøàâû àðì³ÿì³
ïà¢íî÷íàãà ôðîíòó ïàä êàìàíäàâàííåì ãåíåðàëà Þ.
Ãàëåðà ³ ¢äàðû ìàíå¢ðîâàé ãðóïû ïàä êàìàíäàâàííåì
ìàðøàëà Ï³ëñóäñêàãà ç-íàä Âåïæà. Àòàêà ç-íàä Âåïæà íå
ìàãëà ïà÷àööà ðàíåé, ÷ûì 16-ãà æí³¢íÿ, ³ äà òàãî ÷àñó àáà-
ðîíà ìóñ³ëà áåçóìî¢íà òðûâàöü íà ïåðàäïîëë³ Âàðøàâû.

Ãýòû êëàñ³÷íû ¢ ñâà¸é ïðàñòàöå ïëàí ìû ðàñïà÷àë³
âûêîíâàöü 10 æí³¢íÿ, êàë³ ¢ñå àääçåëû çàíÿë³ âûçíà÷àíûÿ
äëÿ ³õ ïàç³öû³. ßê ÿ ¢æî çãàäâà¢, 10-ÿ äûâ³ç³ÿ ñòàÿëà ¢ ßáëîí-
íå ¢ ðýçåðâå êàìàíäàâàííÿ ôðîíòó òàê, øòî ìàãëà áûöü
óæûòà ³ íà âàðøà¢ñê³ì ïëàöäàðìå ¢ ðà¸íå 1-é àðì³³, ³ íà
ïî¢íà÷û ¢ ðà¸íå 5-é àðì³³.

Ïëàí ðàñ³éñêàãà êàìàíäàâàííÿ ñ¸ííÿ íàì äàêëàäíà
âÿäîìû. Ïàëÿãà¢ ̧ í íà çàõîïå Âàðøàâû, øòî ñêëàäàëà íå

òîëüê³ ñòðàòýã³÷íóþ, àëå ³ ïàë³òû÷íóþ ìýòó âàéíû. "Äà¸øü
Âàðøàâó!" ñòàëî âåëüì³ ïàïóëÿðíûì ëîçóíãàì ñàâåöê³õ
æà¢íåðà¢ ç ïàç³öûé ë¸ãêà çðàçóìåëûõ.

Ñàâåöêàå êàìàíäàâàííå äîáðà âåäàëà, øòî Âàðøàâà
íå áóäçå çäàäçåíà ë¸ãêà. Àêðàìÿ äàðîã³ ¢æî âÿäîìàé ³ ïà-
ìÿòíàé àä á³òâû ïàä Ãðîõàâàì*, øóêàëà ÿíî ³íøàé äàðîã³,
ïà ÿêîé ëÿã÷ýé äàñÿãíóöü ãýòàé ìýòû ³ ÿêàÿ àäíà÷àñîâà
äàëà á ìàã÷ûìàñöü ïåðàðýçàöü íàøûÿ çíîñ³íû ç Çàõàäàì,
àñàáë³âà ç Ãäàíüñêàì.

Ìàþ÷û íà ôëàíãàõ äçâå êîííûÿ ìàñû, íà ïî¢íà÷û
êîðïóñ Ãàÿ, à íà ïî¢äí³ êîííóþ àðì³þ Áóäç¸ííàãà, ÿê³ÿ ¢
âûïàäêó ¢äà÷û ìàãë³ á çëó÷ûööà íåäçå ¢ âàêîë³öû íàøàãà
ñ¸ííÿøíÿãà òðîõêóòí³êà áÿñïåê³, ðàñ³éñêàÿ àðì³ÿ, ÿêàÿ
ìàðøûðàâàëà ¢çäî¢æ ïà¢íî÷íàé ãðàí³öû ïðàâîäç³ëà
àáõîä ïðàç Ïóëòóñê, Öåõàíî¢, âûõîäçÿ÷û íà Ïëîöê -
Óëàöëàâàê - Òîðóíü, àäêóëü - ÿê íåêàë³ Ïàñêåâ³÷** - ìàãëà
çààòàêàâàöü ñòàë³öó ç çàõàäó. Òóò ÿíû ñïàäçÿâàë³ñÿ çàñòàöü
ãàëî¢íûÿ ïîëüñê³ÿ ñ³ëû ³ ïåðàðýçàöü çëó÷ýííå Ïîëüø÷û
ç Ãäàíüñêàì.

*    *   *

Âàðøà¢ñêóþ á³òâó ¢ ÷àñå ³ ïðàñòîðû ìîæíà ïàäçÿ-
ë³öü íà äçâå ÷àñòê³: ÷àñòêà ïåðøàÿ - ãýòà àáàðîíà ïà¢-
íî÷íàãà ôðîíòó, ÿê³ì êàìàíäàâà¢ ãåíåðàë Þ. Ãàëåð 13, 14
³ 15 æí³¢íÿ. ×àñòêà äðóãàÿ - ãýòà ¢äàð ãðóïû ìàðøàëà
Ï³ëñóäñêàãà ç-íàä Âåïæà.

Á³òâà ïàä Ðàäçûì³íàì íå ìàå äà ãýòàãà ÷àñó ñâà¸é
ã³ñòîðû³. ̈ ñöü ó ãýòûì øìàò ³ ìà¸é â³íû, áî êàìàíäóþ÷û
ãðóïàé ó àïîøíÿé ôàçå ãýòàé á³òâû, íå ïàê³íó¢ í³ÿêàãà
çàãàäó, í³ÿêàãà ðàïàðòó, í³ÿêàé ñïðàâàçäà÷û ïðà ÿå.
Àäáûëîñÿ ãýòà íå òîëüê³ òàìó, øòî ÿ - ïðàö³¢í³ê ë³øíÿé
ï³ñàí³íû, àëå ïà-ïðîñòó òàìó, øòî íå áûëî íà ãýòà ÷àñó.

Óñÿ á³òâà àäáûâàëàñÿ íà òàê³ì ìàëûì àáøàðû ³ ïðû
òàê³ì âÿë³ê³ì äóõî¢íûì íàïðóæàíí³, øòî áîëüø ëàòâåé
áûëî ç ëþäçüì³ ðàçìà¢ëÿöü, ÷ûì äà ³õ ï³ñàöü. Íà ïðàöÿãó
âûðàøàëüíûõ äç¸í 14 ³ 15 æí³¢íÿ ¢ ìà³ì øòàáå áû¢
íàï³ñàíû, çäàåööà, òîëüê³ àäç³í àïåðàòû¢íû çàãàä, ÿê³
àäðàçó ñòà¢ íåàêòóàëüíûì, à òàìó íå áû¢ âûñëàíû ¢
àääçåëû. Óñÿ êàðýñïàíäýíöûÿ ñêëàäàëàñÿ ç ìà³õ çàï³ñàê,
íàï³ñàíûõ àëî¢êàì äà êàìàíäç³ðà¢. Ìîæà ÿêðàç òàìó,
ã³ñòîðûÿ çàéøëà íà íå¢ëàñö³âûÿ øëÿõ³.

Ó àáàðîíå Âàðøàâû íàéâàæíåéøûì ìåñöàì áûë³
òýðûòîðû³, ðàçìåø÷àíûÿ íà ¢ñõîä àä Ïðàã³. Òóò ìû ìóñ³ë³
÷àêàöü íàéìàöíåéøàãà íåïðûÿöåëüñêàãà íàïîðó ³ òàìó,
øòî ñõîäç³ë³ñÿ òóò êàìóí³êàöûéíûÿ øëÿõ³ ç óñõîäó (øàøà
Áåðàñöå - Âàðøàâà ³ Áåëàñòîê - Âàðøàâà), àäíàê àñàáë³âà

* 13 (25) ëþòàãà 1831 ãîäà àäáûëàñÿ á³òâà ïðû â¸ñöû Ãðîõà¢, ñòà¢øàÿ àäíîé ç íàéáîëüøã êðûâàâûõ ýï³çîäà¢ Ë³ñòàïàäà¢ñêàãà
ïà¢ñòàííÿ. 72 òûñÿ÷û ðàñ³éöà¢ ïàä êàìàíäàâàííåì ôåëüäìàðøàëà Äûá³÷à-Çàáàëêàíñêàãà ñûøë³ñÿ ¢ á³òâå ç 56 òûñÿ÷àì³ ïàëÿêà¢,
óçíà÷àëåíûõ êíÿçåì Ðàäç³â³ëàì. Ïà âûí³êàõ á³òâû ñòðàòû ðóñê³õ ïåðàâûñ³ë³ 9 òûñÿ÷ ÷àëàâåê, ïàëÿê³ ñòðàö³ë³ 12 òûñÿ÷. Âûí³ê
á³òâû àäíàçíà÷íûì íàçâàöü íåëüãà: íÿãëåäçÿ÷û íà ¢ñå ñòàðàíí³ ³ íàäçå³ Äûá³÷à-Çàáàëêàíñêàãà, âàéíà çàêîí÷àíà òàê ³ íå áûëà. Ðýä.

** Ïàñêåâ³÷, ²âàí Ô¸äàðàâ³÷, Ñâÿòëåéøû êíÿçü Âàðøà¢ñê³, ãðàô ²âàí Ô¸äàðàâ³÷ Ïàñêåâ³÷-Ýðûâàíñê³, ðàñ³éñê³ ïàëêàâî-
äçåö, äçÿðæà¢íû äçåÿ÷ ³ äûïëàìàò. Ïàñëÿ ñìåðö³ ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà ². ². Äûá³÷à-Çàáàëêàíñêàãà çàäóøýííå ïîëüñêàãà ïà¢ñòàííÿ
1830 ã. áûëî ¢ñêëàäçåíà íà ãðàôà Ïàñêåâ³÷à. ̈ í ïðûáû¢ 13 ÷ýðâåíÿ 1831 ãîäà ¢ Ïóëòóñê äà ãàëî¢íûõ ñ³ëà¢ àðì³³, ðóøû¢ ç Ïëîöêà
¢í³ç ïà Â³ñëå, ïåðàïðàâ³¢ñÿ êàëÿ ïðóñêàé ìÿæû ¢ Îñüê³, àáûøî¢ ìîöíóþ àðì³þ ïàëÿêà¢ ïàä êàìàíäàþ Ñêðæûíåöêàãà ³ àäöÿñí³¢
ÿãî äà Âàðøàâû. Ðýä.
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òàìó, øòî íå áûëî òóò
í³ÿê³õ àí³ ïðûðîäíûõ,
àí³ øòó÷íûõ óìàöà-
âàííÿ¢. Ê³ðóíàê ãýòû
çäà¢íà, ÿø÷ý ¢ íàøàé
ì³íóëàé ã³ñòîðû³ àäû-
ãðûâà¢ âàæíóþ ðîëþ.
Ó 1831 ãîäçå òóò áû¢
ñëûííû ðýäóò Ãðàõî¢-
ñêàÿ Àëüøûíêà. Ïî-
òûì ó ³íòàðýñàõ Ðàñ³³
íå áûëî áóäàâàöü ç
òàãî áîêó õîöü ÿê³ÿ
¢ìàöàâàíí³, ³ òàê³ ñòàí
ïåðàòðûâà¢ äà Ñó-
ñâåòíàé âàéíû.

Ó ÷àñ àêóïàöû³
íåìöû, çàáÿñïå÷âàþ-
÷ûñÿ ç óñõîäó, äàêëàä-
íà âûâó÷ûë³ òýðûòî-
ðûþ íà ¢ñõîä àä Ïðàã³
ç ìýòàé ïàáóäîâû àáà-
ðîííàé ë³í³³. Òðýáà ³ì
àääàöü íàëåæíàå, øòî
çðàá³ë³ ãýòà âåëüì³
äîáðà. Íà àäëåãëàñö³
äçåñÿö³ ç íå÷ûì ê³ëàìåòðà¢ àä Âàðøàâû çíàéøë³ ë³í³þ
ïàãîðêà¢, ÿêàÿ àêàëÿëà ãýòóþ òýðûòîðûþ.

Íàéâàæíåéøàé ïåðàâàãàé íÿìåöêàé ë³í³³ áûë³
çíàéõîäç³¢øûÿñÿ òîëüê³ íà ¸é íàç³ðàëüíûÿ ïóíêòû äëÿ
àðòûëåðû³. Ïóíêòà¢ òàê³õ íå áûëî í³äçå ¢ ³íøûõ ìåñöàõ
ãýòàé ïëîñêàé ³ ëÿñ³ñòàé òýðûòîðû³. Àäûãðûâàëà ãýòà òûì
áîëüøóþ ðîëþ, øòî òóò ìû õàöåë³ ÿê íàé³íòýíñ³¢íåé
âûêàðûñòàöü àãîíü àðòûëåðû³.

Íåäàë¸êà çà ãýòàé ë³í³ÿé ïðàáÿãàëà ðî¢íààäëåãëàÿ
àä ÿå àáâàäíàÿ äàðîãà Âàâåð - Âÿë³øýâà. Äà¢æûíÿ ãýòàé
ïàç³öû³, ïà÷ûíàþ÷û àä Â³ñëû àæ äà Áóãà äàñÿãàëà êàëÿ 50
ê³ëàìåòðà¢ ³ ìàãëà áàðàí³ööà ñ³ëàì³ 4 - 5 äûâ³ç³é ³ øìàòë³êàé
àðòûëåðûÿé, ÿêóþ ìû ìåë³.

Ç ÿêàñöþ ôàðòûô³êàöû³ ïåðøàé ë³í³³ öåñíà ¢âÿç-
âàåööà ñïðàâà íàøàé àðòûëåðû³ íà ïðàäìåñö³. Õîöü
àðòûëåðûÿ ãýòàÿ áûëà çíà÷íà ñëàáåéøàÿ, ÷ûì ïàäàþöü
òîå êðûí³öû, àäíàê íà ¢ñ³ì ïëàöäàðìå çíàõîäç³ëàñÿ êàëÿ
40 áàòàðýé.

Íàæàëü ç-çà ðàçìÿø÷ýííÿ ÿå çà ïåðøàé ë³í³ÿé óæî
13-ãà âå÷àðàì ìóñ³ëà àä'åõàöü çà äðóãóþ ë³í³þ ³ òàì óâåñü
÷àñ çàñòàâàëàñÿ áÿçäçåéíàé. Áî íå áûëî òàì íàç³ðàëüíûõ
ïóíêòà¢ ç-çà ïëîñêàñö³ òýðûòîðû³, ïàâåòðàíûõ øàðî¢ íà
ïðûâÿç³ íå ìåë³, à íàøà ìàëàäîå êàìàíäàâàííå íå áûëî
ÿø÷ý çäàòíàå äà ê³ðàâàííÿ àãí¸ì àðòûëåðû³.

Ó âûí³êó ãýòàãà íàøàÿ àðòûëåðûÿ íå àäûãðàëà
âÿë³êàé ðîë³. Ó õîäçå á³òâû çà Âîëüêó ³ Ìîêðàå 10-ÿ äûâ³ç³ÿ
êàðûñòàëàñÿ àãí¸ì òîëüê³ äçâþõ áàòàðýé. Íå ëåïøàé
¢ÿ¢ëÿëàñÿ ñ³òóàöûÿ ç òàãî æ ïóíêòó ãëåäæàííÿ ¢ íàøûõ
ïðàö³¢í³êà¢. ²õí³ àãîíü àðòûëåðû³ ìàëà íàì øêîäç³¢. Óñÿ
á³òâà àáàï³ðàëàñÿ íà êóëÿì¸òíû àãîíü ³ ðó÷íóþ çáðîþ.

Ïàç³öû³ ïà÷ûíàë³ñÿ ¢ ìåñöû, äçå Ñâ³äàð óïàäàå ¢
Â³ñëó, áåãë³ ¢çäî¢æ ðý÷ê³ Ìåí³, ïîòûì ë³í³ÿé ïàãîðêà¢ íà
¢ñõîä àä Ðýìáÿðòîâà ïðàç Ïóñòýëüí³ê äà ôîðòà Áåí'ÿì³íà¢
³ äàëåé äà Áóãà. Ë³í³ÿ ãýòàÿ áûëà âåëüì³ äîáðà ïðàäóìàíà,
ìåëà ïðûñòàñàâàíí³ êðóãàâîãà àãëÿäó, à ¢ íåêàòîðûõ
ìåñöàõ íàâàò áåòîííûÿ ïëÿöî¢ê³ äëÿ êóëÿì¸òà¢. Óñ¸ ãýòà,
ðàçàì óçÿòàå, íàäàâàëà íÿìåöêàé ë³í³³ âûñîêóþ àáàðîí-
íóþ âàðòàñöü.

Íàæàëü, ìû ðàñïà÷àë³ ç ïàñïåøíàñöþ ðàçáóäî¢-
âàöü ³íøóþ ë³í³þ, ÿêàÿ àä Âÿíçî¢í³ ³øëà ïðàç Ëåñíÿêîâ³çíó
àæ äà ðàê³ Æîíäçû ³ ¢çäî¢æ ÿå äà ÿå ¢ïàäçåííÿ ¢ Áóã, äçå
çëó÷àëàñÿ ç íÿìåöêàé ë³í³ÿé. Ðàäçûì³í, ÿê³ ïðû àáàðîíå
íÿìåöêàé ë³í³³ íå ¢âàõîäç³¢ ó àáàðîííóþ ñôåðó, ïàñëÿ
âûçíà÷ýííÿ òîé äðóãîé àêàçà¢ñÿ ïàì³æ àáåäçâþìà ë³í³ÿì³.
Òàÿ íîâàÿ ë³í³ÿ ñòàëàñÿ êðûí³öàé íàøûõ íÿ¢äà÷. Çíà÷íà
äà¢æýéøàÿ, íåïðûñòàñàâàíàÿ äà òýðûòîðû³, íå ìàþ÷û
çàêðûòûõ òûëî¢, ïðîñòàÿ ³ àìàëü íå àäðýäóòàâàíàÿ, í³ ¢
ÿê³ì ðàçå íå âûòðûìë³âàëà ïàðà¢íàííÿ ç àáàðîííûì³
ÿêàñöÿì³ íÿìåöêàé ë³í³³.

Òóò íàëåæûöü äàäàöü, øòî Ðàäçûì³í ìîã áû àäû-
ãðàöü ïý¢íóþ àáàðîííóþ ðîëþ, áî ̧ í ìàå ³ ìå¢ ó òîé ÷àñ
öýëû øýðàã ôàáðû÷àê, öàãåëüíÿ¢ ³ ìóðàâàíûõ æûëûõ
äàìî¢, ÿê³ÿ ìàãë³ ïðû àäïàâåäíûì ³õ âûêàðûñòàíí³
ñòâàðûöü íå òîëüê³ öýëóþ ñåòêó ìàëûõ ôàðòî¢, àëå íàâàò
äàöü àñíîâó àáàðîíå ïëàöäàðìà. Òàê³ÿ çàêðûòûÿ ³ çàáàðû-
êàäàâàíûÿ ôàðòû ïàä êàìàíäàâàííåì àô³öýðà¢ ³ ñÿð-
æàíòà¢ ç äàñòàòêîâàé êîëüêàñöþ êóëÿì¸òà¢ ³ áîåïðûïàñà¢,
íàéáîëüø àäïàâÿäàë³ õàðàêòàðó áåçóìî¢íàé ³ ¢ïàðòàé
àáàðîíû ïëàöäàðìà ¢ ÷àêàíí³ ¢äàðà ç-íàä Âåïæà.

           (Ïðàöÿã ó íàñòóïíûì íóìàðû.)

Àäñòóïëåííå ïà¢íî÷íà-çàõîäíÿãà ôðîíòó.
Øëÿõ 10-é äûâ³ç³³ ïÿõîòû
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

*   *   *

Дзякуючы так карыкатурна спечанай ідэі аба-
роннай лініі, паўстаў цэлы шэраг фальшывых тактычных
памкненняў, як абсталяванне той лініі, арганізацыя
артылерыйскай сістэмы, размяшчэнне рэзерваў, неаб-
сталяванне другой лініі і іншае.

Слушныя заўвагі на гэтую тэму мы знайходзім у
пісьме камандуючага фронту генерала Галера ад 2 жні-
ўня:

"Першая лінія ў тым раёне (адрэзак 11-й дывізіі
пяхоты) незакончаная, яе траса ў многіх месцах заган-
ная. Лінія дроту не дае магчымасці флангавага агню.
Работы на той лініі выконвае выключна толькі нядаўна
з фармацыі папаўнення прыбылы жаўнер, які павінен
быць абучаны і падрыхтаваны да бою і службы ў
акопах. На ўсёй лініі я не застаў ні аднаго цывільнага
ані вайсковага інжынера".

Трэба тут дадаць да заўвагі камандуючага фронту,
што ад гэтага апісання да 13 жніўня нічога або амаль нічога
на той лініі не змянілася.

Цяжка зразумець, чаму камандуючы фронту,
бачачы, як выглядае тая першая лінія, і здаючы сабе справу
з таго, што ў такі кароткі адрэзак часу не шмат здолеем у
ёй змяніць, нягледзячы на гэта забараняў узмацняць
другую лінію з-за небяспекі заўчаснага адступлення на
яе. Задума гэтая моцна зашкодзіла і так кепска ўфарты-
фікаванай пазіцыі.

Ідэя пабудовы гэтай лініі паўстала праўдападобна
адтуль, што хацелі абараніць Варшаву ад агню дальна-
бойнай расійскай артылерыі. Паколькі той артылерыі не
было, прычына яе стварэння не была істотнай.

Цяжка сёння спраўдзіць, чыя гэта віна і хто быў
аўтарам няшчаснага праекту. Дзякуючы ёй, як убачым,
мы амаль змарнавалі 11-ю дывізію пяхоты і непатрэбна
выкарысталі 1-ю літоўска-беларускую дывізію. Дзякуючы
ёй, мы не выкарысталі агню нашай артылерыі, і дзякуючы
ёй, мы мелі непадрыхтаваную другую абаронную лінію.
Фатальная тая задумка давяла толькі да таго, што мы не
мелі ані сродкаў, ані часу, ані спецыяльных сіл, каб гэтую
лінію адпаведна разбудаваць.

Належыць пашкадаваць, што капітальных памылак,
якіх у той час нарабілі з аказіі тых фартыфікацыйных работ,
не абгаворваюць сёння больш шырока. Была б гэта цікавая
тэма не толькі для гісторыі, але і для нашай вайсковай
інжынерыі.

У працы капітана Валігоры "Фартыфікацыя прад-
месця Варшавы" знаходзім цікавыя звесткі пра тагачасны
стан фартыфікацыі і тэхнічных сродкаў. Аказваецца, што
ў той час не хапала калючага дроту і сапёрнага начыння,
што не было прафесійных інжынераў, ані дастатковай
колькасці работнікаў.

У такіх варунках занядбалі мэтава выбудаваную
абаронную лінію на карысць шкоднай фікцыі. Новая лінія
была выбрана нягледзячы на тое, што загад міністра
вайсковых спраў выразна ўказваў на нямецкую, і нягле-
дзячы на тое, што думку гэтую падзялялі французы.
(Рапарт палкоўніка Французскай місіі Банцільёна.)

Таму стварэнне той лініі кладзецца або на фарты-
фікацыйны камітэт пад камандаваннем генерала Міхаэ-
ліса, або на губернатара Варшавы.

Дыслакацыя на варшаўскім плацдарме была на-
ступная:

Ад Карчова да Акунёва - 15-я дывізія пяхоты, ад
Акунёва да Лесніковізны - 8-я дывізія пяхоты, ад Лес-
ніковізны да Буга - 11-я дывізія пяхоты.  VII рэзервовая
брыгада ў Зэгжы.

Цяжка зараз растлумачыць запаўненне войскамі
ўсяго прадмесця. Калі на правым крыле 15-я дывізія займае
15 кіламетраў, на кірунку мала небяспечным, бо паўднё-
вым, а адрэзак 87-й дывізіі мае ледзве 5 кіламетраў, то
аддане 11-й дывізі, маральна больш слабой, свежа папоў-
ненай, з новым камандаваннем 32-х кіламятровай прас-
торы, у месцы, праз якое праўдападобна пройдзе вось
непрыяцельскага наступлення (шаша Беласток - Варшава),
становіцца зусім незразумелым.

Можна было б гэта патлумачыць практыкай Су-
светнай вайны, у якой слабое ўкамплектаванне першай
лініі, а моцнае другой аказвалася вельмі карысным. Аднак
жа ў нас другая лінія зусім не была ўкамплектавана.
Праўда, што ў Марках за 10 кіламетраў за фронтам зна-
ходзіўся рэзерв 1-й арміі (1-я літоўска-беларуская дывізія),
але такая дыслакацыя загадзя ўжо ўтрымоўвала ў сабе
небяспеку прарыву фронту 11-й дывізіі і прызначэнне яе
на цяжкія страты.
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Як я ўжо ўспамінаў, 11 жніўня вечарам стаяла мая
дывізія ў Яблонне. Дывізійная артылерыя скіравана на
пазіцыі ўздоўж ракі Буга-Нарвы, на яе левым беразе.
Агнёва злучала яна Зэгжа з Модлінам. Пры дывізіі заста-
ліся толькі дзве батарэі.

Штаб дывізіі размясціўся ў адным з баракаў у
Яблонне. Палкі 28-ы і 29-ы разам са штабам ХІХ брыгады
стаялі таксама ў Яблонне, а 30-ы полк і камандаванне ХХ
брыгады - у блізкай вёсцы Хатамове. 31-ы полк, як ужо
гаварылася, паводле загаду камандавання літоўска-

беларускага фронту ваяваў у складзе 4-й
арміі і толькі пад канец радзымінскай бітвы
быў аддадзены дывізіі..

Быў гэта першы адпачынак пасля
пераходу каля 700 кіламетраў ад 4 ліпеня.
Дывізія была моцна змучана і абадраная,
шмат шарагоўцаў было без абутку, запаў-
ненне штатаў было нізкае, аднак дух па-
наваў дасканалы.

Брыгадамі камандавалі: ХІХ - пал-
коўнік Малахоўскі, прызначаны ўжо
папярэдне на камандзіра групы ў Зэгжы,
ХХ - палкоўнік Францішак Сікорскі.
Камандзірам 28-га палка быў палкоўнік
Томе, якога пазней змяніў маёр Сабяшчак.
29-га - маёр Вальтар, 30-га - падпалкоўнік
Яцынік. Начальнікам штаба дывізіі быў
падпалкоўнік Т. Грабоўскі.

Адразу пачалася праца па прывя-
дзенні ў парадак узбраення, абмундзіра-
вання і абутку. Варшаўская інтэнтэндан-
тура з энергіяй і спешна даставіла экіпі-
роўку. Наогул цэнтральныя ўлады пра-
цавалі вельмі напружана, і дывізія ні ў чым
не адчувала недахопу.

Баявы штат дывізіі выглядаў
наступным чынам:

28-ты полк - 44 афіцэры, 1735 ша-
рагоўцаў;

29-ты полк - 25 афіцэраў, 1432 ша-
рагоўцы;

30-ты полк - 35 афіцэраў, 768 ша-
рагоўцаў.

Артылерыя: 14 афіцэраў, 350 шара-
гоўцаў.

Разам баявы штат дывізіі ў Яблонне
дасягаў 118 афіцэраў і 4285 шарагоўцаў.

12-га на фронце панавала ціша.
Вечарам я накіраваўся ў Варшаву. Было
цікава, як выглядае горад у такую важную
для яго хвілю.

Варшава падалася мне вельмі
сур'ёзнай. Панавала як бы ўрачыстая саб-

ранасць. Паблізу Генеральнага штаба сустрэў аддзел
пажылых цывільных паноў, якія спраўна маршыравалі пад
каманду аднаго з іх. З прыемнасцю глядзеў на гэтых
людзей.

Мы ведалі пра тое, што шмат жыхароў сталіцы
выехала за мяжу, каб у спакоі і бяспецы ператрываць най-
цяжэйшыя часы, ведалі аднак таксама, што тысячы
дабраахвотнікаў усякіх станаў гарнулася пад зброю, а
адважныя жанчыны, патрыятычныя полькі, горача агіту-
ючы ў Варшаве, абвяшчаюць усюды лозунг: "На фронт"
і звяртаюцца да амбіцый мужчын нават у кавярнях і
рэстаранах.

План умацаванняў прадмесця Варшавы
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Станоўчае, падмацоўваючае ўражанне на войска
аказвалі даходзіўшыя з Варшавы весткі пра энергію і
напружанасць ураду пад кіраўніцтвам начальніка дзяр-
жавы маршала Пілсудскага. Радасцю і палёгкай напаўняла
сэрцы вестка, што генерал Саснкоўскі адмовіўся эвакуя-
ваць міністэрства вайны. Зразумела, што сталіца будзе
бараніцца любой цаной.

Прыкрым дысанансам падаваліся ў гэты час атакі
часткі прэсы на Вярхоўнага галоўнакамандуючага, у
найсур'ёзнейшую хвілю, калі яго аўтарытэт так неабходны
быў для перамогі. Прэса гэтая - несумненна, без злой
волі - працавала хутчэй на карысць непрыяцеля, чым на
нашую.

На Празе чутны былі далёкія адгалоскі артылерыі з
усходу. Я вярнуўся ў Яблонну.

13-га ўжо ад світання разлеглася моцная кананада
ў ваколіцах Радзыміна. У дывізію прыбыў маршавы
батальён. Правёўшы яго агляд, прызначыў яго ў 29 полк
пяхоты, а следам арганізаваў для яго тактычныя вучэнні
на блізкіх узгорках. Афіцэры і шарагоўцы гэтага батальёна
выглядалі добра і маглі цалкам ацэньваць сур'ёзнасць
сітуацыі. Было там, аднак, шмат шарагоўцаў, якія ні разу
ў жыцці не стралялі.

13-га вечарам стала відавочным тое, чаго на маю
думку, належала чакаць. Пасля цяжкіх баёў 46-ы полк
пяхоты з 11-й дывізіі быў адкінуты з першай лініі; не-
прыяцель заняў Радзымін.

Я думаў тады вельмі шмат пра псіхалогію адступ-
лення. Вісела яна бясспрэчна над усёй арміяй. Шасцітыд-
нёвае адступленне выпрацавала як бы хваравітае пачуццё
неабходнасці адходу. Засынаючы і прачынаючыся жаўнер
думаў пра тое, што мае адступаць. Сталася гэта ў пэўнай
ступені хваробай і як бы ўвайшло ў кроў. На працягу тых
доўгіх тыдняў як пасля паразы, так і пасля перамогі насту-
паў адход. Не было гэта баязлівасцю, адсутнасцю мужна-
сці або нявер'ем ва ўласныя сілы, а грознай прывычкай,
якая дэзарыентавала думкі. Гэтага псіхозу я баяўся най-
болей. Дзе і калі, у якіх умовах будзе ён пераламаны?

Амаль што замацавалася думка, што ў арміях
паўночнага фронту панаваў упадак духу, што былі яны
хворыя маральна. Гэты погляд не адпавядаў рэчаіснасці.
Адступленне стала нечым аўтаматычным, прывычкай,
але маральны стан афіцэраў і жаўнераў быў добры.

Мы бачылі маральны ўпадак у Мукдэнскай бітве.
Бачылі ўпадак у аўстрыйскай арміі у Сусветнай вайне.
Было гэта нешта зусім іншае, чым у нас. Псіхіка нашага
афіцэра і жаўнера была здаровая, а гэтае вялікае адступ-
ленне не змагло іх ні здэмаралізаваць, ні расчараваць.
Канешне былі асобныя выпадкі панікі, асабліва ў тылах,
там, дзе яны звыкла пашыраюцца. Не было гэтага ў лініі.
Наш жаўнер, як заўсёды, жартаваў з усяго, зносіў усялякія
недахопы, меў вялікі давер да афіцэраў, быў паслушны і
лёгка арыентаваўся ў сітуацыі. Меў адзін недахоп: кепска
страляў. Ніколі не было часу, каб яго гэтаму навучыць.

Не меў даверу да карабіна і не бачыў у ім свайго прыяцеля.
Карабін падаваўся яму хутчэй цяжарам, які трэба насіць.
Недахоп той адбіваўся на кожнай аперацыі, а ўжо асабліва
ў баях з конніцай даваўся ў знакі.

Беручы тэарэтычна, найбольш стомленымі павін-
ны былі быць 8-я і 10-я дывізіі, бо зрабілі най-даўжэйшы
адход, ад Германавічаў да Варшавы каля 700 кіламетраў, і
гэта адходзячы ў кірунку найбольшага націску непрыя-
целя. Аднак жа, нягледзячы на гэта, адзін дзень адпачынку,
на працягу якога людзі маглі выспацца, вярнуў добры
настрой, здароўе і надзею на перамогу.

13-га ўдалося нашаму штабу ў Варшаве расшыф-
раваць радыёдэпешу расійскага камандавання.

Быў гэта загад камандавання 16-й арміі. Перадалі
яго адразу да ведама зацікаўленых камандзіраў. Загад той
гучаў так:

“Са штаба 16-ай арміі ў штабы падначаленых
дывізій.

13-га. VIII. 1920.
Аператыўны загад да войскаў 16-ай арміі.
Арміі заходняга фронту пасля баёў занялі Млаву

- Цеханоў - Пултуск - Вышкаў.
21-й дывізіі загадана 13.VIII ударыць на не-

прыяцеля, які дзейнічае насупраць правага крыла нашай
арміі з лініі Зэгжа - Залубіцы ў кірунку на Прагу.

Загадваю дывізіям распачаць наступленне і
вечарам 14. VIII. 1920 авалодаць наступнымі раёнамі:

27-я дывізія - Лайск - станцыя Яблонна - Непа-
рэнт;

2-я дывізія - Радзымін - Станіславаў - Пустэльнік
(выключна) - Геленаў;

17-я дывізія - Пустэльнік - Маркі - Тураў - Валомін;
10-я дывізія - Макралок - Вавер - Яраслаў - Акунёў;
8-я дывізія - Карчоў - Асецк - Кольбель.
2) Дывізізійныя выведкі да гэтага часу павінны

дабрацца аж да лініі ракі Віслы ў межах дывізійных
адрэзкаў, вызначаных у пункце першым маёй дырэк-
тывы № 505.

3) Камандзір 27 дывізіі ўзаемадзейнічае з 21
дывізіяй пры яе ўдарах, скіраваных на Прагу.

4) Камандзір 10-й дывізіі павінен мець на ўвазе,
што ў залежнасці ад акалічнасцяў яго дывізія можа
мець галоўны кірунак на Прагу, што вымагае канцэнт-
рацыі адной брыгады ў раёне Акунёва.

5) Пра атрыманне гэтага адразу далажыць.
Камандуючы 16-ай арміі Салагуб.
Член рэўваенсавета Петакоў.
Кам. шт. арм. Баторскі”.

Як вынікае з гэтага загаду на адрэзак, заняты 11-й
дывізіяй пяхоты скіроўваліся 27-я, 2-я і частка 17-ай дывізіі
пяхоты. Апрача гэтага тут чакалася 21-я дывізія пяхоты з
3-й арміі. Абазначала гэта, што ў гэтым кірунку каман-
дуючы 16-й арміі планаваў вырашальны ўдар.

            (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

14-га на світанні зноў распачалася моцная кананада
пад Радзымінам. Дывізія была ў высокай гатоўнасці.
Афіцэры, як звычайна, знаходзіліся сярод жаўнераў, а іх
адносіны да падуладных былі маральнай сілай дывізіі.

У поўдзень бой, мяркуючы па адгалосках, дайшоў
да найвышэйшай напругі, а гук выстралаў быў чуцён з
боку Волькі Радзымінскай. Цяпер ужо не падлягала для
мяне сумненню, што дывізію прыменяць.

Каля гадзіны 14-й прыехалі непасрэдна з поля бітвы
два французскія афіцэры, інфармуючы мяне вельмі
дакладна пра няўдачны ход баёў пад Радзымінам. Абодва
былі прыгнечаны і вельмі песімістычна ацэньвалі нашую
сітуацыю.

Даведаўся ад іх, што літоўска-беларуская дывізія
здабыла Радзымін раніцай, але, атакаваная з флангаў і
маючы пад пагрозай тылы, мусіла адступаць, несучы
адчувальныя страты. Адначасова непрыяцель праламаў
другую абаронную лінію ў Вольцы Радзымінскай і па-
сунуўся ў кірунку на Ізабелін і Аляксандраў. Рэзерваў 1-
я армія ўжо не мела.  Другая абаронная лінія не была
занятая войскамі. Прымяненне рэзерву фронту стана-
вілася непазбежным.

Тактычная сітуацыя была цалкам ясная. Належала
любой цаной затрымаць адступленне 1-й літоўска-
беларускай дывізіі на другой лініі і ўдарыць 10-й дывізіяй,
адбіраючы 2-ую лінію ў Вольцы. Фактам найбольш
турботным быў адход левага крыла літоўска-беларускай
дывізіі, бо гэта расшырала разрыў і абцяжарвала манёўр
10-й дывізіі з Яблонны.

Я адразу вырашыў неадкладна выслаць адзін
батальён у бок Волькі, каб падтрымаць адступаўшае левае
крыло 1-ай літоўска-беларускай дывізіі. У найгоршым
выпадку батальён гэты быў бы заслонай ад правафлан-
говай 10-й дывізіі, якая атакавала ад Непарэнтаў. Даручыў
палкоўніку Томе вызначыць батальён і прыслаць да мяне
яго камандзіра.

Праз хвілю ўвайшоў палкоўнік Томе з паручнікам
Паганоўскім, камандзірам 1-га батальёна 28-га палка.
Харошы гэты афіцэр, звычайна вясёлы і поўны веры ў
сябе быў бледны і глядзеў у зямлю. Даў яму загад, каб
маршыраваў на развілку дарог, што вялі да Волькі Радзы-
мінскай і Пустэльніка, дзе павінен стаць і навязаць кантакт

з аддзеламі 1-й літоўска-беларускай двыізіі.
Пасля адходу Паганоўскага спытаў палкоўніка

Томе, што абазначае прыгнечанасць гэтага афіцэра. Пал-
коўнік Томе адказаў, што, відаць, Паганоўскаму прыкра,
што яго батальёну трэба будзе дзейнічаць не разам з усім
палком,  а асобна.  Што да мяне,  то,  мяркую,  што было
гэта прадчуваннем хуткай смерці. Такія праяўленні я неад-
наразова назіраў у ходзе вайны.

Каля 15-й гадзіны ў Яблонну прыбылі адначасова
камандуючы фронту генерал Галер і камандуючы арміі
генерал Латынік. Сітуацыя, якую я ўжо ведаў, нічым не
змянілася. Ад генерала Галера атрымаў загад прыняць
камандаванне і над 11-ай і 1-ай літоўска-беларускай ды-
візіяй з задачай правядзення контратакі. Паведаміў пра
мой намер атакаваць з боку Непарэнтаў заміж франталь-
най атакі з Яблоннай. Генерал цалкам з гэтым згадзіўся і
аддаў у распараджэнне дывізіі дзевяць аўтобусаў, якія
прыбылі ў Яблонну. Уся гаворка адбылася на дзядзінцы
дома, у якім размяшчаўся штаб дывізіі. Трывала вельмі
коратка. Генерал Латынік, наколькі памятаю, не гаварыў
нічога.

Пасля адходу генералаў загадаў палкоўніку Томе
прыняць камандаванне над 28-м і 29-м палкамі, пера-
транспартаваць іх аўтобусамі да Непарэнтаў і атакаваць
Вольку. 30 полк меў стаяць у Яблонне ў рэзерве. Спадзя-
ваўся, што атаку ўдасца правесці перад змярканнем.
Найбольш мяне непакоіла: 1) прыняцце камандавання над
11-й і 1-й літоўска-беларускай дывізіяй, а таксама звесткі,
у якім стане яны знаходзяцца;

2) надыходзячая ноч, якая перашкодзіць пачатку
аперацыі;

3) адсутнасць маіх камандзіраў брыгад. Адзін з іх,
палкоўнік Малахоўскі быў адкамандзіраваны, як гаварыў,
камандаваць групай Зэгжа, а другі, палкоўнік Сікорскі,
захварэў і мусіў на кароткі адрэзак часу ад'ехаць у Вар-
шаву для правядзення аперацыі.

Я знаходзіўся ў цяжкай сітуацыі. Мусіў, не маючы
сваіх камандзіраў брыгад, у дадатак камандаваць яшчэ
дзвюма дывізіямі, якія біліся ўжо два дні і пацярпелі свежыя
неўдачы. Пры гэтым вельмі цяжкія былі ўмовы сувязі, бо
абедзве гэтыя дывізіі аперавалі па восі Вышкаў - Варшава,
злучанай з Яблоннай толькі дарогай, якая вяла праз Пу-
стэльнік і якая ўжо тады была пад пагрозай. Іншыя сувязі
можна было мець толькі праз штаб арміі, г.зн. праз Вар-



Дзядзінец14 № 29   20 ЛІПЕНЯ 2022 г.

.pdf

шаву
Я не прадставіў камандуючаму фронту гэтых цяж-

касцяў, бо з аднаго боку яны павінны быль быць яму вя-
домыя, з другога камандаванне мусіла мець важныя пры-
чыны, каб сфармаваць з большай часткі арміі групу ў
такіх выключна цяжкіх умовах. Вялікую адказнасць, якая
легла на мяне, ураўнаважваў давер камандавання.

У ходзе нарады з камандзірамі прыбыў з батальёна
Паганоўскага паручнік Боскі і далажыў мне, што каман-
дуючы арміі, праязджаючы паўгадзіны таму назад праз
Куты Вянгерскія, загадаў каб батальён маршыраваў на
Пустэльнік і стаў у тыле 1-ай літоўска-беларускай дывізіі.

Загад камандуючага арміі перакрэсліваў мае пла-
ны, і я не мог з ім згадзіцца. Батальён ва ўзаемадзеянні з
левым крылом 1-й літоўска-беларускай дывізіі мусіў
стварыць нерухомы пункт да хвілі пачатку наступлення
палкоўніка Томе з Непарэнтаў.

Сказаў паручніку Боскаму, што камандуючы
арміі, выдаючы той загад, меў на ўвазе не тыл, а левае
крыло 1-ай літоўска-беларускай дывізіі. Гэтаму крылу
належыць падсунуцца яшчэ бліжэй, але ні пры якіх умовах
не пераходзіць на паўднёвы бок шашы.

А 16-й гадзіне я накіраваўся ў 1-ую літоўска-бела-
рускую дывізію. На развілцы шашы Волька-Пустэльнік
знайшоў батальён Паганоўскага. Сувязь з 1-й літоўска-
беларускай дывізіяй ужо была ўстаноўлена. Батальён
стаяў уздоўж шашы на Вольку ва ўзорным парадку. Людзі
здолелі ўжо пераапрануцца ў новыя мундзіры. На тварах
жаўнераў не было відаць слядоў стомленасці. У гэты вы-
рашальны момант я моцна адчуў, якую вялікую мара-
льную сілу складалі афіцэры, калі яны блізкія да жаўнера,
калі кіруюць яго жыццём духоўным і з'яўляюцца яго пры-
яцелямі. Такой уласна сілай былі афіцэры 10-й дывізіі
пяхоты. Адклікалася гэта ў кожным руху, у кожнай усме-
шцы, у кожным паглядзе жаўнера. Абходзячы шэрагі
батальёна я не дапускаў думкі, што праз некалькі гадзін
выпадзе якраз гэтаму батальёну і яго камандзіру адыграць
такую важную ролю ў абароне Варшавы.

Ад'ехаў, загадаўшы батальёну Паганоўскага  вы-
конваць толькі мае загады. Спяшаючы ў Пустэльнік думаў
пра баявыя вартасці абедзвюх дывізій, якія прымаў у гэтыя
крытычныя хвілі. Менш давяраў 11-й дывізіі пяхоты. Лёсы
яе ў час вайны былі цяжкія. Частая змена камандавання, а
таксама вялікія страты, панесеныя ў часе адступлення, не
спрыялі стварэнню добрага духу ў гэтай дывізіі.

Апошняя бітва ў першай лініі, праведзеная на вялі-
кай прасторы і без рэзерваў магла дэмаралізаваць і больш
моцную частку. Апрача гэтага дывізія была папоўнена ў
большасці маладымі жаўнерамі, недасведчанымі ў баі.

Затое вельмі разлічваў на 1-ю літоўска-беларускую
дывізію. Спраўная гэта баявая частка, якая складалася
пераважна з дабраахвотнікаў з усходніх Крэсаў, пад ка-
мандай дасведчанага, вытрыманага жаўнера генерала
Ржандкоўскага, была адной з найбольш салідных і да-
сведчаных дывізій. Пасады камандзіраў займалі ў ёй кра-
савякі, людзі вытрыманыя і моцныя духам і ў баі дасвед-

чаныя. Асабліва выдатнай асобай быў камандзір брыгады
падпалкоўнік Рыбіцкі, вядомы сваёй мужнасцю і ваенным
талентам. Большасць гэтых людзей я ведаў асабіста і ведаў
пра іх вялікія баявыя вартасці.

Камандзіра 1-й літоўска-беларускай дывізіі знай-
шоў каля дроту другой абароннай лініі каля станцыі Стру-
га. Генерал Ржандкоўскі знайходзіўся там разам са сваім
штабам.

Бітва дагарала. Палкі дывізіі адступалі з-пад Ра-
дзыміна.

Пераканаўся, што левае крыло 1-й літоўска-бела-
рускай дывізіі, якое знайходзіцца насупраць вёскі Слупна,
вісіць у паветры, што трымаецца там Гарадзенскі полк і
што другая лінія абароны амаль не абсталявана. Непры-
яцель развіваў свой поспех у кірунку на Ізабелін, Аляк-
сандраў, Куты Вянгерскія.

Вялікія расейскія сілы канцэнтраваліся ў ваколіцы
Радзыміна і ўздоўж шашы Радзымін-Вышкаў. Пры забі-
тым расейскім афіцэры знайшлі загады, з якіх аказалася,
што расейская армія кіруецца на Прагу, а таксама ў тылы
Зэгжа і Модліна, што было нам ужо вядома. 11-я дывізія
пяхоты была зусім не здольная да бою акрамя 48-га палка
ў Бен'ямінаве. 1-я літоўска-беларуская дывізія, вычарпаная
моцнымі баямі, білася без адзінага дня адпачынку, мела
вельмі слабы баявы штат, бо не атрымала яшчэ ніякіх па-
паўненняў.

Як другі этап бітвы, калі ўжо будзем падрыхтаваны
да абароны, я абазначыў атаку на вёску Мокрае ў тылах
Радзыміна. Гэты важны тактычны ключ мела здабыць і
ўтрымаць 10-я дывізія. У час гэтай аперацыі 1-я літоўска-
беларуская дывізія будзе атакаваць Радзымін, пазбягаючы
аднак усялякай канцэнтрацыі ў раёне гэтага мястэчка.
Ініцыятыва бітвы будзе належаць 10-й дывізіі, а 1-я
літоўска-беларуская дывізія з рэштай 11-й дывізіі павінна
ўзаемадзейнічаць з 10-й.

Паведаміў таксама генералу Ржандкоўскаму, што
за яго левым крылом стаіць батальён Паганоўскага.

У літоўска-беларускай дывізіі панаваў сур'ёзны
настрой. Няўдача пад Радзымінам ні ў чым не пахіснула
веру ў нашую перамогу.

План мой утрымоўваў пазней выдадзены загад, які
ў пункце 5-м "Выкананне" гаварыў:

"10-я дывізія з раёна Яблонна перайшла ў раён
Непарэнты з задачай правесці атаку:

48 пп на Руду, 19 брыг. п. на Мокрае, 20 брыг. п.
ва ўзаемадзеянні з 19-й дыв. п. (1-я літ.-бел.) і маючы
адзін полк у рэзерве дывізіі на Радзымін.

У ходзе гэтай акцыі, якая пачнецца ў час, указаны
пазнейшым загадам, група генерала Ржандкоўскага
будзе атакаваць Радзымін з поўдня".

Палком, вызначаным гэтым загадам у рэзерв, быў
31 полк пяхоты, які ў гэты дзень вярнуўся ў дывізію.

Вяртаючыся ў змроку, не сустрэў ужо батальёна
Паганоўскага на ранейшым месцы, бо ён падсунуўся
бліжэй да левага крыла 1-й літоўска-беларускай дывізіі ў
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кірунку Слупна. Калі праязджаў праз Куты Вянгерскія па
панічных паводзінах насельніцтва можна было даведацца,
што ў паўночнай частцы вёскі з'явіліся непрыяцельскія
патрулі.

Пасля вяртання ў Яблонну пераканаўся, што аўто-
бусаў не ўдалося выкарыстаць,  бо кожны асобны мог
забраць найбольш 30 шарагоўцаў, а маршрут туды-назад
займаў больш за гадзіну, што спазняла транспарціроўку
ўсёй брыгады. У сувязі з гэтым пасля высылкі пару эша-
лонаў, бачачы, што час непрадукцыйна сыходзіць, пал-
коўнік Томе арганізаваў пешы пераход ў Непарэнты.

Такім чынам прымяненне аўтобусаў у такой ма-
лой колькасці прывяло да страты часу, і гэта сталася
прычынай, што ХІХ брыгада толькі ў змроку дабралася
да Непарэнтаў, уваходзячы адразу ў кантакт з непры-
яцелем.

Край лесу насупраць Непарэнтаў быў заняты, як
ужо сёння вядома (Путна, "К Висле и обратно", стар. 131)
241-м палком расійскай пяхоты, які ад шафёра аднаго з
аўтобусаў, узятага ў палон у ваколіцы Малалэнкі, даве-
даўся пра рух 10-й дывізіі на Непарэнты і таму па ўласнай
ініцыятыве заняў край лесу.

У Непарэнтах палкоўнік Томе знайшоў аддзелы
розных фармацый, якія добра абараняліся, нягледзячы на
тое, што не было агульнага камандавання, а ваяваўшы
там эскадрон кавалерыі не меў патронаў. У Бен'ямінаве
знайходзіўся 48-ы полк пяхоты.

Расейцы занялі край лесу на адлегласці ледзьве
некалькіх соцень метраў ад Непарэнтаў, а галоўныя іхнія
сілы пайшлі на Ізабелін, Сусін і Куты Вянгерскія. Адтуль
аж да Варшавы мы не мелі ўжо ніякіх умацаванняў,  а
адлегласць па прамой лініі да горада была няпоўныя 14
кіламетраў.

Заставалася вызначыць час пачатку атакі.
Пасля глыбокага роздуму вырашыў атакаваць на

світанні, і ў тым кірунку былі выдадзены загады. Засталіся
яны ў сіле, хоць камандаванне фронту непатрэбна ўсклад-
ніла сітуацыю выданнем уласнага аператыўнага загаду, у
якім хацела наступлення яшчэ перад світаннем і ўказвала
канцэнтрычны кірунак для ўсіх трох вялікіх частак на Ра-
дзымін.

Было гэта на маю думку, прадпрыемства памылко-
вае, бо над усёй тэрыторыяй бітвы тактычна дамінаваў
не Радзымін, а вёска Мокрае, размешчаная за два кіла-
метры ад Радзыміна. Парослыя лесам узгоркі каля гэтай
вёскі пануюць і над далінай рэчкі Жондзы, насупраць вёскі
Завады і над шашой Вышкаў - Радзымін. З гэтых пагоркаў
адкрыты ўсе тылы Радзыміна аж да вёскі Крашава. Хто
валодае пазіцыяй Мокрае, той пануе над усім полем бітвы
каля Радзыміна і над левым берагам Буга, адкуль прахо-
дзяць небяспечныя для нас кірункі ад вёскі Руда і Сцяна.

У рэчаіснасці сталася так, што тады, калі штаб
фронту загадваў канцэнтраваную атаку на Радзымін, у
той самы час 21-я савецкая дывізія атрымала загад ка-
мандуючага сваёй 3-й арміі сканцэнтравацца ў раёне
Мокрае - Лось - Завады і ўдарыць на Велішава і тылы

Зэгжа. Узяўшы Мокрае мы мелі б дзве карысці:
1) Апаноўвалі б тэрыторыю баёў у ваколіцах

Радзыміна, маючы пад агнём шашу Вышкаў - Радзымін.
2)Забяспечвалі тылы Зэгжа і Модліна, якім па-

гражала 21-я савецкая дывізія.

Загад канцэнтраванай атакі на Радзымін даходчыва
паказвае на кепскую практыку загадатворчасці, якая пры-
мянялася тут камандаваннем фронту. Камандаванне не
толькі загадвае, што трэба рабіць, але яшчэ гаворыць да-
кладна, як трэба рабіць, праз што пазбаўляе падлеглае
камандаванне ініцыятывы.

Баявая канцэпцыя камандуючага фронту гучала:
"Як найхутчэй, нават ноччу, канцэнтрыравана выцяць
на Радзымін". Мая канцэпцыя: "Пасля вяртання і заняцця
другой лініі на світанні выцяць на Мокрае".

Калі камандуючы фронту даручаў мне каманда-
ванне свежа створанай групай у Яблонне, мы не агавор-
валі дэталяў маючага контрнаступлення. Я пачуваўся
свабодным у выбары рашэння і прыняў яго пасля пара-
зумення з камандзірам літоўска-беларускай дывізіі. Тым
большай неспадзяванкай быў для мяне загад фронту, які
я выканаць не мог.

Бой 10-й дывізіі распачаўся, аднак, перад світаннем
атакай батальёна паручніка Паганоўскага. Каля 1-ай гадзі-
ны ночы атакаваў ён Вольку Радзымінскую. Волька Ра-
дзымінская ў той час знайходзілася ў тылах тых палкоў 27-
ай савецкай дывізіі, якія ішлі на Ізабелін у кірунку Яблонны.
Расійскія палкі, пачуўшы моцную страляніну ў сваіх тылах
затрымаліся і пачалі адступаць.

Наступленню паручніка Паганоўскага я надаю вы-
ключнае значэнне. Існавала, як мы бачым, вельмі высокае
напружанне сіл матэрыяльных, а асабліва маральных абе-
дзвюх армій. Расейцы бачылі перад сабой сваю мэту амаль
дасягнутай. З іхніх пазіцый былі відны агні і святло Вар-
шавы. Мы баранілі нашу сталіцу ўжо з роспаччу. Біліся
не толькі гарматы, карабіны і багнеты, але сэрцы і псіхіка
абедзвюх армій. Яны былі пераможцамі, мы - перамо-
жанымі. Дарога да Варшавы стаяла адкрытай. Здавалася,
непрыяцель можа ўвайсці ў яе без перашкоды.

У гэтую хвілю слабы батальён, не чакаючы гадзіны
агульнага наступлення, атакуе пункт, які - як пазней ака-
залася - становіцца найчулліўшым мейсцам расейскай
арміі, цэнтрам галоўнай артэрыі непрыяцельскага руху
наперад.

Мы страцілі шмат афіцэраў, якія загінулі геройскай
смерцю, аднак жа смерць Паганоўскага, які ў гэтым на-
ступленні ўпаў смяртэльна параненым, ёсць момантам
гістарычным. Паводле майго пераканання ў гэтым месцы
развярнулася карта вайны, наступіў псіхічны пералом у
нас і ў расейцаў. Ад хвілі  гэтага наступлення распачалі
адход тры, датуль пераможна і нястрымна ішоўшыя
брыгады, а таксама 21-я дывізія са Слупна, адступленнем
тым ствараючы хаос і замяшанне.

          (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.
** Паручнік Паганоўскі Стэфан, пасмертна прысвоена званне капітана, належаў да найстарэйшых афіцэраў

дывізіі. Нарадзіўся ў 1893 г. у Ленчыцкай зямлі. Закончыў гімназію ў Лодзі, пасля гэтага юнкерскую школу ў Вільні. У
Сусветную вайну быў у расейскай арміі, а потым аказаўся ў Рыцарскім легіёне Усходняга корпуса, адкуль увайшоў
у склад маёй дывізіі.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

Паганоўскі, якога вёў надзвычайны інстынкт,
распачаў перамогу і 10-й дывізіі, і 1-й арміі на варшаўскім
плацдарме. У тым палягае вялікае значэнне яго чыну і ў
тым слава яго жаўнерскай смерці**.

Развіднялася, калі аддзелы палкоўніка Томе рас-
пачалі наступ з Непарэнтаў. Адначасова палкі 87-ай са-
вецкай брыгады, адступаўшыя з Юзафова, выцялі на
правае крыло 28-га палка ў ваколіцы фальварка Сусін.
Завязаліся гарачыя баі, у якіх загінуў камандзір роты
паручнік Пянчкоўскі. Флангавы аддзел затрымаўся і нават

адступіў у выніку замяшання, выкліка-
нага смерцю камандзіра. У выніку да-
лейшых баёў на блізкай дыстанцыі 28-
мы полк узяў Вольку Радымінскую, а 29-
ты - Дамбкавізну. А 5-й гадзіне ўся
нямецкая абаронная лінія была ўжо
вернута.

Яшчэ перад світаннем вырушыў
30-ты полк на Ізабелін і Аляксандраў.
Каля 5-й гадзіны прыбыў з Модліна 31-
шы полк і стаў на шашы паміж Зэгжам і
Непарэнтамі. Я правёў агляд палка, пасля
чаго загадаў яго камандзіру капітану
Балтнею выслаць адразу афіцэраў з
мэтай рэкагнасцыроўкі нямецкай аба-
роннай лініі ад левага крыла 1-ай лі-
тоўска-беларускай дывізіі да форта Бен'я-
мінаў, пасля чаго заняць гэтую лінію і
падрыхтавацца да адбіцця контраатак.
Пасля гэтага накіраваўся да Волькі Ра-
дзымінскай, дзе даручыў палкоўніку
Томе ХІХ брыгадай атакаваць Мокрае.

У стасунках з ваяваўшымі аддзе-
ламі вялікія паслугі аказала мне шаша
Пустэльнік - Куты - Яблонна - Зэгжа -
Непарэнты -  Волька,  па якой я мог
свабодна перамяшчацца аўтамабілем.
Дзякуючы гэтай шашы,  зусім не спа-
трэбілася выкарыстоўваць тэлефон.

Я быў гарачым прыхільнікам
адходу з бескарыснай першай абарон-
най лініі, якая ледзьве не спрычынілася
да катастрофы 1-ай арміі, але поспех пад
Волькай і Дамбкавізнай, баявы пад'ём,

Дыслакацыя войскаў на Варшаўскім плацдарме і савецкія атакі
13.VIII.1920 г.
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размяшчэнне на адказных кірунках выпрабаваных
мужнасцю палкоў пад камандаваннем найвыдатнейшых
афіцэраў і, што найважней, моцнае абсталяванне га-
лоўнай лініі, усё гэта ўказвала на неабходнасць далейшага
наступлення ў кірунку на Мокрае.

Наш поспех мог бы цалкам змяніць сітуацыю на
варшаўскім плацдарме, а быць можа адбіцца станоўча і
на іншых палках. Я не ведаў тады, што ў раёне Мокрага
канцэнтруецца 21-я савецкая дывізія, каб адтуль выцяць
на Велішава і тылы Зэгжа. Выконваючы канцэнтраваную
атаку на Радзымін, мы мелі б усю гэтую дывізіію ў сваіх
тылах.

У выпадку поспеху пад вёскай Мокрае мы вярталі
б першую лінію плацдарма і Радзымін, што тактычна не
мела залішне вялікага значэння, але пры гэтым мела вялікае
значэнне маральнае, бо ламала ўпартую волю праціўніка
і ўваскрашала дух перамогі ва ўласных шэрагах.

У 15 гадзін Мокрае было ўзята.

Цяпер ужо вельмі неабходным станавілася наступ-

ленне 1-ай літоўска-беларускай дывізіі на Радзымін, бо
яно трымала ў напружанні савецкія 27-ую і 2-ую дывізіі ў
час, калі нашы 28-мы і 29-ты палкі біліся за Мокрае, якое
было тактычным ключом усяго поля бітвы. Ключ гэты
21-я савецкая дывізія нястомна намагалася вырваць у іх з
рук.

Я надаваў заняццю Мокрага вялікае значэнне.
Дапускаў, што пасля Волькі Радзымінскай Мокрае стане
другім такім балючым нервам для расейцаў і яны любой
цаной будуць хацець яго адабраць.Быў упэўнены, што
ХІХ брыгада не аддасць яго лёгка. Так і адбылося, і хоць
маёр Вальтар паў смяртэльна паранены, аднак 28-мы і
29-ты палкі ўпарта змагаліся за Мокрае, якое пераходзіла
з рук у рукі, ведучы доўгія і зацятыя баі на тым адрэзку.

Піша пра гэтую хвілю Путна ў цытаванай ужо яго
кніжцы "Да Віслы і назад":

" Наступіў момант, калі не толькі асобныя част-
кі, але і ўся маса траціць веру ў поспех бітвы з непры-
яцелем. Надышла псіхалагічная рэакцыя. Маса пера-
стала быць здольнай да атакі. Струна, якую мы нацяг-

Баявыя дзеянні 10-й д.п. вечарам 14.VIII і ноччу на 15.VIII, а таксама 1-й л-б дывізіі перад поўднем 14.VIII
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валі ад Буга, лопнула".
Правае нашае крыло забяспечвае ў гэты час 30-ты

полк з боку Радзыміна, які цалкам траціць сваё тактычнае
значэнне.

Яшчэ раз выклікае замяшанне нейкі рух непры-
яцеля з боку Цёмнага, а паўсталая з гэтай аказіі страляніна
разганяе сбраных на шашы цывільных нашых і замежных
саноўнікаў. Пасля хвіліннай панікі не могуць яны паверыць
тлумачэнням, што ўжо пагоркі Мокрага за Радзымінам у
нашых руках.

Загадваю 30-му палку заняць Радзымін,  што ён
выконвае, уваходзячы разам з часткамі Літоўска-бела-
рускай дывізіі ў горад а 19-й гадзіне.

Так закончыўся дзень 15 жніўня.

Адначасова ішлі баі на адрэзку 8-ай дывізіі пяхоты,
дзе мужна змагаўся дабраахвотны батальён і геройскай
смерцю палёг ксёндз Скарупка.

16-га трывалі зацятыя баі за Мокрае. 21-я савецкая
дывізія намагалася выканаць сваю задачу і загразіць тылам
Зэгжа. Высілкі яе не дасягнулі, аднак, вынікаў.

Нашая артылерыя, атрымаўшы ў Радзыміне даска-
налы назіральны пункт на вежы, высунулася наперад,

паспяхова абстрэльваючы праціўніка. Адчувалася
аслабленне нярвовай напругі, усё атрасалася ад панурай
мінуўшчыны.

У той жа дзень першы раз за многія тыдні пачуў
жаўнерскую песню, якую спявалі маршыраваўшыя ўланы.

Вечарам абазначыўся ўжо ўдар з-над Вепжа, аднак
жа на гэтым крыле непрыяцель трымаўся яшчэ моцна,
адбіваючы нашае наступленне. У гэты ж дзень 31-шы полк
з рэзерву падтрымаў 28-мы і 29-ты палкі.

*    *   *

17-га запанаваў радасны настрой. З паўдня ішла
перамога і мы адчувалі моцную знерваванасць праціў-
ніка, якое праяўлялася ва ўзмоцненым агні. Было гэта
прадвесце хуткага адступлення. У нашых штабах запанаваў
гарачкавы рух. Дывізія атрымала некалькі спрэчных
загадаў. То мела перайсці праз Зэгжа ў склад 5-ай арміі,
то сесці ў цягнікі, то фарсіраваць Буг паміж Зэгжам і Выш-
кавам. Скончылася тым, што 31-шы полк, ідучы па пятах
непрыяцеля, 18 верасня авалодаў мостам у Вышкаве,
унемажліваўшы яго знішчэнне.

   (Працяг у наступным нумары.)

Баявыя дзеянні на працягу 15.VIII (да 19 гадзін)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)
На наступны дзень уся дывізія сканцэнтравалася ў

Вышкаве.
Удар з-над Вепжа нястрымна набліжаўся.

*    *   *

Звернемся цяпер дв крыніц нашых праціўнікаў, якія
пішуць пра Радзымінскую бітву. Як вядома, на Варшаўскі
плацдарм была скіравана 16-я армія, маючы на сваім
правым крыле 27-ю дывізію пяхоты. Сяргееў у сваёй
кніжцы "Ад Дзвіны да Віслы" называе гэтую дывізію адной
з найлепшых. Яе камандзір п. Путна напісаў вычарпа-
льную і ўжо тут цытаваную працу "Да Віслы і назад".

З працы гэтай даведваемся, што пасля заканчэння
грамадзянскай вайны і ліквідацыі арміі Калчака, супраць
якой 27-я дывізія змагалася вельмі добра, размясцілі яе ва
Усходняй Сібіры, у раёне Анчынска ці каля шасці тысяч
кіламетраў ад Варшавы. Там застала яе вестка пра вайну
з Польшчай. Як піша п. Путна, дывізія звярнулася з про-
сьбай да вышэйшага камандавання, каб яе паслалі на
польскі фронт. У час паездкі праз Сібір і ўсю Расію каман-
дзір дывізіі забараніў маляваць самыя разнастайныя ло-
зунгі на вагонах, як у той час у Саветах было ў звычаі,
замест гэтага ўсюды віднеўся адзін лозунг у два словы:
"Даёшь Варшаву!" Неўзабаве гэтыя словы сталі лозунгам
усёй арміі і атрымалі незвычайную папулярнасць. Путна
запэўнівае, што ў ходзе грандыёзнага падарожжа не толькі
не было выпадкаў дызертырства, а штаты колькасна павя-
лічыліся, калі высаджваў транспарты ў Оршы. Гэтыя
факты высвятляюць як найвыразней настроі расійскай
арміі.

27-я дывізія атрымала кірунак на Лайск - Яблон-
ную. Тут адбыўся цікавы выпадак. Калі 16-я армія выкон-
вала марш на Варшаўскі плацдарм, у той час 3-я армія
была на правым беразе Буга, імкнучыся апанаваць фарты
Зэгжа. 3-я армія ў мэтах аблягчэння задачы 16-ай арміі
выслала адну сваю дывізію,  менавіта 21-ю,  якая мела
выцяць у кірунку Зэгжа - Залубіцы на нашае левае крыло.
Адначасова атрымала гэтая дывізія загад заняць Прагу і
Варшаву. Ужо з Вышкава скіравалася на Радзымін, і 13
жніўня абедзве дывізіі сустрэліся перад нашай першай
лініяй, якую бараніла 11-я дывізія, а пасля фарсіравання
гэтай лініі адначасова занялі Радзымін. Наступіла не толькі

скрыжаванне шляхоў, але і скрыжаванне намераў. Адгэ-
туль у мізэрным мястэчку Радзыміне бачым аж дзве дывізіі
ці 18 палкоў пяхоты. Дывізіі гэтыя дбалі пра свой гонар і
гонар сваіх армій, у асноўным узаемадзейнічаючы, ста-
раліся, паводле Путны, "перахітрыць" адна адну, каб дасяг-
нуць першынства ў заняцці нашай сталіцы. Наступае на
гэтым фронце вельмі значная канцэнтрацыя сіл, і палкі як
бы ў перапляценні праводзяць ноч з 13 на 14 жніўня. Ка-
мандуючы 16-й арміі, каб не аддаць лаўраў узяцця Вар-
шавы дывізіі чужой арміі, у загадзе ад 13-га, які ўжо цыта-
ваў, гаворачы пра ўзаемадзеянне да сваёй дывізіі, дае ёй
зразумець, што яна павінна заняць Варшаву.

На поўдзень ад Радзыміна дзейнічала 2-я савецкая
дывізія ў кірунку на Цёмнае, таму ваявалі на гэтым адрэзку
тры дывізіі расійскай пяхоты, гэта значыць 27 палкоў у
сваю чаргу вельмі малога колькаснага штату.

Нічога дзіўнага, што расцярушаная на той прасто-
ры наша 11-я дывізія напору гэтага вытрымаць не патра-
філа, і расейцы апанавалі Радзымін, Цёмнае, Цагельню і
Слупна ўжо ў першы дзень. Падобна і 1-я літоўска-
беларуская дывізія, якая ў контрнаступленні здабыла
Радзымін, не магла там утрымацца з-за пагрозы яе флан-
гам ад Слупна і Цёмнага. Таму адступіла на другую
пазіцыю (нямецкую), але аддзелы 27-ай савецкай дывізіі
перлі наперад і ўжо ў поўдзень прайшлі і гэтую, слаба
ўмацаваную, лінію паміж Волькай Радзымінскай, Матай
і Бен'ямінавым, кіруючыся на Аляксандраў, Ізабелін і
Яблонну.

Тэрыторыя гэтая добра падходзіць для наступ-
лення, бо вельмі залесеная і пачынаючы ад ракі Жондзы
аж да Прагі нашая артылерыя нідзе не магла перашкодзіць
руху праціўніка. Быў гэта якраз момант уваходу ў справу
10-ай дывізіі. Путна скардзіцца, што не ўсе сілы 16-й арміі
ўзялі ўдзел у наступленні і ўвесь цяжар бою клаўся
выключна на палкі 27-ай, 21-ай і 2-ой дывізій, якія змагаліся
ў Радзыміне і яго ваколіцах.

Вечарам, уласна, калі 10-я дывізія ўваходзіла ў
акцыю, расійская групоўка была наступная:

1) 27-я дывізія займае пагорак (высату) 37,2 скраю
лесу насупраць Непарэнтаў. Волька Радзымінская, Ізабе-
лін, Слупна, Чорная Старая. Ведае пра рух нашай 10-й
дывізіі. Усе дывізіі 16-й арміі прыбылі ўжо на поле бітвы, і
іхнія штабы ўстанавілі тэлефонную сувязь. Пастаноўлена
на світанні выконваць загад далейшага наступлення. А 2-
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й гадзіне ночы выдадзены загад пра тое далейшае наступ-
ленне на Лайск - Яблонну. Камандзір дывізіі ў добрым
настроі і жартаўліва акрэслівае сітуацыю, як "далёкую ад
плачэўнай".

2) 21-я дывізія атрымала заданне сканцэнтравацца
ў раёне Завады, Мокрае, Радзымін і выцяць праз Непа-
рэнты на Велішава і тылы Зэгжа. Частка гэтай дывізіі
правяла ноч у Слупне, каб назаўтра далучыцца да дывізіі
ў Непарэнтах. Гэтая дывізія не брала ўдзелу ў баях 14
жніўня, рыхтуючыся да сваёй новай задачы.

3) 2-я дывізія стаяла за 27-й дывізіяй у раёне Ра-
дзымін, Цёмнае, Дучкі.

Распачала наступленне 81-я брыгада 27-ай дывізіі
значна раней за азначаны тэрмін, пасоўваючыся ў кірунку
на Куты Вянгерскія - Яблонну, адзін з яе палкоў дабраўся
ажно да Юзафова і заняў нейкія вучэбныя акопы паблізу
ад Яблонны.

У гэты час, а 1-й гадзіне ночы ў глыбокіх тылах гэ-
тага палка, на адлегласці нейкіх пяці кіламетраў распача-
лася густая страляніна. Была гэта якраз атака батальёна
Паганоўскага. Паслалі вершнікаў да рэзерву, які складаў
242-гі полк, але палка гэтага не ўдалося знайсці. У выніку
таго 243 полк пачаў адступаць, а дайшоўшы да вышыні
Волькі Радзымінскай зусім нечакана ўбачыў перад сабой
правае крыло 28-га палка, наступаўшага на Вольку. Крыло
гэтае паводле Путны, ён атакаваў, але адначасова працяг-
ваў адступаць на Вольку, несучы з сабой каля 200 пара-
неных.

Момант атакі Паганоўскага так апісвае Путна:
"Каб адбіць нашую атаку, непрыяцедь з раёна

Пустэльніка павёў энергічнае наступленне ў кірунку на
поўнач на фронце Слупна - Пякельнае - Варота - Рам-
бяльшчызна. Выкідваючы са Слупна часткі 21-й дывізіі,
адкінуў ён і наш 242-гі полк і зрабіў гэта з такой хут-
касцю, што полк нават не здолеў паведаміць 243-му
палку, які высунуўся да Кутоў Вянгерскіх".

Ад гэтай хвілі 27-я савецкая дывізія траціць раў-
навагу. Не дапамагае адбіццё атакі 1-ай літоўска-бела-
рускай дывізіі ані тое, што іншыя дывізіі былі гатовыя яе
падтрымаць.

Выказваючы прэтэнзіі іншым дывізіям, што ад-
начасова не ўзаемадзейнічалі, Путна піша, што мы
атрымалі значнае папаўненне, сярод якога штучна раз-
дувалі нянавісць да маскалёў, і сцвярджае:

"Толькі тым можна вытлумачыць упартасць, з
якой непрыяцель праводзіўапошнія атакі і наступленне".

“У нашых высілках становіцца заўважным пера-
лом і пераход ад актыўнасці да пасіўнасці".

А 13-й гадзіне 21-я дывізія замест таго, каб насту-
паць на Непарэнты і Велішава, была занятая адбіццём атак
28-га і 29-га палкоў. Не можа яна выканаць сваю задачу і
распачынаюцца зацяжныя, цяжкія баі за Мокрае. Высілкі
цэлай дывізіі не могуць справіцца з супрацівам нашых
двух палкоў, не здольныя зрушыць іх з месца.

Што да нашых непрыяцеляў, то справядлівасць
вымагае, каб дадаць, што да пераломнага моманту баі

вяліся ім вельмі станоўча з разуменнем баявой сітуацыі.
Асабліва там, дзе дзейнічала 27-я савецкая дывізія,
адчувалася дасканалае кіраўніцтва і энергія брыгад і пал-
коў. Кожная баявая ўдача, а асабліва ў час атакі 1-ай
літоўска-беларускай дывізіі на Радзымін, выкарыстоў-
валася імгненна і з разуменнем не толькі тактычнай але і
псіхалагічнай сітуацыі.

Баі з конніцай

Конніца Гая, яе якасць і тактыка. - Далейшыя
маршы 10-й дывізіі. - Пад Хажэлямі. - Спатканне з
генералам Картанам дэ Вярт. - Нашая памылковая
тактыка. - Перакідванне дывізіі на паўднёвы фронт. -
Будзённы. - Спосабы баёў з конніцай.

Конніцу Гая мы мелі часта падчас адходу на крыле
і нават за крылом. Калі штаб групы станавіўся на пастой,
першай яго справай было абсаджэнне кулямётамі мура-
ваных дамоў, ветракоў, высокіх будынкаў і да т.п. Ніколі,
аднак, конніца не адважвалася на атаку. У Саколцы пада-
валася, што нарэшце адважыцца яна выцяць на штаб
групы і адступаўшыя з-пад Гародні аддзелы, асабліва на
брыўшыя па шашы абозы.

Асцярожнасць была, аднак, асноўнай рысай гэтай
конніцы. Круціліся адзіночныя патрулі, рабіліся самыя
розныя манёўры ў найбліжэйшым суседстве з намі, але
хапала некалькі трапных выстралаў, якія нагадвалі пра
існаванне парадку, каб конніца з вялікай спешкай адышла
шукаць лягчэйшых і бязбольных поспехаў. Часамі дахо-
дзілі з левага флангу звесткі пра высячэнне ў пень той або
іншай маршавай роты, адпачываўшага без забеспячэння
батальёна або, што найчасцей, аб сплюндраванні абозу.
Ніякага больш сур'ёзнага дзеяння конніца на нашых тылах
ніколі не выконвала.

Трэба сказаць, што праз увесь час конніца гэтая
мела задачу моцна аблегчаную. Як у Вільні, так і ў Гародні
і пазней у Асаўцы не сустрэла сур'ёзнага супраціву і яе
камандзір Гай мае рацыю, з гонарам пералічваючы ў сва-
ёй кніжцы ўсе гарады і фартэцы, якія здабыў яго корпус.
Для афіцэраў конніцы і гісторыі кавалерыі будзе рэччу
цікавай бліжэй вывучыць тактыку гэтага корпуса. Няма
сумневу, што яго камандзір патрафіў здабыць са сваіх ка-
валерыстаў энергію і вялікую здольнасць руху. Узніка-
юць, аднак, сумненні адносна мэтаў, якія ставіліся гэтай
конніцы.

Накіроўваючыся ў нашыя найглыбейшыя тылы,
трымалася яна пастаянна нямецкай граніцы, а магла
зрабіць у тылах 1-ай арміі значна болей, бо армія гэтая не
была згрупаваная ўглыбіню і змагаючыся з пераважнай
па сіле пяхотай, мела адкрытыя тылы. На ўсёй велізарнай
прасторы нашага адступлення, савецкія 4-я і 15-я арміі,
якія карысталіся корпусам конніцы, маглі знішчыць 1-ую
армію, аблягчаючы сабе значна большыя задачы. Аднак
далёкія мэты і занадта шырокае ўспрыняцце стратэгічных
задач перашкодзілі расейцам ў дасягненні рэальнай
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карысці асабліва пад Замбравам і Востравам, дзе страта
паўночнай групы падавалася непазбежнай.

Сяргееў гаворыць, што стан коней не дазволіў вы-
канаць загон на Малкіну. Лічу гэты довад  за неістотны.
Конніца ніколі не задаволена станам коней, але заўсёды
можа яго паправіць за кошт мясцовага насельніцтва. Зда-
ецца, і конніца Гая не рабіла сабе ў той меры лішніх пра-
блем, што тычыцца неабходнасці рэквізіцыі. Падаецца мне
больш праўдападобным, што не любіла яна сустракацца
з лінейнай пяхотай і хацела пашукаць лягчэйшых заданняў.

Ва ўсялякім разе корпус Гая мог нам у 1920 г. пры-
чыніць значна больш клопатаў і цяжкасцяў, чым зрабіў у
сапраўднасці, ідучы па найменшай лініі супраціву і залі-
шне для сябе цэнячы блізкасць нямецкай мяжы. Калі на
поўдні конніца Будзённага абапірала сваю тактыку на агні
і руху,  Гай абапіраўся выключна на рух.  Там і вынікі
дзейнасці гэтых дзвюх груп розныя.

П. Тухачэўскі скардзіўся, што не мог нідзе дагнаць
нашыя войскі, каб нанесці ім паразу. Чаму ў той час не
прымянілі конніцу, каб праехалася па тылах 1-й арміі і на-
ват 4-ай арміі. Не вядома яшчэ, што б з гэтага выйшла, але
рацыя вайны вымагала таго абавязкова. Конніца затрыма-
ла б нашыя адступаўшыя дывізіі, а пяхота магла б у той
час спрабаваць задаць ім паразу. Што да нас, то ад дзён
Шаркаўшчыны, дзе корпус конніцы з аглядкай абмінуў
нашую групу і замест стварэння "Седана" памчаўся шу-
каць шчасця недзе ў далёкіх тылах, страцілі мы да той
конніцы ўсякую павагу. Было відочна, што яна моцна
баялася агню пяхоты і не вельмі прыгодная для выканання
вялікіх стратэгічных задач. Наколькі конніца на поўдні пад
камандаваннем Будзённага далася нам у знакі, заслугоў-
ваючы на тое, каб уважліва вывучуць яе спосабы вайны,
настолькі конніца на поўначы акрамя заняцця амаль без-
абароннай і агорнутай панікай Гародні, а пазней Ломжы,
не заслугоўвае на большую ўвагу. Было гэта крыважэрнае
войска, але каб мець поспех, шукала безабаронных
людзей. Толькі ў час адступлення конніца выявіла вялікую
энергію. Шкода, што з-за нашых памылак здолела перайсці
ва Усходнюю Прусію.

19-га жніўня ўся дывізія сканцэнтравалася ў
Вышкаве. На поўначы адбываўся гвалтоўны адход 3-й і
15-й савецкіх армій і трэба было як найхутчэй адразаць ім
дарогу рухам на Астраленку.

У гэты час дывізія атрымала зусім нечаканы загад
камандуючага фронту, які прадпісвў ёй марш на Пултуск
у склад 5-й арміі, пасля чаго з Вышкава перайшла ў Пул-
туск, дзе мусіла ўброд фарсаваць Нарву бо масты былі
знішчаны адступаўшымі савецкімі дывізіямі. Быў гэта той
момант, які так справядлівакрытыкуе ў сваёй працы
маршал Пілсудскі, гаворачы:

"Таму калі 19-га вечарам 15-я армія паспешна
адходзіла на ўсход, наша 1-ая арміяпрадпрыняла
забаўны манёўр пераходу з цяжкасцю Нарвы акурат у
адваротным парадку - на захад".

Цяжка сёння зразумець гэты наш манёўр. Ідучы
на поўнач дывізія прынесла б шмат шкоды 5-й і 15-й

савецкім арміям, а выходзячы на заходні бераг Нарвы не
мелі там што рабіць.

Нарва як бы не толькі перагароджвала тэрыторыю,
але і псіхалогію нашых армій. Падчас, калі на ўсходнім
беразе панаваў радасны настрой перамогі, на заходнім
трываў яшчэ стан вялікага знервавання.

Выконваючы памылковы манёўр дывізія страціла
магчымасць двухкратнага перарэзвання дарогі непрыя-
целю: ідучы з Вышкава на Астраленку перарэзалі б дарогу
3-й і 15-й арміям, а ідучы з Пултуска на Хажэлі: 4-й арміі і
коннаму корпусу Гая.

Замест гэтага 21-га жніўня дывізія стаяла ў Галы-
міне, а 22-га атрымала загад маршу на Пшасныш. Калі
мы дайшлі да Пшасныша, даведаліся, што савецкая армія
прайшла Хажэлі. Паехаў туды на ўтамабілі разам з ад'ю-
тантам. Бой быў ужо скончаны. Расійскія аддзелы прар-
валі фронт нашай сібірскай брыгады, нанёсшы ёй вялікія
страты, і пайшлі на Мышынец.

Выгляд поля бою рабіў жудаснае ўражанне. Ляжала
на ім вялікая колькасць трупаў. Былі гэта ў пераважнай
большасці нашыя жаўнеры, але не толькі параненыя і
забітыя у час бою, а пазабіваныя пасля бою.. Цэлыя доўгія
шарэнгі трупаў, у адной бялізне і без ботаў ляжалі ўздоўж
платоў і ў бліжніх кустах. Былі паколатыя шаблямі і баг-
нетамі, мелі знявечаныя твары і павыколатыя вочы.

У гэты час мне далажылі, што прыехаў ангельскі
генерал з некалькімі ангельскімі афіцэрамі. Я сказаў
запрасіць яго на пабоішча і паказаў яму тое жудаснае
відовішча і цэлую масакру. Я быў узбураны

- Можа пан генерал захоча распавесці пану Лойд
Джорджу, - сказаў, - як яго палітычныя прыяцелі абхо-
дзяцца з нашымі палоннымі. Не верыцца, каб ангельскі
народ, які так клапоціцца пра свой гонар і слынны высокай
культурай духу, мог прымірыцца з варварвмі.

Ангельскія генерал і афіцэры маўчалі. Мяркую,
што і яны былі ўзбураны выглядам гэтага варварства, а
можа з-за палітыкі іхняга шэфа ў адносінах да Саветаў і
Польшчы не мелі нічога сказаць.

Прыпамінаю пра той інцыдэнт таму, бо ён мае свой
далейшы працяг 9 кастрычніка, г.зн. у дзень заняцця мной
Вільні. Мушу дадаць, што гэтым генералам быў Картан
дэ Вярт, шанаваны і любімы ўсёй нашай арміяй за свой
рыцарскі і поўны шляхетнасці характар.

Вывучаючы тэрыторыю баёў атрымаў уражанне,
што нашая тактыка, адносна гвалтоўнага адступлення
савецкіх армій была памылковая. Заміж таго, каб заняць
мураваныя  будынкі мястэчка Хажэлі і муры могілак ды
скіраваць агонь на мост, які мусілі фарсіраваць расійскія
аддзелы, пяхота наша зрабіла амаль дзіцячы маставы
плацдармік, выкапаўшы раўкі ў пяску. Бараніла яна той
плацдарм надзвычай мужна, і я з узрушаннем слухаў
апавяданне каваля, які ў час бітвы рамантаваў карабіны
нашых жаўнераў. Аднак памылка такой дыслакацыі
аблегчыла расійскім аддзелам здабыццё нязнішчанага
моста і Хажэляў.

              (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

Паўстаюць вельмі важныя загадкі тактычнай
прыроды пра сістэму вайны ў тых, такіх асаблівых, умовах.
У кніжцы генерала Сікорскага сустракаем вытрымкі з
загаду і разважанні, якія аблягчаюць разуменне тактыкі,
якую прымянялі аддзелы 5-ай арміі.

І так аператыўны загад № 1104/ІІІ ад 21 жніўня
гаворыць:

"Баі з аддзеламі, якія намагаюцца прабіцца, му-
сяць палягаць на як найстараннейшай выведцы і як
наймацнейшай наступальнай ініцыятыве. Аддзелы не
могуць займаць пазіцыі, каб забяспечыць абаронна
дадзены раён, але мусяць як найэнергічней прарывацца
ў кожным асобным выпадку, абходзіць і знішчаць
адступаючыя аддзелы".

Як бачым гэты загад абавязвае абходзіць непрыя-
целя і праводзіць толькі наступленне.

Напрошваецца пытанне, як можа армія, якая
лічэбна не нашмат перавышае праціўніка, раскіданая ў
розных кірунках, абходзіць непрыяцеля, які знаходзіцца ў
напружаным адступальным руху? Ці магчымы абход
дзвюх дывізій конніцы ў той час, калі яны ўцякаюць,
робячы штодзень найменей па пяцьдзесят кіламетраў? І
паўторна, як можна дзейнічаць наступальна супраць
непрыяцеля, які ўцякае?

Тактыка гэтая прывяла да таго, што мы мелі ўсюды
няўдачы, і ўсюды расійцы прарывалі нашыя тонкія лініі,
якія імкнуліся да "абходу", або дзейнічалі "наступальна".

Магло быць іначай. Напружанаму непрыяцель-
скаму руху мы мелі супрацьпаставіць напружаную сілу
нашага агню. Не наступленне, а абарону трэба было пры-
мяняць. Належала прадбачыць кірункі адступлення,
знішчаць на іх масты, займаць усе мураваныя дамы,
рабіць заслонныя палявыя ўмацаванні і перш за ўсё не
распыляцца, а ствараць такія ўмовы, каб непрыяцель
мусіў нас атакаваць. Адзін кулямёт на даху моцнага мура-
ванага дома значыў больш, чым ланцуг батальёна, які
выконвае абходна-наступальны манёўр.

Калі мы сёння вывучаем кніжку камандзіра
коннага расійскага корпуса Гая, то бачым, што на ўсёй
паўночнай прасторы, аж да Кольна перагароджвалі яму
дарогу невялікія аддзелы, якія стараліся яго атакаваць.
Дзіўная рэч, што ва ўсіх выпадках не толькі корпус заўсёды

прарываўся, а і вывез з сабой увесь свой абоз.
Бо і як выглядаў такі бой? Трываў ён коратка.

Аддзелы, якія перагароджвалі дарогу, адступаць не
могуць,  бо самі ператварыліся б ва ўцекачоў.  Той,  які
наступае, не можа затрымлівацца на здабыванні малых
цвердзяў, рассеяных па тэрыторыі, і мусіць шукаць дарог
абходу, дзе зноў натыкаецца на падобныя перашкоды.
Абозы аднак абходзіць не могуць. Яны мусяць застацца
на дарозе. Факт, што абозы Гая здолелі дайсці да Кольна,
ёсць найвідочнейшым довадам нашай памылковай
тактыкі.

Раптам 10 дывізія атрымлівае загад перайсці ў
Цеханоў, адкуль мае быць перавезена цягнікамі на
паўднёвы фронт, дзе яшчэ апераваў Будзённы. Разышліся
тады прагалоскі, што я маю быць прызначаны на іншую,
больш высокую пасаду. Таму, праязджаючы праз Вар-
шаву, наведаў я начальніка штаба генерала Развадоўскага
і прасіў, каб не прызначаў мяне на іншую пасаду акрамя
камандавання 10-й дывізіяй. Вайна ішла ўжо к канцу, і я
меркаваў, што маю ўжо маральнае права пакінуць
службу. Перажыванні адступлення і Радзымінскай бітвы
яшчэ больш звязалі мяне духоўна з людзьмі, з якімі
прыйшлі мы з Кубані і з якімі не хацеў расставацца.
Мяркую, што і яны плацілі мне ўзаемнасцю.

Генерал паабяцаў мне гэта.
Калі ў дывізіі пыталіся ў мяне, ці гэта праўда, што

пакідаю яе шэрагі, адказваў, што ніякая перспектыва
вышэйшых пасад не здоляе мяне на гэта схіліць. Толькі
справа Вільні, так легкадумна пакінутай намі ў ліпені,
магла б мяне змусіць да пакідання шэрагаў дывізіі, з якой
перажыў столькі цяжкіх і прыгожых хвілін.

*   *   *

Пасля перакідвання дывізіі на паўднёвы фронт у
раён Замосця, Тышавец і Сокала мы аказаліся ў раёне
дзеяння коннай арміі Будзённага. Армія гэтая, як вядома,
цяжка заважыла на лёсах вайны 1920 года і на доўга звязала
не толькі нашыя сілы, але ўвагу нашага камандавання, ад-
цягваючы яе ад паўночнага фронту і ад гвалтоўнага ад-
ступлення, якое там адбывалася.

Маральна дзейнасць гэтай конніцы характарызуе
ў "1920 годзе" маршал Пілсудскі, які піша:

"Той новы інструмент бітвы, якім аказалася для
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нашых, непадрыхтаваных для гэтага войск, конніца
Будзённага, станавіўся нейкай легендарнай, непера-
адольнай сілай, і рэч магчымая, што чым далей ад фрон-
ту, тым уплыў гэтай субстанцыі, якая не паддавалася
уздзеянню, быў мацнейшы і зусім няспынны".

Ніхто не мог зразумець, што сталася. Конніца, якая,
дзякуючы ўдасканаленню агнястрэльнай зброі, дзякуючы
развіццю тэхнікі, а потым і авіяцыі, здавалася, скончыла
сваю гістарычную ролю, з'явілася зноў на арэне падзей,
выступаючы ў форме вострай і вырашальнай. Рабіла гэта
моцнае ўражанне на розумы таму, што на працягу ўсёй
Сусветнай вайны, калі ва ўсіх арміях і асабліва ў Расіі былі
сабраны вялікія масы конніцы, нідзе не паўплывала яна
на лёсы вайны.

Што ж сталася? Дзе хаваўся сакрэт поспеху расій-
скай конніцы?

Адказаць на гэтае пытанне не цяжка. Не савецкая
конніца была моцнай, а слабой была нашая падрыхтоўка
да баёў.

1) Найслабейшым месцам у час баёў з конніцай
былі нашы тылы. Вялікія, пустыя прасторы, не насычаныя
войскам, былі выгаднай тэрыторыяй для аперацый коннай
арміі. Раскіданыя па тых прасторах малыя і слабыя тылавыя
аддзелы звычайна не давалі адпору. Абозы, шпіталі, інтэн-
данцкія склады, адміністрацыя не былі падрыхтаваны да
бою і не мелі нават зброі. Конніца заміж супраціўлення
натыкалася на паніку, хаос і замяшанне, так для яе пажа-
даныя. Здаецца, што мы зусім не маем у гісторыі нашай
вайны выпадкаў абароны нефрантавых аддзелаў, а ў час
конных рэйдаў на іх больш, чым на лінейных аддзелах,
ляжыць абавязак аказанне супраціву.

2) Пяхота наша была вельмі слаба абучана страль-
бе. Мы не мелі для гэтай вучобы ні часу, ні адпаведных
умоў. Зброя розных армій, розных часоў і рознай якасці
не заахвочвала да стралковай вучобы, а адсутнасць улас-
ных заводаў, недахоп боепрыпасаў не спрыялі вучобе
нашых рэкрутаў. Стралковая падрыхтоўка, больш чым
любая іншая ў арміі, вымагае нуднай працы, руціны і
моцных нерваў у выкладчыкаў. Адсутнасць стралковай
падрыхтоўкі  моцна адбілася на псіхіцы нашай пяхоты.
Было гэта добрае войска, якое элегантна маршыравала ў
самкнёных шыхтах, аднолькава трымала карабіны, але не
было сцэментаванае пачуццём уласнай сілы, якую дае
ўпэўненасць у сваёй зброі.

Некаторыя нямецкія вайсковыя пісьменнікі гаво-
раць, што немцы прайгралі вайну таму, што апошнія іхнія
рэкруты не былі дастаткова падрыхтаваныя стралкова.
Ёсць у тым вялікая рацыя. Стралковая падрыхтоўка - гэта
не толькі добрая тэхніка агню, гэта дысцыпліна духу, ма-
зольная праца, якая стварае рамесніка вайны, гэта аснова
маральнасці арміі. Рацыянальныя стралковыя вучэнні
ўліваюць мужнасць у душу жаўнера. Нельга сёння быць
добрым жаўнерам не будучы адначасова добрым страл-
ком,  падобна як добры стралок не можа быць кепскім
жаўнерам.

Без сумнення мы ведалі пра тыя ваенныя ісціны,
але не маглі ўкараніць у жыццё. Прыходзіла на фронт шмат
жаўнераў, якія ў жыцці не зрабілі ніводнага стрэлу. Для іх
карабін, у іхніх руках звычайна брудны, быў непатрэбным
цяжарам, які перашкаджаў ісці.

Жаўнер такі не верыць у сваю зброю і не складае з
ёй аднаго цэлага.

3) Наша тактыка барацьбы з конніцай была памыл-
ковая. Заміж таго, каб абаперці яе на сілу агню, абапіралі
яе на наступленні. Заміж таго каб прымяняць прыдатныя
для агнявой барацьбы групоўкі, заміж таго, каб выкары-
стоўваць тэрыторыю і ўсё, што на ёй знайходзіцца, для
той жа мэты, прымянялі тонкія ланцугі, у якіх наш неда-
сведчаны жаўнер губляўся, становячыся ахвярай конніцы,
нават часта сумніўнай вартасці. Дух наступлення пры-
мушаў гэтыя ланцугі да наступлення, ад чаго конніца заў-
сёды магла ўхіліцца. Калі змучаная пяхота нарэшце
вымушана была прыняць атаку конніцы, то паводле на-
шага рэгламенту мела класціся на зямлю для прыняцця
гэтай атакі. Абгрунтоўвалася гэта тым, што пяхота лепей
можа страляць лежачы, а таксама тым, што, лёгшы на
зямлю, не можа ўцякаць.

Усе гэтыя рэчы, узятыя разам, стваралі слабасць
нашай пяхоты ў баях з конніцай. Наступаючы стратэгічна
і тактычна, хацелі наступаць неяк фізічна. Заміж агню
імкнуліся мы да бою халоднай зброяй. У гэтым выпадку
мы ўпадабляліся да войска даўняй Расіі, дзе панавала дакт-
рына Суворава: "Куля - дура, штык - маладзец", а таму -
прэч кулю, бо яна абазначае абарону. Уявім сабе, што
змучаная пяхота атакуе ў полі конніцу,  каб дастаць яе
багнетам. Дзівячыся з гэтага конніца ад'язджае, а потым,
выбраўшы адпаведны момант вымае шаблі і атакуе
пяхоту.

Баі нашай пяхоты з конніцай Будзённага нагадвалі
бой японскай арміі з рэйдам расійскай конніцы пад каман-
даваннем генерала Мішчанкі ў вайне расійска-японскай
у 1905 годзе. Тая самая расійская конніца ў больш-менш
той самай колькасці, што армія Будзённага, мае дачыненне
з дзвюма рознымі пяхотамі: польскай і японскай. Даска-
налы жаўнер і афіцэр абедзвюх гэтых армій адрозніва-
юцца паміж сабой узбраеннем, падрыхтоўкай і тактыкай
бою.  У той час,  калі мы маем тыя недахопы,  пра якія
гаварылі вышэй, японцы іх не мелі.

Конная армія Мішчанкі, акружаючы левае крыло
японскай арміі ў Манчжурыі, імкнецца выцяць на мяс-
тэчка Інкоў, якое ёсць аператыўнай базай у глыбокіх тылах
той жа арміі. Рэйд гэты, добра прадуманы, закончыўся
нічым толькі таму, што дробныя аддзелы пяхоты на кож-
ным кроку ставілі рашучы супраціў, і, чым меншыя былі
часткі, тым супраціў быў большы. Трацячы час на бой з
кожным адзіночным жаўнерам, забарыкадаваным у доме,
і з кожным дробным аддзелам абознікаў і пагоншчыкаў
мулаў, змушаны да правядзення вялікага абходу, калі
дарогу пераразала рота, уфартыфікаваная за непраўда-
падобна кароткі прамежак часу, конніца Мішчанкі стра-
ціла вельмі шмат часу і, калі падышла да Інкоў, высадзіўся
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ўжо там з вагонаў батальён японскай пяхоты, каб заняць
дамы горада для абароны. Батальён! Была гэта такая
велізарная агнявая адзінка, што некалькі дзясяткаў эскад-
ронаў конніцы генерала Мішчанкі не адважыліся яе атака-
ваць і распачалі адход. Нажаль, у 1920 годзе мы не мелі
пяхоты, вышкаленай з такой павагай да свайго агню.
Адсюль поспехі конніцы Будзённага, якія - простая рэч -
нічога не мяняюць у поглядах на будычыню абодвух тых
радоў войск.

Шукаючы метады барацьбы з Будзённым, маршал
Пілсудскі гаворыць у сваёй працы:

"За такі метад, паўсюдна лічыцца, з чым і я
згаджаюся, увядзенне ў гульню большай колькасці
конніцы і з нашага боку".

З тым поглядам маршала нельга пагадзіцца ніякім
чынам. Справа барацьбы з вялікімі часткамі непрыяцель-
скай конніцы павінна належаць выключна пяхоце,
канешне, з удзелам авіяцыі і бронеаўтамабіляў. Не толькі,
аднак, лінейнай пяхоце, але таксама ўсякім аддзелам,
тылавым арганізацыям і інстытуцыям, падрыхтаваным
для такой магчымасці і адпаведна ўзброеным.

З'яўленне непрыяцельскай конніцы не павінна
нічога мяняць ані ў нашай дыслакацыі, ані ў імкненні да
мэтаў, якіх намерваемся дасягнуць. Калі гаворка ідзе пра
нашую конніцу, то яе выхаванне і навучанне павінна быць
праведзена галоўным чынам у кірунку баёў з непрыяце-
льскай пяхотай. Уласна, выконваючы стратэгічныя задачы,
нашая конніца не можа быць абцяжарана баямі з вялікімі
аддзеламі непрыяцельскай конніцы і перамогай над ёй.
Нагрузка гэтая павінна ляжаць на плячах пяхоты.

Праз адпаведнае ўзбраенне і падрыхтоўку пяхоты
мы дойдзем да гэтай мэты, а якасць пяхоты яшчэ надоўга,
калі не назаўсёды, будзе вызначаць якасць усёй арміі.

Разважанні пра Варшаўскую бітву

Вайсковае пісьменніцтва пра Варшаўскую бітву.
- Варшаўская аперацыя з пункту гледжання вечных
прынцыпаў вайны. - Баі 6-12 жніўня. - Ход бітвы 13-14-
15-16-га. - Погляды генерала Вейсанда і генерала
Фаўры. - Зацверджанне абароны і арганізацыя каман-
давання.

Заканчваючы гэты нарыс успамінаў з 1920 года,
вяртаюся яшчэ раз да пераломнага моманту ўсёй кампа-
ніі - да Варшаўскай бітвы.

Ёсць гэта момант, які - як мяркую - на працягу
доўгіх гадоў будзе прадметам мазольных даследванняў і
ўсебаковага аналізу.

Для шырокіх мас дзень 15 жніўня стаўся легендай
- днём "Цуду над Віслай".

Гісторыі гэтага недастаткова.
Яна дамагаецца выцягвання на дзённае святло

ўсёй праўды, узважвання ўсіх момантаў бітвы разам з яе
памылкамі і канчатковымі вынікамі.

З пэўным сорамам належыць тут сцвердзіць, што

наш даробак з гэтага пункту гледжання (калі справа ідзе
пра польскае вайсковае пісьменніцтва) ёсць вельмі сціп-
лы. Акрамя працы маршала Пілсудскага ("1920 год"),
напісанай праз чатыры гады пасля вайны, пары артыкулаў
ген. Кукеля і вельмі адрывачных апрацовак Генеральнага
штаба, не мелі да нядаўняга часу нічога.

Праца маршала, апрацаваная, як аўтар зазначае ва
ўступе пад "гістарычны дадатак", па зразумелых прычы-
нах у дэталі тых або іншых падзей не ўдаецца. Напісана на
ўзроўні Вярхоўнага Галоўнакамандуючага. Баі, якія мелі
месца на перадполлі Варшавы і Модліна, прадумана
пададзены агульна. Рэч зразумелая, калі зважаць, што
пачынаючы ад дня 12 жніўня Вярхоўны Галоўнакаман-
дуючы ажыццяўляў асабіста камандаванне над ударнай
групай.

З тым большым задавальненнем мы прывіталі ў
1928 годзе з'яўленне абшырнай працы ген. Уладзіслава
Сікорскага пад назвай "Над Віслай і Украй". Само про-
звішча аўтара, былога камандуючага 5-й арміі, давала
гарантыю, што кніжка з-пад яго пяра будзе каштоўным
укладам у наша такое сціплае вайсковае пісьменства.

Спецыяльную зацікаўленасць кніжка гэтая мусіла
будзіць сярод нас - былых удзельнікаў баёў з паўднёвага
берага Буга - Нарвы. Бо аўтар не абмяжоўваецца аналізам
дзейнасці 5-й арміі, але не менш шырока апавядае ход
бітвы на перадполлі Варшавы, званай агульна бітвай пад
Радзымінам.

Нажаль спаткала нас расчараванне. Асвятленне
баёў дадзенае ген. Сікорскім, далёкае ад безстаронняй
праўды. Перад усім дамінуе тэзіс, што Варшава была ўра-
тавана на палях Насельска і Плонска.

Публікацыю ген. Сікорскага не магу пакінуць без
адказу.

Змушае мяне падняць голас не толькі клопат пра
баявы гонар аддзелаў, якімі ў гэтую пераломную хвілю
меў гонар камандаваць, не толькі жаданне высвятлення
гістарычнай праўды, але і цалкам прынцыповыя пера-
сцярогі стратэгічнай прыроды.

Маю на думцы тое незразумелае спляценне пры-
чын, якія прывялі да таго, што нашыя арміі паўночнага
фронту, лічэбна амаль роўныя непрыяцелю (каля 12
дывізій пяхоты супраць 13 дывізій 16-й, 3-й і 15-й савецкіх
армій, абапёртыя ў дадатак на ўмацаваны абшар сталіцы,
былі - падчас, калі непрыяцель быў адлеглы на некалькі
соцень кіламетраў ад сваёй аператыўнай базы - так блізка
да паразы 14 і 15 жніўня.

Перш за ўсё 14 жніўня вечарам бальшавіцкія па-
трулі знайходзіліся ўжо ў тылах нашага перадмосця - на
адлегласці 14 кіламетраў ад Варшавы.

Дзе шукаць тлумачэнне гэтага балючага і незра-
зумелага для нас факту?

Не падлягае ніякаму сумненню, што на працягу
наступных дзён, паміма бясспрэчнай паспяховасці ўдару
з-над Вепжа, перамога нашая не была такая поўная, як
беручы пад увагу нашыя сілы і памылкі,  зробленыя
савецкім бокам, быць магла і павінна была быць.

           (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.
1 Акрамя таго да 5-й арміі былі таксама прызначаны аддзелы 2-ой літоўска-беларускай дывізіі, якая праходзіла

рэарганізацыю.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)
Прынята ўсе непаразуменні ўскладаць на плечы

нястойкасці войскаў і іхняга маральнага надлому.
Замест гэтага ні адзін з гісторыкаў - не выключаючы

ген. Сікорскага - не распачаў да гэтага часу больш шырокай
дыскусіі на тэму хібаў стратэгічнай прыроды, якіх без
сумнення хапала ў групоўках усяго нашага паўночнага
фронту.

Падымаючы сёння тыя спробы, мушу выйсці па-
за рамкі дывізіі ці групы і дакрануцца прынцыпаў стра-
тэгічнай прыроды, а таму і аперацыі на перадполлі Мод-
ліна. Загадзя мушу папярэдзіць, што раблю гэта неахвотна.
Хацеў бы, каб мяне падмяніў нехта іншы - у апісваных
выпадках менш асабіста заангажаваны, а што за тым ідзе,
можа, больш пабочны.

За пункт адліку бяру дзве усталяваныя на працягу
вякоў праўды вайны:

1. "Можна атакаваць паспяхова толькі ў той час,
калі ты сам падрыхтаваны да абароны".

2. "У вырашальным месцы належыць імкнуцца да
канцэнтрацыі максімуму сваіх сіл".

Рашэнне Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ад 6
жніўня палягае на адрыве нашых адступаўшых войск ад
непрыяцеля і прыняцця бітвы на лініі ракі Віслы. Паўночны
фронт, ад нямецкай граніцы аж да Дэмбліна, атрымаў
выключную контрнаступальную задачу ("аслабіць
непрыяцеля крывавым адбіццём яго чаканых на варшаў-
скі плацдарм атак"), падчас, калі манеўровая армія,
утвораная ў цэнтры пад асабістым камандаваннем Вяр-
хоўнага Галоўнакамандуючага мела выканаць выраша-
льны ўдар з-над Вепжа на фланг і тылы непрыяцеля,
звязанага пад Варшавай. У той час толькі наступальнае
ўзаемадзеянне войск паўночнага адрэзка бралася пад
увагу.

А таму - выразная абарона адносна поўначы,
флангавае наступленне адносна цэнтра.

У сваёй кніжцы "1920 год" піша пра гэта маршал
Пілсудскі, гаворачы пра фронт пасіўны і актыўны:

"Варшава аказвалася загадзя на пасіўнай ролі,
на вытрыманні націску, які ішоў на яе. Але тады з пасіў-

най роляй мы хацелі звязваць велізарную большасць
сваіх сіл. Калі зноў думаю пра змяншэння колькасці войс-
каў у пасіўнай абароне, пачынаю вагацца, ці Варшава
вытрымае і ці сам факт выхаду нейкай часткі войска,
ужо прыцягнутай да яе, не выкліча змяншэння слабых
маральных сіл і недахопу веры ў магчымасць абароны.
Таму ці больш дзесяці дывізій, амаль палову польскіх
сіл, загадваць на пасіўнасць? Вось пытанне, якое сабе
задаваў".

Спыніліся аднак на тым, што для ўдару былі
вызначаны пяць дывізій пяхоты (14-я, 16-я, 21-я, 1-я
легіёнаў, 3-я легіёнаў) і дзве брыгады кавалерыі (4-я і 12-
я), а для пасіўных мэтаў, г.зн. да абароны - звыш дванаццаці
дывізій пяхоты (2-я, 4-я, 15-я, 8-я, 11-я, 19-я, 9-я, 17-я, 18-я,
дабраахвотная, 10-я, сібірская брыгада, 7-я брыгада
рэзервовая, цвердзевыя батальёны Модліна, т.зв. група
маёра Матчынскага, шматлікая артылерыя з рэзерву
Вярхоўнага Галоўнакамандуючага і г.д.), а таксама дывізія
кавалерыі ген. Карніцкага1.

Сілы, якія ўваходзілі ў склад паўночнага фронту
былі загадзя падзелены згаданым загадам Вярхоўнага
Галоўнакамандавання на тры арміі, пры гэтым кожная з
іх атрымала вузка акрэсленую задачу:

а) 2-я армія (ад Дэмбліна да Гары Кальварыі) -
"выведка і трыманне лініі Віслы";

б) 1-я армія (ад Гары Кальварыі да Сіроцка) -
"адбіццё атак на Варшаву";

в) 5-я армія (ад Сіроцка да нямецкай мяжы) - тры-
манне пераправы цераз Нарву, па сітуацыі цераз Нарву і
Ожыц і кавалерыяй актыўна дзейнічаць на правым фланзе
непрыяцеля. Усялякія спробы непрыяцеля прарвацца
разбіваць. "Надта перадавая" аператыўная ідэя завяршала
задачу: "Не дапусціць абходу ўздоўж нямецкай мяжы".

Ключом усёй Варшаўскай бітвы быў спланаваны
ўдар маняўровай арміі з-над Вепжа. Там знаходзіўся пункт
цяжару і адтуль мела прыйсці вырашаяльная перамога.

Поўнач атрымлівала ў тым загадзе задачу, якая
змяшчалася ў адным слове: "Абарона".

Былі затым два складовыя чыннікі агульнага плана,
якія разам стваралі гармонію цэласці: абарона Варшавы і
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атака з-над Вепжа.
Адкрытай заставалася праблема, дзе сканцэнт-

раваць галоўны высілак нашай абароны.
Было рэччу відавочнай, што ўсюды (і на Ожыцу, і

на Нарве, і на плацдарме, і на лініі Віслы) пры максіма-
льных нават сілах, аддадзеных Вярхоўным Галоўнака-
мандуючым на справу абароны, мы моцнымі быць не
можам. Прастора ад Дэмбліна да нямецкай мяжы пера-
вышала ўздоўж Віслы, Нарвы і Ожыца 200 км. Была за
вялікая.

Асабліва на поўначы - як пра тое сведчылі дзеянні
непрыяцеля - былі за слабыя, каб перагарадзіць яму дарогу.
Загад Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ад 6 жніўня
нагадваў, што праўда, пра "ўтрыманне перапраў цераз
Нарву і Ожыц" і пра "недапушчэнне абходу ўздоўж
нямецкай мяжы", былі гэта аднак ўмовы, выстаўленыя
на выпадак слабога ў тым кірунку напору. Паказвае на
гэта выразна пачатковы падзел сілаў, пры якім 5-я армія,
маючы каля 90 км фронту, мела наледзве 3 дывізіі пяхоты.

Уласна абарона ("крывавае адбіццё атак") да-
тычыла толькі Варшавы.

Таму таксама лічу, што ідучы па лініі асноўнага
плану, не толькі можна было, але і трэба было адважвацца
на лакалізацыю абароны на найважнейшым кірунку.

Нечым бясспрэчна непарушным быў варшаўскі
адрэзак з погляду на сталіцу, утрата якой па-за непры-
емнасцямі для дзяржаўнай прыроды, гразіла ўжо стратэ-
гічным парушэннем ўсяго плану. Тут пра кампрамісы
мовы быць не магло: належала стварыць умовы, якія
гарантавалі б безумоўнае ўтрыманне Варшавы нават пры
найбольшай канцэнтрацыі непрыяцельскіх сілаў.

Паўставала пытанне: на якой тэрыторыі і дзе нале-
жала абараняцца. Адказ на гэтае пытанне давалі два
чыннікі:

1. Уласныя сілы.
2. Тэрыторыя.
Мы маглі мець для дыспазіцыі, улічваючы пакі-

данне адной дывізіі пяхоты для назіральных задач на
адрэзку Дэмблін - Карчаў, каля 11 дывізій пяхоты.

Таму былі гэта сілы, акія дазвалялі паспяхова
абараняць каля 70 км фронту. Прымаю па прамой не
больш як 6-7 км на дывізію.

Беручы пад увагу адказнасць моманту - ішлося
пра такую вялікую стаўку, як утрыманне сталіцы - я гатовы
хутчэй згадзіцца, што гэтая норма яшчэ залішне завы-
шаная. Ежы Клеменц, асвятляючы ў сваёй апошняй
кніжцы стасункі стабілізаванага заходняга фронту, падае
цікавыя лічбы:

а) Бельгійская армія абараняла 35 км фронту,
маючы 12 дывізій, ці адну дывізію на 3 км;

б) Ангельская армія бараніла 200 км фронту,
маючы 61 дывізію, ці адну дывізію на 3 і 1/3 км;

в) Французская армія бараніла 530 км фронту,
маючы 99 дывізій ці адну дывізію на 5 і 1/2 км.

Мы наогул не любім параўнанняў з Сусветнай
вайной. Канешне кантраст сродкаў, умоў і магчымасцяў
ёсць залішне яскравы. Мяркую аднак, што ў тым адным
моманце, калі мелі вырашацца лёсы кампаніі і непрыяцель
напружваў усе сілы, імкнучыся да захопу сталіцы на
варшаўскім адрэзку, у абароне належала ўпадобіцца
Захаду.

Выдзеленай такім спосабам прасторы, якую
паспяхова маглі б бараніць, адпавядала лінія: Модлін
(уключна з унутранымі фартамі) - Зэгжа - нямецкая лінія
ўмацаванняў да ўпадзення Свідра ў Віслу. Лінія гэтая на
самай справе была на 20 км даўжэйшая ад прынятай
тэарэтычнай нормы ў 70 км, аднак утрымоўвала дзве
цвердзі і водны бар'ер Буг-Нарва, што ўраўнаважвала
надмерную расцягнутасць. Быў гэта аднак максімум,
выходзіць за які мы не мелі права.

Згаданая лінія Модлін - Зэгжа - Карчаў ёсць
найлепшым і адзіным натуральным забеспячэннем
сталіцы ад поўначы і ад усходу.

Яе паўночная частка мае за сабой доўгую гісто-
рыю, бо ўжо Напалеон, ацэньваючы ў 1807 годзе стратэ-
гічную важнасць Буга-Нарвы, загадаў будаваць умаца-
ванні, якія сталі зачаткам сённяшняга Модліна і Зэгжа.

Сама Буга-Нарва на адрэзку Модлін - Зэгжа ёсць
адной з найбольшых польскіх рэк, з пункту гледжання
абаронных уласцівасцяў няшмат уступае Вісле.

Фартыфікацыя Модліна і Зэгжы ўяўляла сабой
выдатнае дапаўненне да гэтага бар'ера. Асабліва Модлін,
дзякуючы свайму дамінантнаму размяшчэнню над усім
паўночным стратэгічным абшарам, павінен быў ады-
граць у Варшаўскай бітве першаразрадную ролю.

Вось што на гэтую тэму слушна піша генерал
Сікорскі:

"Унутраныя фарты, нягледзячы на частковае
знішчэнне цвердзі, уяўлялі ў 1920 г. разам з палявымі
ўмацаваннямі і засекамі, збудаванымі падчас вялікай
Сусветнай вайны, сур'ёзнай перашкодай і дастаткова
забяспечвалі ядро цвердзі… Модлін уяўляў у выніку таго
першакласны ў нашых сучасных умовах цэнтр супраціву,
які адпаведна скарыстаны, мог адыграць сур'ёзную
ролю ў бітве над Віслай" 1.

Належыць дадаць , што па-за абароннымі якасцямі,
меў Модлін і першаразрадныя наступальныя вартасці, бо
быў натуральнай брамай для вылазак у паўночным
кірунку. Трымаючы лінію фартоў, мы маглі б у любую
хвілю сілы, згрупаваныя за Буга-Нарвай, кінуць у насту-
пленне. Так яна была задумана ў 1807 г., і так магла быць
выкарыстана ў 1920 г.

Натуральным дапаўненнем Модліна ёсць Зэгжа, і
гэта таксама не толькі ў абаронным значэнні,  але і ў
значэнні наступальным, бо канцэнтруе ў сабе кірункі, якія
вядуць праз Сіроцк на Пултуск і Вышкаў.

Горш выглядалі абаронныя ўмовы з усходу:  тут

1 "Над Віслай і Укрой" - стар. 66.



15Дзядзінец
.pdf

№ 33   17 ЖНІЎНЯ 2022 г.

мы маем тыповую мазавецкую мясцовасць, плоскую,
злёгку ўзгорыстую, без вялікіх перашкод.

Як я ўжо ўспамінаў у апісанні бітвы над Радзы-
мінам, немцы пакінулі нам у спадчыну велімі мэтава
выбраную і часткова фартыфікаваную абаронную лінію,
якая ішла ўздоўж рэк Свідар, Меня і далей наводдаль ад
Рэмбяртова на Пустэльнік - Вольку Радзымінскую і
Беньямінаў. Мы мелі ўсе дадзеныя для таго, каб пры пэў-
ных фартыфікацыйных высілках зрабіць з гэтай лініі
непрыступную пазіцыю.

Дэталі накрэсленай вышэй абароннай лініі:
а) была найкаротшая з усіх мажлівых іншых ліній і

таму адпавядала нашым сілам;
б) выкарыстоўвала ва ўсёй паўнаце існыя нату-

ральныя перашкоды і разбудаваныя акупацыйнымі
ўладамі пастаянныя фартыфікацыі;

в) забяспечвала выгадныя ўмовы для насту-
пальнага манёўру ва ўсіх кірунках;

г) гарантавала найпаспяховей утрыманне Вар-
шавы, а - што за гэтым ідзе - і выканальнасць асноўнага
плану.

Канчатковай умовай так зразумелай і сцэнтралі-
заванай абароны мусіла бы быць захаванне моцнага

рэзерву. Калі ў нармальных умовах пакідаецца звычайна
1/3 сіл у рэзерве, то тут з-за няяснай сітуацыі належала
даць у рэзерв палову сіл, а таму каля пяці дывізій пяхоты.
Была б гэта сіла, якая гарантавала б у першай фазе бітвы
поспех нашай абароны нават у найгоршым выпадку
канцэнтраванага наступлення ўсіх савецкіх армій на
Варшаву.

Найлепшым раёнам для згрупавання рэзерву быў
трохкутнік Модлін - Зэгжа - Прага. За гэты абшар гавораць
наступныя моманты:

а) выгадныя ўмовы выхаду для контрнаступлення
ва ўсіх кірунках, не выключаючы найважнейшага
паўночнага кірунку (густая прыгарадная дарожная сетка,
салідныя масты ў Модліне і Зэгжы);

б) спрыяльныя ўмовы для някепскага адпачынку
нашых войск ператомленых рухам, упарадкаванне іхніх
арганізацыйных сувязяў і атрымання папаўненняў;

в) выгадныя ўмовы забеспячэння (лёгкасць падвозу
боепрыпасаў, экіпіроўкі і харчавання);

г) Варшава нарэшце - належыць гэта сцвердзіць -
была ў гэтыя дні крыніцай маральнай моцы, што не магло
не аказваць уплыву на настроі войска.

         (Працяг у наступным нумары.)

Становішча ноччу з 15 на 16.VIII. Праектаваныя ўдары савецкіх дывізій



13Дзядзінец
.pdf

№ 34   24 ЖНІЎНЯ 2022 г.

Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

Уся групоўка магла ўяўляцца ў агульных абрысах,
як наступная:

Модлін -  1  дыв.  Пяхоты,  а таксама цвердзевыя
батальёны і бранявая зброя.

Зэгжа - 1 брыг. пяхоты.
Усходні плацдарм Варшавы - 4 і 1/2 дыв. пяхоты.
Рэзерв - 5 дыв. пяхоты.
Адрэзак Карчаў - Дэмбля - 1 дыв. пяхоты і 1 брыг.

кавалерыі (назіранне).
На адрэзку дольнай Віслы цалкам дастатковымі

былі, выдадзеныя генералам Саскоўскім распараджэнні
па ўзмацненні залог бяспекі ў Вышаградзе, Плоцку і
Улацлаўку.

Пры так зманціраванай абароне кавалерыя ста-
навілася лішняй і магла быць ужыта там, дзе была най-
больш патрэбнай, ці ў маняўровай групе, а таксама на
поўначы, падтрымліваючы кантакт з непрыяцелем аж да
нямецкай мяжы.

У ранейшым роздуме я мэтава абмінаў усялякія
разважанні на тэму магчымасцяў непрыяцеля. Канструк-
цыя кожнага добрага плану бітвы мусіць быць такой
гнуткай, каб зрабіла магчымай правядзенне ўласнай
задумы ва ўсіх выпадках.

Падаецца мне, што накрэсленая вышэй групоўка
мае тыя якраз пасылкі.

Было пэўнай рэччу, што Варшава будзе атакавана.
Невядомай заставалася колькасць сілаў, якія непрыяцель
для гэтага наступлення заангажуе. Разбег тут мог быць
вялікі - ад 4-5 дывізій пяхоты (16-я, 3-я, і 15-я арміі).

Ва ўсякіх выпадках супрацьстаялі сілы амаль
роўныя.

Найгразнейшай для нас была магчымасць аднача-
совага наступлення дзвюма арміямі на Варшаву з аднача-
совым кідком трэцяй арміі (16-й) супраць групоўкі
Вярхоўнага Галоўнакамандавання на лініі Вепжа, а 4-й
супраць Модліна. Маючы 5 дывізій у рэзерве, і ў тым
выпадку мы мелі шанцы канцэнтрычнага разбіцця (разам
з манеўровай арміяй) нават так для нас небяспечнай
савецкай групоўкі. Дайшло б у той час да вялікай бітвы
недзе ў раёне Сядляца.

Другой дрэннай для нас мажлівасцю мог быць удар
на Варшаву з усходу ў кірунку Сядлец - Вышкаў, злучаны

з адначасовым ударам ад поўначы з лініі Макаў - Цеханоў.
І ў гэты час, аднак, рэзерв меў як найлепшыя ўмовы для
дзейнасці.

Іншыя камбінацыі, не выключаючы групоўкі,
створанай Тухачэўскім, былі менш грозныя. Трымаючы
Модлін і маючы ў групоўцы 5 дывізій пяхоты можна было
з поўным спакоем паглядаць роўна як на дальнія спробы
стратэгічнага абходу ўздоўж нямецкай мяжы, так і на мяс-
цовыя высілкі з намерам абысці Варшаву з поўначы.

*   *   *

Сустрэць мяне можа прэтэнзія, што кідаю сёння
праз дзесяць гадоў састарэлыя стратэгічныя канцэпцыі,
уступаю на поле фантазіі.

Думаю, аднак, што была б гэтая прэтэнзія ня-
слушная.

Без задання сабе тэарэтычнага пытання: як быць
павінна, нельга зразумець ні адной праявы вайны.Уся
цяжкасць палягае на тым, каб гэтая ацэнка абапёртая не
столькі на суб'ектыўных меркаваннях, а на адвечных і
нязменных правілах вайны.

У адносінах да класічнай у сваёй аснове Варшаў-
скай бітвы ваеннае мастацтва дамагалася ў першую чаргу
ўвагі да дзвюх агавораных вышэй умоваў:

1. Рашучай абароны ў раёне Варшавы (бо ўтры-
манне сталіцы дазваляла гаварыць пра выкананне ўдару
з-над Вепжа).

2. Захавання вельмі моцнага рэзерву, згрупаванага
такім чынам, каб у кожную хвілю і ў кожным кірунку мог
стварыць безумоўную перавагу ці, прынамсі, раўнавагу
сіл.

Нажаль нашая стратэгічная думка паддалася рассе-
янню. У выніку памылковага ўспрымання нашай ролі на
поўначы асноўны план з 6 жніўня стаў неактуальным.

Эвалюцыя нашых намераў у адносінах да поўначы
адбывалася наступным чынам:

1. Згодна з загадам Вярхоўнага Галоўнакаманду-
ючага ад 6 жніўня 5-я армія мела: "Трымаць пераправы
цераз Нарву, па сітуацыі цераз Нарву і Ожыц  і кавале-
рыяй актыўна дзейнічаць на правым крыле непрыяцеля.
Усялякія спробы непрыяцеля прарвацца разбіваць".

Ужо найбліжэйшыя дні паказалі, аднак, невыка-
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нальнасць сфармаваных такім чынам мэтаў: 7.VIII непры-
яцель перайшоў вялікімі сіламі пад Ражанамі лінію ракі
Нарвы, 9.VIII паў Цеханоў, 11.VIII - Пултуск.

Неабходным станавілася нейкае новае грунтоўнае
рашэнне.

Пошукі яго цягнуліся да 12 жніўня.
2. 8.VIII камандаванне фронту настолькі змяніла

загад Вярхрўнага Галоўнакамандавання ад 6.VIII, што
замест Нарвы і Ожыца вызначала як участак галоўнага
супраціву 5-й арміі лінію Млава - Цеханоў - Пултуск.

3. 9.VIII начальнік Генеральнага штаба спецыяль-
ным загадам № 10000 загадвае за кошт 1-й арміі ўзмацніць
5-ю армію сіламі ў паўтары дывізіі пяхоты (18-я д. п. і
сібірская брыгада). Загад: незалежна ад тагачаснай
наступальнай задачы (прыкрыццё чыгуначнай лініі
Модлін - Млава і перашкода далейшаму працісканню
непрыяцеля паміж Модлінам і нямецкай мяжой, пра-
водзіць пры далейшым развіцці падзей актыўныя вылазкі
спецыяльнай маняўровай групы (ген. Краёўскі) для раз-
біцця паўночнага флангу непрыяцеля.

4. 11.VIII камандуючы 5-й арміі, атрымаўшы, як
піша, папярэдняе адабрэнне адпаведных уладаў у Варшаве,
фармулюе на ўласную адказнасць свае мэты. Задача арміі
ў яго падачы гучыць:

"Задачай 5-й арміі ёсць правядзенне ў найблі-
жэйшы час энергічнага контрнаступлення ў паўночным
кірунку з мэтай разбіцця непрыяцельскіх сіл, сканцэнт-
раваных у тым раёне, а таксама вяртанне адрэзка
фронту ўздоўж ракі Нарвы да Пултуска і далей уздоўж
ракі Ожыц да нямецкай граніцы". (Аператыўны загад
камандуючага 5-й арміі ад 11.VIII, гадзіна 19-я, № 105/ІІІ).

Ударныя сілы мелі згрупавацца ў раёне Насельск -
Модлін пад прыкрыццём аддзелаў, якія займалі лінію
Пакрыўніца - Вінніца - Свершчы - Клюкава - Новае Места.

5.Згаданы загад, як аказваецца, не быў належна
ўзгоднены ані з Вярхоўным Галоўнакамандаваннем, ані
з камандаваннем фронту.

Начальнік Генеральнага штаба ўжо назаўтра
дамагаецца абароны лініі ракі Укры аж па Глінаецк
уключна: далей ідзе гаворка пра прыкрыццё кавалерыяй
кірункаў, якія ахопліваюць тую лінію ад поўначы (перад-
усім кірунак Шрэнск - Сярпы). Пра "контрнаступленне ў
паўночным кірунку" ўжо няма мовы. (Аператыўны загад
Вярхоўнага Галоўнакамандавання № 8576/ІІІ).

А гэта даўняя канцэпцыя "перашкоды руху".
6. Камандаванне фронту, ацэньваючы трохі інакш

рухі непрыяцеля, апасалася перадусім "рассякаючага"
ўдара  непрыяцеля ў кірунку на Зэгжа - Модлін. У выніку
гэтага звужае раён дыслакацыі 5-й арміі і выдзяляе ёй
новую лінію на глыбокім перадполлі Модліна (Ёнец -
Насельск - Дэмбе (Дубы)). Таму маем ужо фронт хутчэй
на поўнач, а не на захад.

7. У той жа дзень нарэшце выспявае яшчэ адна, на
гэты раз апошняя, аператыўная канцэпцыя. Пасля канфе-
рэнцыі,  якая адбылася ў Новым Двары з удзелам ген.
Вейганда, ген. Развадоўскага і ген. Сікорскага з'яўляецца

рашэнне адмены абодвух выдадзеных апошнім часам
загадаў і прымянення 5-й арміі - як гучыць гэты загад -
для наступленя "ў вялікім стылі ва ўсходнім кірунку".

Меўся на ўвазе ўдар на крыло савецкай групоўкі,
якое, як меркавалася, заатакуе Варшаўскі плацдарм з
поўначы праз Модлін-Дэмбы-Зэгжа. Зыходнай пазіцыяй
для гэтага наступлення 5-й арміі мела быць рака Укра.

Затым пад аслонай Укры адбываецца задуманая
канцэнтрацыя 5-й арміі: моцныя рэзервы ў раёне Модлі-
на; кавалерыя на адкрытым крыле ў Сахоціне і Рац'ёнжы;
рэшта аддзелаў на лініі Укры з падзелам адрэзкаў "ад -
да".

Уся групоўка, за выключэннем адрэзка цвердзі мае
"характар выключна наступальны".

Затрымаемся трохі даўжэй над эвалюцыяй наме-
раў, звязаных з прымяненнем 5-й арміі, бо мне падаецца,
што сам факт такога мазольнага пошуку праўды апраўдвае
пастаноўку пытання: ці праўда сапраўды была знойдзена?

На працягу шасці дзён  (6.ІІІV - 12.VІІІ) - сем
асобных канцэпцый, якія што раз далей адходзяць ад
асноўнай задумы манёўра. Замест таго не сустракаем
нідзе ні плану, ні праекту адзінай слушнай канцэпцыі -
абароны Модліна.

Нічога дзіўнага, што камандуючы 5-й арміі дахо-
дзіць у сваім мудрастваванні да канечнага вываду, што:
"дзеянні распачатыя 14 жніўня 5-й арміяй, насілі рысы
асобнай і відавочна самадзейнай акцыі". (Стар. 126).

Але падаецца мне, што і гэтая "самадзейнасць" 5-
й арміі, і яе наступальнае прымяненне былі з нашага боку
памылковымі, не маючымі падстаў.

Не дае стрымацца матывацыя, што наступальная
групоўка 5-й арміі надУкрай была выклікана абходным
рухам 4-й савецкай арміі. Ген. Сікорскі наўпрост піша - і
мае тут поўную слушнасць - што супраць далёкага абходу
мы былі бяссільныя, і што не заставалася нічога іншага,
як рух той "праігнараваць".

Асноўную небяспеку,  якой 5-я армія мелася су-
працьстаяць, уяўляла не 4-я савецкая армія, а 15-я, якая
пагражала Варшаве з поўначы. Ген. Сікорскі ў сваёй
кніжцы стараецца абгрунтаваць, што 5-я армія была за
слабая, каб бараніцца - мусіла атакаваць.

Піша ён на ст. 71:
"Пра контрнаступальнае затрыманне паходу

расейскіх войскаў, якія мелі на гэтым адрэзку фронту
трохкратную перавагу, нельга было думаць.
Пераможная непрыяцельская хваля, як гэта паказвалі
цяжкія баі, што прайшлі 14 і 15 жніўня пад Радзы-
мінам, прарвала б ў тых варунках любую, нават найлепш
разбудаваную абаронную пазіцыю 5-й арміі. Тым больш
не магла яна пры дапамозе слабой абароны ўласных
пазіцый спыніць паўночны рух праціўніка, які ахопліваў
нашае левае крыло.

Таму, уводзячы 11-га жніўня ў ранішнія гадзіны
элементы рашэння, загадзя намерваліся да наступальнай
канцэпцыі дзейнасці 5-й арміі".
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Я не падзяляю прыточаных поглядаў. Слабасць, пра
якую ўспамінае ген. Сікорскі - на колькі мела месца - была
ўплывам памылковага падзелу сілаў. Суадносіны ўсіх сіл
на паўночным фронце ні ў якім разе не былі такімі ўраж-
вальнымі (1:3). Мы мелі аж занадта ў сваіх руках на-
ступныя актывы: былі ў сябе дома, на ўласнай пад-
рыхтаванай тэрыторыі (палявыя ўмацаванні і цвердзі), мы
былі забяспечаны лепшымі тэхнічнымі сродкамі, пера-
важалі нарэшце праціўніка з маральнага пункта гле-
джання.

Слабасць нашая - гэта вынік дабраахвотнага
раздраблення сіл, адпаведна асноўнаму плану атакі
(ударная група) і абароны (паўночны фронт), пошук
новых недасягальных мэтаў.

Гэта аслабіла ўсіх.
Адвечная праўда вайны гаворыць: "Сілы нале-

жыць канцэнтраваць у вырашальным месцы бітвы,
ніколі іх там не будзе залішне шмат".

Дзе было тое "вырашальнае месца" ў Варшаўскай
бітве? Уся сітуацыя гаворыць, што да 16.VIII мы ідзём у
кірунку разрастання 5-ай арміі, а значыць паўночнага
крыла. Паглынае яна паступова шэраг частак, у пачат-
ковым баявым складзе як бы не прадугледжаных, і паста-
янна ёсць "за слабая".

Як вынік: у дзень пачатку бітвы мы маем слабую
ўдарную групу на Вепжы, слабую 1-ю армію на перад-
поллі Варшавы, слабы рэзерв усяго фронту і слабую 5-ю
армію на Укры.

Ці гэта не было тыповым стратэгічным раздраб-
леннем сілаў?

Да памылкі раздраблення далучаецца памылка
непатрэбнага наступлення.

За слабыя, каб абараняцца…
Здавалася б, што быў гэта погляд, які гаварыў пра

неабходнасць абароны. Атака слабых не дае як правіла
вялікіх вынікаў, а ў дадзеным выпадку быў у моцнай
нязгодзе з устаноўленым планам дзеянняў. Так, бываюць
сітуацыі, у якіх наступленне ёсць найлепшай формай
абароны. На атаку абапіралася перадваенная дактрына
французскай арміі. Але той недавер да абароны доўга не
пратрываў. Доказам гэтага - Вярдэн.

Наступальнае прымяненне слабой і не верыўшай
у абарону 5-й арміі мае ў сабе ўсе рысы нічым не пад-
мацаванага ў існай сітуацыі песімізму.

На тэму мэтазгоднасці наступлення 5-й арміі мы
знайходзім цікавыя разважанні аднаго з найгарачэйшых
прыхільнікаў 5-й арміі - ген. Фаўры, які ў сваёй лекцыі
пра Варшаўскую бітву, апублікаванай у сакавіку 1929 года
ў французскім "Revue Militaire", піша:

"Так ці інакш, польскае камандаванне не магло
застацца бяздзейным адносна што раз больш выразна
вырысоўванага абходнага руху бальшавікоў, які выво-
дзіў іх у тылы варшаўскай і модлінскай арміі; пры гэтым
мясцовасць не давала спрыяльных умоваў для пера-
шкоды руху, не заставалася нічога іншага, як выцяць
непрыяцеля атакай" (стар. 331).

Генерал Фаўры быў у час вайны 1920 года не толькі
непасрэдным сведкам разыгрываўшыхся баёў, але з назвы
сваёй пасады меў несумненны ўплыў на фармаванне
поглядаў нашага камандавання. Таму яго словы ёсць
нечым большым, чым уласным адасобленым мерка-
ваннем пра рэчы.

З далучанага вышэй уступу вынікала б, што
1. Абходны рух быў трактаваны, як той, які вядзе ў

ў тылы Варшавы і Модліна.
2. На колькі мясцовасць на тое дазваляла, стараліся

б супрацьпаставіць яму нейкую "перашкоду".
3. Паколькі на мясцовасці ніякай "перашкоды" не

было, "не заставалася нічога іншага, як выцяць не-
прыяцеля атакай".

Пад знакам гэтых мудрстваванняў паўстае нашая
5-я армія. Да 14 жніўня безвынікова шукае "бар'еры", ад
14 жніўня выкарыстоўвае другую мажлівасць ці "тне
непрыяцеля атакай", што вымагала менш, чым якая-
нібудзь іншая дзейнасць

Мы маем адрозны погляд на тую грунтоўную
справу: абхадны рух , які выконваўся на поўначы савецкай
арміяй, быў для нас аператыўна хутчэй карысны, чым
небяспечны.

Перадусім вынікаў ён з памылковага на савецкім
баку пераканання, сфармаванага ходам бітвы на Бугу, што
галоўныя нашы сілы ёсць на поўначы, што вырашальная
сустрэча адбудзецца на поўнач ад Буга і што ў выніку
расійскай перавагі прывядзе яна да нашага разбіцця.

Выразна піша пра гэта Тухачэўскі:
"… натуральным і адзіна правільным заданнем

было імкненне да разбіцця асноўнай паўночнай групоўкі
праціўніка. І гэта было тым больш натуральным, што
вымагала менш, чым якая небудзь іншая дзейнасць,
складаных рухаў і меншай страты часу" (стар. 269).

"Для заходняга фронту было абсалютна ясна,
што галоўныя сілы праціўніка сканцэнтраваны
насупраць нашай асноўнай групоўкі ў раёне Цеханоў -
Модлін - Варшава" (стар. 275).

А таму, не абход Варшавы і Модліна, а надзея
сустрэчы жывых польскіх сіл на поўначы ад Варшавы
была воссю савецкіх намераў.

Ці ў нашых інтарэсаў было спатканне тое аблег-
чыць? Згрупаваць 5-ю армію франтальна за Украй з высу-
нутым на поўнач і вісеўшым у паветры левым крылом.

Мяркую, што не.
Мы на поўдні групуем свае сілы:  расейцы мы-

ляюцца, мяркуючы, што гэтая групоўка знаходзіцца на
поўначы, і ў гэтым супрацьдзеянні скіроўваюць туды
большасць сваіх сіл. Шукаюць нашай арміі, пасоўваю-
чыся ў пустату.

Цяжка марыць пра больш карысную сітуацыю:
а) савецкія сілы раздроблены і часткова адсунутыя

з поля бою;
б) пэўная гарантыя не толькі для контрнаступлення

з-над Вепжа, але і для ўдару нашага рэзерву.
          (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

Вось чаму абходны рух не быў страшны. Чым
глыбей савецкія арміі ішлі на захад, тым даўжэйшымі
станавіліля шляхі забеспячэння і тым большыя на нашым
баку былі шанцы поўнай перамогі. Стварэнне бар'ераў,
пра якія гаворыць ген. Фаўры, было б рэалізацыяй жа-
данняў непрыяцеля. Адзін бар'ер быў істотна патрэбны -
і гэта бар'ер (а дакладней "мур"), які бараніўся нама-
ганнямі ўсёй арміі і сталіцы Модлін - Зэгжа - Карчаў. Уся-
лякія іншыя бар'еры былі шкодныя.

Непатрэбным і шкодным было таксама заўчаснае
"задзіранне атакамі". Быў гэта выпадак тога роду, што
дарогу 4-й савецкай арміі і ІІІ корпусу кавалерыі, якія сле-
па імкнуліся да Віслы належала, як ні парадаксальна,
пасыпаць кветкамі, а не атакаваць.

Атака на поўначы павінна была пачацца 16-17
жніўня і не з лініі Укры, а з фартоў Модліна і Зэгжа. Да
таго часу ўсе нашыя сілы дыспазіцыі, згрупавананыя як
рэзерв фронту, павінны былі спакойна чакаць ў
трохкутніку Модлін - Зэгжа - Прага.

Адчувае гэта і ген. Фаўры, калі ў іншым месцы
той самай лекцыі гаворыць:

"Польскае контрнаступленне мае тым большыя
шанцы на ўдачу , чым далей непрыяцель заангажуецца
(даслоўна: "зааватурыцца") у заходнім кірунку".

З гэтай другой фразай і мы цалкам згодныя, у той
час, калі першую цяжка лічыць адпаведнай рэчаіснасці.

Варшаўскую бітву мы ўяўляем сабе як вялікае
кола, пушчанае ў рух справа налева. На адным краі таго
кола савецкія арміі, якія пасоўваюцца з паўночнага ўсходу
на паўднёвы захад; на другім - ударная група маршала
Пілсудскага, якая праводзіць свой манёўр з-над Вепжа. У
цэнтры гэтага кола ў цвердзевым трохкутніку вялікі рэзерв
камандуючага фронту, быў як бы воссю, вакол якой гэты
рух круціцца. У вырашальны момант рэзерв будзе кінуты
на шалі і вытне раўнавартасна з ударнай групай.

Блізкім да такога прыняцця справы быў ген Вэйганд.
Цікавым з гэтага пункту гледжання гістарычным дакумен-
там з'яўляецца яго нота начальніку Генеральнага штаба
11 жніўня 1920 года. Нота гэтая ўтрымлівае наступныя
знакавыя словы:

"Удача прынятага плану залежыць ад утры-
мання абароннай лініі Варшавы ад Модліна да Гары

Кальварыі".
Шмат зместу ўтрымоўваюць тыя некалькі выразаў.

Ёсць у іх класічная ў сваёй прастаце праўда нашага
стратэгічнага плану.

Аж да 16 жніўня нічога больш не патрэбна.
Генерал Вэйганд кідае далей дзве наступныя думкі:
"5-я армія, апошняя сіла, якая можа супраць-

стаяць непрыяцельскаму руху на акружэнне, павінна
быць ужыта пасля збірання сіл і ў добрым кірунку".

І зноў нельга не падзівіцца інтуіцыі і логіцы, якія
прабіваюцаа ў тым розумазаключэнні.

На жаль, усё не даведзена да канца. З трох
капітальных, вышэй прыведзеных думак не была выпра-
цавана адзіная слушная ў дадзеных умовах выснова, што
для ўдачы прынятага плану патрэбна не 5-я армія, згру-
паваная наступальна за Укрой, а абарона Модліна і вялікі
рэзерв камандуючага фронту ў раёне Модлін - Зэгжа -
Прага.

Адважваюся сцвярджаць, што толькі такая гру-
поўка засцерагала ад раздраблення сілаў і давала нам у
рукі стратэгічную і тактычную ініцыятыву. Толькі ў такой
групоўцы мы маглі выбраць і адпаведны час і добры кіру-
нак для ўдару.

Знайходжу адно толькі тлумачэнне для відочнай
дваістасці пазіцыі, занятай нашым такім заслужаным
дарадцам: ён меў поўнае права не верыць у паспяховасць
нашай абароны. Калі меркаванні, з якімі сутыкнуўся былі
хоць у адной частцы такія крайнія, як тое ўсё, што ген.
Сікорскі напісаў наконт нашага адступлення (абароты:
"уцёкі", “бязладныя ўцёкі некаторых дывізій" і да т.п., то
паўтараю - нельга дзівіцца чужаземцу, калі ён да 15 жніўня
трактаваў нас з недаверам і думаў, можа, пра іншую базу,
якая не была Варшавай.

ІІ. Фактычны ход баёў

Генерал Сікорскі, аналізуючы сітуацыю на паўноч-
ным фронце, у адным з істотнейшых уступаў сваёй кніжкі
паведамляе:

"Так выглядае ў тэорыі арганізацыя і задача
фронту. Практыка і перш за ўсё праціўнік, перавароч-
ваюць гэтыя жаданні і гэта як у вобласці арганізацыі
і складу паасобных армій, так і ў іхніх ролях, якія вельмі
хутка зменены. Роля 5-й арміі з апошнераднай стане
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першараднай. Роля 2-й арміі абмяжуецца слабым
наглядам над Віслай, а роля 1-й арміі - абаронай
Варшаўскага плацдарма, праводзімай з пераменным
поспехам і пры залішне вялікім прыцягненні сіл" (Над
Віслай і Укрой, стар. 53).

Ці так было ў сапраўднасці?
Не хачу з гэтым палемізаваць галаслоўна, яшчэ раз

вяртаюся да ходу баёў, якія разыграліся на паўночным
фронце ў памятныя дні 13 і 16 жніўня.

Будзе гэта адначасова пацверджаннем тэарэтычных
разважанняў, якія прыводзіліся вышэй.

А. 13 жніўня

Варшаўская бітва пачалася ў вячэрні час 13 жніўня
наступленнем 21-й і 27-й савецкіх дывізій у кірунку на
Радзымін. Наша 11-я дывізія пяхоты, якая займала на тым
кірунку няўдачную абаронную пазіцыю і была згрупа-
ванна кардонна на адрэзку 32 км, не вытрымала напору і
панёсшы велізарныя страты, адступае перапалоханая. За
выключэннем 48-га п. палка гэтая дывізія на працягу най-
бліжэйшых дзён ужо фактычна не здольная да бою.

Да контрудару падрыхтавалася 1-я літоўска-бела-
руская дывізія пяхоты, аднак было ўстаноўлена, што вар-
шаўскі кірунак пад пагрозай і ёсць звесткі, што назаўтра
сустрэнемся з паўторным ударам ужо ўсёй 16-й арміі і 3-
й арміі.

Фактычна групоўка непрыяцеля ўяўлялася
наступным чынам:

а) Супраць 1-й арміі на адрэзку ад Гары Кальварыі
да Модліна (выключна) - 8 дывізій; на поўдзень ад Буга-
Нарвы - шэсць дывізій пяхоты (8-я, 10-я, 17-я, 2-я, 27-я, 21-
я, г.зн. цэлая 16-я армія і 21-я дывізія пяхоты з 3-й арміі) і ў
кірунку Зэгжа-Дэмбы дзве дывізіі пяхоты (6-я і 56-я).

Удзельнічаюць у бітве - дзве дывізіі пяхоты; рэшта
сіл трохі ззаду.

б) Супраць 5-ай арміі, якая паспешна канцэнтру-
ецца за Укрой - пяць дывізій пяхоты: адна дывізія пяхоты,
якая пасоўвалася ў кірунку на Модлін (5-я дыв. пях. з 3-й
арміі) і ўся 15-я армія, згрупаваная пад канец дня ў абшары
Сахоцін - Папельчын - Насельск (дывізіі пяхоты: 11-я, 16-я,
4-я і 33-я).

с) У поўным адарванні ад тых дзвюх груповак далёка
высунутая і вальготна раскіданая 4-я армія: Дробін (18-я
дыв. пях.), Дзялдава (12-я дыв. пях.) і Ліпна (корпус
кавалерыі).

Разам 17 дывізій пяхоты і корпус кавалерыі.
На нашым баку дзень 13 жніўня ёсць ужо  днём

спозненым, хоць нідзе выразна не выказвалася шкада-
вання на тэму заганнай групоўкісіл польскага фронту.

1-я армія расцягнута на надмерна шырокім фрон-
це:  у 1-й фазе тры з паловай дывізіі пяхоты на 60 км.
Камандуючы фронту сам не верыць у паспяховасць бяз-
дарна змантаванай абароны. З моманту прымянення 1-
ай літоўска-беларускай дывізіі (рэзерв камандуючага
арміі) ён мае ўжо ў рэзерве адну адзіную 10-ю дывізію

пяхоты. Модлін замест таго, каб бараніцца, адыгрывае
ролю матэрыяльна-тэхнічнай і маральнай базы. Заняты,
як пра тое гаворыць камандуючы 5-й арміі, пяццю цвер-
дзевымі дывізіёнамі "незнаёмымі з асновамі бою" і
"музейнай" артылерыяй.

У гэтых умовах адзінай палачкай-выручалачкай
ёсць для камандуючага фронту 5-я армія, якая групуецца
за Укрой і прызначаная для правядзеня наступлення.

Камандуючы фронту хоча пачаць гэтае наступ-
ленне адразу - ужо 14.VIII на світанні, хоць ні кірункі
дзейнасць непрыяцеля не распазнаны, ні згрупаванне 5-й
арміі не скончана.

Аргументы, якія высоўваюцца для абгрунтавання
гэтага рашэння, ёсць мімавольным пацверджаннем усіх
здзейсненых у групоўцы памылак.

"Адрэзак Буга: Зэгжа - Модлін слабы і мусіць у
выніку гэтага бараніцца наступальна. Акрамя таго
толькі такое прымяненне 5-ай арміі ёсць у стане аблег-
чыць у наступныя дні фронт Варшаўскага плацдарма,
які пад няспыннымі ўдарамі сканцэнтраваных на паў-
ночным крыле бальшавіцкіх дывізій раздзяліў, быць
можа, лёс многіх датыхчасовых баёў…

Нядбаласць варшаўскіх пазіцыйі адсутнасць
разумення важнасці таго ўласна паўночнага адрэзка
выклікала тыя ўмовы”. (З размовы камандуючага паў-
ночнага фронту ген. Галера і начальніка штаба пал-
коўніка Загорскага з камандуючым 5-ай арміі генералам
Сікорскім 13 жніўня 1920 г., гадз 17-18).

З той размовы вынікае, што атака 5-й арміі 14 жніў-
ня мела дзве мэты:

1) Забеспячэнне слабога адрэзка Буга - Нарвы, які
мусіць абараняцца наступальна, і

2) Разгрузка фронту Варшаўскага перадмесцевага
плацдарма, дзе ўжо адчувалася "нядбаласць дыслакацыі і
адсутнасць разумення важнасці гэтага ўласна адрэзка",
як распавядае камандуючы фронту.

Абараняць наступальна адрэзак Модлін - Зэгжа. -
Задачу гэтую цяжка зразумець. Адрэзак вялікай і
балоцістай воднай перашкоды, з дзвюма цвердзямі на
флангах 22-кіламятровай лініі, ёсць, можа, наймацней-
шым абаронным адрэзкам ва ўсёй Рэчы Паспалітай.
Прырода і фартыфікацыйнае мастацтва зрабілі тут усё,
каб фарсіраванне Буга-Нарвы зрабіць немажлівым, без
у5зяцця прынамсі адной з дзвюх названых цвердзяў.
Наступальная абарона гэтага адрэзка перад масавым не-
прыяцельскім наступленнем з поўначы, пры адначасо-
вым падстаўленні левага крыла пад удар непрыяцеля,
маршыруючага на захад, падаецца фатальным непаразу-
меннем, цяжкім для тлумачэння.

Разгрузка фронту Варшаўскага плацдарма. Як
гэтую разгрузку належала выканаць? Здавалася б , на
колькі мы зразумелі  нашую "нядбаласць" і "адсутнасць
паразумення" ў вобласці абароны, што трэба неадкладна
перакінуць 5-ю армію на левы бераг Буга-Нарвы, як
рэзерв камандуючага фронту, а адной дывізіяй заняць
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Модлін і абараняць яго. Нескладаная гэтая аперацыя
патрабавала часу ў адны суткі. Выбрана, аднак, нешта
іншае, вялікае наступленне з лініі Укры на ўсход.

Нажаль, наступленне гэтае на баі пад Радзымінам
ніякага ўплыву мець не магло. Бо не толькі варшаўскі і
модлінскі адрэзкі залішне тэрытарыяльна ізаляваны адзін
ад другога на кірунку дзейнасці былі пад ударам розных
непрыяцельскіх армій, маючых асобныя аператыўныя
задачы, а і ўсю савецкую групоўку, нацэленую на суст-
рэчу нашых сіл на поўнач ад Буга. Рух 5-й арміі на ўсход
нічым не ўплываў на тое,  што рабілася пад Мокрым і
Зэгжам, затое сама яна магла скарыстацца з затрымкі 3-й
савецкай арміі ў тых пунктах.

Рашэнне ген. Галера навязвае 5-й арміі толькі
ўмовы матэрыяльнай прыроды, рне ўзбуджаючы
сумненняў тактычных. Застаецца тут памятаць  і ва ўсякім
разе недацэненую раду ген. Вэйганда, каб не ўжыць 5-ю
армію раней часу, як і другую яго параду, каб ужыць яе
толькі ў добрым кірунку.

Момант пачатку бітвы ген Сікорскі ў сваёй кніжцы
акрэслівае так:

"На палях Насельска і Плонска звыш таго мелі
разыграцца смяртэльныя і першыя ад памятных
ліпеньскіх дзён баі за маральны пералом войск, якія
змагаліся на абодвух баках паўночнага фронту" (Стар.
112.).

А на 114-й старонцы ў сувязі з арганізацыйнымі і
матэрыяльнымі цяжкасцямі піша:

"Апошняе прынятае рашэнне, якое прыспешвала-
атаку 5-й арміі на 12.00 14 жніўня, утрымоўвала
сур'ёзную рызыку. Рызыку і адказнасць тым большую,
што акцыя 5-й арміі раз распачатая мусіла быць
даведзена безумоўна, бо пад пагрозай знішчэння, да
канца".

З тых цікавых уступаў належыць зрабіць выснову,
што:

1) палі  Насельска і Плонска мелі адыграць выра-
шальную ролю ў распачынаўшайся бітве,

2) што ад памятных ліпеньскіх дзён не здарылася
нічога, што б заслужвала на назву бітвы,

3) што ў гэтай бітве будзем змагацца не толькі за
свой "маральны пералом", ал таксама за "маральны
пералом" 1-ай арміі, якая знайходзілася на другім баку
фронту.

Ці трэба сказаць яшчэ раз, што:
1) Кірункам найважнейшым і пад найбольшай

пагрозай быў кірунак варшаўскі, на якім ляжала сталіца,
слаба заслоненая з-за недахопу фартыфікацыі. Палі
Насельска не мелі ні стратэгічнага, ні тактычнага значэння.
Значэнне гэтае мелі фарты Модліна.

2) Баі, якія тут распачыналіся, а пад Радзымінам
ужо перад тым распачаліся, не былі першымі ад ліпеньскіх
дзён. На працягу ўсяго нашага адступлення праведзена іх
вельмі шмат.  Часта былі яны нават пераможнымі,  але
армія не магла іх выкарыстаць з-за нашых стратэгічных
памылак. Я перакананы, што калі гісторыя нашага

адступлення будзе напісана, перастанем мы яго саро-
мецца, як не саромеюцца французы свайго адступлення
ў 1812 г., ні немцы, ні французы сваіх адступленняў у
Сусветную вайну.

3) Што да бітвы за маральны пералом і не толькі за
ўласны, а ў дадатак і 1-й арміі, то для нас, удзельнікаў
бітвы на другой частцы фронту,  калі не прыкра,  то ва
ўсякім разе цікава, чаму 5-я армія мела весці "смяртэль-
ныя баі"  за наш маральны пералом?  Чаму аўтар не
схіляецца да погляду, што мы самі маглі гэта зрабіць?

Рэчаіснасць найлепш адказала на гэтыя праз-
мерныя імкненні камандуючага 5-й арміі. Апісваючы баі
на суткі пазней, генерал Сікорскі вымушаны сцвярджаць
у сваёй кніжцы, што маральны стан, у які трапіла 5-я армія
ў крытычную ноч з 14 на 15 жніўня, быў папросту рос-
пачлівы.

Пустой фразай ёсць словы пра давядзенне атакі 5-
й арміі "пад пагрозай знішчэння да канца". Кожная бітва
мусіць быць даведзена да канца, дык што ж  тады бітва, у
якой уваходзіць у гульню наша сталіца. Што да "зніш-
чэння", то 5-я армія была ў больш выгадных умовах за 1-
ю, бо аперавала ў раёне вялікай цвердзі, у якой магла б у
крытычную хвілю замкнуцца, у той час, калі 1-я армія
мела за сабой толькі Віслу і Варшаву і таму мусіла альбо
перамагчы, альбо пакрыцца ганьбай.

З дэталей таго дня можна яшчэ падкрэсліць такую
выразную негатоўнасць 5-й арміі. Будучы гісторык
несумненна спыніцца на гэтым. Здавалася б, што ўсе
дывізіі былі ў аднолькавым стане, а ўсё ж ні адной з іх
(хоць бы на варшаўскім плацдарме) не магло прыйсці ў
галаву пакарыцца ці нават адмовіцца ад удзелу ў бітве.
Матэрыяльны стан быў усюды слабы, а стомленасць
вельмі вялікая, але з гэтым не было рады. Мы адступалі ў
кантакце з арміяй непрыяцеля, а ён не пытаўся, ці гатовы
мы да бою, ці не гатовы. Без сумнення паўночнае крыло
было ў баявым кантакце. Але ці іншыя аддзелы не былі ў
тым кантакце? Ці дывізіі, якія адступалі, напр., з кірунку
Гародня - Беласток - Вышкаў былі ў лепшых умовах?

Б. 14 жніўня

На непрыяцельскім баку дзень 14 жніўня ёсць днём
развіцця аперацый, распачатых у папярэдні дзень. 16-я
армія, навязваючы кантакт з усім варшаўскім перад-
месцем, захоўваючы асноўную канцэнтрацыю сіл на
паўночным крыле: на радзымінскім кірунку дзейнічалі
ўжо пад вечар тры дывізіі пяхоты: 27-я, 2-я і 21-я.

3-я армія адной дывізіяй атакуе Зэгжа, адну дывізію
накіроўвае да Модліна, адну - рэзервовую - кідае ў кірунку
на Дэмбы і Арэшкава.

15 армія змагаецца над Укрой, дзе сустракае
больш-менш роўныя сілы нашай 5-ай арміі.

4-я армія ў штораз большым адрыве ад 15-й
надалей пасоўваецца да Віслы. Кавалерыя шукае пера-
праў пад Улоцлаўкам і Няшавай.

            (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

На фронце ў цэлым утвараюцца два асноўныя
агмені бітвы: на найбліжэйшым перадполлі Варшавы і
над Укрой.

На варшаўскім кірунку змагаецца перад усім
кінутая раніцай у бой 1-я літоўска-беларуская дывізія.

Гэтая, выключна спраўная дывізія, уваходзіць у бой
без ніякага адпачынку і без папаўненняў, бо ледзве паспе-
ла дзень перад тым, 13 жніўня, сканцэнтравацца ў рэзерве
камандуючага арміі. Нягледзячы на гэта ў баявых адно-
сінах уяўляла сабой матэрыял дасканалы, спраўны, незвы-
чайна трывалы і загартаваны. Каля паўдня бярэ яна Радзы-
мін, аднак не можа яго ўтрымаць і пад напорам дзвюх
непрыяцельскіх дывізій адступае з вялікімі стратамі на 2-
ю, нікім не забяспечаную абаронную лінію. Пад вечар і
гэтая лінія прарвана: 27-я савецкая дзівізія ўціскаецца ў
разрыў нашага фронту, займае Вольку і Ізабелін, яе га-
лаўныя аддзелы даходзяць да Кутоў Вянгерскіх (па прамой
лініі 14 км ад Прагі), а таксама займае пустыя лясы на-
супраць вёскі Непарэнты.

У 5-й арміі дзень 14 жніўня не меней цяжкі, чым
пад Варшавай.

На правым крыле два фарты Модліна (Мянкошын
і Торунь) трапілі ў непрыяцельскія рукі, а на левым - павод-
ле азначэння ген. Сікорскага - "баі не далі праціўнікам
канкрэтнага мясцовага выніку". Найгорш пайшло ў
цэнтры, дзе сібірская брыгада, маючы адзін полк разбіты,
а другі сур'ёзна аддалены, мусіла адступаць да раёна
Вароны - Юзафова (стар. 138).

Гэтае адступленне:
"стварыла невымерна прыкрую сітуацыю для

левафланговай групы, а ў цэнтры прывяло да пераходу
расійскага войска ракі Укры на адносна значнай пра-
сторы" (стар. 153).

Далейшыя наступальныя дзеянні ген. Краёўскага
выклікалі "расійскую контратаку", якая:

"стварала сур'ёзную небяспеку разрыву фронту
на дзве паловы, што было б раўназначна  са зрывам на-
шых намераў і пагражала паступовым знішчэннем усёй
арміі" ( стар. 134).

Так выглядаў эфект агульных дзеянняў на паўноч-
ным фронце перад вечарам 14 жніўня.

Стратэгічныя памылкі пацягнулі за сабой у выніку

шэраг тактычных няўдач: на варшаўскім кірунку прар-
ваны ўсе лініі абароны, і непрыяцель стаіць на адлегласці
14 км ад сталіцы; на модлінскім кірунку выразная няўдача
наступальных намераў, частковая страта Укры і прывід
"знішчэння ўсёй арміі". Найгоршае тое, што ў рэзерве
фронту застаецца адна адзіная дывізія пяхоты, якая стаіць
у Яблонне.

З пункту гледжання пагрозы, якая навісала над
Польшчай, ёсць гэта кульмінацыйны момант усёй нашай
кампаніі і разам з тым найвыразнае сведчанне нашай
памылковай дыспазіцыі. Паколькі непрыяцель не здолеў
прымяніць тут усіх сваіх сіл, аказаліся мы на краі прайгра-
най пад Варшавай бітвы, і ўдача плану Вярхоўнага
Галоўнакамандуючага павісла на валаску. Калі б зда-
рылася няўдача ў рэзервовай дывізіі, то адступленне за
Віслу станавілася непазбежным, а калі б абедзве нашыя
арміі ў тую ноч адступілі за Віслу,  то ёсць рэччу сум-
ніўнай, ці ўдар з-над Вепжа мог бы быць выкананы. У
гэты момант ішлі да Вярхоўнага Галоўнакамандуючага
трывожныя просьбы прыспешыць наступленне.

Пра рэзервовую дывізію хадайнічалі абодва
камандуючыя армій. Адзін хацеў бы мець яе пад Вар-
шавай, другі - над Укрой.

Пасля паўдня з'явілася рашэнне прымянення яе на
найважнейшым і вельмі пагрозлівым кірунку, г.зн. вар-
шаўскім, з пазначэннем аднак, што ўжо назаўтра рэзерв
быдзе адведзены і перакінуты да Скшэшава, дзе ўвойдзе ў
раён дзейнасці 5-й арміі.

Былі гэта, аднак, рэчы пазнейшыя.
Тым часам ішлося аб адным - аб уратаванні Вар-

шавы.
Задачу гэтую мела выканаць спешна ўтвораная

аператыўная група ў складзе: 10-я дывізія пяхоты (рэ-
зервовая), 1-я літоўска-беларуская дывізія і 11-я дывізія
пяхоты. Мне было даручана камандаванне над усімі
гэтымі сіламі.

Канец дня сыходзіць пад знакам неабходнай з боку
групы падрыхтоўкі да наступлення, прызначанага мной
на світанні 15 жніўня.

Камандаванне фронту з арганізаванай мной
затрымкі незадаволена. А 21-й гадзіне выдае пісьмовы
загад, які з'яўляецц адразу і папрокам, і прыспешваннем,
і ацэнкай баёў усяго дня.

Загад той (№ 3939/ІІІ) у найважнейшых пунктах
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гучыць:
"1) 5-я армія распачала наступленне і адкінула

левым крылом 18-ю і 4-ю бальшавіцкія дывізіі, якія
адступаюць у паніцы на поўнач і паўночны ўсход. Правае
крыло 5-й арміі паспяхова адбівае атакі пераважных
сіл на лініі ракі Укры.

1-я арміі, нягледзячы на ўзмацненне яе рэзервам
камандавання фронту, не справілася з непрыяцельскімі
сіламі, якія прарваліся ў раёне Радзыміна.

2) Пераканаўся наглядна, што ў некаторых ад-
дзелах у 1-й арміі кіраўніцтва мае шмат да пажадання.
Галоўныя цяпер баявая спраўнасць і пунктуальнасць у
выкананні загадаў проста ігнаруюцца.

3) 1-й арміі загадваю з усёй суровасцю: 11-я ды-
візія пяхоты, 19-я дывізія пяхоты і 10-я дывізія пяхоты
выконваюць яшчэ да  світання з групоўкай, якую прымуць
яшчэ на працягу ночы, канцэнтрычную і энергічную атаку
на Радзымін, выкідваюць непрыяцеля безаглядна яшчэ
перад поўднем 15-га г. м. аж да першай лініі акопаў.
Камандаванне 1-й арміі перакідвае затым спешна і пры
выдатным прымяненні аўтобусаў 10-ю дывізію пяхоты
да Калюшына і Скжэшава, на поўдзень ад Яблонны, дзе
чакаю першага транспарту гэтай дывізіі не пазней як
пунктуальна ў 12.00.

З вялікім прызнаннем успрымаю спраўнасць і
асабліва энергію кіраўніцтва 5-й арміі, якая, нягледзячы
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на нечуваную змучанасць аддзелаў, змагла выканаць
яшчэ на працягу сённяшняга дня вырашальны ўдар".

Аператыўны змест гэтага загаду быў мне вядомы
ўжо 14-га познім вечарам. У тэлефоннай размове з каман-
дуючым арміі генералам Лацінікам выяснілі, чаму загад
гэты не можа быць выкананы і якія распараджэнні адда-
дзены. Праз некалькі гадзін пасля гэтай размовы наступіла
наша перамога ў перадмесці.  Хто ж меў час думаць і
памятаць пра напісаныя ў тым узбуджэнні паперы?

Сёння, аднак, у кніжцы генерала Сікорскага мы
знайходзім гэты загад разам з падкрэсленнем значэння
яго зместу,  прычым аўтар лічыць наганяй 1-й арміі за
заслужаны і канешне ў маўчанні прымае пахвалу 5-й
арміі.

З-за гэтага мушу глыбей унікнуць у змест гэтага
загаду, які, як пераканаўся, з'яўляецца важнай памяткай
Радзымінскай бітвы. Вывучаючы яго і вяртаючы памяць
у часы, калі быў напісаны, спазнаў прыкрае пачуцце.
Гэтае ўражанне было выклікана не толькі ўзбуджэннем
думкі ў найкрытычнейшую хвілю бітвы, а і неабходнасцю
водпаведзі на прэтэнзіі, скіраваныя відавочна супраць
мяне і супраць аддзелаў, якімі я камандаваў.

Бо да каго ж могуць адносіцца прэтэнзіі, адносна
аддзелаў 1-й арміі? Не маглі яны датычыць 15-й і 8-й дывізій
пяхоты, якія змагаліся на менш актыўным кірунку, ні 7-й
рэзервовай брыгады, якая бараніла Зэгжа. Не маглі яны
таксама датычыць 11-й дывізіі пяхоты, якая выйшла з бою
яшчэ 13-га, ні нават 1-й літоўска-беларускай, паглынутай
баямі за Радзымін. Прэтэнзія адсутнасці пунктуальнасці
лагічна беручы рэчы, магла адносіцца толькі да 10-й дывізіі
пяхоты і групы, якой я камандаваў. Так прынамсі зразумелі
гэтыя прэтэнзіі нашы гісторыкі, а таксама і генерал
Сікорскі, які ў сваёй кніжцы гаворыць (стар. 131):

"Дывізія гэтая не была ў стане дастаткова хутка
ўвайсці ў бой. 14 -га ўсе засталіся пад нязмерна прыкрым
уражаннем расійскай, на гэтым адрэзку, перамогі".

Шукаю скутку. Адкуль магла паўстаць думка пра
нейкае спазненне ў бітве 14-га жніўня? Загад на прыняцце
камандавання над групай я атрымаў у Яблонне асабіста
ад генерала Галера а 15-й гадзіне. Быў гэта момант, калі
Літоўска-беларуская дывізія адступала з-пад Радзыміна.

Загад з дакорам пра адсутнасць пунктуальнасці
быў напісаны а 21-й гадзіне. Відочна таму, што каманду-
ючы фронту на працягу тых шасці гадзін чакаў перамогі,
а калі яна не наступіла, дакараў за адсутнасць пункту-
альнасці і загадваў яшчэ ноччу зноў атакаваць.

На працягу тых вячэрніх гадзін апрача перагрупоўкі

і падрыхтоўкі да бітвы на саітанні ніякіх дзеянняў не
праводзілася. Ці гэтыя дзеянні можна былр прыспешыць?
А як жа? Мог гэта зрабіць камандуючы фронту і каманду-
ючы арміі, калі былі на адрэзку. У гэты час 1-я літоўска-
беларуская дывізія і частка 11-й, адступаючы з-пад Радзы-
міна, маглі ад іх атрымаць загад на новую атаку. 10-я ды-
візія, якая як рэзерв камандуючага фронту, была ў па-
вышанай гатоўнасці і магла ўвайсці ў бітву ў любую хвілю.
Аднак, ці была б гэтая спешка для нас карыснай?

Пра гэта маглі распавесці найбольш тыя аддзелы,
якія адступалі з-пад Радзыміна. Ці маглі яны яшчэ ў той
самы вечар 14-га жніўня нанава перайсці да атакі на
Радзымін? Што да мяне, то мяркую, што не. Да памылкі ,
палягаўшай на атакаванні Радзыміна любой цаной,
далучылася б яшчэ памылка гарачкавай спешкі, на якую
псіхічны настрой войска рэагаваў бы як найгорш, як на
праяву адсутнасці халаднакроўя. Што да гэтага аднак,
меркаванні могуць быць падзелены. Не было выключэн-
нем, што новая атака на Радзымін, як гэтага хацеў каман-
дуючы фронту, магла быць выканана яшчэ ў той самы
дзень вечарам. Было гэта мажліва як для камандуючага
фронту, так і для камандуючага арміі, пры ўзяцці поўнай
ініцыятывы ў іхнія рукі.

Могуць мне на гэта адказаць, што камандзіры на
гэтым узроўні не могуць камандаваць часткамі сваіх сіл
у той час, калі яны адказныя за ўсё. Гэтае пярэчанне не
падаецца мне істотным. У дадзеную хвілю не было нічога
больш важнага за факт, што непрыяцель маршыраваў на
Прагу. Прыняцце камандавання было ў такую хвілю тым
больш натуральным, што ні камандуючы фронту, ні
камандуючы арміі не мелі ў сваім распараджэнні ўжо
ніякіх рэзерваў. Хто ж, як не генерал Галер сілаю свайго
вялікага аўтарытэту  мог затрымаць адступаўшыя аддзелы
і рушыць іх для новага ўдару? Ці не так было пад Рашы-
нам1, ці не так пад Мацяёвіцамі2?!

Баі, аднак, пайшлі іншым шляхам. Камандаванне
лічыла, што будзе лепей, калі створыць групу з 10-й, 1-й
літоўска-беларускай і 11-й дывізій і камандаванне над імі,
а разам і над усім полем бою аддасць камандзіру рэзер-
вовай дывізіі. Цяжка сёння крытыкаваць гэтае распара-
джэнне. Знайходзілася яно ў акрэсе правоў камандуючага
фронту. Сітуацыя была крытычная і камандаванне магло
выбіраць і прымяняць усе сродкі, якія вялі да мэты. Калі
лічыла, што новасфармаваная група будзе змагацца па-
спяхова, то яго правам і абавязкам было стварыць такую
групу.

              (Працяг у наступным нумары.)

1 Рашынская бітва - бітва паміж войскамі Аўстрыйскай імперыі і войскам герцагства Варшаўскага пад камандаваннем
Юзафа Панятоўскага 19 красавіка 1809 года. Бітва не была вырашальнай, але яе вынікі дазволілі аўстрыйцам заняць Варшаву.
Эрцгерцаг накіроўваўся на Варшаву, калі Панятоўскі, якому была даручана абарона горада, выйшаў насустрач і пасля зацятай
сутычкі ў лясах і балотах каля Рашына быў адкінуты, страціўшы к. 2 тыс. чал. забітымі і параненымі. Праз некалькі дзён ён здаўся
аўстрыйцам, каб выратаваць Варшаву ад бамбардзіроўкі. (Рэд.)

2 Бітва пад Мацяёвіцамі - бітва рускага войска з аддзелам польскіх паўстанцаў падчас паўстання Касцюшкі 29 верасня
(10 кастрычніка) 1794 года каля Мацяёвіц на правым беразе Віслы за 50 км на паўднёвы ўсход ад Варшавы. Вынікам бітвы былі
ўцёкі польскіх аддзелаў і паланенне Касцюшкі расейцамі. (Рэд.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)
Трэба толькі было ўзяць пад увагу, што ў гэтым

выпадку мусіць наступіць затрымка ў аперацыях. Бо тады,
калі камандуючыя фронту і арміі былі дакладна зарыен-
таваныя ў сітуацыі, паколькі самі доўгі час арганізоўвалі
абарону перадмесця і мелі не толькі змантаваны апарат
камандавання, але і ўсе матэрыяльныя і тэхнічныя сродкі,
то ў значна горшых умовах знайходзіўся генерал, якому
аддавалі камандаванне.

Камандаваў ён дывізіяй, якая толькі ўчора скон-
чыла 600-кіламятровы адход ад Дзвіны і стаяла як рэзерв
камандуючага фронту на незнаёмай для яе мясцовасці.
Са сродкаў сувязі і перамяшчэння меў гэты камандзір
адзін дабіты аўтамабіль і некалькі вершнікаў, а апарат
камандавання складалі начальнік штаба з парай афіцэраў,
якія на змену дзяжурылі пры тэлефоне. Дадаючы да гэтай
дывізіі яшчэ дзве, якія вялі баі ў адступленні, мусілі лічыцца
з тым, што наступіць пэўная затрымка і што новы каман-
дзір, беручы на сябе такую вялікую адказнасць, захоча
вывучыць сітуацыю на месцы, а, можа, і прыменіць
іншую канцэпцыю бітвы.

Так і сталася. Наступіла перагрупоўка 10-й дывізіі,
а таксама заканчэнне адводу 1-й літоўска-беларускай.

Уся акцыя мела распачацца на світанні.

Калі цяжка вытлумачыць стварэнне аператыўнай
групы ў такой выключнай сітуацыі, то яшчэ значна цяжэй
вытлумачыць загад, пра які я гавару. Пару хвілін тэлефон-
най размовы выстарчыла б, каб развеяць сумненні
камандуючага фронту. На той малой прасторы паміж
Яблоннай, Пустэльнікам і Непарэнтамі лёгка можна было
адшукаць камандзіра групы, які патлумачыў бы, якая
сітуацыя, што робіцца для атрымання перамогі і якія ёсць
на гэта надзеі. Непатрэбны быў бы ў той час загад, такі
несправядлівы і крыўдны для людзей,  якія рыхтавалі
перамогу, а таксама загад новай атакі на Радзымін, якую
не належала праводзіць.

Мы ўсе вельмі шануем генерала Ю. Галера як доб-
рага жаўнера і гарачага патрыёта, дзівімся, аднак, як
нерэальна генерал ацэньваў нашую сітуацыю.

Узнікае пытанне, што б сталася ў выніку нашага
пройгрышу, які быў так блізка, і ў выпадку адступлення
абедзвюх армій 5-й і 1-й за Віслу, што было б таго про-
йгрышу безумоўным вынікам? Хто панёс бы адказнасць

за тую паразу? Рэч простая гэты загад указваў на марудаў
з-пад Радзыміна, якіх "баявая спраўнасць" і пункту-
альнасць у выкананні загадаў аказаліся проста “іроніяй".

Бо ці некрытычная маса здавала сабе справу, што
гэта не хвілю назад створаная група і яе камандаванне
былі вінаваты ў заганнай фартыфікацыі Варшавы, нера-
цыянальным згрупаванні войскаў і памылковым тактыч-
ным трактаванні Радзыміна, не гаворачы ўжо пра ўсё
згрупаванне паўночнага фронту з яго адсутнасцю рэзер-
ваў. Усё гэта - рэчы, якія дойдуць толькі да свядомасці
людзей, якія ведаюць тэхніку вайны. Вінаватых шукалі б
эмацыянальна. Бессумніўна ўказваў на іх загад. Была гэта
група генерала Жалігоўскага, якая спазнілася і амаль не
прывяла да паразы ўсёй Польшчы.

На шчасце мы перамаглі.

*   *   *

Таму сцвярджаю, што нягледзячы на выразны загад
не мог згадзіцца на правядзенне наступлення перад
світаннем. Залішне доўгую меў баявую практыку, каб не
здаваць сабе справу з рызыкі, якая ёсць пастаянным факта-
рам начных баёў. У дадзеным выпадку рызыка гэтая была
большая, чым калі-небудзь: сітуацыя недастаткова разве-
даная (ніхто дакладна не ведаў, дзе ёсць непрыяцель, а дзе
свае); тэрыторыя малапразрыстая, парослая кустамі і з
пакручастай дарожнай сеткай; вялікі адсотак свежапры-
былых і неабазнаных з вайной жаўнераў - а адгэтуль
лёгкасць панікі; адсутнасць цеснай стыкоўкі паміж
аддзеламі, залішне шырока раскіданымі на мясцовасці,
нарэшце ўсведамленне найважнейшае - свядомасць, што
мы былі апошнім рэзервам, які належала ўвесці ў бой у
найлепшых умовах.

Як жаўнер я бескрытычна выканаў бы загад ка-
мандуючага фронту, калі б у дадзены момант быў толькі
камандзірам дывізіі. Як камандзір усяго, адказны ўжо
нараўне з камандуючым арміі і фронту, на начную атаку
пагадзіцца не мог. Загадаў атакаваць, калі наступіць
світанне. А таму гэта не было спазненнем, але падрых-
тоўкай перамогі, якая такі наступіла.

Трэці момант датычыць кірунку атакі. Згодна з
загадам мела яна ісці "канцэнтрычна" на Радзымін. Зноў
непаразуменне, якое не было патрэбы высвятляць.
Радзымін у маіх вачах, як ужо пра гэта пісаў, быў нічога
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не вартым геаграфічным пунктам. Скажу нават больш  -
быў ён пунктам шкодным, бо лежачы паміж першай і
другой (незанятай) абароннымі лініямі непатрэбна
прыводзіў да марнавання нашых сілаў. На гэтым пункце,
на гэтым малым мястэчку, размешчаным на раўніне,
пазбаўленым ўсякай тактычнай вартасці, канцэнтравалася
нашая аператыўная думка. За Радзымін 13.VIII змагалася
11-я дывізіія пяхоты, 14.VIII - 1-я літоўска-беларуская ды-
візія. Цяпер гэта самае мусіла рабіць10-я дывізія пяхоты.

Я быў супраць такой стратэгіі.

Здаровы розум загадваў пачаць ад таго, што па-
вінна было быць асновай абароны Варшавы, г. зн., ад
заняцця нямецкай лініі акопаў. У гэтым кірунку пайшлі
мае загады, узгодненыя з камандзірам 1-ай літоўска-бе-
ларускай дывізіі генералам Ржандкоўскім. Лінія гэтая была
ўжо часткова прарваная, а таму яе вяртанне (перш за ўсё
ліквідацыя прарыву пад Волькай Радзымінскай) высоў-
валася як першая мэта.

Толькі пасля гэтага, маючы моцную апору і буду-
чы падрыхтаванымі да адбіцця атакі можна было думаць
пра больш шырокі манёўр. І зноў мясцовасць падказвала
кірунак не на Радзымін, а на Мокрае, размешчанае ў яго
тылах. Як сёння вядома, там стаялі галоўныя сілы 21-й
савецкай дывізіі.

Калі б мы даслоўна выканалі дырэктыву камандую-
чага фронту, мяркую, што параза нашая пад Варшавай
была б прадвызначана.

Пункт 3-ці загаду (перакідванне 10-й дывізіі пяхоты
на 12-ю гадзіну 15. VIII да Калышына і Скшэшава) загадзя
меў усе рысы невыканальнасці. Калі наогул вывад часткі,
звязанай боем, ёсць аперацыяй складанай, то што ж тады
гаварыць пра дывізію свежа кінутую ў бой на найваж-
нейшым кірунку, дзе непрыяцель развіў найбольшую
ініцыятыву.

Даслоўнае выкананне намі фармальна не адкліка-
нага загаду прывяло б раніцай 15. VIII да спынення баёў
пад Мокрым і адкрыццё праходу ў кірунку на Варшаву.

Як і апошні пункт загаду, словы прызнання для 5-й
арміі.Падаецца мне, што былі яны, асабліва ў сувязі з
прэтэнзіямі да 1-й арміі, не да месца.

14. VIII, як вынікае з апісання падзей, пададзенага
самім ген. Сікорскім, 5-я армія не толькі ніякага "выраша-
льнага" наступлення не праводзіла, але ў выніку прарыву
ў цэнтры стаяла перад пагрозай "знішчэння ўсёй арміі".

Калі да таго дадаць, што загад гэты звяртаўся непа-
срэдна да дывізій, мінаючы і армію і новаўтвораную
групу, чым ствараў хаос у кіраванні на полі  бітвы, то не
будзе перабольшваннем погляд, што цяжка знайсці ва ўсёй
гісторыі войнаў загад, які ва ўсім сваім змесце менш
трапна ацэньваў стратэгічную і псіхалагічную сітуацыю
бягучага моманту.

*  *   *

Надышла крытычная ноч з 14 на 15 жніўня.
Вось як сам генерал Сікорскі характарызуе мара-

льны стан сваіх аддзелаў у ноч з 14 на 15 жніўня:
"Сцвердзіўшы на працягу ночы распад некато-

рых аддзелаў, псіхічны надлом афіцэраў і ўтрату веры
ў перамогу ў большасці вышэйшых камандзіраў, якія
называлі ў начальніка штаба арміі прапанову контрна-
ступлення бессэнсавай і якая выкліча вялікія страты, а
таксама ўносілі прапанову далейшага адступлення, я
даў а 2-гой гадзіне тэлефонаграму, у якой спасыла-
ючыся на вышэйшыя погляды, заклікаю падлеглых мне
камандзіраў да безумоўнагаі выканання спушчанай ім
задачы і да пачатку на світанні 15 жніўня новага ўдару
на расейскія войскі". ("Над Віслай і Укрой", стар. 136.)

Як бачым было гэта жудаснае становішча, цяжка
ў яго паверыць, калі б не гаварыў пра гэта сам каман-
дуючы арміі. Генерал Сікорскі дадае, што "ў тылах рас-
пачалася паніка", і ў выніку прасоўвання савецкай арміі
ў кірунку Яблонны былі высланы камандуючым арміі
афіцэрскія патрулі ў бок Беньямінава з мэтай вывучэння
сітуацыі. Калі 5-я армія мела быць перастрахоўкай для
тых, якія не мелі даверу да плану з 6-га жніўня і не верылі
ў абарону Варшавы, то баявая рэчаіснасць помсціла ім
за гэта.

В) 15 жніўня

Вельмі шкода, што камандуючы 5-й арміі не гаво-
рыць пра тое, пад уражаннем чаго настрой яго войск змя-
ніўся на лепшае. Было б рэччу невымерна пажаданай і
цікавай, калі б вышэйшыя камандзіры 5-й арміі, якія
"прапаноўвалі далейшы адход", сёння хоць бы з удзяч-
насці за тое, што не былі аддадзены пад ваенна-палявы
суд, сказалі самі, што ў іхняй псіхіцы або ў стратэгічнай ці
тактычнай сітуацыі так моцна змянілася, што прызналі
свае памылкі і пачалі добра біцца нанава. Высвятленне
гэтай прычыны было б вельмі пажаданым не толькі з пун-
кту гледжання гісторыі, але і псіхалогіі, якая адыгрывае
такую вялікую ролю на вайне і якая так мала нам вядомая.

Для нас няма сумнення, што сталася ў тую памят-
ную раніцу 15 жніўня. Лічу, што прычынай той змены
была перамога, атрыманая раніцай 15.VIII на варшаўскім
кірунку. Высланыя афіцэрскія патрулі ў ранішнія гадзіны
павінны былі далажыць у штаб 5-й арміі, што непрыяцель
выгнаны з Кутоў Вянгерскіх і Юзафова і адкінуты да лініі
Лось - Завады, ці на 11 км па прамой лініі. Вестка гэтая не-
сумненна прысароміла тых вышэйшых камандзіраў, якія
некалькі гадзін таму назад лічылі прадаўжэнне барацьбы
за бессэнсавае і жадалі далейшага адступлення.

Забягаючы наперад, падаецца мне, што было б,
можа, лепей унікаць гэтых "сумніўных закуткоў гісто-
рыі", як іх называе маршал Пілсудскі, і не падаваць іх пад
дыскусію Еўропы. Замежжам гэта будзе ацэнена як неда-
хопы тых камандзіраў, як няздольнасць і баязлівасць, а
мы ж ведаем, што так не было ў сутнасці. Незразумелыя
і не сустраканыя ў нашай арміі паводзіны вышэйшых
камандзіраў могуць быць патлумачаны хіба толькі ўплы-
вам адступальнай псіхалогіі.
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Вяртаюся да ходу падзей на перадмесці Варшавы.
Бітва распачалася ўсё ж перад світаннем. Яе пачат-

кам была апісаная мной у іншым месцы самастойная
атака батальёна капітана Паганоўскага. Атака гэтая выклі-
кала раптоўнае адступленне непрыяцеля на другую аба-
ронную лінію і далей на Радзымін. А 5-й гадзіне раніцы
мы вярнулі Вольку і Дамбкавізну. А 7-й гадзіне была занята
ўся другая абаронная лінія. А 10-й гадзіне распачынаецца
атака 10-й дывізіі пяхоты на Мокрае, а Літоўска-беларус-
кай дывізіі ў кірунку Радзыміна. А 13-й гадзіне бяром
Мокрае і адбіваем контратакі. Расійская армія траціць
здольнасць да наступлення і пераходзіць да абароны.

Перамога на ўсёй лініі.
Ход падзей у нашай 5-й арміі ў гэтую вырашальную

раніцу 15 жніўня вельмі няясна і невыразна апісаны ў
кніжцы ген. Сікорскага асабліва на фоне прыкрых падзей
папярэдняй ночы.

Факт, што спланаванае наступленне раніцай не мае
выніку (ген. Сікорскі матывуе гэта больш раннім ударам
расійскіх войскаў) і, што 5-я армія наступае толькі ў поў-
дзень, г.зн. у момант ужо выкрасталізаванага поспеху 1-й
арміі.

На правым крыле 5-я армія вяртае фарты "Мянко-
шын" і "Торунь", у цэнтры - лінію ракі Укры, а конніца
ген. Карніцкага   з групы ген. Краёўскага здабывае Цеханоў,
дзе знішчае радыёстанцыю 4-й савецкай арміі, што ёсць
вялікім поспехам і мае вялікае значэнне на будучыню.

Вынікі гэтыя, дасягнутыя вечарам, не маюць і мець
не могуць мець - рэч простая - уплыву на лёсы бітвы за
Варшаву, якая рашуча разгарнулася у ранішнія і пасля-
паўдзённыя гадзіны.

Гэты найвыдатнейшы дзень у бітве за Варшаву -
дзень псіхалагічнага пералому пад Волькай і Мокрым -
камандуючы 5-й арміі апісвае арыгінальным спосабам.

Адпаведны уступ гучыць:
"Свой сітуацыйны рапарт за гэты дзень я закон-

чыў словамі: "Дух перамогі ўступіў у жаўнераў, пра што
сведчыць тагачасная відочная для ўсіх маральная рэ-
генерацыя жаўнераў, здаючы сабе справу са значэння,
які меў для ўсяго фронту факт перавагі ваенных шаляў
на польскі бок у распачатай пад Варшавай бітве. Не
мог ён застацца без уплыву на войска, якое рыхтавалася
для ўдару з-над Вепжа. Камунікаты Вярхоўнага Галоў-
накамандавання, якія гаварылі пра першую польскую
перамогу, аспрэчвалі ўкаранёнае ў нас таксама пад
уплывам паразы панесенай пад Радзымінам меркаванне
пра непераможнасць праціўніка. Будзілі яны сярод
польскіх аддзелаў энергію чыну, падахвочвалі да выка-
нання прысяг і традыцый, выклікаючы здаровае і каш-
тоўнае на полі бітвы ўзаемадзеянне паасобных армій і
дывізій". (Стар. 143 - 144.)

Здавалася б, што справа выглядала зусім адварот-
на, і рэгенерацыя, пра якую ідзе гаворка, наступіла не як
вынік паразы, а як вынік перамогі пад Радзымінам.

Што тычыцца разбуджэння жаўнерскіх якасцяў,
пра што гаворыць цытаваны ўступ, то зноў трэба сцвер-
дзіць, што 5-я армія не магла мець у той справе ініцыяты-

вы. Не магла яе мець не толькі таму, што сама перажывала,
як гаворыць яе камандуючы, цяжкі маральны крызіс, а
таксама таму, што якасці тыя былі вельмі высокія ва ўсім
нашым войску.

Да гэтага вельмі характэрнага камунікату каман-
даванне фронту ў загадзе L. 4139 III дадае:

"Непрыяцель кінуў усе, якія меў у сваім распа-
раджэнні, рэзервы ў атаку на 5-ю армію. Аперыруе там
каля 10 непрыяцельскіх дывізій. Энергічнае каманда-
ванне 5-й арміі і геройская стойкасць яе аддзелаў
адагналі ад варот Варшавы значныя непрыяцельскія
сілы".

Ацэнка гэтая недакладная:
1) Непрыяцель 15.VIII не меў ужо ніякіх рэзерваў.
2) 5-я армія ваявала з 5 дывізіямі непрыяцеля.
3) Варшава ў выніку поспехаў 1-ай арміі і даспя-

ваўшага ўдару з-над Вепжа ніякага "аблягчэння" ўжо
фактычна не патрабавала. Нават, калі б яно спатрэбілася,
то 5-я армія ніякім спосабам яго даць не магла.

Дзякуючы багатай савецкай літаратуры фактыч-
ную групоўку непрыяцеля ў гістарычны дзень 15 жніўня
ўдаецца ўскрыць амаль з абсалютнай дакладнасцю.

Вядома:
а) што 1-я армія мела супроць сябе напор усёй 16-

й савецкай арміі (5 дывізій пяхоты);
б) ва ўзаемадзеянні з 16-й арміяй, таксама на

поўдзень ад Буга-Нарвы, дзейнічала 21-я дывізія пяхоты з
суседняй 3-й арміі, якая мела задачу дыверсіі ў адносінах
да Зэгжа. Задача тая з-за нашай атакі страціла каштоў-
насць;

в) на поўнач ад Буга-Нарвы дзве дывізіі пяхоты з 3-
й арміі (6-я і большая частка 56-й) уткнуліся ў добра
бароненыя фартыфікацыі Зэгжа і Дэмбага, якія належалі
да 1-й арміі, а не да 5-й. (Лінія размежавання праходзіла
ўздоўж усходніх фартоў Модліна, які належаў да 5-й арміі).

г) таму правае крыло ген. Сікорскага магло мець
15.VIII дачыненне толькі з адной дывізіяй пяхоты 3-й арміі.
Была гэта 5-я дывізія - тая самая, якая ў папярэдні дзень
здабыла фарты "Мякошын" і "Торунь". Пацвярджае гэта
зрэшты між іншым і сам ген. Сікорскі гаворачы:

"А на поўнач ад Модліна размяшчалася, як пазней
аказалася, цэлая савецкая дывізія, таму і атака на
Насельск, распачатая 17-й дывізіяй пяхоты з апорай
на Модлін, не была лёгкай для выканання". (Стар. 141.)

д) Таму на адрэзку Укры існуе тэарэтычная раўна-
вага сіл: на савецкім баку - чатыры дывізіі пяхоты (уся 15-
я армія); на нашым баку - дывізіі пяхоты: 9-я дабраахвотная
і 18-я, сібірская брыгада і кавалерыйская дывізія ген.
Карніцкага.

Не значыць гэта аднак, каб сітуацыя ў 5-й арміі, ня-
гледзячы нават на вартыя здзіўленню тактычныя поспехі
на паўночным крыле (ген. Краёўскі) мела быць лёгкай.

Слова "гібель" раз-пораз паўтараецца ў выказван-
нях яе камандуючага.

             (Працяг у наступным нумары.)
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Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.

(Працяг. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

У той час, калі ва ўсёй Польшчы ўжо ўмацавалася
ўпэўненасць у перамозе, 5-я армія знаходзіцца ў цяжкай
сітуацыі. Нават яе тактычныя поспехі не могуць выраў-
няць памылковай стратэгічнай ролі, якую яна выконвае
на працягу бітвы.

Над усёй сітуацыяй вісіць першародны грэх пагар-
ды да абароны і заўчаснай атакі. Хапіла аднаго больш
моцнага ўдару з боку 4-й савецкай арміі, каб "пагібель"
5-й арміі стала па сутнасці непазбежнай.

Нічога дзіўнага, што камандаванне савецкага
фронту па меры паступаўшых дакладаў пра наступленне
нашай 5-й арміі - як піша Тухачэўскі - "не ведала, дзе сесці
ад радасці". Непрыяцель, якога так доўга шукалі, сам
падстаўляецца пад удар.

Не змяняе стану рэчаў тое, што ў выніку пазней-
шых памылак савецкага камандавання, а перш за ўсё 4-й
арміі, удар той спыніўся на стадыі праектавання і не
дайшоў да рэалізацыі.

З нашага боку - паўтараю - быў гэта момант рызыкі
нічым не абгрунтаваны.

Гісторыя войнаў ведае выпадкі, калі неабходнасць
альбо вялікія мэты змушаюць да такога роду рызыкоўных
прадпрыемстваў. Няма той неабходнасці ў разгляданым
гістарычным моманце. Варшаву ўключна з адрэзкам
Буга-Нарвы ад Модліна Да Зэгжа можна было ўтрымаць
без пропуску 15-й савецкай арміі за Укру, без аддання на
велізарныя страты рызыкоўна высунутай групы ген. Кра-
ёўскага і без агалення Модліна, які пасля выхаду 17-й ды-
візіі пяхоты быў амаль безабаронны.

Як латва можна было бараніць паўночны адрэзак,
пра тое сведчыць двухдзённая паспяховая абарона Зэгжа
малымі сіламі палк. Малахоўскага. Ёсць яна доказам, як
латва лінію Модлін - Зэгжа можна было замкнуць.

Г) 16 жніўня

На варшаўскім адрэзку 16 жніўня мы з'яўляемся
ўжо пераможным бокам. Нягледзячы на гэта, непрыяцель
не хоча прызнаваць паразу; найбольш актыўна выступае
21-я савецкая дывізія, якая намагаецца выйсці ў тылы
Зэгжа. 10-я дывізія пяхоты вядзе з ёй у ранішнія гадзіны
зацятую бітву за Мокрае. На працягу дня ў выніку

дзеянняў 5-й арміі напор на гэтым кірунку слабее: 21-я
савецкая дывізія атрымоўвае загад перайсці ў рэзерв 3-й
арміі і з гэтай мэтай перапраўляецца на паўночны бераг
Буга-Нарвы.

Гэта першы канкрэтны факт аблягчэння варшаў-
скага кірунку 5-й арміяй - у дадзеных умовах зрэшты
цалкам неістотны і, хутчэй, на фоне прыведзенага ў рух
удару з-над Вепжа, у выніку шкодны.

У 5-й арміі сітуацыя напружаная да апошніх межаў.
Утварыліся тры агмені баёў: адзін у раёне Гансоціна і
Соньска, дзе геройскі змагалася, пакінутая ўсімі, група
ген. Краёўскага; другі ў раёне Плоньска, дзе 1-шы полк
шваляжэраў разам з 4-м паморскім палком стрымлівае
напор адборных аддзелаў 4-й савецкай арміі, якія ідуць
проста ў тылы нашай асноўнай групоўкі, трэці нарэшце
ў раёне Насельска, дзе сканцэнтравана большасць нашых
сіл.

На савецкім баку цэлы дзень праходзіць пад знакам
неспакою за паўночнае крыло 15-й арміі (раён Цеханова).
Савецкае камандаванне пераканана, што мы маем там
сур'ёзныя сілы і паспешна перакідвае на поўнач 33-ю
дывізію пяхоты (незалежна ад 4-й і 16-й, якія ўжо дзей-
нічаюць пад Соньскам), 56-ю, якая змагаецца на лініі Буга-
Нарвы (да Макава); нарэшце згаданую ўжо 21-ю дыв.
пяхоты (у рэзерв 3-й арміі).

Ці гэтыя перакідванні ёсць для нас стратэгічна
карыснымі?

Мяркую, што не.
Наступленне з-над Вепжа ўжо ідзе, і нам залежыць

на тым, каб яно застала максімум савецкіх сіл у раёне
Варшавы. Кожны адход непрыяцеля на поўнач аслабляе
эфект нашага ўдару.

Таксама і агаленне Насельска, які з'яўляецца аб'ек-
там канцэнтрычнага наступлення галоўных сіл генерала
Сікорскага, прыводзіць да непажаданых вынікаў, бо робіць
мажлівым для 15-й савецкай арміі фактычнае ўхіленне ад
падрыхтаванага з такой цяжкасцю ўдару.

Вось як выглядае гэты момант у канкрэтным
асвятленні Гістарычнага бюро:

"Калі на савецкім баку на поўнач ад Буга 16 жніў-
ня галоўныя сілы 15 арміі нацэліліся ўжо цалкам на
цеханоўскі кірунак, дзе страхам для іх з'яўляецца са-
мотная група ген. Краёўскага, а галоўныя сілы завязлі
цалкам на фартах Зэгжа, Дэмбага і Арэхава, галоўныя
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сілы 5-й польскай арміі скіраваліся канцэнтрычна на
Насельск, які бараніла самотная 11-я савецкая дывізія.
Каля 16.00 Насельск узялі, і сустрэліся там аддзелы 17-
й і 9-й, дабраахвотнай дывізіі і сібірскай брыгады
(польскіх)". (Дадаткі да працы Маршала Пілсудскага
"1920 год" - выданне ІІ, стар. 360.)

Гэтае самае зрэшты сцвярджае і сам камандуючы
5-й арміі, гаворачы ў адным са сваіх загадаў:

"Нягледзячы на вялікую непрыяцельскую канцэн-
трацыю ў раёне Насельска-Боркава, сцвярджаю, што
ў гэтым раёне мы лічэбна і тэхнічна мацнейшыя за
бальшавікоў".

Як эфект цэлага дня: узяцце Насельска з палавін-
чатым знішчэннем 11-й савецкай дывізіі.

Генерал Сікорскі ўспамінае, што ўжо ў найбліжэй-
шыя гадзіны пасля заняцця горада - "пасля хвілі пера-
адолення ўзнікшага замяшання" - пайшлі з боку савецкіх
аддзелаў "энергічныя контратакі" (стар. 156).

З нашага боку фарсіраваныя аперацыі 14, 15 і 16
жніўня давялі да поўнага вычэрпвання сілаў. Вось як пра
гэта піша камандуючы арміі:

"5-й арміі, пазбаўленай пасля вычэрпвання рэзер-
ваў свежых сілаў, незгрупаванай, як было неабходна ў
гэты момант, у глыбіню, забракла дыхання. Каманду-

Зыходная групоўка перад Варшаўскай бітвай (тэарэтычная лекцыя). Рэальна ніякіх пяці дывізій у раёне
Варшавы для ўдару на поўнач не існавыала ў прыродзе
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ючы фронту не мог таксама падтрымаць свае трапныя
дырэктывы ніякім аргументам сілы" (стар. 156).

А сітуацыя ў сутнасці да лёгкіх не належала:  у
Насельску нашая лічэбная перавага з адначасовай аднак
перастомленасцю, якая рабіла немагчымым "здабыццё
патрэбнай для пераследвання энергіі"; у раёне Санхо-
ціна і Сарнавай Гары кінуты ўсімі ген. Краёўскі, які
імкнуўся любой цаной да адбудавання паўночнага адрэ-
зка фронту, страчанага ў выніку разбіцця 42-га палка
пяхоты; у раёне Плоньска слабая заслона супраць грозна
навісшай 4-й савецкай арміі.

Нічога дзіўнага, што непрыяцель "не ведаў, дзе
сесці з радасці".

Скаргі на тэму немагчымасці падтрымкі трапных
дырэктыў камандуючага фронту "ніякімі аргументамі
сілы", настолькі не да месца, бо большасць нашых ад-
дзелаў была не дзе інакш, як за Укрой, ініцыятарам іх
канцэнтрацыі быў сам ген. Сікорскі.

Ад вечару 14 жніўня камандуючы фронту не меў
уласнага рэзерву.

Была гэта ўласна тая стратэгічная памылка, за якую
14 жніўня амаль не заплацілі пройгрышам на ўсім паўноч-
ным фронце. 5-я армія, разбудаваная за кошт асноўнай
групоўкі (абарона Варшавы і ўвесь рэзерв), прыменена
надзвычай заўчасна і ў неўласцівым, бо франтальным,
кірунку, была тварэннем памылковым.

Адзіны пазітыўны эфект яе трохдзённых баёў у
раёне Цеханова і Насельска - гэта затрымка 15-й савецкай
арміі. Вынік гэты не вымагаў аднак прымянення для гэтага
блізка паловы сілаў паўночнага фронту. Гэта самае магла
дасягнуць адна добрая дывізія разам з існай залогай, якая
паспяхова бараніла Модлін.

*   *   *

Асноўная памылка, якая заключалася ў заўчасным
прымяненні 5-й арміі для зачэпных дзеянняў, папомсцілася
і ў фазе пераследу Варшаўскай бітвы.

Нягледзячы на бліскучыя вынікі ўдару з-над Вепжа,
які быў для савецкага камандавання зусім нечаканым,
нягледзячы на амаль поўны разгром мазырскай групы і
16-й савецкай арміі, на поўначы сітуацыя  ўсцяж невы-
разная і савецкія сілы ў непарушным стане адходзяць на
ўсход.

3-я савецкая армія адступае хутчэй пад уплывам
абходных дзеянняў нашай 4-й арміі, чым пад напорам
войск паўночнага фронту. 15-я армія (за выключэннем
11-й дывізіі пяхоты) да 19 жніўня трывае бяскарна ў раёне
Цеханова; адходзіць адтуль неразбітая і ва ўзорным парад-
ку. Не ўдаецца таксама манёўр акружэння 4-й савецкай
арміі.

Вось як гэтыя дзеянні былі ахарактыразаваны ў
дадатках да працы маршала Пілсудскага "1920 год":

"Толькі факт, што нашая 5-я армія заміж таго,
каб скіраваць на яе (15 савецкая армія) большасць сваіх
сіл, прымяняючы манёўр па ўнутраных лініях, раз-

драбіла свае сілы веерападобна, прыкрываючыся з усіх
бакоў (ад Пултуска, Цеханова і Плоньска адначасова),
прывёў да таго, што 15-я савецкая армія без перашкод
накіравалася потым на ўсход, а за ёй 4-я; гэтая апошняя
сустракаючы па дарозе паасобныя пруцікі веера поль-
скай 5-й арміі, ламала іх адзін за другім, пакуль не ака-
заўшыся разам з 15-й арміяй перад ужо сканцэнтра-
ванай масай польскай 4-й арміі ў раёне Ломжы і Кольна,
не панесла там канчатковай паразы” (стар. 371).

Характарыстыка гэтая падаецца мне найбольш
трапнай.

Належыць дадаць, што 5-я армія мела ў той перыяд
вельмі сур'ёзныя сілы, у яе распараджэнне перайшлі: бры-
гада кавалерыі ген. Дрэшара (15.VIII), 8-я брыгада пяхоты
(17.VIII), 11-я дывізія пяхоты (17.VIII) і часова 10-я дывізія
пяхоты  (19.VIII).

Не буду далей затрымлівацца над аператыўным
бокам працы 5-й арміі. Мяркую, што гісторыя дазнаецца
пра памылкі нашай групоўкі на поўначы.

5-я армія не адыграла "ролі першаразраднай", бо
трывала далей памылка яе стратэгічнага прызначэння.

Цікавай з'яўляецца абшырная матывацыя ген.
Сікорскага, якая ўказвае на немагчымасць каардынацыі
дзвюх  так аддаленых ад сябе аперацый, як бітва над Укрой
і ўдар з-над Вепжа:

"Удар Вярхоўнага Галоўнакамандуючага абляг-
чаў непасрэдна нашу 1-ю армію. У цалкам адрозным у
гэты час становішчы знайходзілася 5-я армія, адрэзак
фронту якой быў залішне аддалены ад пазіцый войск
групы пераследу, якія наносілі ўдар з паўдня, каб можна
было разлічваць на хуткі яго вынік у тылах 15-й і 3-й
савецкіх армій" (стар. 125).

І як вывад:
"Дзеянні, распачатыя 14 жніўня 5-й арміяй, насілі

рысы асобнай і наглядна самастойнай акцыі" (стар. 126).
Цяжка знайсці больш памылковае ўспрыняцце

справы. Удар Вярхоўнага Галоўнакамандуючага меў
задачу не "аблягчэння" становішча той ці іншай арміі, а
выйгрышу аперацыі, якая вырашала лёс Польшчы. Аба-
вязкам усіх было ўдар гэты аблегчыць, а не расцярушваць
сілы на асобныя і самастойныя акцыі.

План ад 6 жніўня хацеў ад поўначы аднаго: упартай
абароны і вытрымкі аж да вырашальнай хвілі. Толькі тады,
як гаварыў загад, натупальнае "ўзаемадзеянне войскаў
паўночнага адрэзка бралася пад увагу".

Канешне, гэтая надзейная і так усямерна патрэбная
зацяжка часу мажліва была пры ўмовах вельмі моцна
змантаванай абароннай лініі (Модлін - Зэгжа - Карчаў).

Варшава была ўратавана, дзякуючы  выйгрышу
пад Волькай, Мокрым і Радзымінам. Мяркую, што
гісторыя належна ацэніць тут ролю 1-й арміі, якая нягле-
дзячы на сваё аслабленне, нягледзячы на кепскі стан
умацаванняў і іншыя недахопы, сумела сваю задачу
выканаць.

           (Заканчэнне ў наступным нумары.)
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(Заканчэнне. Пачатак  у папярэдніх нумарах.)

Выказваючы з аказіі дзесяцігоддзя Варшаўскай
бітвы тыя некалькі думак да тагачаснага нашага даробку,
яшчэ раз мушу перасцерагчы як найбольш катэгарычна,
што я далёкі ад намеру ўменшыць чые-небудзь заслугі.

Я маю пэўнае жаўнерскае прызнанне да аддзелаў
5-ай арміі. Далі яны неаспрэчныя доказы мужнасці і гарту.
Некаторыя эпізоды, як дзейнасць ген. Краёўскага пад
Соньскам, выпад кавалерыі на Цеханоў і шэраг іншых,
застанецца назаўсёды ў гісторыі нашай вайсковай справы,
як класічныя ўзоры рупнай баявой працы.

Не магу мець нічога з прэтэнзій і да самога каман-
дуючага 5-й арміі. Генерал Сікорскі быў заўсёды жаўне-
рам і выконваў загады: сказана яму згрупавацца за Укрой
- згрупаваўся; сказана яму атакаваць 14 жніўня - атакаваў.
Таксама добра, калі б яму сказалі бараніць Модлін - ба-
раніў бы.

У той жа час мы можам мець шкадаванне ў адно-
сінах да генерала Сікорскага, як аўтара кніжкі "Над Віслай
і Укрой". Не толькі таму,  што гаворачы пра нашае ад-
ступленне ў 1920 годзе, ужывае крыўдныя азначэнні, не
называе аддзелаў, да якіх тыя абвінавачванні накіроўвае і
не толькі таму, што ігнаруе аперацыі 1-й арміі на перад-
поллі Варшавы, узвялічвае ролю кіраўніцтва 5-й арміі, але
асабліва і галоўным чынам таму, што праз восем гадоў
пасля вайны стараецца апаэтызаваць найбольшыя нашы
памылкі, зробленыя ў час Варшаўскай бітвы і, апісваючы
іх, як выдатныя дзеянні, накіроўвае гэтым гісторыю на
памылковы шлях.

Гаворачы гэта, заўсёды памятаю, што няма нічога
лягчэйшага, як крытыка няўдалага манёўру. Хто памятае
дні 14, 15 і 16 жніўня, той ведае, якія мы ўсе перажывалі
пачуцці і як лёгка было страціць галаву.

Не справа, аднак, каб усе памылкі і недагляды
трактаваць як нешта недатыкальнае - амаль як звыш-
справы.

Ідзе нам за тое, каб былі яны названы па імені.
Вось жа форма абароны, прымененая ў Вар-

шаўскай бітве паўночным фронтам, а ў асаблівасці
надмерная самастойнасць 5-й арміі ёсць памылкай і з
гэтым нічога не зробіш.

*   *   *

Шукаючы прычыны гэтай асноўнай з нашай гісто-
рыі памылкі, бачу, апрача агавораных, дзве яе крыніцы:

1. Наша нявер'е ў сілу агню, а таму і абароны;
2. Заганная арганізацыя камандавання.

Шмат прычын склалася ў хваравітую ў нашых дум-
ках непрыязнь да абароны: надмерная расцягнутасць
цяжкіх для заняцця прастораў; лінейная тактыка і недахопы
ў стралковай падрыхтоўцы, перадваенная дактрына атакі,
непрыемныя ўспаміны з акрэсу пазіцыйных баёў Сусвет-
най вайны. Паўстаў цэлы шэраг нічога не гаварыўшых
азначэнняў: "абарона пасіўная", "актыўная", "наступаль-
ная", "стройная", "бяздзейная" і г.д. У гэтых акадэмічных
фразах загубілі змест, які палягае на тым, што баронячы
ўмацаваную тэрыторыю малымі сіламі і выкарыстоў-
ваючы магутнасць агню, можам больш сваіх сіл пры-
мяніць для асягнення іншых мэтаў.

Дадам словы знакамітага начальніка генеральнага
штаба нямецкай арміі ген. Шліфена, які на пытанне, як
належыць абараняцца, меў адказаць: "Найлепшая
абарона, якую ведаю, гэта абарона аднаго анархіста ў
Парыжы на вуліцы Шаброль, які, маючы ў дастатку
патронаў і пераходзячы ад акна да акна, абараняўся на
працягу некалькіх дзён ад шматлікіх прыступаў паліцыі".
З таго чсу з паняццем "форт Шаброль" 1 звязваецца па-
няцце бездакорнай абароны.

Вось жа рацыя вайны ўказвала на тое, каб такім
"фортам Шаброль" была нашая абаронная лінія ад
Модліна да Карчэва.

Тым лягчэй мы маглі гэтую абарону зрабіць паспя-
ховай, што была яна патрэбна як кароткі часовы эпізод.

Абараняцца добра не лёгка.
Да атакі, нават няўдачнай, можна на ліхі канец

Генерал Люцыян Жалігоўскі

Вайна ў 1920 годзе*
Успаміны і разважанні

* Пераклад Станіслава Судніка паводле выдання 1930 года.
1 "Форт Шаброль" (фр. fort Chabrol - форт - умацаванне; Шаброль назва парыжскай вуліцы) - іранічная назва

дома ў Парыжы, на вуліцы Шаброль, у якім прэзідэнт антысеміцкай лігі Жуль Гярэн замкнуўся з некалькімі таварышамі
і супраціўляўся арышту з 12 жніўня па 20 верасня 1899 года. Па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе Ж. Гярэн быў
асуджаны на 10-гадовае турэмнае зняволенне. Здарэнне з аблогай дома на вуліцы Шаброль адбывалася ў момант, калі
французскі ўрад Вальдэка-Русо асцерагаўся бунтаў нацыяналістаў і манархістаў з-за адбываўшагася ў Рэне перагляду
справы Дрэйфуса.
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прычапіць пячатку бравуру.  У той час як абарона ўсе
апраўданні выключае. Мусіць быць добрай, бо інакш
становіцца смешнай. (Так было, на жаль, з абаронай
некаторых нашых цвердзяў.) Вымагае яна ведаў, стойкасці
і тэмпераменту.

Гісторыя дае нам цэлы шэраг узораў бездакорнай
і ўпартай абароны. Ужо не гаворачы пра старажытныя
Фермапілы, пра пазнейшую Сарагосу і навачасны Вярдэн,
маем ва ўласнай гісторыі не меней слаўныя Чанстахова,
Збараж і Львоў.

Другая прычына стратэгічных непаразуменняў на
поўначы мае сваю падаплёку ў заганнай арганізацыі ка-
мандавання. З кніжкі ген. Сікорскага выразна відаць, што
Варшава з 12 да 16 жніўня мела за шмат гаспадароў. У той
жа час не хапала наймацнейшай індывідуальнасці і
найбольш здатнай для выпраўлення памылак - не хапала
Вярхоўнага Галоўнакамандуючага.

Генерал Камон, даючы сваю ацэнку Варшаўскай
бітвы, прыходзіць да высновы, што маршал Пілсудскі,
стоячы асабіста на чале ўдарнай групы з-над Вепжа, меў
рацыю. Дадае шэраг баёў, у якіх тое самае рабіў Напалеон.

Ацэнка гэтая толькі часткова падаецца мне слу-
шнай.

Прыцягненне маршала да ўдарнай групы было
эмацыйна цалкам зразумелае. Усё ж мела яна вырашаць
лёс кампаніі - была палачкай-выручалачкай, з якой звязвалі
мы ўсе надзеі. Паўставала неспакойнае пытанне, ці група
гэтая не заслабая колькасна, ці адпавядае сваёй задачы?
Ці не падвядзе жаўнер, змучаны адступленнем?

Прысутнасць Вярхоўнага Галоўнакамандуючага
была нейкім змяншэннем тых неспакояў - давала гаран-
тыю, што будуць ужыты максімальныя чалавечыя высілкі.

Аднак, з другога боку, тых самых асабістых якасцяў
Вярхоўнага Галоўнакамандуючага - яго моцнай волі і
вялікага аўтарытэту - патрабаваў і паўночны фронт. Пры-
сутнасць маршала ў Варшаве была тым больш пажадана,
што, акрамя волі і аўтарытэту, ён адзін, як бачым з тых
аперацый, меў поўнае адчуванне стратэгічнай рэаль-
насці.

Таму таксама мяркую, што месца Вярхоўнага
Галоўнакамандуючага было хутчэй у Варшаве, дзе пылала
ўся бітва, а не ў Дэмбліне.

Маршал Пілсудскі   пайшоў на вялікі жэст, аддаючы
паўночнаму фронту для абароны дзве трэці сваіх сіл.
Адначасова, аднак, адмовіўся ад абавязку кантролю над

У чаканні ператрусу і арышту па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе Жуль Гярэн замкнуўся 12 жніўня 1899
года, назапасіўшы дастатковую колькасцю зброі і пагражаючы страляць у паліцыянтаў, якія зробяць спробу ўзламаць
дзверы. Урад Вальдэка-Русо, не жадаючы рызыкаваць жыццямі людзей, аддаў перавагу стратэгіі, не ўрываючыся ў
дом сілай, замкнуць усе ўваходы і выхады і ўзяць Гярэна голадам. 20 верасня Гярэн здаўся.

Адданы (разам з П. Дэруледам, М. Габерам і інш.) вярхоўнаму суду (сената) па абвінавачванні ў дзяржаўнай
здрадзе, у дадатак ускладненай аказаным супрацівам уладам, Гярэн быў асуджаны ў студзені 1900 года і прысуджаны
да дзесяці гадоў турмы.

Аблога Гярэна ў "форце Шаброль" выклікала зласлівыя нападкі на ўрад з боку антысемітаў і нацыяналістаў,
але ўрэшце большасць публікі ў здарэнні ўбачыла сілу, а не слабасць урада, і вітала здачу Гярэна даволі аднадушнымі
насмешкамі.

тым, як гэтыя сілы будуць прыменены на фронце; не прад-
бачыў, што яго вялікі план будзе ў вялікай ступені скажоны.

Простай канцэпцыі абароны былі супрацьпастаў-
лены шкодныя планы контрнаступальныя, якія ледзь не
прывялі да пройгрышу бітвы.

Баі пад Варшавай, над Вепжам і Насельскам яшчэ
раз пацвердзілі глыбокую слушнасць некалькі разоў ужо
сказанай адвечнай праўды вайны, лапідарна ўзятай у
Напалеона:

"Калі хочам атакаваць, мусім быць падрыхта-
ванымі да абароны".

На жаль, мы не даацэньвалі тую праўду ані вясной
1920 года ў адносінах да абодвух франтоў, ані ў бітве над
Бугам, ані ў бітве за Варшаву.

 2р  бачу, апрача агавораных, ...  4абз 5р які, маючы...  8р З таго

  3р  на  жаль...  3абз  4р  Варшава...  6р   найбольш  ....4 абз  4р
 ...7абз  3р  будуць ужыты  ...  8абз  1р  Аднак, ...  5р  што,


