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Пар ты зан скія атра ды, 

якія на аку па ва най тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі па ча лі ства-

рац ца з пер шых дзён вай ны, 

на столь кі да са джа лі за хоп-

ні кам, што рэйхс фю рар СС 

Ген рых Гім лер 31 лі пе ня 

1942 го да на ват пад пі саў за-

гад, які за ба ра няў вы ка рыс-

тоў ваць тэр мін «пар ты за ны» 

і за клі каў на зы ваць ня ўлоў-

на га пра ціў ні ка «бан ды та-

мі». На огул пар ты зан скі рух 

стаў раз гля дац ца як «бан-

ды тызм», і сал да ты вер мах-

та па він ны бы лі абы хо дзіц ца 

з на род ны мі мсці ўца мі вы-

ключ на як з бан ды та мі. За-

хоп ні кі, спра бу ю чы ачар ніць 

пар ты за наў, у сва іх га зе тах і 

ўлёт ках пі са лі, што «ста лін-

скія бан ды ты» аб ра боў ва-

юць на сель ніц тва, псу юць 

ма ё масць, але пра па ган да 

вы ні каў не да ла, пар ты зан-

скі рух пра цяг ваў рас ці.

Каб зні шчыць пра ціў-

ні ка, які аб жыў ся ў ля сах і 

ба ло тах і мае моц ную пад-

трым ку з бо ку мяс цо ва га 

на сель ніц тва, гіт ле раў цы 

пра вя лі 140 буй ных кар ных 

апе ра цый. Ба раць ба вя ла ся 

са мы мі жорст кі мі ме та да мі 

па за га дах най вы шэй ша га 

гер ман ска га кі раў ніц тва. 

Тэр мі ны «кар ная экс пе ды-

цыя», «бла кі роў ка» ста лі 

вя до мы пар ты за нам ужо з 

пер шых дзён Вя лі кай Ай-

чын най вай ны.

Бла ка да
Пер шая кар ная апе ра-

цыя, якая на зы ва ла ся «Пры-

пяц кія ба ло ты», бы ла пра ве-

дзе на ўжо ў лі пе ні 1941 го да. 

А з вяс ны 1942-га «па ля ван-

ні на пар ты за наў» на бы лі 

сіс тэ ма тыч ны ха рак тар, у іх 

пры ма лі ўдзел вой скі СС, ка-

ман ды СД, па лі цэй скія, жан-

дар скія і ін шыя спец пад раз-

дзя лен ні аку пан таў, ахоў ныя 

і фран та выя час ці вер мах та. 

З 1943 го да су праць пар ты-

за наў кі да лі на ват ма та ры-

за ва ныя пад раз дзя лен ні, 

тан кі, вы ка рыс тоў ва лі авія-

цыю. А ў кра са ві ку — лі пе ні 

1944 го да пар ты за нам да-

во дзі ла ся су праць ста яць 

ма гут ным сі лам рэ гу ляр най 

ар міі пра ціў ні ка.

Най боль шай жорст кас-

цю вы зна чыў ся ба таль ён 

СС Ос ка ра Дыр ле ван ге ра, 

які дзей ні чаў на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі з ле та 1942 го да і 

ўдзель ні чаў у та кіх кар ных 

апе ра цы ях, як «Хрушч», 

«Карл сбад», «Фры да», 

«Гор нунг», «Якаб», «Ча-

роў ная флей та», «Кот бус», 

«Гюн тэр», «Гер ман», «Вес-

на вое свя та».

Ся род асноў ных прыё-

маў, якія вы ка рыс тоў ва лі 

гіт ле раў цы пад час кар ных 

апе ра цый, — пра чэс ван-

ні ля соў, пад час якіх бы лі 

за дзей ні ча ны вя лі кія сі лы 

пра ціў ні ка. На чаль нік аэ ра-

дро ма 4-й Бе ла рус кай бры-

га ды Ві лей скай воб лас ці Ба-

рыс Ма ка вей чук пі саў, што 

кар ні кі іш лі на пар ты за наў 

лан цу гом на ад лег лас ці паў-

мет ра адзін ад ад на го, а за 

імі пра соў ва лі ся дру гі і трэ ці 

лан цу гі. Шты ка мі яны пра-

ты ка лі ўсе ку пі ны, па кры тыя 

мо хам.

Але толь кі пра чэс ван-

нем мяс цо вас ці аку пан ты 

не аб мя жоў ва лі ся: пас-

ля яго пры мя ня лі так ты ку 

«змо ру і го ла ду». Усе вёс кі 

ў бла кі ра ва ным ра ё не зай-

ма лі ся гар ні зо на мі. Агля-

да лі ся мес цы пар ты зан скіх 

баз. Зной дзе ныя за па сы 

вы во зі лі ся. На буль бя ных 

ямах гіт ле раў цы ста ві лі за-

са ды, а па ды хо ды да іх мі-

ні ра ва лі. «15.6.1943 г. На 

вост ра ве са бра лі ся бры-

га ды «Дзядзь кі Ко лі», імя 

С. М. Кі ра ва, «Жа ляз няк». 

На род зму чыў ся. Пра дук таў 

хар ча ван ня ня ма. Коль ца 

бла кі роў кі зву жа ец ца, на-

соў ва ец ца па гро за го ла ду 

і зні шчэн ня ўсіх сіл па ты-

за наў», — пі саў сак ра тар 

Ба ры саў ска га пад поль на га 

між ра ён на га ка мі тэ та КП(б)

Б П. Жу коў скі ў сва ім дзён-

ні ку, які вёў пад час апе ра-

цыі «Кот бус».

Бе ла ру сы зве да лі і што 

та кое бла ка да. Амаль усе 

пар ты зан скія зо ны адзін 

ці не каль кі ра зоў за зна-

ва лі буй ныя ва ро жыя бла-

ка ды, та кія як Клі чаў ская 

(1942 год), Ра сон ска-Асвей-

ская (1943 год), Сен нен-

ска-Ар шан ская, Ба ры саў-

ска-Бя гомль скай і По лац-

ка-Ле пель скай зон (1943 і 

1944 га ды).

Змо рам, пра цяг лы мі ба я-

мі і акру жэн нем, якое не да-

зва ля ла па поў ніць за па сы 

бо еп ры па саў і хар ча ван ня, 

кар ні кі спра ба ва лі асла-

біць пар ты за наў. Да та го ж 

апош нім да во дзі ла ся па ста-

ян на мя няць мес ца ба зі ра-

ван ня, не ха па ла ча су на ад-

наў лен не фі зіч ных сіл — сон 

і яду. «Га та ваць ежу бы ло 

не маг чы ма. Кож ны ды мок, 

за ўва жа ны нем ца мі, пад-

вяр гаў ся ар ты ле рыйс ка му і 

мі на мёт на му аб стрэ лу. Най-

мен шы шум вы да ваў на ша 

раз мя шчэн не», — рас каз-

ваў у 1942 го дзе ру ка піс-

ны ча со піс «Мы победим!» 

пар ты зан ска га атра да «Пе-

ра мо га» Клі чаў скай пар ты-

зан скай зо ны.

У коль цы бла ка ды, за-

стаў шы ся без сва іх баз, 

пар ты за ны не маг лі зда быць 

і корм для ко ней. Ад ад сут-

нас ці фу ра жу ў 5-й Клят нян-

скай бры га дзе Ма гі лёў скай 

воб лас ці ў 1943 го дзе па ча лі 

па мі раць ко ні. На не ка то ры 

час ка ні на да зво лі ла вы ра-

шыць хар чо вую праб ле му, 

але ка лі яна скон чы ла ся і на-

ды шоў го лад, лю дзям да во-

дзі ла ся жа ваць га лін кі лі пы 

і бя ро зы, з-за не маг чы мас ці 

рас па ліць вог ні шча спа та-

ляць сма гу сне гам за мест 

ва ды.

Най больш цяж кі мі ака-

за лі ся вяс на і ле та 1944 го-

да, ка лі цал кам маг лі быць 

зні шча ны пар ты за ны Сен-

нен ска-Ар шан скай і Ба ры-

саў ска-Бя гомль скай зон, су-

праць якіх ла дзі ла ся кар ная 

апе ра цыя «Бак лан» (Кар-

ма ран).

Увес ну 1944 го да пар-

ты за нам бры га ды Гуд ко ва 

на Ві цеб шчы не да во дзі ла-

ся ес ці сы рое ка ро ві на мя-

са без со лі. Ня гле дзя чы на 

цяж кае ста но ві шча, пар ты-

за ны бры га ды «Дзядзь кі 

Ко лі» на Мін шчы не па дзя лі-

лі ся хар ча ван нем з гру па мі 

пар ты зан ін шых бры гад, якія 

15 дзён не ме лі ежы. Пас ля 

та кой да па мо гі на кож на га 

бай ца бры га ды «Дзядзь кі 

Ко лі» да во дзіў ся аб ме жа ва-

ны па ёк з не каль кіх су ха роў. 

У чэр ве ні 1944 го да яны елі 

толь кі тра ву і зя лё ныя яга-

ды. Бя гомль скія і сен нен скія 

пар ты за ны па не каль кі су-

так вы му ша ны бы лі ста яць 

па по яс у ва дзе і зма гац ца з 

го ла дам: адзі нае, што мож-

на бы ло ес ці, — ба лот ныя 

тра вы ды на сен не са сно вых 

шы шак.

У бры га дзе «Дзядзь-

кі Ко лі» цяж ка па ра не ныя 

пар ты за ны, якія не ха це лі 

ста на віц ца абу зай для сва іх 

та ва ры шаў, пад ры ва лі ся бе 

гра на та мі.

Гіс то рыя 
ад ной да вед кі

Праз скла да ныя вы пра-

ба ван ні да вя ло ся прай сці і 

мір ным жы ха рам. Ба ю чы ся 

рас пра вы во ра гаў, на сель-

ніц тва бег ла ў ля сы і ба ло-

ты. Пар ты зан скія ру ка піс-

ныя ча со пі сы свед чаць пра 

тое, як жан чы ны з ма лы мі 

дзець мі ха ва лі ся ў кус тах, 

а на іх іш лі лан цу гі з кар ні-

каў, якія кры ча лі, свіс та лі, 

гі ка лі і за бі ва лі ўсіх, ка го 

маг лі «ўпа ля ваць». Адзін 

з та кіх ча со пі саў рас ка заў 

пра жу дас ную тра ге дыю. 

Пад час кар най апе ра цыі ў 

жан чы ны пла ка ла дзе ся ці-

ме сяч нае дзі ця. «Жан чы ны, 

ды і са ма ма ці, ста ра лі ся, 

ла шчы лі, пра сі лі маль ба мі, 

па гро за мі су па ко іць дзі ця, 

але ні што не да па ма га ла. 

Ня шчас ная ма ці са слязь-

мі на ва чах ста ра ла ся 

пры крыць кво лае цель ца 

свай го дзі ця ці. А ў гэ ты час 

пе ра след усё на блі жаў ся і 

на блі жаў ся. Дзі ця пра цяг ва-

ла пла каць... Усім па гра жа-

ла гі бель. Нем цы звер нуць 

ува гу на дзі ця чы піск і зной-

дуць усіх, хто ўкрыў ся.

Жы вёль ны жах аха піў да-

рос лых. Бед ная ма ці, ха паю-

чы хуст ку, ста ра ла ся мац-

ней пры крыць тва рык дзі-

ця ці. На ціс ка ю чы на кво лае 

цель ца, яна за ціс ну ла яму 

рот і праз не каль кі ім гнен няў 

ад чу ла, што дзі ця за ціх ла, а 

яшчэ праз ім гнен не жах аха-

піў бед ную ма ці, яна зра зу-

ме ла, што тры мае ў ру ках 

за мест жы во га не маў ля ці 

ха лод ны тру пік. Са ма та го 

не за ўва жа ю чы і не жа да ю-

чы, яна за ду шы ла сваё дзі-

ця. З дзі кім кры кам кі ну ла ся 

яна на пе рад дра пеж ні кам з 

ха лод ным тру пам, але бяз-

лі тас ная, звер ская ру ка не 

да ла ёй да лё ка ады сці. Раз-

даў ся рэз кі трэск аў та ма та, 

і, як сноп, не згі на ю чы ся, не 

хіс та ю чы ся, па ва лі ла ся ня-

шчас ная ма ці на це ла свай-

го дзі ця ці».

Скла да ны вы бар да вя-

ло ся ра біць Ні не Па шэн цы, 

якая ра та ва ла ся ад во ра-

га з дву ма ма лы мі дзець-

мі — двух га до вым сы нам 

і груд ной дач кой. На пя рэ-

дад ні вы зва лен ня Мін ска 

атрад імя М. А. Шчор са 3-й 

Мін скай бры га ды ака заў-

ся ў ко ле бла ка ды. З ба я-

мі атра ду ўда ло ся вый сці 

з акру жэн ня, але сем'і з 

ма лы мі дзет ка мі ака за лі ся 

за бла ка ва ныя. Зня сі ле ная, 

Ні на Па шэн ка вы му ша-

на бы ла па кі нуць не маў ля 

на ку пі не пад ел кай. Праз 

двое су так пас ля за кан-

чэн ня бла ка ды дзяў чын ку 

жы вой знай шлі мяс цо выя 

жы ха ры. Ма лую пар ты за ны 

пра зва лі «ка ма ры ны недае-

дак». Для вы ра та ван ня 

дзяў чын кі па трэб на бы ло 

ма ла ко. Да вед ка, вы да дзе-

ная 30 чэр ве ня 1944 го да, 

свед чыць аб вы дзя лен-

ні пар ты зан скім атра дам 

імя М. А. Шчор са ка ро вы 

дзвюм сем' ям, што ме лі ма-

лых дзе так. Доў гі час гэ ты 

да ку мент за хоў ва ла сям'я 

Па шэн ка, а ў 2015 го дзе 

пе рад ала ў му зей.

Зня сі ле ныя, 
але ня ско ра ныя

Цяж ка па ра не ную пар-

ты зан ку Але ну М. не змаг лі 

пе ра пра віць за лі нію фрон-

ту — апош ні са ма лёт ад ля-

таў пе ра поў не ны, а да пар-

ты зан ска га аэ ра дро ма ўжо 

іш лі кар ні кі. Але ну сха ва лі ў 

глу хім мес цы. Хле ба і со лі, 

якія па кі ну лі дзяў чы не, ха пі-

ла на тры дні. Двац цаць су-

так яна пра ля жа ла ў ба ло це. 

Не каль кі ра зоў ка ля яе пра-

хо дзі лі кар ні кі з са ба ка мі... 

Мок рая, без да па мож ная, 

га лод ная, з ны ю чы мі ра на-

мі, яна на столь кі аслаб ла, 

што не маг ла па даць го-

ла су, ка лі пас ля бла ка ды 

мяс цо выя жы ха ры ха дзі лі 

па ле се, шу ка лі, клі ка лі па-

ра не ных. Дзяў чы ну знай шлі 

вы пад ко ва... Яна па пра ві ла-

ся, пас ля вай ны на ра дзі ла 

трох дзетак.

Час та адзі ны шлях да ра-

та ван ня пра хо дзіў праз ба ло-

та. Пар ты за ны пра ры ва лі ся 

з бла ка ды з бо ем, пры гэ тым 

нес лі вя лі кія стра ты, бо па-

тра ба ва ла ся пе ра адоль ваць 

двай ное ці на ват трай ное 

коль ца пра ціў ні ка. Так, у ноч 

з 4 на 5 мая 1944 го да пар-

ты за нам По лац ка-Ле пель-

скай зо ны ўда ло ся вы вес ці 

з акру жэн ня ка ля 15 ты сяч 

мір ных жы ха роў. У экс па зі-

цыі за лы № 7 «Пар ты зан скі 

рух і ан ты фа шысц кая пад-

поль ная ба раць ба ў Бе ла ру-

сі. Удзел са вец кіх гра ма дзян 

у еў ра пей скім ру ху Су пра-

ціў лен ня 1941—1945 гг.» 

прад стаў ле ны экс па на ты і 

фо та да ку мен таль ныя ма тэ-

ры я лы пра кар ныя апе ра цыі 

су праць бе ла рус кіх пар ты-

за наў. Ся род іх і пры бор для 

бяс шум най паль бы «Бра-

Міт», зной дзе ны 7 чэр ве ня 

1968 го да ка ля вёс кі Куль-

гаі Глы боц ка га ра ё на пад-

час пе ра ня сен ня па ха ван ня 

астан каў 39 пар ты за наў у 

брац кую ма гі лу. Усе яны ста-

лі ах вя ра мі кар най апе ра цыі 

«Вес на вое свя та». Апош нім 

гас па да ром «Бра Мі та» быў 

раз вед чык 1-й бры га ды імя 

А. В. Су во ра ва У. Жук, які 

за гі нуў пры пра ры ве ва ро-

жай бла ка ды ў ноч з 4 на 

5 мая 1944 го да.

У той час, ка лі Чыр во ная 

Ар мія пе рай шла ў на ступ-

лен не, у бе ла рус кіх ля сах 

і ба ло тах лю дзі маг лі па-

мер ці ад го ла ду і хва роб. 

Ле а нід Паў роз — ка мі сар 

14-га атра да «Зні шчаль нік» 

пар ты зан скай бры га ды імя 

А. Ф. Да ну ка ла ва Ві цеб скай 

воб лас ці — пі саў у сва ім 

дзён ні ку, які ён вёў пад час 

бла ка ды: «22 чэр ве ня. Тры 

га ды Ай чын най вай ны. Тры 

га ды цяж ка га жыц ця ў ты-

ле во ра га. У гэ ты па мят ны 

дзень мы ся дзім па по яс у 

ба ло це, паў га лод ныя. За-

па сы пра дук таў сы хо дзяць. 

Сі лы сла бе юць. Пух нуць но-

гі — ці то ад схуд нен ня, ці 

то ад ба лот най ва ды. Вог ні-

шчаў па ліць нель га, каб не 

вы даць на ша раз мя шчэн-

не...» 23 чэр ве ня ка мі сар 

пры зна ваў ся: «Да ча кац ца 

ў ба ло це кан ца экс пе ды цыі 

не змо жам з-за ад сут нас ці 

хар ча ван ня. А па мі раць га-

лод най смер цю — страш на. 

Столь кі пе ра не се на па кут, 

хо чац ца жыць, да ча кац ца 

кан ца вай ны і за жыць мір-

ным шчас лі вым жыц цём... 

Толь кі б за стац ца жы вы мі. 

З паў ноч на га ўсхо ду да нас 

да кат ва ец ца ар ты ле рый ская 

ка на на да, бес пе ра бой ны 

шум — гэ та, на пэў на, на ша 

Чыр во ная Ар мія ідзе на па-

ра ту нак да мір ных жы ха роў 

і пар ты за наў, што сха ва лі ся 

ў ба ло тах і ля сах». Ле а ні ду 

Паў ро зу ўда ло ся вы жыць, 

пас ля за кан чэн ня вай ны ён 

пе ра даў свой дзён нік у му-

зей.

Пра ры ва ю чы бла ка-

ду, пар ты за ны вы во дзі лі з 

акру жэн ня і мір нае на сель-

ніц тва.

Змо ра ныя, але ня ско ра-

ныя, яны змаг лі вы жыць у 

най скла да ней шых умо вах 

і пры гэ тым за ха ваць бая-

здоль насць да злу чэн ня з 

час ця мі Чыр во най Ар міі.

Ма рыя ГА РЭ ЛІ КА ВА,

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ДЗІ КАЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ

Гім лер 31 лі пе ня 
1942 го да на ват пад пі саў 
за гад, які за ба ра няў 
вы ка рыс тоў ваць тэр мін 
«пар ты за ны» і за клі каў 
на зы ваць ня ўлоў на га 
пра ціў ні ка «бан ды та мі».

Пад раз дзя лен не СС пра чэс вае мяс цо васць.

Бра міт.


