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Як ка ман дзір 
ка мі са рам стаў

Ад ным з пер шых пар ты-

зан скіх атра даў на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі быў атрад «Чыр во-

ны Каст рыч нік» Ак цябр ска га 

ра ё на, ство ра ны 26 чэр ве ня 

1941 го да (па ін шых звест-

ках, у па чат ку лі пе ня 1941 

го да) упаў на ва жа ным Нар-

ка ма та на рых то вак СССР 

па Ак цябр скім ра ё не Па лес-

кай воб лас ці Фё да рам Паў-

лоў скім ра зам з пер шым 

сак ра та ром Ак цябр ска га 

рай ка ма пар тыі Ці ха нам Бу-

маж ко вым. Ка лі паў ста ла 

пы тан не аб кан ды да ту ры 

ка ман дзі ра атра да, пер шы 

сак ра тар Па лес ка га аб ка ма 

пар тыі Пётр Ля віц кі звяр нуў 

ува гу на ан ке ту Паў лоў ска-

га. Фё дар Іла ры ё на віч быў 

во пыт ным ва ен ным, скон чыў 

пал ка вую ка ва ле рый скую 

шко лу, удзель ні чаў у ба ях з 

япон ца мі ка ля во зе ра Ха сан 

у 1938 го дзе, у са вец ка-фін-

лянд скай вай не 1939—1940 

га доў. Та му па ўзгад нен ні з 

аб ка мам пар тыі ка ман дзі рам 

атра да быў за цвер джа ны 

Фё дар Паў лоў скі, а ка мі са-

рам — Ці хан Бу маж коў.

Але ка лі ў лі пе ні 1941 го-

да ЦК Кам пар тыі Бе ла ру сі 

прад ста віў іх у Маск ву да 

ўзна га ро джан ня га на ро вым 

зван нем Ге роя Са вец ка га 

Са ю за, пер шы сак ра тар ЦК 

КП(б)Б Пан це ляй мон Па на-

ма рэн ка па лі чыў, што ка ман-

дзі рам атра да па ві нен быць 

пар тый ны лі дар Ак цябр ска га 

ра ё на Ці хан Бу маж коў. ЦК 

фак тыч на па мя няў іх па са-

да мі, каб па ка заць вя ду чую 

ро лю кам пар тыі ў раз віц ці 

пар ты зан ска га ру ху. Та му 

ў мно гіх эн цык ла пе ды ях і 

да вед ні ках да гэ туль мож на 

су стрэць проз ві шча Бу маж-

ко ва, як пер ша га ка ман дзі ра 

атра да «Чыр во ны Каст рыч-

нік». Аб гэ тым мне ўпер шы-

ню па ве да міў мой зям ляк — 

вя до мы бе ла рус кі па эт і 

пра за ік Ры гор Ня хай, які 

да сле да ваў гіс то рыю гэ та га 

атра да і 123-й пар ты зан скай 

бры га ды і быў доб ра зна ё мы 

з Фё да рам Паў лоў скім.

Пер шыя Ге роі
Без умоў на, ад ной з са-

мых па спя хо вых апе ра цый 

бе ла рус кіх пар ты зан у га-

ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны стаў Во зем лян скі бой 

1941 го да. Гэ та быў бой па-

між пар ты зан скім атра дам 

«Чыр во ны Каст рыч нік» су-

мес на з пад раз дзя лен нем 

Чыр во най Ар міі (ка ман дзір — 

пад пал коў нік Л. В. Кур мы-

шоў) і ня мец кі мі аку пан та мі 

ў вёс цы Во зем ля Ак цябр ска-

га ра ё на Па лес кай воб лас ці 

18 лі пе ня 1941 го да.

На пя рэ дад ні пар ты зан-

скія раз вед чы кі ўста на ві лі 

сі лы во ін скай час ці вер мах-

та і дак лад нае раз мя шчэн не 

яе аг ня вых срод каў. 18 лі пе-

ня 1941 го да па чы гу нач най 

вет цы Баб руйск — Раб кор 

бра ня по езд № 52 на ча ле 

з лей тэ нан там Ка ла коль ца-

вым не ча ка на для на цыс таў 

па ды шоў да вёс кі Во зем ля і 

ад крыў ар ты ле рый скі агонь 

па шта бе ня мец кай ды ві зіі 

і аг ня вых пунк тах пра ціў ні-

ка. Пас ля ар ты ле рый ска га 

аб стрэ лу звод ны атрад чыр-

во на ар мей цаў і пар ты за наў 

пад кі раў ніц твам ін струк та-

ра рай ка ма пар тыі Ся мё на 

Ма хань ко ата ка ваў ня мец кіх 

сал дат і афі цэ раў. У вы ні ку 

боя на цыс ты стра ці лі за бі ты-

мі і ра не ны мі ка ля 80 сал дат 

і афі цэ раў, бы ла вы зва ле на 

вёс ка Во зем ля. Пар ты за ны 

за ха пі лі па лон ных і ў якас ці 

тра фе яў 55 бро не- і аў та ма-

шын, 2 ра дыё стан цыі, 27 ма-

та цык лаў, 45 ко ней з па воз-

ка мі і гру зам, апе ра цый ныя 

да ку мен ты ня мец ка га шта-

ба. За хоп ле ных сал дат і афі-

цэ раў вер мах та, да ку мен ты 

і тра феі ка ман да ван не пар-

ты зан ска га атра да «Чыр во-

ны Каст рыч нік» пе рад ало 

ка ман да ван ню 63-га страл-

ко ва га кор пу са Чыр во най 

Ар міі. Ся род штаб ных да ку-

мен таў зна хо дзі ла ся апе ра-

цый ная кар та з пла нам на-

ступ лен ня ня мец кіх вой скаў 

на Го мель і Чар ні гаў.

Ха рак та ры зу ю чы на ступ-

ныя ба я выя дзе ян ні пар ты-

зан ска га атра да «Чыр во ны 

Каст рыч нік», на чаль нік Бе-

ла рус ка га шта ба пар ты зан-

ска га ру ху Пётр Ка лі нін у 

сва іх ме му а рах «Пар ты зан-

ская рэс пуб лі ка» ад зна чаў:

«Асаб лі ва сме лай для та го 

пе ры я ду вай ны бы ла апе ра-

цыя па раз гро ме вой скаў ня-

мец ка га злу чэн ня ў ся ле Глу-

ша Баб руй ска га ра ё на. Пар-

ты за ны пра вя лі яе су мес на 

з вай ско вай час цю. Кі ра ваў 

апе ра цы яй ка пі тан А. А. Не-

да го раў, пар ты зан скую гру пу 

ўзна чаль ваў Паў лоў скі Ф. І.

Паў лоў скі за га дзя па слаў 

у ся ло не каль кі ча ла век для 

ар га ні за цыі за са ды. Яшчэ 

за від на пар ты за ны пад вы-

гля дам мяс цо вых ся лян пра-

бра лі ся ў Глу шу. Ка лі сцям-

не ла, яны пер шы мі ад кры лі 

з за са ды агонь па ня мец кіх 

вар та вых. У вок ны шко лы, 

дзе на ча ва лі гіт ле раў цы, па-

ля це лі гра на ты. Гэ та быў сіг-

нал да агуль най ата кі. Амаль 

ад на ча со ва ў ся ло ўвар ва лі-

ся з ад на го бо ку чыр во на ар-

мей цы, а з дру го га — пар ты-

за ны на ча ле з Паў лоў скім.

Бой пра цяг ваў ся ка ля 

га дзі ны. Ва ро жыя афі цэ ры 

і сал да ты, на паў го лыя, вы-

скок ва лі з да моў і тут жа 

па па да лі пад трап ны агонь. 

Толь кі не ка то рым з іх уда-

ло ся вы ра та вац ца ўцё ка мі. 

Ас тат нія бы лі зні шча ны».

У гэ тым нач ным баі чыр-

во на ар мей цы і пар ты за ны 

за ха пі лі 35 штаб ных аў та ма-

шын, ка ля 100 ма та цык лаў 

і ве ла сі пе даў, шмат да-

ку мен таў і апе ра цый ных 

кар таў.

Не за бу дзем, што ішоў 

толь кі лі пень 1941 го да, што 

гэ та ад бы ло ся амаль у са-

мым па чат ку пар ты зан ска га 

ру ху на Бе ла ру сі.

За ўме лае кі раў ніц тва 

пар ты зан скім атра дам «Чыр-

во ны Каст рыч нік» і пра яў ле-

ныя пры гэ тым муж насць і 

ге ра ізм Ука зам Прэ зі ды у ма 

Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 

6 жніў ня 1941 го да Ц. П. Бу-

маж ко ву і Ф. І. Паў лоў ска му 

бы ло пры свое на зван не Ге -

роя Са вец ка га Са ю за. Яны 

ста лі пер шы мі са вец кі мі пар -

ты за на мі, якія атры ма лі гэ та 

вы со кае зван не.

Яго гар ні зон...
У кан цы ве рас ня 1941 го-

да пар ты зан скі атрад «Чыр-

во ны Каст рыч нік» вы зва ліў 

ад ня мец кіх аку пан таў мно-

гія на се ле ныя пунк ты ў Ак-

цябр скім, Во зем лян скім, 

Гац кім, Но ва дуб роў скім, 

Га ро ха віц кім, Ляс ка віц кім, 

Па рэ цкім, Пра та саў скім, Ла-

ма віц кім, Ра ма ніц кім і ін шых 

сель са ве тах. Тым са мым 

быў па кла дзе ны па ча так 

ства рэн ню Ак цябр скай пар-

ты зан скай зо ны з цэнт рам у 

па сёл ку Ру до бел ка. Да кан-

ца 1941 го да ўсе вёс кі ра ё на 

бы лі вы зва ле ны ад ня мец кіх 

аку пан таў.

Аб' яд наў шы ся для су-

мес ных дзе ян няў, атра ды 

Паў лоў ска га і Да лі до ві ча 

14 сту дзе ня 1942 го да лік-

ві да ва лі ва ро жы гар ні зон у 

вёс цы Вет чын Жыт ка віц ка га 

ра ё на, а праз тры дні вы зва-

лі лі ад на цыс таў мяс тэч ка 

Ка пат ке ві чы. Ма ла ка му вя-

до ма, што ме на ві та Ка пат-

ке ві чы ста лі пер шым ра ён-

ным цэнт рам, вы зва ле ным 

бе ла рус кі мі пар ты за на мі ў 

1942 го дзе.

У сту дзе ні 1942 го да ў Па-

лес кай воб лас ці дзей ні ча лі 

14 пар ты зан скіх атра даў. 

У хо дзе су мес ных ба ёў па 

аба ро не Ак цябр скай пар ты-

зан скай зо ны ў кан цы сту-

дзе ня 1942 го да на на ра дзе 

ка манд на га скла ду атра даў, 

якія дзей ні ча лі ў Ак цябр скім, 

Ка пат ке віц кім, Глус кім, Пет-

ры каў скім, Жыт ка віц кім ра-

ё нах, бы ло вы ра ша на аб'-

яд наць зга да ныя ба я выя 

адзін кі ў ад но пар ты зан скае 

злу чэн не. Гэ та фар мі ра ван-

не пар ты зан атры ма ла наз-

ву «гар ні зон Паў лоў ска га», 

або Па лес кае пар ты зан скае 

злу чэн не.

За час пра цяг ла га рэй ду 

атра ды «гар ні зо на Паў лоў-

ска га» змаг лі ачыс ціць ад 

аку пан таў амаль усю тэ ры-

то рыю Ак цябр ска га, Глус ка-

га, Ка пат ке віц ка га, Да ма на-

віц ка га і Па рыц ка га ра ё наў. 

Та кім чы нам, іс на ваў шая 

пар ты зан ская зо на знач на 

па шы ры ла ся. А яе цэнт рам, 

як і ра ней, за ста ва ла ся Ру-

до бел ка.

У атэс та цый ным ліс це на 

пры сва ен не Фё да ру Іла ры ё-

на ві чу чар го ва га во ін ска га 

зван ня ўка за на на ступ нае:

«Пад ка ман да ван нем 

т. Паў лоў ска га ў сту дзе ні 

1942 г. у Па лес кай воб лас ці 

раз гром ле на ня мец кая ды-

ві зія СС (хут чэй тут трэ ба 

ра зу мець ней кія час ці гэ тай 

ды ві зіі. — Э. І.), а так са ма 

пу шча на пад ад хон два эша-

ло ны пра ціў ні ка, 14 па ра во-

заў і 444 ва го ны, раз гром-

ле на 5 ня мец кіх гар ні зо наў, 

у якіх зні шча на 2430 сал дат 

і афі цэ раў, а так са ма шмат 

па лі ца яў і здрад ні каў».

У чым сак рэт пос пе ху 

«гар ні зо на Паў лоў ска га»? 

Ме на ві та аб' яд нан не раз-

роз не ных атра даў у Ак цябр-

скай зо не і ства рэн не агуль-

на га кі раў ніц тва імі да зво лі лі 

знач на ак ты ві за ваць ба я вую 

дзей насць пар ты за наў, уз-

мац ніць па лі тыч ную ра бо ту 

ся род на сель ніц тва, агуль-

ны мі на ма ган ня мі про ці ста-

яць кар ным экс пе ды цы ям 

аку пан таў.

У да лей шым мно гія ка-

ман дзі ры і ка мі са ры «гар ні-

зо на» пра яві лі ся бе здоль-

ны мі ар га ні за та ра мі, на бы лі 

ўпэў не насць ка ман да ваць 

са ма стой на, і част ка іх па кі ну-

ла «гар ні зон Паў лоў ска га».

...і яго бры га да
У маі 1942 го да з атра-

даў, якія ўва хо дзі лі ў склад 

«гар ні зо на Паў лоў ска га», 

бы ла ство ра на 123-я пар-

ты зан ская бры га да пад ка-

ман да ван нем Фё да ра Паў-

лоў ска га. Да лю та га 1943 

го да бры га да на зы ва ла ся па 

проз ві шчы ка ман дзі ра, за-

тым — 123-я, а з 1 сту дзе ня 

1944 го да — 123-я Ак цябр-

 ская імя 25-год дзя БССР. 

У са ка ві ку 1943 го да атра ды 

І. С. Гу бі на і А. Ф. Са ра фа на-

ва бы лі пе рад аны для ар га-

ні за цыі 210-й Ка пат ке віц кай 

бры га ды.

123-я бры га да дзей ні ча-

ла ў Ак цябр скім, Ка пат ке віц-

кім, Глус кім, Пет ры каў скім, 

Жыт ка віц кім, Па рыц кім ра-

ё нах. Фё дар Іла ры ё на віч 

Паў лоў скі ка ман да ваў ёй 

у маі 1942-га — кра са ві ку

1943-га,  каст  рыч н і  ку 

1943-га — маі 1944 го да. Ка-

лі ў кра са ві ку 1943 го да яго 

ад клі ка лі ў Маск ву, то ча со-

ва (кра са вік — каст рыч нік 

1943 го да) аба вяз кі кам бры-

га-123 вы кон ваў Ся мён Ва-

сі ле віч Ма хань ко.

Ана ліз фон даў На цы я-

наль на га ар хі ва Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь свед чыць, што 

123-я пар ты зан ская бры га-

да бы ла ад ной з са мых бая-

здоль ных бры гад Па лес кай і 

Мін скай аб лас цей. Спа чат ку 

яна ўва хо дзі ла ў склад пар-

ты зан ска га злу чэн ня Мін скай

і Па лес кай аб лас цей, а з 

15 са ка ві ка 1943 го да — злу-

чэн ня Па лес кай воб лас ці.

У ліс та па дзе 1942 го да 

пар ты за ны 123-й бры га ды 

ўдзель ні ча лі ў апе ра цыі «Рэ-

ха на Па лес сі» — пад ры ве 

мос та це раз ра ку Пціч даў-

жы нёй больш за 150 мет раў 

з ча тыр ма пра лё та мі (рух на 

чы гу нач ным участ ку Жыт-

ка ві чы — Ка лін ка ві чы быў 

спы не ны на 18 су так).

Да кан ца сту дзе ня 1944 

го да пар ты за ны ўтрым лі ва-

лі Ру до бел ку, дзе дзей ні ча лі 

са вец кія ўста но вы і шко лы. 

Толь кі на чы гу нач ным участ-

ку Кар пі лаў ка — Рат мі ра ві-

чы атра ды 123-й бры га ды 

ў жніў ні і ве рас ні 1943 го да 

раз бу ры лі 20 кіламетраў чы-

гу нач на га па лат на, зні шчы лі 

7 мас тоў, а 7 ліс та па да пра-

вя лі па спя хо вы бой з аб' яд-

на най ва ро жай гру поў кай 

(8 гар ні зо наў) і вый шлі з 

акру жэн ня, вы бі лі аку пан-

тан таў з вёс кі Гаць.

Ру да бель скія 
«ва ро ты»

Ка лі во сен ню 1943 го да 

па ча ло ся вы зва лен не Бе ла-

ру сі, Фё дар Паў лоў скі ўдзя ліў 

асаблівую ўва гу ўза е ма дзе ян-

ню з на сту па ю чы мі час ця мі 

Чыр во най Ар міі. Не ўсім вя-

до ма, што ў кан цы ліс та па да 

1943 го да ў вы ні ку Го мель-

ска-Рэ чыц кай на сту паль най 

апе ра цыі і дзе ян няў 123-й 

пар ты зан скай бры га ды пад 

ка ман да ван нем Паў лоў ска-

га ў лі ніі фрон ту гру пы ар мій 

«Цэнтр» утва рыў ся раз рыў 

шы ры нёй ка ля 10 кіламетраў, 

які ўвай шоў у гіс то рыю як Ру-

да бель скія «ва ро ты». Час ці 

Чыр во най Ар міі і пар ты за ны 

ўтрым лі ва лі іх ка ля ме ся ца.

У ліс та па дзе — снеж ні 

1943 го да на род ныя мсці ўцы 

гэ тай бры га ды па да рва лі 

10 тан каў, 35 аў та ма шын, 

спа лі лі 14 мас тоў, па шко-

дзі лі 6 кіламетраў тэ ле фон-

на-тэ ле граф най лі ніі. У ліс-

та па дзе 1943 го да яны це-

раз лі нію фрон ту ўста на ві лі 

су вязь з 37-й і 60-й страл-

ко вы мі ды ві зі я мі Чыр во най 

Ар мі іі, пе ра да ва лі ім звест кі 

раз вед кі, за бяс печ ва лі пра-

вад ні ка мі. Бры га да Паў лоў-

ска га да па ма га ла дзе ю чай 

ар міі ў вы зва лен ні Ка пат ке-

ві чаў і Ка лін ка ві чаў.

***
З лі пе ня 1944 го да Фё-

дар Паў лоў скі зна хо дзіў ся ў 

за па се. У 1945—1966 га дах 

ён быў на кі ру ю чай ра бо це, 

га лоў ным чы нам пар тый най 

і гас па дар чай.

Фё дар Іла ры ё на віч быў 

уз на га ро джа ны ор дэ на мі 

Ле ні на, Каст рыч ніц кай рэ-

ва лю цыі, Ай чын най вай ны 

1-й сту пе ні, Чыр во най Зор кі, 

мно гі мі ме да ля мі.

Пал коў ні ка Паў лоў ска га 

не ста ла 6 кра са ві ка 1989 

го да — на 81-м го дзе жыц-

ця. Ён па ха ва ны ў род ным 

га рад скім па сёл ку Мі хай лаў-

скі За па рож скай воб лас ці 

(Укра і на).

Бе ла рус кі на род за хоў-

вае ўдзяч ную па мяць аб 

пар ты за нах 123-й бры га ды

і яе ка ман дзі ру — ад ным 

з вы зва лі це ляў Бе ла ру сі ад 

ня мец кіх аку пан таў. У го нар 

гэ тай бры га ды ў 1948 го дзе 

ў вёс цы Ку рын Ак цябр ска га 

ра ё на па стаў ле ны пом нік, а

ў 1959 го дзе ў г. п. Ак цябр скі 

ўста ноў ле на ме ма ры яль ная 

дош ка.

У Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны за хоў ва юц-

ца лі таг ра фія мас та ка С. Ра-

 ма на ва «Бой на ру бя жы 

р. Пціч. Лі пень 1941 г.», ка ва -

ле рый ская шаш ка і аў та мат 

Фё да ра Паў лоў ска га.

Імем Паў лоў ска га на зва-

на ву лі ца ў Мін ску ў За вод-

скім ра ё не. На до ме № 1 у 

2000 го дзе ўста ноў ле на ме-

ма ры яль ная дош ка.

Мін ская шко ла № 31 но-

сіць імя Ге роя Са вец ка га Са-

ю за Ф. І. Паў лоў ска га.

Эма ну іл ІО ФЕ, 

пра фе сар БДПУ 

імя М. Тан ка, 

док тар гіс та рыч ных на вук.

КАМ БРЫГ ФЁ ДАР ПАЎ ЛОЎ СКІ
Ён быў ад ным з пер шых са вец кіх пар ты зан, уга на ра ва ных За ла той Зор кай Ге роя

Іду чы на су страч 75-год дзю 

з дня вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец кіх аку пан таў, мы 

ўспа мі на ем во і наў Чыр во най 

Ар міі і пар ты за наў, якія пры ня лі са мы ак тыў ны 

ўдзел у гэ тым вы зва лен ні. Наш апо вед пра 

пар ты зан ска га ка ман дзі ра Фё да ра Паў лоў ска га, 

яко му як раз сён ня споў ні ла ся б 110 га доў.

Ка ман дзі рам атра да быў за цвер джа ны Фё дар 
Паў лоў скі, а ка мі са рам — Ці хан Бу маж коў. 
Але ка лі ў лі пе ні 1941 го да ЦК Кам пар тыі Бе ла ру сі 
прад ста віў іх у Маск ву да ўзна га ро джан ня 
га на ро вым зван нем Ге роя Са вец ка га Са ю за, пер шы 
сак ра тар ЦК КП(б)Б Пан це ляй мон Па на ма рэн ка 
па лі чыў, што ка ман дзі рам атра да па ві нен быць 
пар тый ны лі дар Ак цябр ска га ра ё на Ці хан 
Бу маж коў. ЦК фак тыч на па мя няў іх па са да мі, 
каб па ка заць вя ду чую ро лю кам пар тыі ў раз віц ці 
пар ты зан ска га ру ху.


