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За пе ры яд са жніў ня 1941 

да жніў ня 1944 го да вый шла 

16 Ука заў Прэ зі ды у ма 

Вяр хоў на га Са ве та СССР аб 

уз на га ро джан ні ор дэ на мі 

і ме да ля мі ўдзель ні каў 

пар ты зан ска га ру ху ў 

Бе ла ру сі. За гэ ты час 

уз на га ро джа на 

7827 пар ты зан. 

Без умоў на, на амаль 

ча ты рох сот ты сяч ную ар мію 

пар ты зан гэ та ліч ба вель мі 

ма лая. У чым жа спра ва?

З пер шых дзён вай ны бе ла рус-

кія пар ты за ны пра яў ля лі муж насць 

і ге ра ізм, здзяйс ня лі подз ві гі, іш лі 

на смерць у імя пе ра мо гі. Мо жа, 

у Бе ла рус кі штаб пар ты зан ска га 

ру ху (БШПР) не пры хо дзі лі прад-

стаў лен ні на ўзна га ро джан не 

пар ты зан? На ад ва рот, ка ман дзі-

ры пар ты зан скіх фар мі ра ван няў 

не ску пі лі ся на за ах воч ван ні і за-

сы па лі БШПР прад стаў лен ня мі на 

ўзна га ро джан не — ад пар ты зан-

ска га ме да ля да зван ня Ге роя Са-

вец ка га Са ю за. Так, на прык лад, 

ка ман дзір пар ты зан ска га злу чэн-

ня бы лой Ба ра на віц кай воб лас ці В. 

Е. Чар ны шоў толь кі ў снеж ні 1943 

го да на кі ра ваў у БШПР 13 прад-

стаў лен няў да пры сва ен ня зван няў 

Ге роя Са вец ка га Са ю за і 8 прад-

стаў лен няў да ўзна га ро джан ня 

ор дэ нам Ле ні на пар ты зан, якія 

вы зна чы лі ся. На га да ем чы та чам, 

што ў 1944 го дзе вый шла толь кі 

два Ука зы аб уз на га ро джан ні бе-

ла рус кіх пар ты зан. На ступ ны быў 

толь кі праз ча ты ры з па ло вай га-

ды — 30 снеж ня 1948 го да.

А ця пер па спра бу ем вы свет ліць 

пры чы ны не вя лі кай коль кас ці ме-

на ві та ўзна га ро джа ных і пра цяг-

ла га ча су пра хо джан ня ўзна га род-

ных да ку мен таў.

Вось як тлу ма чыў сі ту а цыю з 

уз на га ро да мі бе ла рус кіх пар ты зан 

сак ра тар ЦК КП(б) Бе ла ру сі П. К. 

Па на ма рэн ка ў ліс це на імя І. В. 

Ста лі на ад 17 снеж ня 1946 го да. 

Пры чы най за трым кі пра хо джан ня 

ўзна га род ных ліс тоў і прад стаў-

лен ня іх у Прэ зі ды ум Вяр хоў на га 

Са ве та СССР ён на зы ваў «ад-

сут насць па са дач ных пля цо вак у 

знач най част цы бры гад, част ко вую 

гі бель са ма лё таў і су вяз ных, якія 

да стаў ля лі да ку мен ты з ты лу пра-

ціў ні ка. Маг чы масць афор міць уз-

на га род ны ма тэ ры ял на пар ты зан, 

якія вы зна чы лі ся, з'я ві ла ся толь кі 

пас ля злу чэн ня бры гад і атра даў з 

на сту па ю чы мі час ця мі Чыр во най 

Ар міі...»

Да лей Па на ма рэн ка па ве дам-

ляе Ста лі ну: «Для най больш пра-

віль на га вы ра шэн ня пы тан ня ўзна-

га ро джан ня пар ты зан бю ро ЦК 

КП(б) Бе ла ру сі аба вя за ла аб лас-

ныя ка мі тэ ты пар тыі раз гле дзець 

усе ўзна га род ныя ма тэ ры я лы, якія 

па сту пі лі. У су вя зі з гэ тым прад-

стаў лен не ўзна га род ных да ку мен-

таў кры ху за тры ма ла ся».

Але сак ра тар ЦК КП(б)Б не 

ўдак лад ніў у гэ тым пісь ме, што 

ра шэн не бю ро Кам пар тыі Бе ла ру-

сі аб пе ра да чы ўзна га род ных ліс-

тоў бы ло пры ня та аб ка мам пар тыі 

яшчэ 2 каст рыч ні ка 1944 го да, і па

ім з БШПР бы ло пе ра да дзе на 

42 020 уз на га род ных ліс тоў. Так 

што гэ тае «кры ху» за цяг ну ла ся 

роў на на два га ды.

Не зу сім аб' ек тыў най уяў ля ец-

ца вер сія Пан це ляй мо на Кан дра-

та ві ча і ў да чы нен ні да не да хо пу 

па са дач ных пля цо вак, кру шэн ня 

са ма лё таў і гі бе лі су вяз ных, якія 

да стаў ля лі ўзна га род ны ма тэ ры-

ял у Маск ву. Згод на са звест ка мі 

эн цык ла пе дыч на га вы дан ня «Бе-

ла русь у Вя лі кай Ай чын най вай не» 

(Мінск, 1990), на тэ ры то рыі Бе ла-

 ру сі дзей ні чаў 41 пар ты зан скі 

аэ ра дром. Пер шыя па лё ты са вец кіх 

са ма лё таў у тыл во ра га па ча лі ся 

ўжо ле там 1942 го да. На пар ты-

зан скія аэ ра дро мы да стаў ля ла ся 

ўзбра ен не, бо еп ры па сы, ме ды ка-

мен ты, лі та ра ту ра. У са вец кі тыл 

ад праў ля лі ся па ра не ныя пар ты за-

ны, да ку мен ты са спра ва зда ча мі 

аб ба я вой дзей нас ці бры гад і атра-

даў, раз вед да ныя, атэс та цый ны і 

ўзна га род ны ма тэ ры ялы, гро шы 

і каш тоў нас ці, са бра ныя пар ты за-

на мі ў мяс цо вых жы ха роў у фонд 

аба ро ны кра і ны.

На шчас це, па вет ра ныя ка та-

стро фы зда ра лі ся рэд ка, ды і не 

ў кож ным са ма лё це ад праў ля лі ся 

ў Маск ву ўзна га род ныя да ку мен-

ты. Не ўлі чыў у сва ім тлу ма чэн ні 

Па на ма рэн ка і той факт, што мно-

гія ад каз ныя ра бот ні кі ЦК КП(б)Б, 

ЛКСМБ, ін шых ве дам стваў 

час та зна хо дзі лі ся ў ты ле во ра-

га і так са ма да стаў ля лі ў БШПР 

прад стаў лен ні да ўзна га ро джан ня 

пар ты зан.

Ад ной з пры чын ня свое ча со вай 

пад рых тоў кі ўзна га род ных да ку-

мен таў для прад стаў лен ня іх у Вяр-

хоў ны Са вет СССР мож на лі чыць 

ад сут насць у штат най струк ту ры 

БШПР уз на га род на га ад дзе ла. 

Та му ўся ра бо та па пад рых тоў-

цы ўзна га род ных да ку мен таў бы-

ла ўскла дзе на на ад дзел кад раў. 

(Ві даць, пер ша па чат ко ва ні хто не 

мер ка ваў, што з ця гам ча су гэ тая 

ра бо та пе ра тво рыц ца ў праб ле му 

ў пы тан нях уз на га ро джан ня пар-

ты зан.)

Ва ен на слу жа чыя (усе ра бот ні кі 

БШПР ме лі во ін скія зван ні. — Аўт.) 

ад дзе ла кад раў рых та ва лі за га ды 

па пры зна чэн ні і пе ра мя шчэн ні 

ка манд на га скла ду пар ты зан скіх 

бры гад і атра даў. Па ста ян на аб-

наў ля лі спі сач ны склад фар мі ра-

ван няў, вя лі ўлік за гі ну лых і па-

ра не ных пар ты зан. У іх аба вяз кі 

ўва хо дзі ла кам плек та ван не слу ха-

чоў у спец шко лы па пад рых тоў цы 

пар ты зан скіх спе цы я ліс таў. Ра бо-

та ад дзе ла кад раў па ста ян на па-

вя ліч ва ла ся з утва рэн нем но вых 

атра даў і бры гад.

Без умоў на, усе прад стаў лен ні і 

ўзна га род ныя ліс ты, якія па сту па лі 

ад пар ты зан скіх бры гад, не аб ход-

на бы ло пад верг нуць «чыст цы»: 

ад се яць не аб' ек тыў ныя, на ду ма-

ныя, якія прос та не за слу гоў ва лі 

прад стаў лен ня. На гэ та па трэ бен 

быў час, яко га ў ра бот ні каў ад дзе-

ла кад раў БШПР бы ло не да стат-

ко ва.

Бы лыя пар ты за ны Бе ла ру сі, 

якія так і не атры ма лі за слу жа ныя 

ўзна га ро ды, ста лі звяр тац ца з ліс-

та мі ва ўсе вы шэй шыя ін стан цыі, 

па чы на ю чы ад ка ман да ван ня бры-

гад і да Вяр хоў на га Га лоў на ка ман-

ду ю ча га І. В. Ста лі на. Ка неш не ж, 

усе гэ тыя пісь мы пе ра праў ля лі ся 

ў БШПР, ад куль пры хо дзіў стан-

дарт ны ад каз: «Пы тан не аб ва-

шым уз на га ро джан ні зна хо дзіц ца 

на ра шэн ні ўра да», або час цей 

за ўсё: «У лі ку ўзна га ро джа ных і 

прад стаў ле ных да ўзна га ро ды Вы 

не зна чы це ся».

Ін ва лід Ай чын най вай ны пер-

шай гру пы, бы лы пар ты зан бры-

га ды «Жа ляз няк» Го мель скай 

воб лас ці Я. І. Берд ні каў у ліс це ад 

16 лі пе ня 1945 го да на імя на чаль-

ні ка БШПР з бо лем і крыў дай вы-

каз ваў сут насць пы тан ня аб сва ім 

уз на га ро джан ні: «Ча мусь ці ця пер 

вы дрэн на кла по ці це ся аб бы лых 

пар ты за нах. Мі ну ла два га ды. Мне 

да вя ло ся за стац ца без ле вай на гі 

і рук, а жыць трэ ба, і жыць хо чац-

ца».

Шу каў сваю ўзна га ро ду — ме-

даль «Пар ты за ну Ай чын най вай-

ны» — і бы лы пар ты зан бры га ды 

імя Я. М. Свярд ло ва Брэсц кай воб-

лас ці Ва сіль Буш ке віч, які ў лі пе ні 

1946 го да на пі саў ліст у ЦК КП(б)Б: 

«Пра шу Вас, каб вы свет лі лі, ча му 

я не атры маў ме да ля, пры чым быў 

прад стаў ле ны на атры ман не, бо 

доб ра біў ся з фа шыс та мі».

У На цы я наль ным ар хі ве Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь за хоў ва юц ца аб'-

ём ныя спра вы з ты ся ча мі па доб-

ных ліс тоў, у якіх вы ка за ны боль, 

крыў да і спа дзя ван не на атры ман-

не сва іх уз на га род.

Тым ча сам ужо не Бе ла рус кі 

штаб пар ты зан ска га ру ху, а аб лас-

ныя ка мі тэ ты КП(б)Б з каст рыч ні ка 

1944-га да снеж ня 1946-га зай ма-

лі ся пы тан ня мі ўзна га ро джан ня. 

Уз на га род ныя ліс ты, якія па сту пі лі 

ад БШПР, па скан чэн ні пра цяг ла га 

ча су, без умоў на, пад ля га лі ана лі зу 

і пе ра гля ду. Бы ла скла дзе на спе-

цы яль ная фор ма спі саў пар ты зан, 

якія прад стаў ля лі ся да ўзна га ро-

джан ня. Так, у гра фе «Кам пра-

ме ту ю чыя звест кі» пры во дзі ла ся 

пры чы на вы клю чэн ня са спі саў 

тых, хто прад стаў ле ны да ўзна га-

ро джан ня. На прык лад: «асу джа ны 

за ху лі ган ства», «ма ра дзёр ства», 

«дэ зер цір Са вец кай Ар міі», «у вы-

шу ку» і г. д. Але бы лі і суб' ек тыў-

ныя пры чы ны. У спі се пар ты зан 

Брэсц кай воб лас ці, ад хі ле ных ад 

уз на га ро джан ня аб ка мам КП(б)Б, 

су праць проз ві шча вя до ма га ге ра-

іч на га ка ман дзі ра пар ты зан скай 

бры га ды І. В. Жо ха ва, прад стаў-

ле на га да зван ня Ге роя Са вец ка га 

Са ю за, ру кой ней ка га чы ноў ні ка 

зроб ле на па мет ка: «Хо піць, што 

ўзна га ро джа ны ор дэ нам Чыр во-

най Ар міі і пар ты зан скім ме да-

лём». А па кан ды да ту ры пар ты за-

на бры га ды імя П. К. Па на ма рэн кі 

І. А. Яго ра ва, які прад стаў ляў ся 

да ор дэ на Чыр во на га Сця га, быў 

вы не се ны вер дыкт: «Ня ма за што 

ўзна га родж ваць».

Та кім чы нам, пас ля пра ве дзе-

най «чыст кі» больш чым са ра ка 

ты сяч уз на га род ных ліс тоў, атры-

ма ных ад БШПР, рэ аль на прад-

стаў ле ных да ўзна га ро джан ня за-

ста ла ся роў на па ло ва.

Нель га ска заць, што з бо ку кі-

раў ніц тва рэс пуб лі кі не пры ма лі-

ся ме ры па ўзна га ро джан ні пар-

ты зан. Так, 25 лі пе ня 1945 го да 

на па ся джэн ні бю ро ЦК КП(б)Б 

раз гля да ла ся пісь мо бы ло га ка-

ман дзі ра Клі чаў скай ва ен на-апе-

ра тыў най гру пы І. З. Ізо ха, у якім 

ён скар дзіў ся на за трым ку ўзна га-

ро джан ня пар ты зан. Па ста но вай 

бю ро Баб руй ска му аб ка му КП(б)Б 

бы ло да ру ча на ў двух тыд нё вы тэр-

мін раз гле дзець усе прад стаў лен ні 

да ўра да вых уз на га род пар ты зан. 

Пры гэ тым у па ста но ве ад зна ча-

ла ся, што не кож ны ўзна га род ны 

ліст пра ду гледж вае аба вяз ко васць 

уз на га ро джан ня або поў на га за ха-

ван ня сту пе ні прад стаў лен ня.

Пра не аб ход насць па ско рыць 

пад рых тоў ку ўзна га род ных да ку-

мен таў для прад стаў лен ня іх у ЦК 

ВКП(б) пі саў у за піс цы на імя 

П. К. Па на ма рэн кі і за гад чык гру пы 

па вя дзен ні спраў БШПР пры ЦК 

КП(б)Б Ша мець ка: «У ця пе раш-

ні час, у су вя зі з апуб лі ка ван нем 

ука заў Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га 

Са ве та СССР аб уз на га ро джан ні 

пар ты зан Укра ін скай ССР, Кур-

скай і Ар лоў скай аб лас цей, скар гі 

ад бе ла рус кіх пар ты зан, якія прад-

стаў ле ны да ўзна га род, знач на 

вы рас лі. Та ва ры шы пі шуць нам, 

а тыя, хто пры ехаў, па тра бу юць 

тлу ма чэн ня, ка лі ж яны бу дуць уз-

на га ро джа ны?»

Як га ва ры ла ся вы шэй, у снеж ні 

1946 го да спіс і ўзна га род ныя ліс-

ты на 22 ты ся чы бы лых пар ты зан 

ра зам з тлу ма чаль най за піс кай 

на імя Ста лі на бы лі на кі ра ва ны ў 

Маск ву.

Мі ну ла яшчэ два га ды, і на рэш-

це 30 снеж ня 1948 го да вый шаў 

Указ Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР аб уз на га ро джан ні 

пар ты зан Бе ла ру сі. Уся го роз ны мі

ўзна га ро да мі бы ло ад зна ча на 

21 170 ча ла век. З іх 132 — ор дэ-

нам Ле ні на, 2235 — ор дэ нам Чыр-

во на га Сця га, 6780 — ор дэ нам 

Чыр во най зор кі, 3021 — ме да лём 

«За ад ва гу» і г. д.

З прад стаў ле на га спі су на пры-

сва ен не зван ня Ге роя Са вец ка га 

Са ю за ў коль кас ці 33 ча ла век, на 

жаль, ні вод ны бе ла рус кі пар ты зан 

гэ та га вы со ка га зван ня ўда сто е ны 

не быў.

Праз двац цаць га доў пас ля Пе-

ра мо гі, у 1965 го дзе, па іні цы я ты ве 

пер ша га сак ра та ра ЦК КПБ П. М. 

Ма шэ ра ва дву ма ўка за мі Прэ зі ды-

у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР бы лі 

ад зна ча ны ўра да вы мі ўзна га ро да-

мі больш за 24 ты ся чы бы лых бе ла-

рус кіх пар ты зан і пад поль шчы каў. 

Але гэ та бы лі ўжо ўзна га ро ды «за 

ўдзел», якія не ме лі той знач нас ці, і

не нес лі та го пад' ёму, як гэ та бы ло б 

у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Як той ка заў, усё доб ра ў па ру.

Ге надзь БАР КУН, гіс то рык.

Як гэ та бы лоЯк гэ та бы ло

УСЁ ДОБ РА 
Ў ЧАС

Указ Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та СССР 
аб уз на га ро джан ні 
бе ла рус кіх пар ты зан 
на ра дзіў ся 
не ад ра зу

Партызаны атрымлівалі ўзнагароды і падчас вайны, але зусім нямногія.


