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22 чэр ве ня 1941 го да бы ла ня дзе ля. Але 

пра які вы хад ны мо жа іс ці га вор ка, ка лі на 

тваю кра і ну аб ру шы ла ся страш ная на ва ла 

вай ны? Да ве даў шы ся па ра дыё аб на па-

дзен ні Гер ма ніі на Са вец кі Са юз, жур на ліс ты 

тэр мі но ва вый шлі на пра цу, і ўжо на на ступ-

ны дзень, 23 чэр ве ня, з'я ві лі ся па за чар го-

выя вы пус кі ор га наў ЦК і Мінск ага аб ка ма 

КП(б)Б «Звяз да» і «Со вет ская Белоруссия». 

Вы дан ні на дру ка ва лі тэкст ра дыё зва ро ту 

на мес ні ка стар шы ні Саў нар ка ма і нар ка ма 

за меж ных спраў Мо ла та ва, ука зы ўра да аб 

ма бі лі за цыі ва ен на аба вя за ных і ўвя дзен ні 

ва ен на га ста но ві шча ў асоб ных мяс цо вас-

цях СССР, у тым лі ку ў Бе ла рус кай ССР, 

а так са ма па тры я тыч ныя вер шы Яку ба Ко-

ла са і Пят ра Глеб кі — за клі кі да ба раць бы 

з во ра гам.

Ад нак лі нія фрон ту ру ха ла ся вель мі хут-

ка, і «Звяз да» па спе ла вый сці ў Мін ску яшчэ 

толь кі адзін раз, 24 чэр ве ня. Мер ка ва ла ся, 

што вы дан не пра цяг нец ца ў Ма гі лё ве, але 

аб ста ві ны вы му сі лі рэ дак цыю пе ра ехаць у 

Го мель, дзе га зе та ле галь на вы хо дзі ла да 

13 жніў ня 1941 го да. Паз ней «Звяз да» вы-

хо дзі ла пад поль на ў Мін ску і ў вёс цы Два рэц 

Лю бан ска га ра ё на, а «Со вец кая Бе ла русь» 

як ор ган ЦК і Мінск ага аб ка ма кам пар тыі 

дру ка ва ла ся ў Ар ле, Ка за ні, Маск ве і На-

ва бе лі цы.

Зрэш ты, пра цяг нуць га вор ку пра пад-

поль ны бе ла рус кі друк хо чац ца не чар го вым 

ус па мі нам пра «Звяз ду» — пад поль шчы цу і 

пар ты зан ку, а рас ка зам пра ін шыя га зе ты, 

якія, ня гле дзя чы на ўсе за ха ды ня мец ка-фа-

шысц кіх аку пан таў, дру ка ва лі ся і рас паў-

сюдж ва лі ся на Мін шчы не ў ва ен ны час.

Сло ва — так са ма зброя
У кні зе ўспа мі наў сак ра тар Мінск ага аб-

ка ма і ка ман дзір Мінск ага пар ты зан ска га 

злу чэн ня Ва сіль Каз лоў ад зна чаў, што га-

лоў ная скла да насць ар га ні за цыі пад поль на-

га і пар ты зан ска га дру ку бы ла ў тым, што на 

па чат ку вай ны са мі пад поль ныя пар тый ныя 

ар га ні за цыі атрым лі ва лі вель мі не рэ гу ляр-

ную і не да стат ко вую ін фар ма цыю пра стан 

спраў на фрон це і ў кра і не: «Каб за поў ніць 

гэ ты пра бел, ар га ні за ва лі сіс тэ ма тыч ны пры-

ём ра дыё пе ра дач з Маск вы і атры ма ную ін-

фар ма цыю мы ад ра зу да во дзі лі да шы ро кіх 

мас на сель ніц тва. Звод кі Са ўін фарм бю ро, 

ма тэ ры я лы з га зет і ін шыя важ ныя па ве-

дам лен ні. Да ра ні цы іх пе ра піс ва лі, по тым 

раз мна жа лі на пі шу чых ма шын ках, а ра ні цай 

ад праў ля лі ў най блі жэй шыя га ра ды, сё лы і 

ў пар ты зан скія атра ды. У Мін скай воб лас ці 

вы да ва ла ся 34 пад поль ныя га зе ты, у тым 

лі ку «Звяз да» і «Чыр во ная зме на».

У ста лі цы вы хо дзі ла га зе та «Минский 

большевик», у Мін скім сель скім ра ё не — 

«Шлях со цы я ліз ма», у Лю бан скім — «Кліч 

Ра дзі мы», Бя гомль скім — «Советский патри-

от», Ба ры саў скім — «Боль шэ віц кая тры бу-

на», «Большевистская пра вда», «На род ный 

мститель», у Дзяр жын скім ра ё не — «Ленин-

ская пра вда», За слаў скім — «Мы отомстим», 

«Партизан-ком со мо лец», Ка пыль скім — 

«Кал гас нік Ко пыль шчы ны», Круп скім — 

«Партизанский путь», Крас на сла бод скім — 

«Чыр во ная за ра», Ла гой скім — «За Со вец-

кую Бе ла русь» і «За Со вец кую Ра дзі му», 

«Ко то вец», Пле шча ніц кім — «Ле ні нец», 

Пу ха віц кім — «Партизан Белоруссии», Ру-

дзен скім — «Баль ша віц кі сцяг», «В бой за 

Родину», Слуц кім — «Патриот Родины», 

«На род ны мсці вец», Сма ля віц кім — «Смерть 

фашизму», Ста ро бін скім — «Советский па-

триот», Ста ра да рож скім — «За Со вет скую 

Родину», Уз дзен скім — «За Со вец кую Ра-

дзі му», Ха ло пе ніц кім — «Крас ное зна мя», 

Чэр вень скім — «Червенский партизан»... 

На клад іх быў ад нос на не вя лі кі, па 500—600 

асоб ні каў, дый фар мат так са ма змя няў ся: 

га зе ты вы хо дзі лі то на па ло ве звы чай най 

па ла сы, а то і на 1/8, і, зра зу ме ла, да лё ка не 

кож ны дзень. І тым не менш мін скі пад поль-

ны друк да ваў маг чы масць вы ка зац ца пар-

ты за нам і ся ля нам, кі раў ні кам пад поль на га 

ру ху і тым, хто пе рай шоў на бок Са вец кай 

Ар міі, стаў шы яшчэ ад ной — ін фар ма цый-

най — збро яй у ба раць бе з во ра гам.

Вось як апі саў рэ дак тар га зе ты «Минский 

большевик» Аляк сандр Са ке віч во сен ню 

1943-га рас пра ву гіт ле раў цаў над мін ча на мі 

пас ля вы бу ху ў ста лоў цы СД і за ма ху на гаў-

ляй та ра Ку бэ: «В сен тяб ре ме ся це в Минске, 

в рай о не Комаровки, гитлеровские изверги 

окружили не сколь ко улиц. Всех мирных жи-

телей в количестве свы ше 1000 че ло век... 

палачи грузили на автомашины и отправ-

ляли в рай он Трос те нец. На мес те кро ва вой 

рас пра вы были приготовлены две большие 

ямы. Од на за од ной подходили машины. Ста-

скивая пе ре пу ган ных стариков, женщин и 

де тей, немецкие бандиты расстреливали их 

в упор и бросали в ямы. Эти двуногие звери, 

потерявшие человеческий облик и всякие 

чув ства морали, с цинизмом опубликова-

ли сообщение о том, что ими рас стре ля но 

300 че ло век вра гов не мец кой власти».

«Не проходит дня, что бы на род ные 

мстители-минчане не напоминали о се бе 

нем цам, про яв ляя при этом исключительное 

му жест во и са мо от вер жен ность. Минчанам 

хо ро шо известны имена ге ро ев Евгения и 

Кирилла Гур ло, Оли Вол чёк, пла мен но го 

агитатора Лаврентия и многих других по-

гибших на бо е вом пос ту от рук немецких 

па ла чей», — пра цяг вае вы дан не хро ні ку 

ба раць бы. І за клі кае чы та чоў прак тыч на ў 

кож ным ну ма ры: «Умножим уда ры по вра гу, 

приблизим день на ше го освобождения!», 

«Смерть фашистским сообщникам!», «Мо-

ло дежь, беспощадно уничтожай нем цев!». 

Уся го ж да лі пе ня 1944 го да, як свед чаць ар-

хі вы, вый шла ў свет 25 ну ма роў вы дан ня.

У сту дзе ні — жніў ні 1942 го да пад поль ная 

гру па А. Мар ке ві ча вы да ва ла ма ла фар мат-

ную га зе ту «Па тры ёт Ра дзі мы» — на жаль, 

да маш таб най аб ла вы на мін скае пад пол ле 

яна па спе ла вый сці ўся го во сем ра зоў.

У снеж ні 1942 го да на вост ра ве ў За галь-

скіх ба ло тах раз мяс ці ла ся пад поль ная дру-

кар ня, якая вы да ва ла спа чат ку ліс тоў кі, а 

по тым і слуц кую пад поль ную га зе ту «На род-

ны мсці вец» — на ўлас на руч на зроб ле ных 

дру кар скіх ка се і стан ку і з да па мо гай шрыф-

ту, які пар ты за нам уда ло ся за браць з ня мец-

ка-фа шысц кай дру кар ні ў Лю ба ні. «Па по яс 

у ба лот най ва дзе мы пра бі ра лі ся з вост ра ва 

на вост раў, — ус па мі наў паз ней рэ дак тар 

«На род на га мсці ўца» Мі ка лай Да стан ка. — 

У ад ным мес цы фа шыс ты нас моц на «за-

жу чы лі», як га ва ры лі мы пас ля, жар ту ю чы, 

і ста но ві шча бы ло па гра жа ю чае. З пля чэй 

зня лі су ха ры, але па кі ну лі шрыфт — сем 

дзён у ба ло це ў нас не бы ло крош кі хле ба, 

але за пля чы ма быў шрыфт...» Толь кі ў са-

ка ві ку з Маск вы пры вез лі для пад поль най 

дру кар ні пар та тыў ную ма шын ку. Га зе та вы-

хо дзі ла кож ны ты дзень з за клі ка мі «Шы рэй 

раз дуць по лы мя пар ты зан скай ба раць бы ў 

ты лу во ра га!», «Мы не бу дзем ра ба мі», «За 

аб ра ба ва ную, раз бу ра ную, спа ле ную Случ-

чы ну — зні шчай фа шысц кую по гань!», «Усе 

сі лы і срод кі на раз гром во ра га!», «Хлеб — 

нам, а нем цам — ку лю!». Чор ную хро ні ку 

рэ гу ляр на па паў ня лі наз вы раз бу ра ных і 

спа ле ных ра зам з жы ха ра мі вё сак: Ві сея, 

Куб лі шча, Ада мо ва, Па лі ка раў ка, Бе ра зі нец, 

Жы лін Брод, Па ні чы, Амго ві чы, спі сы ма са ва 

за ка та ва ных лю дзей.

Шмат пі саў «На род ны мсці вец» і пра на-

ме ры аку пан таў ства рыць пра фа шысц кія ар-

га ні за цыі, у тым лі ку «Бе ла рус кую кра ё вую 

аба ро ну» і «Са юз бе ла рус кай мо ла дзі», за-

клі каў не ве рыць абя цан ням во ра гаў і вост ра 

ка мен та ваў гіт ле раў скую пра па ган ду: «Фа-

шыс ты вы пус ка юць га зе ту-ану чу «Га зе та 

Случ чы ны», ста рон кі якой за поў не ны атру-

тай хлус ні аб жыц ці са вец кай кра і ны, роз най 

ча пу хой і граз зю... Фа шысц кія пры спеш ні кі 

ра яць се ля ні ну: «У Ня меч чы не і ў кра ях но-

вай Эў ро пы на ро ды з-за ня ста чы ко ней ужо 

ад коль кі год вы ка рыс тоў ва юць цяг ла вую 

сі лу ка ро вы. Пра ца па вя ліч вае ўдой насць і 

тлус тасць ма ла ка. За пра гай сваю ка ро ву». 

Фа шысц кія па ра ды шы ты бе лы мі ніт ка мі. 

За прэг чы б у плуг гэ та га гіт ле раў ца, хай бы 

ён «па вя лі чыў тлус тасць!».

«Ка ман дзір эн ска га пар ты зан ска га атра-

да Ула дзі мір Т. пі ша: «Пар ты за ны на ша га 

атра да б'юць во ра га не толь кі збро яй, але 

і сло вам баль ша віц кай праў ды. У вёс ках 

Слуц ка га ра ё на пра ве дзе на ка ля 30 гу та рак 

і дак ла даў, рас паў сю джа на сот ні ліс то вак і 

га зет. У вы ні ку пра ве дзе най па літ ма са вай 

ра бо ты атрад па вя лі чыў ра ды на 25 прац. 

Пра цоў ныя ад да лі 81 075 руб. збе ра жэн няў 

на па бу до ву ба я вых тан каў і са ма лё таў».

Як пад лі чы лі да след чы кі з фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ, у ты ле во ра га бы ло вы-

пу шча на 78 ну ма роў га зе ты агуль ным ты ра-

жом больш як 37 ты сяч асоб ні каў, а так са ма 

72 ты ся чы асоб ні каў ліс то вак і адоз ваў.

За чыт ва лі да дзі рак
Су вяз ныя, якія рас паў сюдж ва лі га зе ты 

на аку па ва най тэ ры то рыі, пе ра чыт ва лі па 

не каль кі ра зоў апе ра тыў ныя звод кі і ін шыя 

ма тэ ры я лы, каб доб ра за пом ніць і пе ра ка-

заць сва і мі сло ва мі змест тым ся ля нам, якія 

ўжо дрэн на ба чы лі ці з ін шых пры чын не 

маг лі са мі пра чы таць га зе ту. Час та раз но сі лі 

га зе ты і ліс тоў кі па вёс ках са мі літ суп ра цоў-

ні кі, на бор шчы кі і дру ка ры і ба чы лі жы вую 

рэ ак цыю на кож ны ма тэ ры ял: ра дасць і на-

дзею — ад на він пра пе ра мо гі Чыр во най Ар-

міі, гнеў і ня на вісць — ад пе ра ка зу звер стваў 

фа шыс таў, з'ед лі вы смех — ад «кут коў гу ма-

ру і са ты ры». Так, не адзін дзя ся так ча ла век 

ра га таў, пе ра чыт ва ю чы анек дот-за ма лёў ку 

ў ба ры саў скай «Боль шэ віц кай тры бу не» 

за 29 жніў ня 1943 го да:

— Уну чак, дзе ты та ды быў, як га рэў ня-

мец кі склад? Трэ ба бы ло сый сці з воч нем-

цаў, каб на пра сна не пры ча пі лі ся пра кля-

тыя.

— Не, ба буль ка, я та ды зу сім не быў у іх 

на ва чах, я ў той час дру гі склад пад паль-

ваў.

У Пу ха ві чах пад поль ны рай кам пар тыі 

вы да ваў га зе ту «Партизан Белоруссии», 

якая пас ля доў на і пад ра бяз на ін фар ма ва ла 

на сель ніц тва пра ста но ві шча на фран тах, 

пра дзей насць мяс цо вых пар ты зан скіх злу-

чэн няў. Так, 2 каст рыч ні ка 1943 го да вы дан-

не ад зна чы ла дру гую га да ві ну пар ты зан ска-

га злу чэн ня «По лы мя»: «Ими пущено под 

от кос 59 эше ло нов противника, уничтоже-

но и по вреж де но 52 па ро во за, 841 ва гон, 

86 автомашин, взор ва но 6 же лез но до рож-

ных и сож же но 13 шос сей ных мос тов, взор-

ва но бо лее 1600 рель сов. 2551 фашистский 

разбойник погиб со бачь ей смертью от пар-

тизанских пуль соединения «Пла мя».

Бы лы ад каз ны сак ра тар пад поль най ла-

гой скай га зе ты «За Со вец кую Бе ла русь» 

Ба рыс Са сноў скі згад ваў, што ў 1942 го-

дзе ліс тоў ку, у якой рас каз ва ла ся пра пе-

ра мо гу са вец кіх вой скаў пад Ста лін гра дам 

і зні шчэн не 330-ты сяч най ар міі пра ціў ні ка, 

чы та лі і пе ра чыт ва лі, пе ра да ючы з рук у ру-

кі, ты ся чы лю дзей: «Яна дай шла ў кож ную 

вёс ку і на ват у Мінск, Ба ры саў, Ві лей ку. На-

мер гіт ле раў цаў ута іць ад са вец кіх лю дзей 

па ра жэн не на фрон це не ўдаў ся. А яшчэ 

праз ты дзень жы ха ры на ша га ра ё на ўжо 

чы та лі пер шы ну мар сва ёй «ра ён кі», якая 

вый шла ў пад пол лі...» Так са ма ў ла гой скай 

дру кар ні ўба чы лі свет пер шыя ну ма ры га зет 

«Ле ні нец» (Пле шча ніц кі рай кам), «Пар ты-

зан ская праў да» (Іль ян скі рай кам) і «Ко то-

вец» (вы дан не пар ты зан ска га атра да імя 

Ка тоў ска га). Ляс ныя рэ дак цыя і дру кар ня, па 

ўспа мі нах іх су пра цоў ні каў, дзей ні ча лі круг-

лыя су ткі, а ты раж ад на го вы дан ня да ся гаў 

500 і на ват 1000 асоб ні каў.

Кроп кі не па стаў ле ны
«Муль ты ме дый нае вы дан не «Пад поль-

ны і пар ты зан скі друк Бе ла ру сі», якое змя-

шчае на ву ко выя ар ты ку лы і ліч ба выя ко піі 

дзя сят каў пад поль ных і пар ты зан скіх га зет, 

на сцен га зет, улё так, адоз ваў, пла ка таў, ру-

ка піс ных вы дан няў са збо раў На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, На цы я наль на га ар хі ва і 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, уба чы ла свет у 2009 

го дзе. З та го ча су ўжо двой чы пе ра вы да-

ва ла ся з да паў нен ня мі, — га во рыць за гад-

чык ад дзе ла рэд кай кні гі На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Га лі на КІ РЭ Е ВА, — бо 

з'яў ля юц ца ўсё но выя ма тэ ры я лы, якія ра-

ней не бы лі вы ву ча ныя». Да след чы кі так-

са ма не губ ля юць да тэ мы ін та рэс: у снеж ні 

2017-га вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык-

ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» прэ зен та ва ла 

ка та лог «Пар ты зан скія ру ка піс ныя ча со пі сы 

Мін скай воб лас ці».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Пра чы таў — пе ра дай дру го муПра чы таў — пе ра дай дру го му  

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі

МІН СКІЯ СТА РОН КІ МІН СКІЯ СТА РОН КІ 
ПАД ПОЛЬ НА ГА ДРУ КУПАД ПОЛЬ НА ГА ДРУ КУ


