
Агуль на вя до ма, што ў пе ры яд на ра-
джэн ня і ста наў лен ня пар ты зан ска га 
ру ху ў ты ле во ра га асноў най кры ні-
цай па ступ лен ня зброі і бо еп ры па саў 
ста на ві ла ся для іх аку па ва ная тэ ры-
то рыя. Зброю збі ра лі на мес цах ба ёў 
Чыр во най Ар міі і за хоп лі ва лі ў пра ціў-
ні ка. Вя лі кую да па мо гу пар ты за нам 
у гэ тым аказ ва ла мяс цо вае на сель ніц-
тва. З па чат ку вай ны жы ха ры сель скіх 
вё сак збі ра лі зброю і рыш ту нак 
па па лях, ля сах, ба ло тах, ха ва лі, 
а за тым пе ра да ва лі пар ты за нам.

З
А БЕС ПЯ ЧЭН НЕ пар ты зан хар ча-

ван нем, адзен нем, абут кам ад бы-

ва ла ся так са ма за кошт ся лян скіх 

гас па да рак, якія зна хо дзі лі ся ў зо не дзе ян ня 

пар ты зан скіх фар мі ра ван няў. Мяс цо вае на-

сель ніц тва аказ ва ла не ацэн ную да па мо гу 

пар ты за нам, за бяс печ ва ю чы іх звест ка мі 

аб ахо ве ва ен ных аб' ек таў во ра га, чы гу-

нак і пра хо джан ня па іх эша ло наў. Мно гія 

жы ха ры вё сак з'яў ля лі ся пра вад ні ка мі, са мі 

ўдзель ні ча лі ў чы гу нач ных ды вер сі ях. Ты ся-

чы са вец кіх лю дзей з улас най іні цы я ты вы 

і па за дан ні пар ты зан вы кон ва лі не менш 

не бяс печ ную ра бо ту су вяз ных. На пра ця гу 

ўся го пе ры я ду пар ты зан скай ба раць бы мяс-

цо вае на сель ніц тва ства ра ла ўсе ўмо вы для 

іс на ван ня і ба я вой дзей нас ці вя ліз най ар міі 

на род ных мсці ўцаў.

Знач на менш вя до ма пра зва рот ную су-

вязь — ме на ві та пра кан крэт ную да па мо гу 

пар ты зан на сель ніц тву вё сак. І ўсё ж та кія 

звест кі ёсць.

У па чат ку кра са ві ка 1944 го да ЦК КП(б)Б 

на кі ра ваў ды рэк ты ву пад поль ным пар тый-

ным ор га нам аб пра вя дзен ні вя сен няй сяў бы 

ў ты ле во ра га і ака зан ні да па мо гі мяс цо ва му 

на сель ніц тву з бо ку пар ты зан. Ра ён ныя ка-

мі тэ ты пар тыі, у сваю чар гу, ра за сла лі ўка-

зан ні ка ман да ван ню пар ты зан скіх бры гад. 

Чэр вень скі пад поль ны рай кам, на прык лад, 

у мэ тах ака зан ня прак тыч най да па мо гі на-

сель ніц тву ў пра вя дзен ні сяў бы за ма ца ваў 

за пар ты зан скі мі бры га да мі на се ле ныя пунк-

ты ра ё на. Так, за пар ты зан скай бры га дай 

«Раз гром» за ма цоў ва ла ся 50 вё сак, за бры-

га дай «За Со вет скую Белоруссию» — 35, 

за бры га дай імя Шчор са — 59 на се ле ных 

пунк таў.

Пар ты за ны лі чы лі сва ім аба вяз кам ад дзя-

чыць ся ля нам за іх што дзён ную да па мо гу, 

та му ах вот на ад гук ну лі ся і на спра ве па ча лі 

да па ма гаць сель скім жы ха рам. У атрад ных 

май стэр нях ра ман та ваў ся сель гас ін вен тар, 

ад кры ва лі ся куз ні, вы дзя ля лі ся ко ні і аса бо-

вы склад для ўзор ван ня зя мель.

В
АР ТА ад зна чыць, што пар ты за ны з 

улас най іні цы я ты вы бра лі ак тыў ны 

ўдзел у па сяў ных кам па ні ях яшчэ 

ў 1942 і 1943 га дах. Так, у кра са ві ку 1943-га 

ка ман да ван нем пар ты зан скай бры га ды імя 

Аляк санд ра Не ўска га бы лой Ба ра на віц кай 

воб лас ці ў ся лян скія гас па дар кі бы ло на кі-

ра ва на 6 ко ней і 10 пу доў збож жа. Два нац-

ца ці пар ты зан скім сем' ям бы ло  вы да дзе на 

26 пу доў буль бы. На пя рэ дад ні па сяў ной кам-

па ніі 1944 го да атра дам імя Ка лі ноў ска га 

вы шэй на зва най бры га ды бы лі раз мер ка-

ва ны ко ні для апра цоў кі ўчаст каў у вёс ках 

Зу бо ві чы, Дзе вер гі, Ян ца ві чы, За мош ша, 

уста ноў ле на чар го васць, ака за на да па мо га 

пар ты зан скім сем' ям на сен нем: сям'і пар ты-

за на Ка зер ска га бы ло вы да дзе на два пу ды 

яч ме ню, пар ты за на Ма ту се ві ча — чатыры 

пу ды буль бы і пуд яч ме ню і г. д.

2 мая 1944 го да Бя ро заў скі пад поль ны 

рай кам КП(б)Б на кі ра ваў ка ман дзі рам пар-

ты зан скіх бры гад ды рэк ты ву з па тра ба ван-

нем пры няць усе ме ры для пра вя дзен ня 

па сяў ных ра бот у ся лян скіх гас па дар ках 

ра ё на, «каб як ма га больш за се яць збож жа 

і буль бы не толь кі на ўчаст ках ся лян, але і 

на па лях бы лых кал га саў». Ад на ча со ва ка-

ман да ван ню да ру ча ла ся аказ ваць ся лян скім 

гас па дар кам да па мо гу на сен нем, цяг ла вай 

сі лай, на кі роў ваць у вёс кі па маг чы мас ці 

бай цоў атра даў і вы стаў ляць за сло ны для 

ахо вы ся лян, якія пра цу юць у по лі.

Ус па мі на ю чы пра гас па дар чае жыц цё 

ў Клі чаў скай пар ты зан скай зо не, бы лы 

ка ман дзір 752-га пар ты зан ска га атра да 

Ге рой Са вец ка га Са ю за Вік тар Лі вен цаў 

пі саў у сва ёй кні зе «Пар ты зан скі край»: 

«Пра яз джа ю чы па ра ё не, мож на бы ло па-

ба чыць ара тых, якія іш лі за плу гам, а за 

пля чы ма ў іх ві се лі він тоў кі, за по ясам тыр-

ча лі гра на ты».

Н
Е менш сур' ёз на ра ша ла ся пы-

тан не ўбор кі ўра джаю. Не аб ход-

на бы ло не прос та хут ка ўбраць 

ура джай, але і на дзей на сха ваць, каб ён не 

да стаў ся пра ціў ні ку.

На чаль нік шта ба Па лес ка га злу чэн ня 

пар ты зан Г. М. Да рош ка во сен ню 1943 го да 

на кі ра ваў за гад ка ман дзі ру 132-га пар ты-

зан ска га атра да Ры го ру Краў цу аб не аб-

ход нас ці пры няць эк стран ныя ме ры, каб не  

да пус ціць вы ваз аку пан та мі ўра джаю з вё-

сак Ся лю ці чы, Гра баў, Мя хо да ві чы, Боб рык 

і ін шых Пет ры каў ска га ра ё на, дзе пра ціў нік 

кан цэнт ра ваў сі лы і транс парт для за хо пу 

ўра джаю. Ка ман дзі ру атра да прад піс ва ла ся 

ўсім аса бо вым скла дам ака заць да па мо гу 

на сель ніц тву ва ўбор цы ўра джаю, пе ра ка-

наць на сель ніц тва і ад пра віць зжа тае жы та 

і яч мень у лес.

У вёс ках За будзь кі і Дой ні чаў Баб руй-

ска га ра ё на па лі цаі спра ба ва лі за браць са-

бра ны ўра джай і вы вез ці ў свой гар ні зон. 

Да ве даў шы ся пра гэ та, два пар ты зан скія 

атра ды 161-й бры га ды імя Ка тоў ска га за-

га дзя за ня лі вы гад ную па зі цыю, су стрэ лі 

ра баў ні коў аг нём з аў та ма таў і ку ля мё таў 

і вы му сі лі іх уця каць. Як на пі саў пра гэ та 

ў дак лад ной за піс цы ка ман дзір бры га ды 

Анд рэй Ша шу ра: «За мест хле ба атры ма лі 

нем цы ку лі».

Па доб ныя апе ра цыі пра во дзі лі пар ты за-

ны і з мэ тай за ха ван ня ся лян скай жы вё лы.

Яшчэ ў кра са ві ку 1942 го да буй ны атрад 

гіт ле раў цаў ува рваў ся ў вёс ку Стра жы Ста-

ра да рож ска га ра ё на, дзе за браў 80 га лоў 

жы вё лы і аб ра ба ваў на сель ніц тва. Пар ты-

зан скі атрад імя Ча па е ва пад ка ман да ван-

нем Ге ор гія Ста ля ро ва ар га ні за ваў на шля-

ху вяр тан ня ра баў ні коў за са ду і рап тоў ным 

уда рам ад біў усю ска ці ну і на ра ба ва ную 

ма ё масць, якая бы ла вер ну та жы ха рам 

вёс кі.

28 ліс та па да 1942 го да пар ты зан скі 

атрад імя Фрун зэ, які дзей ні чаў у Слуц кім 

ра ё не, пра вёў апе ра цыю па раз гро ме ня-

мец ка га гар ні зо на ў вёс цы Вя сея. Пад час 

бою, якім кі ра ваў ка мі сар атра да Кузь ма 

Пры гу ноў, пар ты за ны за ха пі лі 40 ка роў і 

шмат ін шых хар чо вых та ва раў, тым са мым 

за бяс пе чы лі ся бе пра дук та мі хар ча ван ня 

на пра цяг лы пе ры яд і ака за лі да па мо гу 

ся ля нам і сем' ям пар ты зан, раз даў шы ім 

30 ка роў.

Пар ты за ны 50-й Жыт ка віц кай бры га ды, 

ра ту ю чы мір нае на сель ніц тва ад вы гнан ня ў 

Гер ма нію, ся лі лі мно гія сем'і ў раз мя шчэн ні 

бры га ды, да па ма га лі ім бу да ваць зям лян кі, 

за бяс печ ва лі пра дук та мі хар ча ван ня. Як па-

ве дам ляў у да ня сен ні шта бу Па лес ка га пар-

ты зан ска га злу чэн ня кам брыг гэ тай бры га-

ды, «на сель ніц тву, якое ўра та ва ла ся ад фа-

шыс таў, раз да дзе на 150 ка роў, за хоп ле ных 

пры раз гро ме ня мец кіх гар ні зо наў, больш за 

20 тон збож жа і ін шых пра дук таў».

У ліс та па дзе 1943 го да ка ман дзір атра да 

«Раз гром» Ула дзі мір Чэр мя нёў, да ве даў шы-

ся ад сва іх аген таў аб на ме ры аку пан таў 

пра вес ці апе ра цыю па ада бран ні жы вё лы ў 

на сель ніц тва для ад праў кі ў Гер ма нію, свое-

ча со ва па пя рэ дзіў жы ха роў вё сак Тру бя нок, 

Пры бо ры, Пад дуб'е Сма ля віц ка га ра ё на і 

з да па мо гай аса бо ва га скла ду атра да ар-

га ні за ваў вы ган ска ці ны з на зва ных вё сак 

углыб ле су.

Н
Е за ста ва лі ся без ува гі і аса біс-

тыя зва ро ты і прось бы ся лян да 

ка ман да ван ня пар ты зан скіх фар-

мі ра ван няў. Так, у лі пе ні 1943 го да на імя 

ка ман дзі ра пар ты зан ска га атра да «1 Мая» 

вы шэй зга да най 50-й Жыт ка віц кай бры га ды 

Ула дзі мі ра Дзер ба на па сту пі ла скар га ад 

се ля ні на па сёл ка Пост алы на ад на вяс коў ца 

В. Ва сі леў ска га, які да гля даў пар ты зан ска-

га ка ня і ні ко му яго не да ваў для апра цоў кі 

зям лі, «а ка лі дае, дык па тра буе пла ту, тую, 

якой у лю дзей ня ма, а та му пра шу вас за-

браць у яго ка ня і ад даць та кім лю дзям, якія 

са праў ды бу дуць ста віц ца да гэ та га сум лен-

на, па-гра ма дзян ску». Ка ман дзір рас па ра-

дзіў ся: «За браць ка ня. Пры зна чыць ад каз-

на га за за ха ван не чар го вас ці».

Прад ме там асаб лі ва га кло па ту ў пар ты-

зан бы лі дзе ці. За га ды вай ны з пар ты зан-

скіх аэ ра дро маў у са вец кі тыл бы лі  адп раў-

ле ны ты ся чы дзя цей, якія стра ці лі баць коў. 

Толь кі ў го ра дзе Ар да таў Мар доў скай АССР 

дзей ні ча лі тры дзі ця чыя да мы, вы ха ван ца мі 

якіх ста лі бе ла рус кія дзе ці.

Дзе ля за ха ван ня мір на га на сель ніц тва 

ў мно гіх пар ты зан скіх атра дах ства ра лі-

ся ся мей ныя ла ге ры. Толь кі ў ад ной бры-

га дзе імя Дзяр жын ска га Брэсц кай воб-

лас ці на 1 сту дзе ня 1944 го да дзей ні чаў 

21 ся мей ны ла гер, які на ліч ваў 426 сем' яў 

з коль кас цю 1044 ча ла ве кі, з іх дзя цей — 

501 ча ла век.

Ка ман да ван не пар ты зан скіх бры гад, 

пар тый ныя і кам са моль скія ар га ні за цыі ад-

кры ва лі пры ся мей ных ла ге рах шко лы, дзе 

пра во дзі лі ся за ня ткі з дзець мі. У бры га дзе 

імя Свярд ло ва той жа Брэсц кай воб лас ці 

пра ца ва ла шэсць школ, у якіх на ву ча ла ся 

310 дзя цей. У Ак цябр скім ра ё не бы лой 

Па лес кай воб лас ці ў роз ны час дзей ні ча ла 

восем школ. На стаў ні кі пад бі ра лі ся ў пар-

ты зан скіх атра дах, за ня ткі пра во дзі лі ся ў 

не вя лі кіх пры ста са ва ных па мяш кан нях, а 

вяс ной і ле там пры доб рым на двор'і — пад 

сос на мі.

Пар ты зан скія ўра чы і сёст ры ра та ва лі 

жыц ці ты ся чам мяс цо вых жы ха роў — па-

ра не ным і хво рым, ма ці і но ва на ро джа ным. 

У най ця жэй шых са ні тар ных умо вах, пры 

ад сут нас ці са мых не аб ход ных ме ды ка мен-

таў, апа ра ту ры і ін стру мен таў пра во дзі лі ся 

хі рур гіч ныя апе ра цыі, аказ ва ла ся роз ная 

ме ды цын ская да па мо га. На прык лад, рас-

па ра джэн нем ка ман да ван ня пар ты зан-

ска га атра да імя Кі ра ва, які дзей ні чаў у 

Дра гі чын скім ра ё не, бы ла аб ста ля ва на 

ам бу ла то рыя для ме ды цын ска га аб слу-

гоў ван ня сель ска га на сель ніц тва. Ме ды-

цын скі пер са нал атра да што дзень пры маў 

да 35 ча ла век.

У Ра сон скім ра ё не ўра чы бры га ды імя 

Ста лі на два ра зы на ты дзень спе цы яль на 

вы яз джа лі ў на се ле ныя пунк ты для пры ёму 

хво рых, у асаб лі вых вы пад ках на кі роў ва лі 

іх у бры гад ны шпі таль.

Свое ча со вай ме рай па за ха ван ні мір на га 

на сель ніц тва з'я ві лі ся дзе ян ні ка ман да ван-

ня Асі по віц кай ва ен на-апе ра тыў най гру пы, 

якая пры ня ла ра шэн не абяс шко дзіць тэ ры-

то рыі ва кол вё сак ад авія бом баў, якія бы лі 

скі ну ты ня мец кай авія цы яй пад час кар ных 

экс пе ды цый су праць пар ты зан і не ра за-

рва лі ся.

Не аб ход на па мя таць і ца ніць са праў ды 

вы со кі па тры я тызм жы ха роў вё сак, якія ў 

той час скла да лі боль шую част ку на сель-

ніц тва на шай рэс пуб лі кі. Пар ты за ны гэ та 

ад чу ва лі што дзень і та му, як маг лі, ста ра лі-

ся аба ра ніць сва іх кар міль цаў ад аку пан таў, 

ака заць ім да па мо гу ва ўсіх гас па дар чых 

ра бо тах і ўма ца ваць у іх ду шах ве ру ў пе-

ра мо гу над фа шыз мам.

Ге надзь БАР КУН,

гіс то рык.
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«ЗА БРАЦЬ КА НЯ. 
ПРЫ ЗНА ЧЫЦЬ АД КАЗ НА ГА ЗА ЧАР ГУ»
Як і чым пар ты за ны да па ма га лі мяс цо ва му на сель ніц тву

Кар ці на С. Ра ма на ва «Вяс на ў пар ты зан скай зо не».

Млын у пар ты зан скім ла ге ры.


