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Ме на ві та ён ад на віў вы-

дан не ра ён най га зе ты «Ста-

лі нец» у пар ты зан скай зо не 

і да снеж ня 1943 го да рэ да-

га ваў яе, а пас ля з-за па гар-

шэн ня зда роўя пе рай шоў на 

па са ду на мес ні ка рэ дак та ра. 

Ім бы ло пад рых та ва на і на пі-

са на больш за сто ліс то вак 

і зва ро таў да на сель ніц тва і 

асоб, якія тра пі лі на служ бу 

да нем цаў. І ўсю гэ тую пра цу 

ён вёў ня гле дзя чы на цяж кую 

хва ро бу, вост рыя эпі леп січ-

ныя пры пад кі...

А сён ня яго праў нуч ка Да-

ша Но ві ка ва, на ву чэн ка 9 «Б» 

кла са 23-й ста ліч най гім на зіі, 

вы ву чае ста рыя да ку мен ты. 

Ся мей ную гіс то рыю і ар хіў 

яна вы ка рыс та ла ў сва ёй 

на ву ко вай ра бо це, пры све-

ча най пар ты зан скім га зе-

там і ліс тоў кам. На кон кур се 

школь ных да след чых ра бот, 

што пра во дзіў ся ў Са вец кім 

ра ё не Мін ска, яе пра ект пры-

зна ны най леп шым.

Мы вы ра шы лі звя зац ца з 

Да шай і на дру ка ваць урыў кі 

з пра ек та, тым больш што яе 

пра дзед пас ля вай ны пра ца-

ваў улас ным ка рэс пан дэн там 

га зе ты «Звяз да» па Ба ра на-

віц кай воб лас ці (за ха ва ла ся 

па свед чан не, вы да дзе нае 

Паў лу Сця па на ві чу ў 1945 го-

дзе). Да та го ж і са ма Да ша 

ма рыць пра пра фе сію жур-

на ліс та...

СПАД ЧЫ НА 
ПАД ПОЛЬ ШЧЫ КА

Род ныя Паў ла Сця па на ві-

ча змаг лі збе раг чы ар хіў, які 

ён ста ран на збі раў. Амаль 

цал кам за ха ва ла ся пад-

шыў ка га зе ты «Ста лі нец» за 

1944 год, а так са ма ліс тоў кі і 

зва ро ты, ус па мі ны бы лых ка-

лег па пад пол лі, ха рак та рыс-

ты ка на чле на КПСС, якую 

вы да лі Паў лу Цвір ко, і на ват 

да вед ка, што ён прай шоў 

спец пра вер ку пры ўпраў лен ні 

спец ла ге ра № 174 (праз та-

кую «пра цэ ду ру» пра пус ка лі 

лю дзей, якія пад час вай ны 

зна хо дзі лі ся на аку па ва най 

тэ ры то рыі).

У ся мей ным ар хі ве за ха-

ва лі ся і ста рыя фо та здым кі, 

адзін з іх зроб ле ны за ты-

дзень да па чат ку Вя лі кай 

Ай чын най. У гэ ты час Па вел 

Цвір ко быў ма лод шым па-

літ ру ком, пра хо дзіў кур сы ў 

Сма лен скай воб лас ці і ўжо 

та ды ве даў, што вай на не па-

збеж ная...

— Дзед плён на пра ца-

ваў з роз ны мі да ку мен та мі, 

боль шасць фа та здым каў у 

яго пад пі са на. Так са ма ён 

збі раў ус па мі ны лю дзей, 

якія ра зам з ім дзей ні ча лі ў 

пад пол лі. Ся род іх ёсць ліст 

ад на го з чле наў пад поль най 

гру пы А. Ф. Бай коў ска га, які 

пра слу хоў ваў звод кі Са ўін-

фарм бю ро, якія пас ля дру ка-

ва лі ся на ма шын цы і рас паў-

сюдж ва лі ся. Вар та ска заць, 

што ён ра зам з жон кай і ча-

тыр ма ма лы мі дзет ка мі жыў 

не па да лёк ад жан дар ме рыі! 

Мож на толь кі дзі віц ца сме-

лас ці гэ тых лю дзей, — рас-

каз вае ма ці Да шы, На дзея 

Цвір ко. — На жаль, дзя ду-

лі не ста ла, ка лі мне бы ло 

17 га доў. Не так мно га я па-

спе ла па чуць пра вай ну ад 

яго, ды ён і не лю біў пра яе 

рас казваць, маг чы ма та му, 

што ў гэ ты час стра ціў сва іх 

род ных — на цыс ты за бі лі яго 

баць коў, сяст ру з ма лень кім 

дзі цем, сям'ю дзядзь кі, спа лі-

лі ра зам з жы ха ра мі род ную 

вёс ку Ада мо ва. А вось ба бу-

ля, якая ў вай ну пра ца ва ла 

су вяз ной і рас паў сюдж ва ла 

пар ты зан скі друк, рас каз-

ва ла пра жа хі вай ны. Яна 

ўспа мі на ла, як пад час ад-

ной з аб лаў, ка лі пар ты за ны 

ўця ка лі ад кар ні каў, пра сі ла 

пры стрэ ліць яе, бо прос та не 

бы ло больш сіл іс ці...

«ПРО ПУСК» 
ДА ПАР ТЫ ЗА НАЎ

Раз гля да ем ся мей ны ар хіў 

ра зам з Да шай. Асаб лі ва дзяў-

чын ку за ці ка ві лі зва ро ты, якія 

пар ты за ны пі са лі да тых, хто 

слу жыў у па лі цыі, дзе ў кан-

цы па зна ча на: «Гэ ту ліс тоў ку 

пры пе ра хо дзе да пар ты зан 

па каз вай ра зам са збро яй». 

Па цвяр джэн не та му, што па-

доб ная дру ка ва ная пра дук-

цыя са праў ды да ва ла эфект, 

зна хо дзім у пад шыў цы га зе ты 

«Ста лі нец». Тут ба га та за ме-

так, аў та ры якіх дзе ляц ца, што 

пад пры му сам бы лі за гна ныя 

на служ бу да нем цаў, але 

змаг лі ўця чы і зма га юц ца за 

вы зва лен не Бе ла ру сі.

За ўва жа ем, што су пра-

цоў ні кі дру кар ні «Ста лі нец» 

пус ка лі ў спра ву ўсё, чым 

уда ва ла ся раз жыц ца — 

асоб ныя зва ро ты, на бра ныя 

на тон кай аб гор тач най па пе-

ры, на шпа ле рах і на ват на 

ня мец кіх блан ках (на ад ва-

рот ным ба ку мож на ўба чыць 

фраг мент ня мец кай свас ты-

кі). Тут ёсць у тым лі ку і фаль-

шы вы «За гад ві цэ-прэ зі дэн-

та Бе ла рус кай Цэнт раль най 

Ра ды» — жар таў лі вы ад каз 

пар ты зан на ства рэн не пра-

фа шысц кай ар га ні за цыі. 

Так са ма ў пад поль най дру-

кар ні быў на бра ны зва рот да 

пра цоў ных Грэс ка га ра ё на, 

дзе вы кры ва ец ца ня мец кая 

пра па ган да: «У фа шысц кім 

пад брэ хі чы «Га зэ та Случ чы-

ны» ад 13 лю та га 1944 го да 

зме шча на брах ня ня мец ка га 

ха луя «прэ зі дэн та» Аст роў-

ска га. Гэ ты здрад нік бе ла-

рус ка га на ро да... га ва рыў, 

што «нем цы да пус ці лі вя лі кія 

па мыл кі, спаль ва ю чы вёс кі і 

за бі ва ю чы лю дзей. Але гэ та 

больш не паў то рыц ца» — за-

явіў ён.

Пас ля гэ та га за га ду... ня-

мец кія зла чын цы ра зам з бо-

бі ка мі 29 лю та га ўвар ва лі ся 

ў вёс ку Крас нае Па лі ка раў-

ска га сель са ве та і спа лі лі яе 

да шчэн ту. Та кія ж са мыя «ня-

він ныя па мыл кі» бы лі зроб ле-

ны з мно гі мі вёс ка мі Слуц ка-

га ра ё на, якія бы лі спа ле ны, 

а жы ха ры зні шча ны».

На ста рон ках га зе ты 

«Ста лі нец» мож на знай сці 

ін фар ма цыю і пра ін шыя зла-

чын ствы на цыс таў. Так са ма 

зна хо дзім тут верш Мак сі ма 

Тан ка і зва рот да мо ла дзі 

Кан дра та Кра пі вы. Ба га та 

ма тэ ры я лаў пра ба я выя дзе-

ян ні пар ты за наў. А яшчэ са 

ста рых га зет мож на да ве дац-

ца пра тое, як вы зва ля лі ся 

на се ле ныя пунк ты Бе ла ру сі, 

як яны ад наў ля лі ся.

— Не бо яз на бы ло брац-

ца за та кую скла да ную тэ му, 

як «пад поль ны друк», пе ра-

гля даць вя лі кую коль касць 

ма тэ ры я лаў? — ці каў лю ся ў 

Да шы.

— Мя не пад трым лі ва-

ла мая на стаў ні ца гіс то рыі 

Але на Ба ры саў на Пі ра го ва. 

І пра ца ваць бы ло вель мі ці-

ка ва. Мя не гэ тая тэ ма глы-

бо ка за кра ну ла, ка лі я ста ла 

вы ву чаць яе не па ста рон ках 

пад руч ні каў, а па ся мей ных 

да ку мен тах і гіс то рыі жыц ця 

май го пра дзе да і пра баб кі. 

Я шмат ве да ла пра вай ну з 

за ня ткаў па гіс то рыі і лі та ра-

ту ры, але ў асноў ным у шко-

ле мы вы ву ча ем ін фар ма-

цыю пра ба я выя дзе ян ні і не 

асэн соў ва ем да кан ца знач-

насць, боль, жах і ге ра ізм тых 

ча соў. На прык лад, ра ней я не 

ве да ла пра ра бо ту пад поль-

ных груп: як усё там бы ло 

пра ду ма на, зла джа на пра-

ца ва ла, лю дзі з роз ных груп 

дзей ні ча лі аў та ном на, ні чо га 

не ве да лі пра сва іх ка лег. Па 

ўспа мі нах май го пра дзе да, у 

лі пе ні 1941 го да ён прай шоў 

у Го ме лі трох тыд нё выя кур-

сы пад поль шчы каў і ў жніў ні 

быў на кі ра ва ны ў тыл во ра-

га, на ра дзі му ў Грэск. Пры 

пад трым цы ін шых мяс цо вых 

ка му ніс таў ён ар га ні за ваў 

Грэс кую пар тый на-кам са-

моль скую гру пу ў скла дзе 

25 ча ла век. Пад пол ле сфар-

мі ра ва ла ся па ўсіх пра ві лах 

кан спі ра цыі. Гру па бы ла 

раз бі та на тры пад гру пы, і ў 

кож най ме ла ся свая спра ва. 

У склад ад ной пад гру пы ўва-

хо дзі лі ме ды цын скія ра бот ні-

кі Грэс кай баль ні цы. Яны за-

бяс печ ва лі пад поль шчы каў 

ле ка мі, ля чы лі па ра не ных 

пар ты зан. Дру гая груп па 

зай ма ла ся раз вед валь най 

дзей нас цю. Яе ўдзель ні кі 

пра ца ва лі ў мяс цо вай упра ве 

нем цаў і ме лі до ступ да сак-

рэт ных звес так. На трэ цюю 

бы лі ўскла дзе ны аба вяз кі 

па ін фар ма цый на-па лі тыч-

най ра бо це. У да лей шым я 

ха це ла б за няц ца гіс то ры яй 

Пер шай су свет най вай ны. 

Не да лё ка ад вёс кі На гор нае, 

ад куль ро дам мая ба бу ля, 

ёсць па ха ван не сал дат, пра 

якіх ні хто не згад вае. Трэ ба 

вы праў ляць ста но ві шча...

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

Пра чы таў — пе ра дай дру го му Пра чы таў — пе ра дай дру го му Су мес ны пра ект На цы я наль най біб лі я тэ кі і га зе ты «Звяз да»

САК РЭ ТЫ СЯ МЕЙ НА ГА АР ХІ ВА
І мы ка ва лі пе ра мо гу...

Га зе та «Ста лі нец» — ор ган Грэс ка га 

ра ён на га ка мі тэ та Ка му ніс тыч най пар тыі 

(баль ша ві коў) Бе ла ру сі — бы ла за сна ва на 

яшчэ ў мір ны час у 1935 го дзе. Да вай ны 

Па вел Цвір ко пра ца ваў тут лі та ра тур ным 

ра бот ні кам, а пас ля і ад каз ным рэ дак та-

рам. Вы дан не «Ста лін ца» бы ло ад ноў ле-

на ў пад пол лі ў чэр ве ні 1943 го да. Га зе та 

вы хо дзі ла да мо ман ту вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у 

лі пе ні 1944 го да. Не ма гу са бе ўя віць, як 

у тых най скла да ней шых умо вах, амаль 

кож ны дзень гле дзя чы ў твар смер ці, су-

пра цоў ні кі га зе ты здо ле лі за бяс пе чыць яе 

што тыд нё вы вы хад. Уво гу ле ў пад пол лі 

быў на дру ка ва ны 31 ну мар у 1943-м і 36 — 

у 1944 го дзе. На ла дзіць ма са вы вы пуск 

га зет на тэ ры то рыі, якую кант ра люе во-

раг, — спра ва не з лёг кіх. На да па мо гу 

прый шлі «су се дзі» — Слуц кая пад поль ная 

гру па на ча ле з А. Д. Фа мі ным. Са Слуц ка ў 

пар ты зан скую дру кар ню бы лі да стаў ле ны 

шрыф ты, мас ты ка і па пе ра.

Дру ка ва нае сло ва ў гэ ты час бы ло ідэа-

ла гіч най збро яй як з бо ку са вец кай ула ды, 

так і з бо ку на цысц кай Гер ма ніі, асаб лі ва на 

аку па ва ных тэ ры то ры ях, дзе на сель ніц тву 

бы ло цяж ка атрым лі ваць ін фар ма цыю аб 

рэ аль ным ста но ві шчы на фрон це, чым і ка-

рыс та лі ся за хоп ні кі. На цыс ты бы лі доб ры мі 

спе цы я ліс та мі ў сфе ры дэз ын фар ма цыі, 

вя лі ў Бе ла ру сі ма сі ра ва ную пра па ган ду. 

З пер шых дзён Вя лі кай Ай чын най вай ны з 

са ма лё таў рас кід ва лі ся ня мец кія ліс тоў кі. 

У іх сцвяр джа ла ся, што вай на вя дзец ца 

не су праць са вец ка га на ро да, а су праць 

баль ша віз му. Да та го ж на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі вы да ва ла ся ка ля 37 фа шысц кіх 

га зет і ча со пі саў. Так, у Грэс ку і Слуц ку 

рас паў сюдж ва ла ся «Га зэ та Случ чы ны», 

якая за клі ка ла: «Бе ла ру сы, уклю чай це ся 

ў адзі ны эў ра пэй скі фронт ба раць бы су-

праць баль ша віз му і плю так ра тыі — гэ тых 

во ра гаў цы ві лі за цыі і куль ту ры!»

З пер шых дзён аку па цыі БССР са вец кія 

пад поль ныя га зе ты, у тым лі ку і «Ста лі-

нец», су праць ста я лі па доб ным вы дан ням 

і ня мец кай пра па ган дзе. Пад поль ны друк 

стаў асноў най кры ні цай дак лад най апе ра-

тыў най ін фар ма цыі аб па дзе ях на фран-

тах, што ўзмац ня ла па тры я тыч ныя на строі 

жы ха роў аку па ва ных тэ ры то рый і да ва ла 

ўпэў не насць у пе ра мо зе, са дзей ні ча ла па-

шы рэн ню пар ты зан ска га ру ху і пры то ку 

па тры ё таў у шэ ра гі на род ных мсці ўцаў.

Да р'я НО ВІ КА ВА.

За ха ва ла ся фо та, зроб ле нае за ты дзень да па чат ку Вя лі кай Ай чын най.

Пас ля вай ны Па вел Цвір ко пра ца ваў у «Звяз дзе».

Да шын пра ект стаў най леп шым на ра ён ным кон кур се 
да след чых ра бот школь ні каў.

Пар ты за ны дру ка ва лі ліс тоў кі на ват на на цысц кіх блан ках. 
На ад ва рот ным ба ку мож на ўба чыць свас ты ку.

На ідэа ла гіч ным фрон це

Гэ ты за га ло вак я па зы чы ла з га зе ты «Шах цёр» 

1995 го да, у якой Па вел Цвір ко ўспа мі наў пра па дзеі, 

што ад бы ва лі ся ў ча сы Вя лі кай Ай чын най вай ны. Па-

вел Сця па на віч быў ад ным з ар га ні за та раў пад поль-

най гру пы ў Грэс кім ра ё не (сён ня гэ та тэ ры то рыя 

Случ чы ны), пры маў удзел у ба я вых апе ра цы ях — 

у пар ты зан скіх за са дах, у мно гіх ба ях, у зні шчэн ні 

тэ ле фон на-тэ ле граф най су вя зі. 


