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Лиников В. А.

Критический анализ некоторых эпизодов

подпольного движения в г. Запорожье (1942 – 1943 гг.)

В статье произведен источниковедческий анализ базы, на основе которой в советское время 
были написаны публицистические и научные работы о деятельности подпольных групп Н  Г  Гон-
чара и «Ревком»  Проанализирована возможность произведения диверсий на Днепрогэсе, а также 
показания и воспоминания участников указанных групп  Предпринята попытка реконструировать 
возможную мотивацию отдельных подпольщиков к участию в подпольном движении 

Linikov V. A.

The critical analysis of some episodes

of the underground resistance movement in Zaporizhzhya (1942 – 1943)

The publicistic and scientific works on the activities of the underground resistance groups headed 
by M  G  Honchar and the «Revkom» were written on the grounds of that base of sources during the 
Soviet period  The possibility of acts of sabotage at the Dnieper HPS was studied, as well as evidence and 
recollections of the participants of the mentioned groups  An attempt to reconstruct possible motivation 
of individual activists to participate in the underground resistance movement was made 

Антощак М. М.

РОЗУМОВСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ

Під час дослідження бойового шляху 18 та 12 армій фронту, котрі обороняли 
запорізькі землі впродовж 1941 р , роботи з документами Центрального Архіву 
Міністерства Оборони (на той час СРСР), а також в Центральному музеї Зброй-
них Сил СРСР, ми познайомилися з підполковником запасу, головою військово-
історичного товариства при тому ж таки Центральному музеї Збройних Сил, 
військовим пілотом-винищувачем 17 армії, що брала участь у звільненні запорізь-
кої землі в 1943 році, І  Т  Рубльовим  Маючи постійний доступ до Центрального 
Архіву Міністерства Оборони, підполковник Рубльов посприяв нам у пошуці 
матеріалів про військові дії Радянської Армії на території саме запорізького краю  
І  Т  Рубльов також погодився стати консультантом нашої дослідницької праці 

Отож, вивчаючи разом з нашим консультантом бойовий шлях 12 армії в 1943 р , 
ми натрапили на історію Розумовського плацдарму  Цікаво те, що як в радянській 
історіографії, так і в часи вже незалежної України, згаданий епізод військової історії 
досі є напрочуд мало вивченим  Фрагменти подій, що стосуються форсування Дніпра 
радянськими військами в районі міста Запоріжжя, були висвітлені в деяких працях 
узагальненого плану [1; 2; 3]  Більш докладна інформація міститься в мемуарних дже-
релах [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]  В цій статті ми зробили спробу детально відтворити 
події листопада 1943 р , що ввійшли в історію під назвою Розумовський плацдарм 
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Впродовж жовтня-листопада 1943 р  за участю військ 3 Українського фронту на 
північ і південь від Запоріжжя продовжували точитися бої за розширення захоп-
леного в районі Дніпропетровська плацдарму  Війська мали на меті оточити сили 
супротивника, створити загрозливе положення для нацистських військ, що тоді 
тримали оборону на нікопольському плацдармі  Складовою частиною усіх цих 
бойових дій радянських військ було форсування Дніпра південніше Запоріжжя, 
яке велося 6-ою армією 

У зв’язку з відбуттям керівництва 12 армії та низки її формувань, що вели 
оборону північніше Запоріжжя, з фронтового резерву командувачем фронту у 
цьому напрямку було висунуто керівництво 6 армії  Воно здійснило об’єднання 
військ, що тут дислокувалися, а саме 66 стрілкового корпусу (203 і 244 стрілкові 
дивізії), 60 гвардійської та 333 стрілкові дивізії, частини та об’єднання родів військ 
та спеціалізованих формувань, котрі займали оборону на лівому березі Дніпра по 
смузі Ульяновська (30 км на північ від Розумовки), Чагарника (8 км на південний 
захід від Біленького) шириною близько 57 км  Перед новоствореною армією було 
поставлено задачу форсувати Дніпро, захопити на його лівому березі плацдарм та 
вийти до рубежу Капустяна, Ново-Федорівка, Ново-Сергіївський (більше 10 км в 
глибину), надалі розвинути наступ на Томаківку (20 км на північний захід від Ново-
Федорівки), а потім, взаємодіючи з 8 гвардійською армією, що починала наступ з 
півночі, знищити нацистське угрупування на захід від Запоріжжя  Закцентуємо, що 
ширина Дніпра в районі форсування, що мало відбутися, складала 600 – 1 500 м 

Впродовж тривалого часу гітлерівці змогли створити в районі Запоріжжя 
достатньо сильну й добре розвинену в інженерному плані інфраструктуру обо-
рони  Висоти й населені пункти, що були розташовані на правому березі річки, 
дозволили супротивнику спорудити цілу низку потужних опорних пунктів та вуз-
лів спротиву  Останній край їх проходив безпосередньо по високому берегу Дні-
пра  На піщаних мілинах, що облямовували береги, знаходилась бойова охорона, 
яку гітлерівці посилювали на нічний час секретами й патрулями  Перед переднім 
краєм безпосередньо біля водної смуги були встановлені дротяні загороди в один 
чи два, а подекуди навіть три або чотири ряди кілків  Їх прикривали протипіхотні 
міни  Загороди також були оснащені сигнальними пристроями  Оборона нацис-
тів на правому березі Дніпра доповнювалась системою укріплень та спеціальних 
споруд, що їх супротивник встановив на острові Хортиця  

Угрупування ворожих військ перед 6 армією включало три піхотні дивізії 
1 танкової армії  Всі підрозділи знаходилися в першому ешелоні  На північ від 
Запоріжжя й на острові Хортиця, де гітлерівці зосередили основні зусилля, три-
мали оборону 123 й 125 піхотні дивізії  В тилу цих підрозділів в районі Канцеровки 
(12 км північніше від Ново-Федорівки) було зосереджено до 50 танків, що складали 
резерв супротивника  На південь від Запоріжжя на ділянці Розумовка – Біленьке 
оборонялись 294 піхотна дивізія та декілька окремих батальйонів (біля 5 000 чоло-
вік, 45 мінометів і 40 артилерійських гармат) [13, спр  227, арк  10] 

До початку форсування у військах 6 армії налічувалось біля 25 тисяч чоловік, 
більше, ніж 470 гармат та мінометів та 37 відмінних зенітних гармат  

Задача на здійснення операції була отримана 22 листопада  Враховуючи обме-
жені терміни, відведені на її підготовку (біля трьох діб), командування армії основ-
ну увагу зосередило на організації форсування й перегрупування сил і засобів 
дії  Принциповим в рішенні командування 6 армії був вибір ділянки форсування і 
напрямів зосередження основних зусиль  На північ від Запоріжжя, в районі Кіч-
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каса, 66 стрілковий корпус утримував невеликий плацдарм, але відкритий лівий 
берег добре проглядався супротивником, котрий встиг створити на правому березі 
Дніпра потужну оборону  Південніше Запоріжжя на ріці налічувалось достатньо 
островів: Хортиця, Каневський, Біляй і багато інших, що полегшувало форсування  
Лівий берег тут був вкритим рідколіссям та чагарником, що створювало сприятливі 
умови для маскування військ та прихованості вивода їх до ріки  Після ретельної 
оцінки обстановки було прийнято рішення форсувати Дніпро південніше Запо-
ріжжя на ділянці Розумовка – Біленьке, шириною більше ніж 15 км 

Значну увагу приділяли розвідці ділянки форсування  Основні її зусилля спря-
мовувались на відшукування зручних місць для облаштування пунктів переправи 
й шляхів підходу до них  Вся річка від Розумовки до Біленького була розбитою на 
8 ділянок  Стільки ж створили й розвідувальних груп  В результаті за короткий 
строк було розвідано 8 пунктів для облаштування десантних і паромних переправ 
та 3 для наводки наплавних мостів  Відсутність під’їздних шляхів до намічених 
пунктів переправ вимагала прокладки колонних шляхів та підготовки спусків до 
лінії води [14, спр  52, арк  16] 

Командувач армією генерал І  Т  Шльомін провів переогляд, під час якого 
уточнив своє рішення й поставив перед військами задачі  Форсувати Дніпро 
передбачалось в районі островів Біляй та Каневський за участю сил 60 гвардій-
ської та 333 стрілкової дивізії  Одночасно передбачалось силами 66 стрілкового 
корпусу імітувати форсування річки північніше Запоріжжя, щоб розосередити 
увагу супротивника  Усі стрілкові дивізії намічалося мати в першому ешелоні  Для 
нарощування зусиль в резерв армії виводилися два стрілкових полки з 66 стріл-
кового корпусу (по одному від 203 та 244 стрілкових дивізій) 

60 гвардійська стрілкова дивізія (178, 180 й 185 гвардійські стрілкові полки), насту-
паючи в смузі шириною 5 км, повинна була форсувати Дніпро в районі острова Біляй 
на ділянці шириною 2,5 км та заволодіти плацдармом до межі Розумовка, Капустяна  
Лівофлангова 333 стрілкова дивізія (1116, 1118 і 1120 стрілкові полки) отримала зада-
чу починати наступ на смузі шириною близько 10 км та форсувати річку в районі 
острова Каневського на двокілометровій ділянці, в результаті захопити плацдарм до 
межі Капустяна – Ново-Федорівка – Ново-Сергіївський  Спільна глибина задачі 
дивізій досягала 10 км [13, спр  227, арк  18; 14, спр  52, арк  83 – 84] 

Бойові порядки об’єднань ударного угрупування будувались у два ешелони: в 
першому ешелоні дивізії мали по одному, а в другому – по два стрілкових полки 
відповідно  Полки першого ешелону мали форсувати Дніпро, прорвати оборону 
супротивника й захопити плацдарми на глибину 2 – 3 км  Полки другого ешелону 
повинні були після завершення переправи розвинути досягнутий успіх й оволодіти 
межею, що забезпечувала б виконання бойової задачі  Така побудова стрілкових 
дивізій була обумовлена тим, що з табельними засобами для переправи можливо 
було за один рейс перевезти тільки по одному стрілковому полку від кожної диві-
зії  Враховуючи недостатнє посилення армії артилерією, командування сміливо 
масувало її на ділянках форсування об’єднань ударного угрупування  При цьому 
більша частина артилерії та мінометів віддавалася 60 гвардійській та 333 стрілко-
вій дивізіям  Так, 60 гвардійська стрілкова дивізія була посилена 531 мінометним 
та 536 винищувально-протитанковим артилерійським (44 гармати та міномети), а 
333 – 152 гаубичним і 1248 винищувально-протитанковим артилерійським (38 гар-
мат) полками  Окрім того, їх підтримував гвардійський мінометний полк реактив-
ної артилерії  Всього в 60 гвардійській дивізії налічувалось 144, а в 333 стрілковій 
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дивізії – 131 гармата та міномет [13, спр  227, арк  10 – 11, 63, 68; 14, спр  52, 
арк  30 – 33, 86; 15, спр  35, арк  58] 

Для боротьби з артилерією супротивника та підтримки дивізій першого еше-
лону в армії була створена артилерійська група у складі 103 гарматного артиле-
рійського полку та 2 дивізіону 113 артилерійської бригади великої потужності 
(загалом 25 гармат)  Щільність артилерії у смузі форсування армії (без врахування 
армійського резерву) складала всього лише 20 гармат та мінометів на 1 км фрон-
ту, а на ділянках форсування 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій – до 58 та 
65 відповідно  Безумовно, цього не вистачало для надійного подавлення оборони 
супротивника, й командування армії розраховувало компенсувати нестачу за 
рахунок раптового для ворога форсування річки вночі без попередньої артиле-
рійської підготовки 

На момент початку операції в армії було більше 310 човнів, понтонний парк 
Н2П та дерев’яний мостовий парк ДМП  Переважна більшість інженерних сил 
та засобів переправи зосереджувалась на ділянках форсування з’єднань ударної 
групи  Кожна дивізія посилювалась двома інженерними або інженерно-саперними 
батальйонами  60 гвардійська стрілкова дивізія мала більше 170, а 333 – майже 
140 різноманітних човнів  Окрім того, на ділянках форсування обох дивізій за 
допомогою сил 26 та 28 понтонно-мостових батальйонів передбачалось навести 
по три шістнадцятитонних пароми  

Під час розвідки були докладно відпрацьовані питання взаємодії та забезпе-
чення форсування ріки  При цьому узгоджувалися дії передових полків, артиле-
рії та головних сил дивізій між собою, а також з об’єднаннями та частинами, що 
імітували форсування ріки на захід від Запоріжжя  Було відпрацьовано порядок 
дій інженерних військ, що забезпечували саму переправу, організовано зв’язок та 
керування процесом  Враховуючи нічні дії, що мали відбутися, були встановлені 
і узгоджені єдині спільні сигнали зв’язку для взаємодії 

Через обмежений час на підготовку до форсування в армії та дивізіях було 
розроблено тільки планові таблиці переправи через Дніпро [13, спр  227, арк  68; 
14, спр  52, арк  30 – 33]  В армійській плановій таблиці для кожної дивізії були 
визначені ділянки форсування, склад з’єднань та частин, що мали переправлятися, 
терміни переправи, кількість рейсів, засоби для переправи та інженерні війська, 
що виділялись для кожного з’єднання, армійські переправи, строки їх готовності 
та склад військ, що мали переправлятися  

Переправу дивізій при форсуванні Дніпра мали здійснити десятьма рейсами: 
першим планувалось перекинути передові полки з артилерією, другим і третім – 
решту стрілкових полків та частину артилерії посилення, рейсами з четвертого 
по десятий – переправлялись артилерії посилення полків, дивізій та спеціальні 
підрозділи  Завершити переправу намічалося впродовж 15 – 20 годин 

В дивізійних планових таблицях детально визначався склад кожного рейсу, 
засобів для переправи, її пункти для стрілкових полків, вказувалася послідовність 
переправи підрозділів та засоби, що виділялись  На ділянках форсування кожної 
дивізії планувалось мати по два або три пункти десантно-паромних переправ [14, 
спр  52, арк  6 – 7]  Армійські переправи (16-тонні пароми) на ділянках форсування 
60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій мали розпочати роботу через 4 години 
після початку розгортання операції 

З 23-го листопада почалося зосередження інженерних частин та засобів 
переправи у вихідних районах для форсування та побудови під’їздних шляхів  
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Засоби для переправи розвантажувались на відстані 4 – 5 км від берегу, відтак 
підвозилися гужовим транспортом  Відсутність під’їздних шляхів та зручних 
майданчиків для розвертання автомашин з понтонами вимушувала здійснювати 
їх розвантаження в колоні, а потім підтягувати до межі води на 200 – 300 метрів 
вручну  З цією метою від кожної дивізії на період з 24-го по 26-те листопада в 
розпорядження начальника інженерних військ армії виділялося по стрілковому 
батальйону, що дозволило своєчасно зосередити й підготувати засоби для пере-
прави в намічених пунктах переправ 

У вихідних районах робочий стан кожного човна чи парома перевірявся спо-
собом їх спуску на воду  Тут таки впродовж декількох днів особовий склад вправ-
лявся в безшумній греблі, посадці та висадці з засобів переправи 

Для форсування річки вночі в кожному підрозділі були підготовані провід-
ники  Усі засоби переправи за 8 годин до початку форсування були зосереджені 
в заздалегідь оснащених районах на відстані 150 – 200 метрів від межі води [13, 
спр  227, арк  16] 

Для досягнення раптовості дій зосередження сил і засобів в наміченому районі 
форсування здійснювалось вночі з дотриманням найсуворіших мір маскування  
Техніка та особовий склад, що здійснювали нічний маршрут, на ранок ретельно 
маскувались  Одночасно з перегрупуванням імітувалось зосередження сил і засо-
бів на ділянці на північ від Запоріжжя  Там таки з метою дезінформування актив-
но велася розвідка, в тому числі й повітряна [13, спр  227, арк  65 – 66; спр  306, 
арк  40 – 41]  У день форсування Дніпра у смугах 203 та 244 стрілкових дивізій 
планувалося поставити три димові завіси 

До закінчення 25-го листопада війська армії завершили вихід до вихідних райо-
нів  Передовий полк 60 гвардійської стрілкової дивізії розташовувався на відстані 
200 – 300 м від річки, а 333 – на острові Каневський  Решта частин і підрозділів 
цих дивізій знаходилися на відстані 300 – 500 м на схід від ріки  Артилерія займала 
вогневі позиції на відстані 1 – 2 км від річки й була готова відкрити вогонь  Завдяки 
блискуче здійсненим маскуванню та дезінформації командування 1-ої танкової 
армії ворога не змогло встановити ні часу початку, ні району форсування  

Опівночі 25-го листопада по встановленому сигналу реактивні установки здій-
снили залп по супротивнику, що оборонявся у південній частині острова Хортиця  
На цей момент десантні човни вже були винесені вручну до лінії відвалу, тому на 
них швидко завантажились підрозділи 178 гвардійського та 1118 стрілкового пол-
ків  Підрозділи переправлялися безшумно, не відкриваючи вогню  Форсування 
ріки передовими полками в районі островів Біляй та Каневський було цілковитою 
несподіванкою для ворога  Командування супротивника зрозуміло, що радянські 
війська почали форсування лише після того, як більшість стрілкових батальйонів 
першого ешелону вже десантувалася на правий берег й рішучою атакою вибила 
гітлерівців з прибережних укріплень  Але було вже пізно  Під прикриттям вогню 
артилерії з лівого берега та гармат, що вже були переправлені, передові полки 
почали розширювати щойно захоплений плацдарм  До третьої години ранку 26-го 
листопада 178 гвардійський стрілковий полк вів бої на північ від балки Ярок, а 
1118 полк вибивав ворога з Каневського 

Ефективно використовувались засоби для переправи  Після повернення їх 
до лівого берега одразу ж почали переправу стрілкові полки другого ешелону 
дивізій  З понтонів, що використовувались в якості десантних переправ, сапери 
до 4 години ранку зібрали чотири пароми, на яких почала переправу полкова й 
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дивізійна артилерія  Вже до 10 години дня на захоплених плацдармах вели наступ 
по два полки від кожної дивізії 

З метою відволікання уваги супротивника від захопленого плацдарму в районі 
Розумовки проводилися демонстративні дії з подолання ріки на широкому фронті  
З 7 години до 7 30 артилерія завдала ударів по обороні супротивника на північ від 
Запоріжжя у смугах 203 та 244 стрілкових дивізій, а навмисно виділені підрозділи 
в деяких районах почали імітацію форсування Дніпра [13, спр  306, арк  39] 

Опріч цього, з 7 45 до пів на 12-ту у смузі армії на п’яти рубежах ставилися 
димові завіси, три з котрих знаходились на північ від Запоріжжя  Спеціальний 
рубіж димопуску був створений для засліплення ворога, що вів оборону у південній 
частині Хортиці  Демонстративні дії й постановка димових завіс досягли своєї мети  
Увагу гітлерівців від істинного осередку форсування було успішно відволічено 

Частини 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій, долаючи опір ворога, про-
довжували розширювати захоплені плацдарми  До 14 години на правому березі 
Дніпра діяли всі три стрілкові полки 60 гвардійської стрілкової дивізії  Протягом 
дня відбили вісім ворожих контратак  Активний спротив чинив супротивник і під-
розділам 333 стрілкової дивізії також  У другій половині дня збільшила активність 
ворожа авіація, наносячи по бойовим порядкам з’єднань бомбові та штурмові 
удари, особливо в районах Каневський та Олексіївський  Демонструючи геро-
їзм, радянські воїни продовжували просуватись уперед  До 15 години вони вже 
звільнили Розумовку, Каневський і Олексіївський, а до кінця дня дивізії прорвали 
першу позицію головної смуги оборони супротивника та об’єднали захоплені 
плацдарми в один загальний з глибиною до 2 км та біля 8 км по фронту  При цьому 
було знищено й виведено з ладу до 700 гітлерівців, мінометна батарея, дві гармати 
та два танки [13, спр  227, арк  27] 

Після захоплення плацдарму на правому березі Дніпра командувач армії вирі-
шив протягом ночі 27 листопада з частинами 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій 
закріпити зайняті позиці, завершити переправу на плацдарм полків з армійського 
резерву й дивізійної артилерії  І зранку 27 листопада за допомогою ввода у бій 
резерву армії продовжився наступ у напрямку Капустяна – Ново-Федорівка  З цією 
метою були застосовані термінові заходи з переправи максимальної кількості сил 
і засобів на плацдарм  Інженерні війська до кінця 26 листопада додатково підготу-
вали до експлуатації два шістнадцятитонних пароми  Тепер у смузі кожної дивізії 
діяло по 6 паромів  Усі переправи в ніч на 27 листопада працювали з максимальною 
інтенсивністю, перекидаючи резерви та артилерію  Протягом ночі було завершено 
переправу дивізійної артилерії, 907 й 610 стрілкових полків з резерву армії  

Німецьке командування застосовувало заходів, щоб не допустити подальшого 
просування військ 6 армії та скинути їх з правого берега річки  Для цього команду-
вання 1 танкової армії супротивника в ніч на 27 листопада зняло з острова Хортиця 
два піхотні полки та почало їх перекидання в район Нижньої Хортиці й Капустя-
ної  Одночасно сюди перегрупувались піхотний полк та розвідзагін 125 піхот ної 
дивізії  Одначе свої плани супротивник реалізувати не зміг 

О 5 годині ранку 27 листопада після короткої артилерійської підготовки вій-
ська армії силами 60 гвардійської та 333 стрілкової дивізій поновили наступ на 
захопленому плацдармі  Для нарощування удару з армійського резерву у бій було 
введено 907 та 610 стрілкові полки  З’єднання армії просувалися вперед, відбиваю-
чи численні контратаки ворожої піхоти з танками  Особливо активні бої точилися 
за Ново-Олексіївку  Продовжувались вони протягом шести годин  Супротивник 
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здійснював відчайдушні контратаки, але під тиском радянських військ залишив і 
цей населений пункт  Одначе нацистське командування не полишало намагання 
ліквідувати захоплений радянськими військами плацдарм  З метою цього ворог 
спробував ударом по напрямку Олексіївський – Каневський вздовж правого 
берега Дніпра відрізати й знищити з’єднання, що переправилися 

Більше всього у відбитті ворожих контратак армії посприяла авіація 17 повіт-
ряної армії, котрою командував генерал В  А  Судець  Групами по 6 – 10 літаків 
вона завдавала бомбових та штурмових ударів по резервам супротивника, які 
починали рух  За 27 листопада радянські пілоти знищили 2 танки, 90 автомобілів, 
6 гармат, більше 300 чоловік, збили 10 літаків [13, спр  227, арк  32] 

Напружено й самовіддано працювали й інженерні війська  Пароми продовжу-
вали переправу військ, головним чином, артилерії  Для інженерного оснащення 
плацдарму, пунктів укріплення, прокладки колонних шляхів на правий берег 
переправлялись три саперні та два дорожньо-будівельні батальйони  

Підбиваючи підсумки перших днів форсування Дніпра та боїв із захвату та роз-
ширення плацдарму, військова рада армії у спеціальному оголошенні висловила 
подяку усьому особовому складу, що брав участь в операції  Тут таки йшлося про 
необхідність продовжувати безупинно й наполегливо акумулювати сили й засоби на 
захопленому плацдармі, сміливо й рішуче розширювати його  У наступні дні, з 28 по 
30 листопада, з’єднання армії продовжували бої з розширення плацдарму  Почали 
активні бойові дії й правофлангові дивізії армії  В результаті п’яти днів напружених 
боїв з’єднання армії завершили форсування Дніпра південніше Запоріжжя, про-
рвали оборону гітлерівців на правому березі й заволоділи плацдармом, що увійшов в 
історію під назвою «Розумовський»  Захоплений плацдарм (більше 10 км по фронту 
і в глибину) дозволив розгорнути на ньому сили й засоби, необхідні для розвитку 
подальшого наступу  Для супротивника виникла загроза виходу радянських військ 
у тил його угрупування, що тримало оборону на нікопольському плацдармі 

У другій половині дня 29 листопада, коли на відстані 1 км від Розумовки було спу-
щено на воду тридцятитонний паром, почала переправу важка артилерія  До кінця 
30 листопада з’єднання 6 армії завершили переправу на плацдарм останніх своїх 
підрозділів  Для переправи основної маси вантажів (боєприпасів, харчів, військово-
технічного майна) була споруджена паромна переправа в районі острова Біляй 

Надалі війська армії витримали численні удари супротивника, що застосовував 
усі можливості і заходи, щоб ліквідувати Розумовський плацдарм  Проте радян-
ські війська стійко обороняли свої позиції  Відбивши усі ворожі удари, вони не 
лише втримали плацдарм, але й розширили його  Захоплений плацдарм відкривав 
можливість завдати удар на північ у фланг запорізького угрупування ворога та на 
південь в тил ворожих з’єднань на нікопольському плацдармі 
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Разумовский плацдарм

В статье раскрыт один из малоисследованых эпизодов Великой Отечественной Войны – 
форсирование 6 армией реки Днепр вблизи Запорожья осенью 1943 г  Благодаря использованию 
архивных данных, консультации полковника в отставке И  Т  Рублёва и материалам краеведа 
Н  А  Бережного удалось в подробностях воссоздать военную операцию ноября 1943 г  вошедшую 
в историю под названим «Разумовский плацдарм» 

Antozhak M. N.

The Razymovsky springboard 

The article touches one of the most unexplored episodes of The Great Patriotic War – the forsing of 
the Dnieper river near Zaporizzya by the sixth army in the autumn 1943  With the help of the data from 
the archives, the information from the colonel at the rest I  T  Ryblov and the materials of the etnographer 
M  O  Berezhnyu we could reproduce in details the military operation of the year 1943, which went down 
in history under the name «The Razymovsky springboard» 

Андрєєв В. М.

ЗАПОРОЗЬКИЙ КРАЙ ТА ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА
В РЕЦЕПЦІЇ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

Докія Кузьмівна Гуменна (1904, с  Жажків на Київщині, зараз м  Жажків Чер-
каської обл  – 1996, Нью-Йорк, США) – відома українська письменниця, авторка 
більше як 30 томів літературних та публіцистичних творів, громадський діяч  Їй 
випало складне та довге життя, вона була свідком основних трагічних моментів 
вітчизняної та світової історії, знаходилася в центрі культурного життя радянської 
України, часів окупації та української еміграції спочатку в таборах ді-пі на тери-
торії окупованої Німеччини, а згодом на американському континенті  Найбільш 
відомі її твори – «Діти чумацького шляху», «Куркульська вілія», «Листи з степової 
України», «Ех, Кубань ти Кубань хліборобная», «Минуле пливе в майбутнє» та інші 
побудовано на історичному матеріалі з минулого й сьогодення України, багато з 
літературних персонажів мають за прообраз реальних людей, з якими зустрічалася 
авторка під час своїх чисельних подорожей по Україні та за її межами 


