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ВЕЛЬ МI важ на бы ло вы браць 

доб рую пля цоў ку для дыс-

ла ка цыi пар ты зан ска га атра да цi 

не каль кiх атра даў у скла дзе бры-

га ды. Па-пер шае, яна па вiн на бы ла 

зна хо дзiц ца ўда ле чы нi ад вя лi кiх 

да рог, у цяж ка да ступ ным мес цы. 

Гэ та за бяс печ ва ла ла ге ру доў-

гую i ад нос на спа кой ную ста ян ку. 

Звы чай на ў та кiх мес цах на род ныя 

мсцi ўцы ўлас ны мi сi ла мi, а ча сам з 

да па мо гай ся лян бу да ва лi жы лыя 

зям лян кi, млы ны, роз ныя май стэр-

нi, шпi та лi, стай нi, ры лi ка ло дзе-

жы. Так, на прык лад, пар ты зан скi 

атрад «Сцяг» бры га ды «Раз гром», 

якi дзей нi чаў у Чэр вень скiм, Ба-

ры саў скiм i Сма ля вiц кiм ра ё нах, з 

лiс та па да 1942-га i да злу чэн ня з 

час ця мi Чыр во най Ар мii зна хо дзiў-

ся на ад ным мес цы, ня гле дзя чы на 

ча ты ры ва ро жыя бла ка ды мяс цо-

ва га ляс но га ма сi ву.

З пер шых дзён ба раць бы ў ты-

ле во ра га пе рад ка ман дзi ра мi паў-

ста ла пы тан не хар чо ва га за бес-

пя чэн ня. Асаб лi ва аб васт ры ла ся 

сi ту а цыя ў 1943 го дзе, ка лi коль-

касць фар мi ра ван няў i аса бо ва га 

скла ду знач на вы рас ла. У спра ва-

зда чах кан ста ту ец ца, што вя лi кая 

коль касць пра дук таў зда бы ва ла ся 

за кошт кан фiс ка цыi iх у сем' яў па-

лi ца яў, пад час раз гро му ва ро жых 

гар нi зо наў, або заў. Але асноў най 

кры нi цай хар чо вых па ста вак увесь 

час за ста ва лi ся ся лян скiя гас па-

дар кi.

За кож ным атра дам за ма цоў-

ва лi ся вёс кi, раз ме шча ныя ў зо не 

яго дзей нас цi. Ка ман дзi ры атра-

даў пры зна ча лi ка мен дан таў з лi-

ку жы ха роў вё сак. На прык лад, у 

на стаў лен нi ка мен дан там, за цвер-

джа ным упаў на ва жа ным ЦК КП(б)

Б i БШПР па Ба ра на вiц кай воб лас-

цi ге не рал-ма ё рам Чар ны шо вым, у 

ад ным з пунк таў вы зна ча ла ся, што 

«на рых тоў ка пра дук таў пар ты за-

на мi, вы ка ры стан не транс пар ту ся-

лян, а так са ма пры пы нак пар ты зан 

на нач лег, ад па чы нак ад бы ва юц ца 

вы ключ на па ўка зан нi ка мен дан та, 

а бяз мэт авае зна хо джан не пар ты-

зан у вёс ках ка тэ га рыч на за ба ра-

ня ец ца».

На сель нiц тва гэ тых вё сак аб-

кла да ла ся па дат кам з раз лi ку ў 

ся рэд нiм адзiн-два пу ды збож жа,

два-тры пу ды буль бы з да рос ла га 

жы ха ра ў год. Чыр во на ар мей скiя 

i пар ты зан скiя сем'i ад гэ тых па-

вiн нас цяў вы зва ля лi ся. Са бра ныя 

ў на сель нiц тва пра дук ты хар ча-

ван ня зво зi лi ся ў лес i за хоў ва лi ся 

не да лё ка ад ла ге ра. Та кiм чы нам 

ства раў ся рэ зер во вы хар чо вы за-

пас, якi вы ка рыс тоў ваў ся ў пе ры яд 

вяс но ва га без да рож жа, для па трэб 

шпi та ляў, у iн шых не прад ба ча ных 

сi ту а цы ях.

Амаль усе ка ман дзi ры ў спра-

ва зда чах скар дзi лi ся на па ста ян-

ны не да хоп со лi. Не бы ло яе i ў 

на сель нiц тва, та му да во дзi ла ся 

па сы лаць аген таў у га ра ды i буй-

ныя на се ле ныя пунк ты з за дан нем 

рас ста рац ца сол лю. Вя лi кае зна-

чэн не ме ла свое ча со вая на рых-

тоў ка су ха роў. Фак тыч на толь кi 

су ха ры вы ра та ва лi жыц цi сот ням 

на род ных мсцi ўцаў пад час ва ро-

жых бла кад.

ЧА САМ пар ты за ны не маг-

лi па дзя лiць па мiж са бой 

вёс кi, якiя за бяс печ ва лi iх хар ча-

ван нем. Бы лi вы пад кi, ка лi да хо-

дзi ла да пры мя нен ня зброi. Вось 

пра што 14 снеж ня 1943 го да пi саў 

сак ра тар Ма гi лёў ска га пад поль на-

га РК КП(б)Б I. Стан ке вiч ка ман дзi-

ру пар ты зан ска га пал ка «Тры нац-

цаць» С. Гры шы ну: «Па на яў ных 

звест ках, бай цы i ка ман дзi ры пад-

раз дзя лен няў ва ша га пал ка ад бi-

ра юць ка роў у сем' яў пар ты за наў, 

а так са ма ро бяць на рых тоў ку пра-

дук таў у вёс ках, дзе дыс ла ку юц ца 

iн шыя атра ды i дзе ў на сель нiц тва 

шля хам аб кла дан ня ўжо ўзя тыя 

пра дук ты хар ча ван ня».

Праз не ка то ры час Стан ке вiч 

зноў звяр та ец ца са скар гай на дзе ян -

нi пар ты зан пал ка. Гэ тым ра зам 

ён на кi роў вае лiст сак ра та ру Ма-

 гi лёў ска га пад поль на га аб ка ма 

Д. Маў чан ска му: «Пар ты за ны пал ка

Гры шы на па вод зяць ся бе не на-

леж ным чы нам у на шым ра ё не 

(Бя лы нiц кiм. — Аўт.), iг на ру юць i 

не жа да юць вы кон ваць на шы за га-

ды. На прык лад, у ноч на 15 снеж ня 

1943 го да гру па пар ты зан гэ та га 

пал ка за бра ла ўсiх ка роў у жы ха роў 

вёс кi В. Бяс евi чы, а ў вёс цы Га ра-

дзi шча рас ка па лi яму са збож жам, 

за бра лi ску ру ў шаў ца, якi шыў бо-

ты для пар ты зан 113 атра да».

Не менш вост ра ста я ла пы тан не 

за бес пя чэн ня пар ты зан адзен нем 

i абут кам. I тут да во дзi ла ся звяр-

тац ца па да па мо гу да мяс цо ва га 

на сель нiц тва. У спра ва зда чы пар-

ты зан скай бры га ды iмя Н. Ф. Гас-

тэ лы бы лой Вi лей скай воб лас цi 

ка ман дзi ры пры зна юц ца: «Аб мун-

дзi ра ван нем бры га да, га лоў ным 

чы нам, за бяс печ ва ла ся з да па-

мо гай мяс цо ва га на сель нiц тва, у 

яко га кан фiс коў ва лi ся ў пер шую 

чар гу прад ме ты ва ен най унi фор-

мы: поль скiя мун дзi ры, ша ра ва ры, 

ар мей скiя бо ты. Спа га ня ла ся ў на-

сель нiц тва так са ма праз мер ная 

коль касць па лат на, бя лiз ны». Ка-

ман да ван не 152-га пар ты зан ска га 

пал ка во сен ню 1943 го да вы да ла 

спе цы яль ны за гад аб пад рых тоў-

цы да зi мы, у якiм прад пiс ва ла ся 

«мець у кож най ро це свай го шаў ца 

i краў ца, ар га нi за ваць ся род на-

сель нiц тва збор ста рых ва лё нак, 

ка жу хоў, ша пак, шта ноў i г. д., пра-

вес цi iх ра монт».

НАЙ ВЯ ЛIК ШЫМ злом у пар-

ты зан скiх атра дах лi чы ла ся 

п'ян ства, i ка ман да ван не пры ма ла 

раз на стай ныя ме ры ўздзе ян ня на 

ама та раў «зя лё на га змія». Пра во-

дзi ла ся вы ха ваў чая ра бо та ся род 

бай цоў i ка ман дзi раў, з на сель нiц-

твам вё сак. Ка лi гэ тыя ме ры не 

пры но сi лi вы нi ку, да во дзi ла ся кан-

фiс коў ваць i знi шчаць са ма гон ныя 

апа ра ты. Так, згод на з вы нi ко вай 

спра ва зда чай ка ман да ван ня асоб-

на га атра да «Ба я вы» iмя Ду на е ва, 

якi дзей нi чаў у Дзят лаў скiм ра ё не, 

у зо не дзе ян ня атра да бы ло знi-

шча на 36 апа ра таў.

На ма раль ны стан бай цоў пар-

ты зан скiх атра даў вя лi кi ўплыў 

аказ ва лi i дзяў ча ты-пар ты зан кi. 

Мно гiя з iх ха дзi лi ра зам з бай ца-

мi на ба я выя за дан нi, а ў ла ге ры 

зай ма лi ся бы та вы мi пы тан ня мi: га-

та ва лi ежу, мы лi бя лiз ну, да гля да лi 

па ра не ных, пад трым лi ва лi чыс цi ню 

i па ра дак, удзель нi ча лi ў мас тац-

кай са ма дзей нас цi... Зна хо джан не 

дзяў чат у атра дах на тхня ла бай-

цоў на подз вi гi, дыс цып лi на ва ла 

iх. З iн ша га бо ку, за ка ха ныя па ры 

час ця ком за бы ва лi аб пiль нас цi, 

не да сы па лi, што ад бi ва ла ся на 

ня сен нi ка ра вуль най служ бы, вы-

ка нан нi iн шых аба вяз каў. Ха рак-

тэр най у гэ тым сэн се з'яў ля ец ца 

на тат ка ў сцян ной га зе це 2-й ро ты 

пар ты зан ска га атра да «Раз гром» 

Мiн скай воб лас цi, у якой пар ты за-

ны кры ты ку юць свай го та ва ры ша 

Ган ну Крас но ву: «Сто я чы на па сту, 

Крас но ва вы ра шы ла вы ка рыс таць 

гэ ты час як мо мант для спат кан-

ня. За быў шы ся пра свае аба вяз кi, 

яна вы каз ва ла свае лю боў ныя па-

чуц цi пар ты за ну Кар шу ну, нi чо га 

не за ўва жа ю чы ва кол. Гэ та не да 

тва ру Крас но вай, вель мi со рам-

на пе рад усi мi пар ты за на мi, пе рад 

Ра дзi май».

Асоб ныя ка ман дзi ры лi чы лi, 

што пры сут насць у атра дах жан-

чын ад моў на ўплы вае на бая-

здоль насць i дыс цып лi ну пар ты-

зан. Яны пе ра во дзi лi жан чын у 

ся мей ныя ла ге ры, не да пус ка лi iх 

да ба я вых апе ра цый, па збаў ля-

лi зброi. А ка ман дзiр 1-й Мiн скай 

пар ты зан скай бры га ды ў свой час 

на ват вы даў за гад, якi за ба ра няў 

за клю чэн не шлю баў па мiж пар ты-

за на мi i пар ты зан ка мi. Ся род да-

ку мен таў ЦККП(б)Б, якiя за хоў ва-

юц ца ў На цы я наль ным ар хi ве Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь, ёсць да ку мент 

«Аб ста не бры га ды Дзер ба на», у 

якiм ра зам з iн шы мi не да хо па мi 

ад зна ча ец ца i па га лоў ная жа нiць-

ба ка манд на га скла ду з дзяў ча-

та мi-пар ты зан ка мi: «У бры га дзе 

амаль усе ка ман дзi ры ажа нi лi ся 

i ўсю ўва гу ад да юць ма ла дым 

жон кам... У вы нi ку — ня ма ка му 

пра ца ваць на кух нi, ха дзiць на ба я -

выя апе ра цыi. Пры чы на — ад-

 сут насць на ла джа най пар тый най 

ра бо ты з бо ку як Ба ры саў ска га 

парт цент ра, так i парт ар га нi за цыi 

бры га ды».

ПАР ТЫЙ НЫЯ i кам са моль-

скiя ар га нi за цыi пар ты-

зан скiх атра даў удзя ля лi вя лi кую 

ўва гу ад па чын ку i воль на му ча су 

пар ты зан. Як пра вi ла, агуль ным 

днём ад па чын ку з'яў ля ла ся ня дзе-

ля. У гэ ты дзень, акра мя ня сен ня 

вар та вой служ бы, бай цы i ка ман-

дзi ры нi да якiх iн шых за ня ткаў 

не пры цяг ва лi ся. Аса бо вы склад 

пры во дзiў у па ра дак аб мун дзi-

ра ван не, стрыг ся, мыў ся ў лаз нi. 

Пра во дзi лi ся спа бор нiц твы па пад-

няц цi ця жа раў, ба раць бе, бай цы 

гу ля лi ў да мi но, шах ма ты, шаш кi, 

а па ве ча рах спя ва лi пес нi i на ват 

ла дзi лi тан цы.

Ча сам пар ты зан ская ве ся лосць 

вы хо дзi ла за рам кi да зво ле на га. 

Не вы пад ко ва ка ман дзiр пар ты зан-

ска га злу чэн ня Брэсц кай воб лас цi 

С. Сi кор скi 13 чэр ве ня 1943 го да 

вы даў з гэ тай на го ды спе цы яль ны 

за гад, якi прад пiс ваў: з 20 га дзiн 

ве ча ра да 8 ра нi цы «вы трым лi ваць 

у ла ге рах поў ную цi шы ню» i вы кон-

ваць шэ раг iн шых мер па мас кi роў-

цы i за ха ван нi ла ге ра.

А вось за гад па пар ты зан скiм 

атра дзе № 537, якi дзей нi чаў у 

Кi раў скiм ра ё не, быў больш ка тэ-

га рыч ны, асаб лi ва ў ад но сi нах да 

жан чын-пар ты за нак: «Жа но ча му 

пер са на лу ка тэ га рыч на за ба ра-

няю на сiць бе лыя блуз кi, спад нi-

цы, хуст кi або бе рэ ты. За ба ра няю 

так са ма ў ла ге ры тан цы, iг ру на 

му зыч ных iн стру мен тах, спе вы i 

гуч ныя раз мо вы».

Ня гле дзя чы на ўсе цяж кас цi 

пар ты зан ска га жыц ця i ба я вой 

дзей нас цi, уза е ма ад но сi ны па мiж 

пар ты за на мi i на сель нiц твам у пе-

ра важ най боль шас цi за сноў ва лi ся 

на ўза ем най вы руч цы i ра зу мен-

нi агуль най мэ ты — ба раць бы з 

ня мец ка-фа шысц кi мi за хоп нi ка мi. 

На сель нiц тва ба чы ла ў пар ты за-

нах сва iх аба рон цаў i аказ ва ла iм 

раз на стай ную да па мо гу.

Ге надзь БАР КУН, гiс то рык.

Як гэ та бы лоЯк гэ та бы ло

БА Я ВЫЯ ПОС ПЕ ХI 
ШМАТ У ЧЫМ 
ЗА ЛЕ ЖА ЛI АД БЫ ТУ,
або Пра што па ве дам ля юць пар ты зан скiя ле та пi сы

Ад ра зу пас ля злу чэн ня з час ця мi Чыр во най Ар мii ў кан цы 

1943-га i да па ло вы 1944 го да ка ман да ван ню пар ты зан скiх 

фар мi ра ван няў не аб ход на бы ло прад ста вiць у Бе ла рус кi 

штаб пар ты зан ска га ру ху (БШПР) вы нi ко вую спра ва зда чу 

аб дзей нас цi сва iх бры гад i атра даў. БШПР на ват рас пра ца ваў 

спе цы яль ную фор му спра ва зда чы i ра за слаў яе ва ўсе 

злу чэн нi, якiя дзей нi ча лi ў ты ле пра цiў нi ка. Яна ўклю ча ла 

раз дзе лы аб уз нiк нен нi атра да, яго ба я вой дзей нас цi, 

пар тый на-па лi тыч най ра бо це, да па мо зе «вя лi кай зям лi», 

паў ся дзён ным жыц цi i по бы це пар ты зан, ме ды цын скiм 

аб слу гоў ван нi, аб жан чы нах-пар ты зан ках i пар ты за нах-ге ро ях.

Як i па тра ба ва ла ся, асноў нае мес ца ў спра ва зда чах бы ло 

ад ве дзе на апi сан ню ба я вых апе ра цый. Але пос пе хi пар ты зан 

у ба я вой дзей нас цi шмат у чым за ле жа лi ад бы та вых умоў, 

за бес пя чэн ня хар ча ван нем, адзен нем, абут кам, уз бра ен нем 

i бо еп ры па са мi.


