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Сё лет няя зі ма на снег, 

ска жам пра ма, зу сім 

не ба га тая. Але ў лю тым 

і са ка ві ку 1942 го да, ка лі 

пра гла баль нае па цяп лен не 

ні хто і не чуў, сне гу бы ло 

вель мі шмат. Гэ тым і 

ска рыс та лі ся пар ты за ны.

78 га доў та му на тэ ры то рыі 

23 ра ё наў Мін скай, Па лес кай і 

Пін скай аб лас цей БССР звыш 

600 пар ты зан Мінск ага злу чэн ня 

су мес на з атра дам Ва сі ля Кар-

жа ажыц ця ві лі каль ца вы сан ны 

рэйд па ты лах ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў. Апе ра цыя ака за-

ла ся ўда лай. Пар ты за ны на нес лі 

ад чу валь ны ўрон во ра гу і дэз ар-

га ні за ва лі дзей насць аку па цый-

ных улад. А дзя ку ю чы ма са вай 

агі та цый най ра бо це знач на па вя-

лі чы ла ся коль касць пар ты зан скіх 

фар мі ра ван няў.

Пад ра бяз ны план пра вя дзен-

ня вя лі ка га пар ты зан ска га рэй-

ду па аку па ва най во ра гам бе ла-

рус кай тэ ры то рыі быў дэ та лё ва 

раз гле джа ны і пры ня ты ў снеж ні 

1941-га Мін скім пад поль ным аб-

ка мам Кам пар тыі Бе ла ру сі. Кі ра-

ваў апе ра цы яй апе ра тыў ны штаб 

пар ты зан ска га злу чэн ня Мін скай 

воб лас ці на ча ле з ад ным з вы-

дат ных ар га ні за та раў і кі раў ні коў 

пар ты зан ска га ру ху, вы хад цам з 

вёс кі За град дзе Жло бін ска га раё-

на Го мель скай воб лас ці Ва сі лём 

Каз ло вым, які пра ца ваў да вай-

ны на мес ні кам стар шы ні Саў нар-

ка ма БССР, дру гім сак ра та ром 

Мінс кага АК КП(б)Б.

Паў та ра ме ся ца іш ла ўзмоц-

не ная пад рых тоў ка да рэй ду. Не-

аб ход на бы ло знач на па поў ніць 

атра ды людзь мі, збро яй, ар га ні-

за ваць доб ры сан ны транс парт. 

Каб раз мяс ціць на ім атра ды, якія 

ўдзель ні ча лі ў рэй дзе, трэ ба бы ло 

зда быць 600 пры лад. Акра мя та-

го, вы ра шы лі сфар мі ра ваць ка ва-

ле рый скі атрад, а для яго так са ма 

па трэб ны ко ні, сёд лы і аб ро ці. Усе 

гэ тыя пы тан ні аб мяр коў ва лі ся ра-

зам з кал гас ным ак ты вам.

Са вец кія па тры ё ты прый шлі на 

да па мо гу: ад да ва лі пар ты зан скім 

атра дам сха ва ных у ле се ко ней, 

ін вен тар, вуп раж, фу раж. Ня рэд ка 

ра зам з конь мі ў атра ды пры бы-

ва лі і мяс цо выя жы ха ры. У пас-

ля ва ен ны час Ва сіль Каз лоў пад-

ра бяз на на пі саў пра гэ тыя па дзеі 

ў ме му а рах «Лю дзі ад мыс ло ва га 

скла ду», вы да дзе ных вы да вец-

твам «Ма ла дая гвар дыя».

Част ку атра даў на Лю бан шчы-

не, у Ак цябр скім, Ка пат ке віц кім, 

Асі по віц кім, Ру дзен скім і не ка то-

рых ін шых ра ё нах бы ло вы ра ша на 

па кі нуць на мес цы. Пе рад атра да-

мі ста ві ла ся за да ча стрым лі ваць 

сі лы во ра га і да па ма гаць сан на му 

рэй ду, які пра хо дзіў праз іх тэ ры-

то рыю. Па вод ле ўспа мі наў Ва сі-

ля Каз ло ва, у рэй дзе ўдзель ні ча лі 

пар ты зан скія атра ды, сфар мі ра-

ва ныя на тэ ры то рыі Лю бан ска га, 

Ста ро бін ска га, Ста ра да рож ска га 

і Глус ка га ра ё наў. Атра ды ўзна-

чаль ва лі во пыт ныя ка ман дзі ры.

Пе ра да вым ішоў Ста ро бін скі 

атрад «Ка ма ро ва» пад ка ман да-

ван нем Ва сі ля Кар жа. Ён сфар мі-

ра ваў адзін з пер шых у Бе ла ру сі 

пар ты зан скіх атра даў і ўжо меў 

ба я вы до свед: яшчэ ў 1920-х га-

дах удзель ні чаў у пар ты зан скай 

ба раць бе ў За ход няй Бе ла ру сі ў 

атра дзе ле ген дар на га Кі ры ла Ар-

лоў ска га, за тым быў ка ман дзі рам 

ін тэр на цы я наль на га пар ты зан ска-

га атра да ў на цы я наль на-рэ ва лю-

цый най вай не ў Іс па ніі.

У рэйд ад пра ві лі ся амаль усе 

чле ны Мінск ага аб ка ма КП(б)Б. 

Сак ра тар Мінск ага пад поль на га 

аб ка ма пар тыі Ра ман На ву ма віч 

Ма чуль скі ў ме му а рах «Веч ны 

агонь. Пар ты зан скія за піс кі» пі-

саў: «На сту піў пер шы дзень рэй-

ду. Ка ман дзі ры апош ні раз пра-

ве ры лі экі пі роў ку атра даў: бай цы 

доб ра апра ну тыя, зброя ва ўсіх у 

па рад ку, на сан ях вы кла дзе ныя 

скры ні з па тро на мі і гра на та мі, 

ля жаць доб ра на кры тыя ме ды-

ка мен ты. У гас па дар чых уз во дах 

па гру жа ныя на са ні за па сы хар-

ча ван ня. Іван Дзя ні са віч Вар ва-

шэ ня яшчэ раз пра гля дае сваю 

«гас па дар ку»: ці ўсё ўзя та для 

па ход най дру кар ні, ці доб ра спа-

ка ва ныя ў се не ра дыё пры ём нік 

і ба та рэі». Пар ты зан скія ка ло-

ны ру ха лі ся па на чах, здзяйс ня-

лі марш на 25—30 кі ла мет раў. 

А ўдзень — ад па чы нак, ма са вая 

ра бо та з на сель ніц твам. Ка ман-

дзі ры, ка мі са ры, ак ты віс ты атра-

даў вы сту па лі з дак ла да мі, агі та-

та ры пра во дзі лі гу тар кі, гуч ную 

чыт ку ліс то вак. У кож най вёс цы 

аба вяз ко ва ла дзі лі ка лек тыў нае 

ра дыё слу хан не».

Пер шай апе ра цы яй рэй ду быў 

раз гром ня мец ка-па лі цэй ска га 

гар ні зо на на стан цыі Па ста лы 

Жыт ка віц ка га ра ё на. Ва сіль 

Каз лоў па ка заў ка ман дзі рам іх 

марш ру ты, яшчэ раз рас тлу ма-

чыў аба вяз кі кож на га атра да. 

З гар ні зо нам спра ві лі ся па раў-

наль на хут ка. У баі бы ло зні шча-

на больш за сот ню гіт ле раў цаў, 

част ка аку пан таў і па лі ца яў зда-

ла ся ў па лон. Сот ні тон на ра ба-

ва на га збож жа раз да лі на сель-

ніц тву. По тым бы лі баі ў Доў гім, 

дзе ста яў вя лі кі ня мец кі гар ні зон. 

У Ста ро бін скім і Ле нін скім ра-

ё нах пра ста я лі не каль кі су так. 

У мно гіх вёс ках, праз якія пра-

яз джа лі, бы лі ня мец ка-па лі цэй-

скія пунк ты, ад нак па лі цэй скія не 

на важ ва лі ся вы сту паць су праць 

на род ных мсці ўцаў, якіх ба я лі ся 

як агню, раз бя га лі ся і ха ва лі ся. 

Паў сюд на раз ля це лі ся чут кі, што 

вя лі кае злу чэн не Чыр во най Ар-

міі пе рай шло лі нію фрон ту, яно 

пра соў ва ец ца па ты лах во ра га і 

бяз лі тас на зні шчае фа шыс таў і 

іх пры служ ні каў. Не ка то рыя гар-

ні зо ны пра ціў ні ка, па чуў шы пра 

на блі жэн не пар ты зан скіх ка лон, 

раз бя га лі ся без бою, як, на прык-

лад, гар ні зо ны ў Крас най Сла-

ба дзе, Ста ро бі не. У Ка пыль скім 

ра ё не доў га не за трым лі ва лі ся, 

да па маг лі раз гра міць ня мец кія 

гар ні зо ны ў ра ён ным цэнт ры і 

на стан цыі Цім ка ві чы, а ас тат-

нія раз бег лі ся.

Як ус па мі наў Ва сіль Каз лоў, у 

рэй дзе ва зі лі з са бой пар та тыў-

ную па ход ную дру кар ню, не каль-

кі пі шу чых ма шы нак. На пры ва-

лах вы пус ка лі ліс тоў кі, зва ро ты 

аб ка ма да на сель ніц тва, звод кі 

Са ўін фарм бю ро. У сот нях асоб-

ні каў ра зы хо дзі лі ся яны па вёс-

ках і га ра дах і клі ка лі лю дзей на 

ба раць бу. У ад ной з улё так, вы-

пу шча ных у той час, га ва ры ла ся: 

«На блі жа ец ца час вы зва лен ня 

бе ла рус кай зям лі ад фа шысц кай 

не чыс ці, і ка лі бе ла рус кі на род 

зноў за жы ве шчас лі ва і ра дас на. 

Усе, як адзін, на ба раць бу з во ра-

гам! Ар га ні зуй це ся ў пар ты зан скія 

атра ды. Усі мі спо са ба мі да па ма-

гай це Чыр во най Ар міі і пар ты за-

нам гра міць во ра га. На ша спра ва 

спра вяд лі вая, мы пе ра мо жам!»

У Ба ра на віц кай воб лас ці зні-

шчы лі ка ля дзя сят ка ня мец ка-

па лі цэй скіх гар ні зо наў. Прай шлі 

праз Ня свіж, Га ра дзею, ка ля са-

мых Стоўб цаў. Ад туль праз Дзяр-

жын скі і Уз дзен скі ра ё ны на кі ра-

ва лі ся на Грэск. Ра зам з атра да мі 

Ула дзі мі ра Зай ца за ха пі лі бы лы 

ва ен ны га ра док Ка ню хі з усім уз-

бра ен нем і ма ё мас цю. У па лон 

узя лі не каль кі дзя сят каў гіт ле-

раў цаў і па лі цэй скіх. Аў та ры тэт 

Грэс ка га пар ты зан ска га атра да 

на столь кі ўзрос, што на сель ніц-

тва, асаб лі ва мо ладзь, ус ту па ла 

ў пар ты за ны гру па мі. Праз не ка-

то ры час у Грэс кім ра ё не бы лі ар-

га ні за ва ны дзве бры га ды.

Пад час рэй ду па ча лі збор срод-

каў на ўзбра ен не Чыр во най Ар міі. 

На сель ніц тва з эн ту зі яз мам ад-

да ва ла свае збе ра жэн ні: гро шы, 

аб лі га цыі, каш тоў ныя рэ чы. Бы ло 

пра па на ва на на кі ра ваць са бра ныя 

пра цаў ні ка мі Мін ска і Мін скай воб-

лас ці, пар ты за на мі і пар ты зан ка мі 

срод кі на вы твор часць са ма лё таў 

«Пар ты зан Мін ска», «Пар ты зан 

Слуц ка», «Пар ты зан Ба ры са ва». 

Вяр хоў ны Га лоў на ка ман ду ю чы 

тэ ле гра май го ра ча па дзя ка ваў 

жы ха рам БССР і пар ты за нам і 

пе ра даў бра тэр скае пры ві тан не 

і па дзя ку Чыр во най Ар міі. Ліс тоў-

кі з тэкс там ура да вай тэ ле гра мы 

аб ка мам пар тыі бы лі вы пу шча ныя 

вя лі кім тыражом і ра зы шлі ся па 

ўсіх аб лас цях кра і ны.

У ра ё не Слуц ка пар ты за ны 

раз бі лі не каль кі ва ро жых гар ні-

зо наў, раз бу ры лі амаль усе мас-

ты праз Случ, спа лі лі наф та ба зу, 

пры вя лі ў не пры дат насць чы гу-

нач ную лі нію. Атра ды пар ты зан, 

якіх пе ра сле да ва лі буй ныя фа-

шысц кія час ці, ады шлі да Ста рых 

Да рог і Асі по віч, дзе быў вя лі кі 

чы гу нач ны ву зел. Прай шлі яшчэ 

праз Па ры чы, Ша ціл кі, Аза рыц-

кі ра ён, па бы ва лі ў Ка пат ке ві чах, 

Пет ры ка ве. У су вя зі з тым што 

па чы на ла ся вяс но вая без да раж, 

да ро гі раз бух лі, у ні зі нах за цур чэ-

лі ру чаі, штаб злу чэн ня 2 кра са ві-

ка 1942 го да ад даў пар ты зан скім 

атра дам за гад вяр тац ца на свае 

ра ней шыя ба зы.

Ва сіль Каз лоў вы со ка аца ніў 

пар ты зан скі рэйд. У ме му а рах ён 

на пі саў: «Пер шы рэйд па Бе ла ру-

сі пры нёс вя ліз ную ка рысць. Ён 

ума ца ваў су вязь з ма са мі, уз няў 

аў та ры тэт пар ты зан ска га ру ху і 

амаль пад во іў коль касць бай цоў. 

Мы па бы ва лі ў ра ё нах, з які мі ра-

ней пад трым лі ва лі су вязь толь кі 

праз су вяз ных, і ўста на ві лі не па-

срэд ны кан такт з пад поль ны мі 

рай ка ма мі, парт ар га ні за цы я мі і 

гру па мі. У мно гіх ра ё нах Мін скай 

і су меж ных аб лас цей мы фак тыч-

на ста лі гас па да ра мі».

Сан ны рэйд пар ты зан ад люст-

ра ва ны ў комп лек се ад ной з за лаў 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. Тут у віт ры нах раз ме шча ны: 

бі нокль і ка ва ле рый ская на гай ка 

ка ман дзі ра пар ты зан ска га атра-

да «Ка ма ро ва» Пін скай воб лас ці 

Ва сі ля Кар жа, ба я выя ўзна га ро-

ды, зброя, фа та гра фіі і аса біс-

тыя рэ чы не ка то рых удзель ні каў 

рэй ду, ліс тоў кі Мінск ага пад поль-

на га аб ка ма КП(б)Б 1942 го да. 

Вя до мая апе ра цыя пар ты зан ад-

люст ра ва на так са ма ў па лат не 

«Пе рад рэй дам па ты лах во ра га» 

за слу жа на га дзея ча мас тац тваў 

БССР, удзель ні ка пар ты зан ска-

га ру ху ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны Сяр гея Ра ма на ва. Сён ня 

кар ці на за хоў ва ец ца ў На цы я-

наль ным мас тац кім му зеі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

САН НЫ РЭЙД
Як пар ты за ны здзейс ні лі пе ра мож ную апе ра цыю


