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77 га доў таму, у ліс та па дзе 

1942-га, на бе ла рус кай зям лі 

бы ла пра ве дзе на ўні каль ная 

пар ты зан ская апе ра цыя — 

гру па на род ных мсці ўцаў 

Брэсц кай воб лас ці за ха пі ла 

ва ро жы эша лон і пад 

чыр во ным сця гам з ба я мі 

пра вя ла яго па аку па ва най 

во ра гам тэ ры то рыі, 

раз да ючы мяс цо ва му 

на сель ніц тву на ра ба ва нае 

фа шыс та мі да бро.

Вяс ной 1942-га не па да лёк ад 

Іва цэ віч, у ляс ным уро чы шчы Гу та-

Мі ха лін з аб' яд на ных пар ты зан скіх 

груп сфар мі ра ваў ся пар ты зан скі 

атрад імя Ге ор гія Дзі міт ра ва. Яго 

ба я вая дзей насць пра хо дзі ла на 

тэ ры то рыі Ко саў ска га, Ру жан ска га 

і Бя ро заў ска га ра ё наў. Ды вер сій-

най гру пай у атра дзе кі ра ваў Аляк-

сандр Іва на віч Са муй лік, лю боў на 

на зва ны ся род ба я вых та ва ры шаў 

«бе ла рус кім Ча па ем» за па да бен-

ства з вя до мым ка ман дзі рам ды-

ві зіі Гра ма дзян скай вай ны, — за-

кру ча ныя ву сы і бяз меж ную сме-

ласць. Ро дам Са муй лік быў з вёс кі 

Мах ро Іва наў ска га ра ё на Брэсц кай 

воб лас ці, дзе да вай ны пра ца ваў 

стар шы нёй сель ска га са ве та. Ка лі 

па ча ла ся вай на, сель скі ак ты віст 

пай шоў у лес, дзе ха ва ла ся ня-

ма ла са вец кіх во і наў-акру жэн цаў 

і мяс цо вых жы ха роў. Па тры ё ты 

збі ра лі зброю і бо еп ры па сы, якія 

за ста лі ся на мес цах ня даў ніх ба-

ёў, ства ра лі пар ты зан скія гру пы, 

удзель ні ча лі ў ба я вых дзе ян нях і 

ды вер сі ях су праць аку пан таў.

У кан цы во се ні 1942 го да пар ты-

зан скай раз вед кай бы ло ўста ноў-

ле на, што са стан цыі Лю бя шоў Ва-

лын скай воб лас ці, раз ме шча най на 

ле вым бе ра зе ра кі Ста ход — пры-

то ка Пры пя ці — па вуз ка ка лей цы 

фа шыс ты рэ гу ляр на ад праў ля юць 

у го рад Ка мень-Ка шыр скі чы гу-

нач ныя са ста вы з на ра ба ва ным у 

мяс цо ва га на сель ніц тва да бром, а 

за тым вя зуць яго ў Гер ма нію. Пар-

ты за нам праз на дзей ных лю дзей 

ста ла вя до ма пра ад праў ку фа шыс-

та мі ў най блі жэй шыя дні чар го ва га 

цяг ні ка з на ра ба ва ны мі ка ляд ны мі 

па да рун ка мі — збож жам, птуш кай, 

мё дам, яй ка мі. Ка ман дзі ру ды вер-

сій най гру пы Са муй лі ку па сту пі лі 

пра па но вы пар ты зан за ха піць ва-

ро жы эша лон і пра ехаць чы гун кай 

па ты лах фа шыс таў з чыр во ным 

сця гам.

Што і ка заць, пра па но ва бы ла 

пры ваб ная: па спя хо ва пра ве дзе-

ная апе ра цыя маг ла даць трай ны 

эфект: мож на і та ва ры шаў вы ра-

та ваць ад ад праў кі ў ня мец кую 

ня во лю, і на ра ба ва нае да бро ў 

аку пан таў ада браць, і па ка заць 

лю дзям, што жы вая яшчэ ўла да 

бе ла рус ка га на ро да! Але над та 

ўжо ры зы коў ная гэ та спра ва, бо 

гру па бу дзе аб ме жа ва ная ў ма неў-

рах, цал кам пры вя за ная да вуз ка-

ка лей кі. Са мая ма лая не дак лад-

насць, са мы ня знач ны про мах па-

гра жа лі пра ва лам усёй апе ра цыі. 

Тут, акра мя вы ключ най сме лас ці, 

па тра ба ваў ся яшчэ і цвя ро зы, ха-

лод ны раз лік.

Для ажыц цяў лен ня гэ тай дзёрз-

кай апе ра цыі вы ра шы лі ада браць 

доб ра ах вот ні каў. Пер шы ад гук нуў-

ся ад важ ны і зна ход лі вы раз вед-

чык Юрый Ло гі наў. Да вай ны ён 

пра ца ваў па моч ні кам ма шы ніс та 

на Паўд нё ва-Ураль скай чы гун-

цы, доб ра раз бі раў ся ў тэх ні цы. 

Па за ду ме апе ра цыі яму ад во дзі-

ла ся мес ца ма шы ніс та па ра во за. 

Апош ні трэ ба бы ло ў баі за ха піць 

у во ра га. У ды вер сій ную гру пу па-

пра сі ла ся і ма ла дзёж ная ак ты віст-

ка Ган на Рудзь ко. У атра дзе яна 

ад ноль ка ва доб ра ўме ла стра ляць, 

ка ша ва рыць, пе ра вяз ваць ра ны. 

У склад вы ка наў цаў апе ра цыі так-

са ма ўвай шлі Ле а нід Бяс со наў скі, 

Іван Ула дзі мі раў, Зі но вій Аба ку-

маў, Ва сіль Пу ке маў, Іван Са він. 

Усе яны бы лі па-са праўд на му ўні-

вер са ла мі: уме лі па ста віць мі ны, 

па да рваць рэй кі, бяс шум на зняць 

вар та во га. З кож ным з іх Аляк-

сандр Са муй лік не раз бы ваў у 

баі, ха дзіў на ды вер сіі і та му быў 

упэў не ны, што ў лю бой, са май не-

ча ка най і ры зы коў най сі ту а цыі яны 

не пад вя дуць.

5 ліс та па да 1942 го да Са муй лік 

са сва ёй гру пай апы нуў ся пад Лю-

бя шо вам, дзе па прось бе пар ты зан 

мяс цо вы жы хар Фе лікс Ра пя то віч 

ноч чу на пі саў на чыр во ных па лот-

ні шчах пла ка ты. За тым ак тыў ны-

мі ба я вы мі дзе ян ня мі пар ты за ны 

ства ры лі аб ста ноў ку, каб у гіт ле-

раў цаў скла ла ся ўра жан не з'яў-

лен ня ў іх ты ле ўзбро е ных атра даў 

чыр во на ар мей цаў. З гэ тай мэ тай 

на род ныя мсці ўцы вы ве лі са строю 

тэ ле фон ную су вязь на двух кі ла-

мет ро вым участ ку Мах ро — Ад ры-

жын, спа лі лі ад мі ніст ра цый ны бу-

ды нак пад Руд скам, зні шчы лі мост 

це раз ра ку Ста ход. Толь кі па ча ло 

сві таць, як пар ты за ны, бе раж лі ва 

склаў шы ў рэ чмяш кі на пі са ныя ло-

зун гі, зня лі ся са ста ян кі, бяс шум на 

пад кра лі ся да чы гу нач на га па лат-

на не па да лёк ад паў стан ка Сва-

рот ная.

На гэ тым мес цы ў за са дзе яны 

пра ля жа лі ўсю ноч і ра ні цу 6 ліс та-

па да 1942 го да. У пу ця во га аб ход-

чы ка ўзя лі на час курт ку, фу раж ку 

і сцяж кі. Як толь кі цяг нік па ка заў-

ся з-за па ва ро ту, пе ра апра ну ты 

ў фор му чы гу нач ні ка пар ты зан 

Леа нід Бяс со наў скі, энер гіч на раз-

мах ва ю чы чыр во ным сіг наль ным 

флаж ком, ру шыў на су страч чы гу-

нач на га са ста ву, які на блі жаў ся. 

Ма шы ніст па ра во за, за ўва жыў шы 

тры вож ныя сіг на лы чы гу нач нага 

аб ход чы ка, якія азна ча лі ней кую 

не бяс пе ку, рэз ка сці шыў ход. Гэ та 

да зво лі ла Юрыю Ло гі на ву, уха піў-

шы ся за по руч ні па ра во за, пад-

няц ца ў буд ку ма шы ніс таў. Па ра-

воз ная бры га да, што скла да ла ся з 

двух ма шы ніс таў — мяс цо вых жы-

ха роў, якіх нем цы пры му сі лі вес ці 

цяг нік, — бес пя рэч на пад па рад-

ка ва ла ся пар ты за нам. З ва го наў 

па ка за ла ся ўстры во жа ная ахо ва, 

па якой ад на ча со ва з абод вух ба-

коў да ро гі ўда ры лі пар ты зан скія 

аў та ма ты. Част ка ва ро жай ахо вы 

па лег ла пад пры цэль ным аг нём з 

за са ды, ас тат нія ахоў ні кі раз бег-

лі ся па ле се.

Вось як апіс вае тыя да лё кія 

гроз ныя па дзеі бе ла рус кі жур на-

ліст Мі ха іл Рыл ка ў кні зе «Чыр во-

ны цяг нік», вы да дзе най у 1984-м у 

ста ліч ным вы да вец тве «Бе ла русь» 

да 40-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў: 

«Па ча так пар ты зан ска му рэй су 

быў па кла дзе ны. Са муй лік па дае 

ка ман ду: «Пад рых та ваць агіт цяг-

нік!» Хлоп цы кі ну лі ся да па ма гаць 

Ган не Рудзь ко пры ма ца ваць да 

вон ка вых сце нак ва го на рас цяж кі 

з ло зун га мі — «Ня хай жы ве 25-я 

га да ві на Вя лі ка га Каст рыч ні ка!», 

«Бі фа шыс таў скрозь і ўсю ды!», 

«Раз да вім фа шысц кую га дзі ну!», 

а на тру бе па ра во за ўзня лі флаг 

з вы явай Гер ба СССР. На ад ной з 

плат фор маў ста я ла ве ял ка. Пар-

ты зан скі ба ец Ула дзі мі раў спрыт на 

пры ста са ваў яе для свай го ку ля-

мё та. Ас тат нія пар ты за ны раз мяс-

ці лі ся па ва го нах так, каб пры па-

ды хо дзе да стан цый мож на бы ло 

вес ці агонь ад ра зу з усіх ства лоў. 

Во раг ні ў якім ра зе не па ві нен зда-

га дац ца аб ма ла лі кас ці атра да».

І вось цяг нік пад рых та ва ны да 

ры зы коў най і тры вож най да ро гі. 

Юрый Ло гі наў за няў мес ца ма шы-

ніс та цяг ні ка і па даў сіг нал ад праў-

лен ня. Так па чаў ся 40-кі ла мет ро вы 

рэйс па тры ё таў, якіх у да лей шым 

фа шыс ты ахрыс ці лі «буй ны мі дэ-

сант ны мі сі ла мі баль ша ві коў». 

Пар ты за ны Аба ку маў і Са він 

абы шлі ўсе за хоп ле ныя ва го ны, 

пе ра пі са лі на ра ба ва нае нем ца мі 

да бро і скла лі ад па вед ны акт, на 

які ка ман дзір ды вер сій най гру пы 

А. І. Са муй лік чыр во ным алоў кам 

на ла жыў рэ за лю цыю: «З на го ды 

свя та Каст рыч ні ка раз даць пра-

дук ты на сель ніц тву».

На стан цы ях і паў стан ках, ка-

ля вё сак, раз ме шча ных бліз ка да 

чы гун кі, пар ты за ны ра бі лі ка рот кія 

пры пын кі, пра во дзі лі мі тын гі, раз-

да ва лі пры сут ным усё, што бы ло 

ў ва го нах, — збож жа, му ку, са ла, 

ку рэй, гу сей, яй кі... На кож ным 

пры пын ку Са муй лік, пад кру ціў шы 

ча па еў скія ву сы, пад ня ўшы над 

га ла вой па па ху з чыр во най стуж-

кай, пе рад пры сут ны мі жы ха ра мі 

ўсхва ля ва на ка заў: «Пе ра мо га бу-

дзе за на мі! Каб на блі зіць яе час, 

улі вай це ся ў пар ты зан скія атра ды, 

бу дзем гра міць во ра га ўсім на ро-

дам! Ня хай га рыць зям ля пад на-

га мі фа шыс таў!»

Стан цыю Мах ро, дзе ста яў буй-

ны ня мец кі гар ні зон, пар ты за ны 

пра ля це лі на поў ным ха ду, аб-

стра ляў шы з ку ля мё та і аў та ма-

таў гіт ле раў цаў, якія раз гу бі лі ся ад 

не ча ка нас ці. На ад ным з паў стан-

каў Са муй лік за га даў спы ніц ца і 

пад рых та ваць абоз, за гру зіць яго 

пра дук та мі і да ста віць у пар ты-

зан скі ла гер. Для су пра ва джэн ня 

або зу ка ман дзір вы лу чыў гру пу на 

ча ле з Паў лю коў цам — знаў цам 

ту тэй шых мяс цін і ад важ ным пар-

ты зан скім раз вед чы кам — у скла-

дзе Ган ны Рудзь ко, пар ты за наў 

Аба ку ма ва, Са ві на, Пу ке ма ва.

На стан цыі Вуль ка зра бі лі чар-

го вы ка рот ка ча со вы пры пы нак, 

вы гру зі лі рэшт кі пра дук таў, зня лі 

чыр во ны сцяг і рас цяж кі. Ся ля не 

да па маг лі за гру зіць чы гу нач ны 

са стаў са ло май. Бяс со наў скі з за-

па ле ным фа ке лам хут ка аба бег 

ва го ны. Са ло ма ўмо мант за га рэ-

ла ся, яр ка-жоў тыя язы кі по лы мя 

пра бі лі ся да акон ных рам, ста лі лі-

заць да хі ва го наў. У буд цы па ла-

ю ча га цяг ні ка за стаў ся ма шы ніст 

Ло гі наў. Цяг нік на бі раў хут касць і 

на блі жаў ся да раз бу ра на га мос-

та це раз ра ку Пі на. У са мы апош-

ні мо мант бяс страш ны пар ты зан 

вы ска чыў з па ра во за, ска ціў шы ся 

ўніз пад ад хон, па чуў вы бух па-

ра во га кат ла і страш ны скры гат 

ме та лу. Ва ўмоў ле ным мес цы ва 

ўро чы шчы Клу бок яго ча ка лі ба я-

выя та ва ры шы.

Улет ку 1943 го да Аляк санд ра 

Са муй лі ка пры зна чы лі ка ман дзі-

рам пар ты зан ска га атра да імя 

С. М. Кі ра ва Брэсц кай воб лас ці. 

У жніў ні 1944-га за муж насць і ге-

ра ізм у ба раць бе з фа шысц кі мі за-

хоп ні ка мі ён быў уз на га ро джа ны 

ор дэ нам Ле ні на. Та га час ны кі раў-

нік Бе ла ру сі, ар га ні за тар пар ты-

зан ска га ру ху ў рэс пуб лі цы Пан це-

ляй мон Па на ма рэн ка, пры ма цоў-

ва ю чы най вы шэй шую ўзна га ро ду 

кра і ны да гім нас цёр кі Аляк санд ра 

Са муй лі ка, ска заў: «Дзя куй та бе, 

ка ман дзір, за спра вы твае рат ныя, 

за бяс страш ных лю дзей тва іх. Ну 

а ця пер ад наў ляй усё на род най 

бе ла рус кай зям лі!» І пай шоў ба я-

вы пар ты зан Аляк сандр Са муй лік 

вы кон ваць гэ ты за гад.

Больш за трыц цаць га доў ён 

пра пра ца ваў на роз ных па са дах 

у Ка мя нец кім ра ё не, уда сто е ны 

зван ня «Га на ро вы гра ма дзя нін 

го ра да Ка мян ца». Па мёр у 1989 

го дзе. Удзяч ныя зем ля кі на зва лі ў 

яго го нар ад ну з но вых ву ліц рай-

цэнт ра.

У фон дах Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны за хоў ва ец ца 

пе ра да дзе ны ў пас ля ва ен ны час 

Са муй лі кам са ма роб ны сцяг «вог-

нен на га цяг ні ка» з чыр во на га пар-

ка лю. У пар ты зан скай за ле му зея 

экс па ну юц ца схе ма ру ху цяг ні ка 

па ты лах во ра га, фо та здым кі ге-

роя-пар ты за на і яго ба я вых та ва-

ры шаў — удзель ні каў дзёрз ка га 

рэй ду.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА.

Беларусь памятаеБеларусь памятае

ВОГ НЕН НЫ ПАР ТЫ ЗАН СКІ РЭЙС 
ПА ТЫ ЛАХ ВО РА ГА

Ка ман дзір ды вер сій най гру пы А. Са муй лік ра зам з ка ман дзі рам уз во да 
А. Чар ных.

Су стрэ ча ба я вых сяб роў праз 37 га доў. У 1942-м ме на ві та тут скон чыў ся рэйд 
«чыр во на га цяг ні ка».

Вог нен ны цяг нік. Ма лю нак не вя до ма га пар ты зан ска га мас та ка.

Як на род ныя мсці ўцы за ха пі лі цяг нік і вяр ну лі на ра ба ва нае да бро


