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Га доў дзе сяць таму аў та ру гэ тых 
рад коў да вя ло ся вы сту паць пе рад 
афі цэ ра мі ў за па се і ад стаў цы 
ў Мін ску ў До ме афі цэ раў. 
Пас ля лек цыі, як заўжды, 
узніклі пы тан ні. Ад но з іх бы ло 
не звы чай нае: «Пра яко га 
авія цый на га во е на чаль ні ка ча соў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны на пі са на 
менш за ўсё?» Тро хі па ду маў шы, 
я ад ка заў: «Пра 
ге не рал-пал коў ні ка авія цыі 
Мі ка лая Па пі ві на».

У год 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец кіх аку пан таў грэх не ўспом ніць 

ад на го з вы зва лі це ляў Ві цеб ска, Га рад ка, 

Ле пе ля, По лац ка, Ушач і ін шых бе ла рус кіх 

га ра доў.

ГЕ НЕ РАЛ-МА ЁР 
У НЯ ПОЎ НЫЯ 38

Ма лая ра дзі ма Па пі ві на — вёс ка Го ля дзі 

ця пе раш ня га Клін ска га ра ё на Мас коў скай 

воб лас ці. Тут 14 снеж ня 1903 го да па чаў ся 

яго жыц цё вы шлях.

Ма ла ка му вя до ма, што Мі ка лай Па пі-

він быў ад ным з са мых вы со ка аду ка ва ных 

вое на чаль ні каў Чыр во най і Са вец кай Ар міі. 

Ён скон чыў 1-ю аб' яд на ную ва ен ную шко лу 

УЦВК у Маск ве (1924), ва ен на-тэ а рэ тыч-

ную шко лу ВПС у Ле нін гра дзе (1927), 2-ю 

ва ен ную шко лу лёт чы каў у Ба ры са глеб ску, 

КУКС пры Ва ен на-па вет ра най ака дэ міі імя 

пра фе са ра М. Я. Жу коў ска га (1933), Вы-

шэй шыя ака дэ міч ныя кур сы пры Вы шэй-

шай ва ен най ака дэ міі імя К. Я. Ва ра шы ла ва 

(1952).

Ужо ў між ва ен ны пе ры яд ва ен ная служ ба 

Мі ка лая Пі лі па ві ча бы ла звя за на з Бе ла рус-

кай ва ен най акру гай: з чэр ве ня 1929 го да 

ён быў ма лод шым лёт чы кам, ка ман дзі рам 

звя на, ка ман дзі рам і ва ен ка мам асоб на га 

авія цый на га атра да БВА, з мая 1933 го да 

Па пі він слу жыў ка ман дзі рам і ва ен ка мам 

асоб на га кар пус но га авія цый на га атра да, 

ка ман дзі рам лёг ка бам бар дзі ро вач най эс-

кад рыл лі, па моч ні кам ка ман дзі ра лёг ка-

бам бар дзі ро вач най бры га ды Бе ла рус кай 

ва ен най акру гі.

У жніў ні 1939 го да ён быў пры зна ча ны 

ка ман дзі рам 65-й лёг ка бам бар дзі ро вач най 

авія цый най бры га ды, а ў жніў ні 1940-га — 

ка ман дзі рам 1-й рэ зер во вай авія цый най 

бры га ды Ар лоў скай ва ен най акру гі. 26 

каст рыч ні ка 1941 го да Па пі ві ну пры сво і лі 

зван не ге не рал-ма ё ра авія цыі.

Мі ка лай Пі лі па віч стаў удзель ні кам Вя-

лі кай Ай чын най вай ны ў чэр ве ні 1942 го-

да ў якас ці ка ман дзі ра 264-й штур ма вой 

авія цый най ды ві зіі. 16 ве рас ня 1942-га яго 

пры зна чы лі на мес ні кам ка ман ду ю ча га 3-й 

па вет ра най ар міі.

ГРА МІ ЛІ 
КАР НЫЯ АТРА ДЫ

З 26 мая 1943 го да і да кан ца Вя лі кай Ай-

чын най вай ны ге не рал Па пі він ста но віц ца 

ка ман ду ю чым 3-й па вет ра най ар мі яй Ка лі-

нін ска га (з 26 каст рыч ні ка — 1-га Пры бал-

тый ска га фрон ту). 28 ве рас ня 1943 го да ён 

быў уда сто е ны зван ня ге не рал-лей тэ нан та 

авія цыі.

Пад яго ка ман да ван нем час ці ар міі 

ўдзель ні ча лі ў Сма лен скай, Не вель скай і 

Га ра доц кай на сту паль най апе ра цы ях, у вы-

зва лен ні тэ ры то рыі Сма лен скай воб лас ці і 

паў ноч на-ўсход ніх ра ё наў Бе ла ру сі.

У лю тым-са ка ві ку 1944 го да 3-я па вет-

ра ная ар мія пры ня ла ак тыў ны ўдзел у на-

ступ лен ні пад Ві цеб скам.

Ад на ча со ва з імем ка ман дар ма 3-й 

па вет ра най Па пі ві на звя за на вы ка нан-

не спе цы яль ных за дан няў ка ман ду ю ча га 

вой ска мі 1-га Пры бал тый ска га фрон ту 

Іва на Баг ра мя на і Ва ен на га са ве та гэ та га 

фрон ту па за бес пя чэн ні ба я вых дзе ян няў 

бе ла рус кіх і сма лен скіх пар ты зан. Ма ла 

ка му вя до ма, але для та го, каб вы ка наць 

гэ тыя за дан ні, лёт чы кі 3-й па вет ра най ар-

міі ажыц ця ві лі 3700 са ма лё та-вы ле таў, 

пе ра вез лі ў тыл во ра га 1500 спе цыя ліс-

таў пар ты зан скай ба раць бы, да ста ві лі 

270 тон бо еп ры па саў, уз бра ен ня і ме ды ка-

мен таў, эва куя ва лі больш за 2000 па ра не-

ных і хво рых.

У кра са ві ку 1944 го да Ва ен ны са вет 1-га 

Пры бал тый ска га фрон ту па ста віў за да чу 

3-й па вет ра най ар міі ака заць са дзей ні чан не 

на род ным мсці ўцам Бе ла ру сі.

Па вод ле звес так бе ла рус кіх гіс то ры каў, 

ка ман да ван не гэ тай ар міі на ча ле з ге-

не рал-лей тэ нан там Мі ка ла ем Па пі ві ным і 

Бе ла рус кі штаб пар ты зан ска га ру ху рас-

пра ца ва лі план раз гро му кар ных атра даў. 

Бы ло вы ра ша на на нес ці шэ раг ма гут ных 

уда раў па во ра гу. Каб яны бы лі дзейс ны-

мі, з 20 да 27 кра са ві ка 1944 го да пра вя лі 

раз вед ку, а по тым экі па жы ба я вых ма шын 

пад ня лі ся ў па вет ра. Яны аб ры ну лі свой 

смя рот ны ўдар у ра ё не Меж на, Аст раў лян, 

Бя ро за ва, Га рад ка, Чарсць ян, Дуб ро вік, 

Стоўб цаў. Гэ та ба я вое за дан не вы ка на лі 

пад раз дзя лен ні 314-й нач ной бам бар дзі-

ро вач най авія цый най ды ві зіі.

Пас ля ўда раў па ня мец кіх аэ ра дро мах 

у По лац ку і Уле авія цыя пра ціў ні ка знач на 

зні зі ла сваю ак тыў насць у гэ тым ра ё не.

Дзя ку ю чы пад трым цы авія цыі вя лі кая 

част ка пар ты зан скіх бры гад Ушац ка га ра ё-

на вый шла з акру жэн ня. Па да ня сен ні Ге роя 

Са вец ка га Са ю за, пал коў ні ка Ула дзі мі ра 

Ла бан ка, які кі ра ваў ба я вы мі дзе ян ня мі пар-

ты зан у ра ё не Ушач, уда ры лёт чы каў 3-й 

па вет ра най ар міі бы лі вель мі эфек тыў ныя 

і ака за лі пар ты зан скім бры га дам знач ную 

да па мо гу.

КРЫ ЛА ТЫЯ 
ПА МОЧНІ КІ ПАР ТЫ ЗАН

3-я па вет ра ная ар мія ажыц цяў ля ла 

так са ма транс пар ці роў ку бо еп ры па саў і 

спе цыя ль ных гру заў у тыл во ра га. Час ці і 

злу чэн ні гэ тай ар міі ў кра са ві ку 1944 го да 

вы кон ва лі скла да ныя за да чы, па стаў ле ныя 

ка ман ду ю чым вой ска мі 1-га Пры бал тый-

ска га фрон ту Іва нам Баг ра мя нам. Асаб-

лі ва па спя хо ва бы ло вы ра ша на пы тан не 

аб са дзей ні чан ні пар ты зан скім бры га дам 

Ушац ка га ра ё на, якое ста ла га лоў ным у 

дру гой па ло ве кра са ві ка 1944 го да.

Экі па жы 3-й па вет ра най ар міі час та пры-

хо дзі лі на да па мо гу на род ным мсці ўцам ін-

шых пар ты зан скіх зон. 14 са ка ві ка 1944 

го да з Сен нен скай зо ны па ра дыё па ве-

да мі лі, што ня мец кія вой скі рас па ча лі су-

праць пар ты зан скіх бры гад кар ную экс пе-

ды цыю сі ла мі пя хо ты, пад тры ма най тан ка мі 

і бро не ма шы на мі. Пар ты за ны пра сі лі пры 

лю бым на двор'і да ста віць ім бо еп ры па сы. 

На вы ка нан не гэ тай за да чы са скла ду 

105-га гвар дзей ска га асоб на га авія цый на-

га пал ка і 389-га авія цый на га пал ка бы ло 

вы дзе ле на 23 экі па жы. Ме тэа ўмо вы бы лі 

над звы чай скла да ныя. Да цэ лі пра бі лі ся 

толь кі два экі па жы, у тым лі ку ма лод ша га 

лей тэ нан та Шу та ва з 389-га авія пал ка, які 

здзейс ніў пад час па сад кі подз віг.

Пар ты за ны, на тхнё ныя гэ тым подз ві гам, 

да лі ад пор кар ні кам. Гэ та ад бы ло ся не да-

лё ка ад вёс кі Ста рая Бе лі ца Сен нен ска га 

ра ё на.

Са мы аў та ры тэт ны да след чык тэ мы 

«Да па мо га са вец кай авія цыі бе ла рус кім 

пар ты за нам у га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны» бе ла рус кі гіс то рык Мі ка лай Яку боў скі, 

які на пі саў ра зам са сва ім сы нам Ула дзі-

мі рам Яку боў скім кні гу «Кры ла тыя па моч-

ні кі пар ты зан», у гу тар цы з аў та рам гэ тых 

рад коў за зна чыў: «З усіх па вет ра ных ар мій 

Чыр во най Ар міі, якія ва я ва лі на бе ла рус кай 

зям лі ў 1944 го дзе, са мую вя лі кую да па мо гу 

бе ла рус кім пар ты за нам ака за ла 3-я па вет-

ра ная ар мія 1-га Пры бал тый ска га фрон ту 

пад ка ман да ван нем ге не рал-лей тэ нан та 

авія цыі Мі ка лая Па пі ві на».

Ле там 1944 го да 3-я па вет ра ная ар мія 

ўдзель ні ча ла ў ад ной з най буй ней шых стра-

тэ гіч ных на сту паль ных апе ра цый Чыр во най 

Ар міі — Бе ла рус кай, склад ні ка мі якой бы лі 

Ві цеб ска-Ар шан ская, По лац кая і Шаў ляй-

ская на сту паль ныя апе ра цыі. У іх хо дзе 

бы лі раз гром ле ны по лац кая і па ня веж ска-

шаў ляй ская гру поў кі вер мах та.

«ДА РО ГА СМЕР ЦІ» 
ДЛЯ ФА ШЫС ТАЎ

У 1974-м у Маск ве вый шла ў свет 2-е 

вы праў ле нае і да поў не нае вы дан не кні гі 

«Вы зва лен не Бе ла ру сі. 1944». У ёй пад 

наз вай «Во і ны-пры бал тый цы ў біт вах за 

Бе ла русь» зме шча ны ар ты кул Мар ша ла 

Са вец ка га Са ю за Іва на Баг ра мя на, які пад-

час апе ра цыі «Баг ра ці ён» ка ман да ваў вой-

ска мі 1-га Пры бал тый ска га фрон ту. Там 

ёсць та кія рад кі: «Эфек тыў ную пад трым ку 

пя хо це ака за лі лёт чы кі ге не ра ла Па пі ві на. 

Яны пе ра тва ры лі ша шу Ві цебск — Ле пель 

з да ро гі ад ступ лен ня ў «да ро гу смер ці», 

як на зва лі яе па лон ныя нем цы. Са праў ды, 

уся ша ша ад Кам ня да Ле пе ля ўяў ля ла су-

цэль ныя мо гіл кі фа шысц кай тэх ні кі, тру паў 

ва ро жых сал дат і афі цэ раў».

Жы ха рам на шай кра і ны ці ка ва і прын-

цы по ва важ на, што ме на ві та за ўме лае ка-

ман дзір скае май стэр ства і ва ен ны та лент, 

пра яў ле ныя ка ман ду ю чым 3-й па вет ра най 

ар мі яй пад час апе ра цыі «Баг ра ці ён», ге не-

рал-лей тэ нан ту авія цыі Мі ка лаю Па пі ві ну 

19 жніў ня 1944 го да бы ло пры свое на зван-

не ге не рал-пал коў ні ка авія цыі.

Во сен ню 1944-га — у сту дзе ні 1945 го да 

час ці і злу чэн ні ар міі ак тыў на ўдзель ні ча лі 

ў Пры бал тый скай стра тэ гіч най на сту паль-

най апе ра цыі. У лю тым 1945-га 3-я па вет-

ра ная ар мія пе ра ба зі ра ва ла ся на кё нігс-

берг скі на пра мак і з 24 лю та га ўвай шла 

ў апе ра тыў нае кі ра ван не ка ман ду ю ча га 

1-й па вет ра най ар мі яй 3-га Бе ла рус ка га 

фрон ту ге не рал-пал коў ні ка авія цыі Ці ма-

фея Хру кі на.

За ўме лае кі раў ніц тва авія цый ны мі злу-

чэн ня мі, за ва я ван не па на ван ня ў па вет ры і 

бес пе ра пын ную пад трым ку на зем ных вой-

скаў Чыр во най Ар міі пад час Ус ход не-Прус-

кай стра тэ гіч най на сту паль най апе ра цыі 

19 кра са ві ка 1945 го да Мі ка лаю Па пі ві ну 

бы ло пры свое на зван не Ге роя Са вец ка га 

Са ю за.

З 5 мая 1945 го да 3-я па вет ра ная ар мія 

бы ла пе ра да дзе на ў апе ра тыў нае кі ра ван-

не ка ман ду ю ча га вой ска мі Ле нін град ска га 

фрон ту Мар ша ла Са вец ка га Са ю за Ле а ні-

да Го ва ра ва.

А ВІ ЦЕБ ШЧЫ НА 
ПА МЯ ТАЕ?

Пас ля вай ны Мі ка лай Па пі він ка ман да-

ваў 3-й па вет ра най ар мі яй, 1-й па вет ра най 

ар міяй да лё кай авія цыі, 10-й па вет ра най 

ар мі яй, слу жыў на мес ні кам Га лоў на ка-

ман ду ю ча га ВПС Уз бро е ных сіл СССР па 

бу даў ніц тве і аб ста ля ван ні аэ ра дро маў і па-

вет ра ных трас, на мес ні кам ка ман ду ю ча га 

30-й па вет ра най ар мі яй, ка ман ду ю чым ВПС 

Таў ры час кай ва ен най акру гі, ка ман ду ю чым 

34-й па вет ра най ар мі яй.

З 16 кра са ві ка 1961 го да ён зна хо дзіў ся 

ў ад стаў цы.

Ся род яго ўра да вых уз на га род — два 

пал ка вод чыя ор дэ ны — Су во ра ва 1-й сту-

пе ні і Ку ту за ва 1-й сту пе ні, а так са ма два 

ор дэ ны Ле ні на, ча ты ры ор дэ ны Чыр во на га 

Сця га і мно гія ме да лі.

Вёс ка Го ля дзі Клін ска га ра ё на Мас коў-

скай воб лас ці, дзе на ра дзіў ся Мі ка лай Па пі-

він, на зва ная яго імем. Імя Мі ка лая Па пі ві на 

так са ма пры свое на ад ной з най ста рэй шых 

ву ліц го ра да Клі на, траў ле ру Ка лі нінг рад-

ска га пор та. У Клін скім края знаў чым му зеі 

за хоў ва ец ца па рад ны мун дзір Ге роя Са-

вец ка га Са ю за, ге не рал-пал коў ні ка авія цыі 

Мі ка лая Па пі ві на (з кор ці кам і шаш кай).

Адзін з са мых та ле на ві тых са вец кіх вое-

на чаль ні каў, Ге рой Са вец ка га Са ю за, ге-

не рал-пал коў нік авія цыі Мі ка лай Па пі він 

тра гіч на за гі нуў 19 кра са ві ка 1963 го да ў 

аў та ма біль най ка та стро фе ў го ра дзе Тбі-

лі сі. Яму ішоў 60-ы год. Мі ка лай Пі лі па віч 

па ха ва ны ў Маск ве на Но ва дзя во чых мо-

гіл ках.

На жаль, імя ад на го з вы зва лі це ляў 

Бе ла ру сі ад ня мец кіх аку пан таў у 1944 го-

дзе Мі ка лая Па пі ві на да гэ та га ча су не ўве-

ка ве ча на ні ў ад ным з на се ле ных пунк таў 

Ві цеб скай воб лас ці, вы зва лен ню якой шмат 

у чым спры я ла авія цыя 3-й па вет ра най ар-

міі 1-га Пры бал тый ска га фрон ту пад яго 

ка ман да ван нем.

Эма ну іл ІО ФЕ, ва ен ны гіс то рык, 

пра фе сар БДПУ імя М. Тан ка, 

док тар гіс та рыч ных на вук.

Мі ка лай Па пі він (зле ва) на Па ра дзе Пе ра мо гі 24 чэр ве ня 1945 го да ў Маск ве.

Вы зва лі це ліВы зва лі це лі

ЁН КА МАН ДА ВАЎ 
3-й ПА ВЕТ РА НАЙ АР МІ ЯЙ


