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Але спа чат ку не вя ліч кі эк-
скурс у гіс то рыю. Пе рад на-
мі два ві ды «Звяз ды»: ор ган 
Мінск ага ан ты фа шысц ка га 
пад пол ля (1941—1942 га-
ды, Мінск) і ор ган Мінск ага 
пар ты зан ска га злу чэн ня 
(1943—1944 га ды, пар ты зан-
ская зо на). Ка лі да дру го га 
ні я кіх пы тан няў не іс на ва ла, 
то пер шы зве даў ціск аб ві на-
вач ван няў з-за па да зрэн ня ў 
здра дзе шэ ра гу мін скіх пад-
поль шчы каў. Аб гэ тым ве даў 
і та га час ны на чаль нік Цэнт-
раль на га шта ба пар ты зан-
ска га ру ху, пер шы сак ра тар 
ЦК КП(б)Б П. К. Па на ма рэн-
ка. Ён зда гад ваў ся, што ор га-
ны НКУС (па пры чы не гэ тай 
па да зро нас ці) рых ту юц ца 
арыш та ваць не толь кі вы-
даў цоў, але і га зе ту. Пан це-
ляй мон Кан дра та віч за ха ваў 
ад ор га наў НКУС усе ча ты ры 
ну ма ры пад поль най «Звяз-
ды». Да ста віў іх у Маск ву 
глы бо кай во сен ню 1942 го да 
адзін з ак тыў ных вы даў цоў 
га зе ты, мін скі пад поль шчык 
Ула дзі мір Ка за чо нак. У бу-
ду чым яны ста лі ад праў ной 
кроп кай вяр тан ня праў ды аб 
мін ча нах-пад поль шчы ках.

Не за быў ны сту дзень 1943 
го да. Ме на ві та та ды ў Лю бан-
скі ра ён Мін скай воб лас ці, на 
вост раў Зыс лаў, пры ля цеў 
са ма лёт «Дуг лас». Ён да-
ста віў у глы бо кі тыл во ра га 
бу ду ча га рэ дак та ра «Звяз-
ды» Мі ха і ла Пар фё на ві ча Ба-
раш ка ва і пры мі тыў нае, але 
пра ца здоль нае аб ста ля ван-
не дру кар ні. Ін шыя ра бо чыя 
мес цы ў «Звяз дзе» за ня лі рэ-
дак тар Лю бан скай ра ён най 
га зе ты Пі ліп Кас цю ка вец і 
су пра цоў ні кі Ка пат ке віц кай 
ра ён най га зе ты. 27 сту дзе-
ня 1943 го да, у 585-ы дзень 
вай ны, вый шаў пер шы ну мар 
ляс ной «Звяз ды». На бі ра лі 
яго Ні на Цыль ко, Мі ко ла Ку-
ры ка, дру ка ваў га зе ту Ілья 
Шур пач.

Уся го на аку па ва най 
нем ца мі тэ ры то рыі Бе ла ру-
сі ўба чы лі свет 114 ну ма роў 
«Звяз ды», звяз доў ца мі бы-
ло вы пу шча на і 9000 ліс то-
вак. Але не абы шло ся без 
не прад ба ча ных сі ту а цый. 
21 лю та га 1944 го да па мёр 
ад не да ле ча най ба я вой ра-
ны Мі ха іл Пар фё на віч Ба-
раш каў, які ка рыс таў ся аў-
та ры тэ там ся род пар ты зан-
скіх ка ман дзі раў. (Яго мес-
ца за няў ад каз ны сак ра тар 
га зе ты Ге ор гій Шчар ба таў.) 
Па ста но вай ЦК КП(б)Б ад-
каз ным рэ дак та рам «Звяз-
ды» ў жніў ні 1944 го да быў 
за цвер джа ны В. Е. Са му цін. 
Спа да рож ні цу «Звяз ды», га-
зе ту «Чыр во ная зме на», у 
са ка ві ку 1944 го да ўзна ча ліў 
Іван Аляк санд ра віч Ма тыль, 
ура джэ нец вёс кі Дуб роў ская 

Ко ха наў ска га ра ё на Ві цеб-
скай воб лас ці. Вы пуск нік 
Ар шан ска га пед ву чы лі шча 
(1932 год) і Мінск ага ін сты-
ту та жур на ліс ты кі (1941 год). 
У па чат ку вай ны — ар га ні-
за тар Ма гі лёў скай аб лас ной 
пад поль най кам са моль скай 
ар га ні за цыі. Уз на га ро джа ны 
ор дэ нам Чыр во най Зор кі, ме-
да ля мі «Пар ты за ну Вя лі кай 
Ай чын най вай ны», «За пе ра-
мо гу над Гер ма ні яй у Вя лі кай 
Ай чын най вай не». Па ўспа мі-
нах бліз кіх, быў ра ман ты кам, 
але ад зям лі не ад ры ваў ся. 
Рэ дак та рам «Чыр вон кі» пра-
ца ваў ней кі час і пас ля за кан-
чэн ня вай ны.

«Звяз да» вяр та ла ся ў 
Мінск ра зам з пер шы мі са-
вец кі мі вой ска мі — вы зва-
лі це ля мі. Гэ та бы лі ў асноў-
ным тан кіс ты. За бя га ю чы 
на пе рад, не каль кі слоў аб 
на ступ ным. У да ва ен ны пе-
ры яд у Слуц ку, род ным го-
ра дзе ма іх баць коў, раз мя-
шча лі ся ка ва ле рыс ты на ча-
ле з са вец кім пал ка вод цам 
Г. К. Жу ка вым. Да 1939 го да 
Слуцк лі чыў ся кар дон ным, 
па гра ніч ным го ра дам. Лю дзі 
не ме лі паш пар тоў, а толь кі 
да вед кі аб мес цы пра жы ван-
ня. З-за гэ тай пры чы ны ў 
мно гіх ад сут ні ча лі на ват да-
ку мен ты аб рэ гіст ра цыі шлю-
бу. У 1944—1945 га дах тут 
бы лі ад кры ты два нац цаць 
но вых ва ен ных га рад коў, у 
якіх нес лі служ бу, амаль да 
60-х га доў, тан ка выя пад-
раз дзя лен ні, што ме лі во пыт 
ба я вых дзе ян няў у час Вя лі-
кай Ай чын най вай ны.

Мін ская пра піс ка «Звяз-
ды» як ор га на ЦК КП(б)Б, 
Са ве та На род ных Ка мі са раў 
і Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-
ве та БССР ад на ві ла ся 10 лі-
пе ня 1944 го да. Пла на ва ла-
ся зра біць гэ та 1 чэр ве ня 
1944 го да, але пе ра шко дзіў 
пе ра нос па чат ку апе ра цыі 
«Баг ра ці ён» на больш поз ні 
тэр мін.

Пер шы мір ны штат ны 
рас клад «Звяз ды» пад пі са лі 
В. Е. Са му цін — ад рэ дак цыі 
і Па весь ма (іні цы я лы ў да ку-

мен це ад сут ні ча юць) — ад 
вы да вец тва. Да ста рых ад-
дзе лаў да ба ві лі ся ад дзел 
за ход ніх аб лас цей і ад дзел 
пра па ган ды марк сіз му-ле ні-
ніз му.

9 мая 1945 го да са ста ро-
нак «Звяз ды» па сла лі шчы-
рае пры ві тан не су ай чын ні-
кам ві цэ-прэ зі дэнт Ака дэ міі 
на вук БССР В. А. Ля во наў, 
на род ныя ар тыс ты СССР 
Е. А. Мі ро віч, Г. Ю. Гры го ніс, 
Л. М. Літ ві наў, С. С. Бі ры ла, 
пісь мен нік Кан драт Кра пі ва; 
ад імя пар ты зан і пад поль-
шчы каў з пры ві таль ным сло-
вам звяр нуў ся Ге рой Са вец-
ка га Са ю за, бы лы ка ман дзір 
Мінск ага пар ты зан ска га злу-
чэн ня В. І. Каз лоў.

Уяў лен не аб тых днях дае 
і зва рот кі раў ні коў Мінск-
ага аб лас но га і Мінск ага 
га рад ско га Са ве таў да ўра-
да БССР аб рас па чы нан ні 
ха дай ніц тва пе рад ура дам 
СССР аб пры сва ен ні Мін ску 
га на ро ва га зван ня «Го рад-
ге рой» «за знач ны ўклад у 
ар га ні за цыю і раз віц цё пар-
ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі». 

Але гэ та ха дай ніц тва па пад-

каз цы ад каз ных ра бот ні каў 

ЦК ВКП(б) (Г. М. Ма лян ко ва) 

за ста ло ся ў Мін ску да 26 чэр-

ве ня 1974 го да. (Да та пры-

сва ен ня Мін ску га на ро ва га 

зван ня «Го рад-ге рой»). Пры-

чы на: іс на ван не та го са ма га 

аб ві на ваў ча га ўхі лу ў да чы-

нен ні да пер ша га пе рыя ду 

гіс то рыі Мінск ага ан ты фа-

шысц ка га пад пол ля.

Імя Г. М. Ма лян ко ва пра-

хо дзіць і ў ін шых ма тэ ры я лах 

ар хі ва. У 1945 го дзе па-за 

ме жа мі дзяр жаў най да па мо-

гі ака за ла ся 1647 дзя цей-сі-

рот. Мно гія з іх зна хо дзі лі ся ў 

ста не бат ра коў ці пад соб най 

ра бо чай сі лы, не атрым лі ва-

лі не аб ход на га вы ха ван ня, 

аду ка цыі. У маі—чэр ве ні 

1945 го да дзе ці-сі ро ты бы лі 

ўзя ты на ўлік ра ён ны мі, га-

рад скі мі, аб лас ны мі ор га на мі 

ўла ды. І тым не менш урад 

Бе ла ру сі па пра сіў свай го ку-

ра та ра, сак ра та ра ЦК ВКП(б) 

Г. М. Ма лян ко ва да дат ко ва 
вы дзе ліць 40 000 кам плек-
таў дзі ця чай бя ліз ны і 10 000 
пар абут ку. Маск ва прось бу 
за да во лі ла. У Мін ску, аб лас-
ных цэнт рах рэс пуб лі кі па ча-
лі дзей ні чаць спе цы яль ныя 
ста ло выя, ма га зі ны для ата-
вар ван ня дзі ця чых хар чо вых 
кар так, па вя лі чы ла ся коль-
касць пу цё вак у пі я нер скія 
ла ге ры, дзі ця чыя са на то рыі. 

Праб ле ма зна хо дзі-
ла ся на ра бо чых ста-
лах мно гіх уста ноў, 
у тым лі ку і срод каў 
ма са вай ін фар ма-
цыі, да яе поў на га 
вы ра шэн ня.

У 1947 го дзе 
«Звяз да» ад зна чы-
ла 30-год дзе свай-
го на ра джэн ня. 
Знай шло ся мес ца і 
для «Звяз ды»-пад-
поль шчы цы». Бы лі 
ўзга да ныя ім ёны 
за гі ну лых дру ка-
роў: М. П. Во ра на-
ва, М. М. Во ра на-
ва, А. С. Гры шы на, 
М. І. Сві ры да ва, В. 
В. Та раш ке ві ча. Але, 
на жаль, свя точ ны 
ма тэ ры ял не поў на 
рас крыў ро лю га-
рад ско га пад пол ля ў 
ства рэн ні ў Бе ла ру-
сі шы ро ка га пар ты-
зан ска га ру ху. Ад на 
з пры чын — не да стат ко вая 
вы ву ча насць пад поль най 
дзей нас ці га ра джан не толь-
кі ў Мін ску, але і ў Ма гі лё ве, 

Брэс це, Ві цеб ску, Ор шы, Ба-

ры са ве і ў ін шых га ра дах.

«Звяз дзе» па шан ца ва-

ла з кі раў ні ком Бе ла рус кай 

ССР — Пан це ляй мо нам Кан-

дра та ві чам Па на ма рэн кам. 

(Ён, па ўспа мі нах не ка то рых 

дзея чаў, на ват раз гля даў ся 

І. В. Ста лі ным у ро лі свай го 

пе ра ем ні ка. Але рап тоў ная 

смерць кі раў ні ка СССР у па-

чат ку 50-х га доў па ру шы ла 

ўсе пла ны, на ра дзі ла « на са-

мым вер се», у Маск ве, шмат-

лі кіх во ра гаў П. К. Па на ма-

рэн кі з лі ку зайз дрос лі вых.)

Урад Пан це ляй мо на Кан-

дра та ві ча па ві нен быў ад-

на віць дзей насць 192 га зет 

(9 рэс пуб лі кан скіх, 11 аб лас-

ных, 10 га рад скіх, 162 ра ён-

ных). Для вы ка нан ня на ме-

ча на га не ха па ла вы со ка ква-

лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, 

срод каў су вя зі, транс пар-

ту, ра бо чых па мяш кан няў. 

У «Звяз дзе» за ста лі ся без 

за гад чы каў сем ад дзе лаў, 

у «Са вец кай Бе ла ру сі» — 
во сем. Але ўжо ў снеж ні 
1944 го да ўрад БССР і ЦК 
КП(б)Б пры ня лі су мес ную 
па ста но ву «Аб ад наў лен ні 
па лі гра фіч най пра мыс ло вас-
ці БССР», у якой, у пры ват-
нас ці, га ва ры ла ся: «Пра сіць 
СНК СССР і ЦК ВКП(б) вы-
дзе ліць у пер шым квар та ле 
1945 го да Бе ла рус кай ССР 
на ступ нае па лі гра фіч нае аб-

ста ля ван не...» (і да лей ішоў 
пра цяг лы пе ра лік не аб ход-
ных рэ чаў).

У 1946 го дзе «Звяз да» 
ра зам з ін шы мі дру ка ва ны мі 
ор га на мі пе ра еха ла на ву лі-
цу Пуш кі на, у дом, які зна хо-
дзіў ся по бач з дру кар няй імя 
Ста лі на.

З ус па мі наў пер ша га 
пас ля ва ен на га стар шы-
ні Мінскага гар вы кан ка-
ма К. І. Бу да ры на: «Сю ды 
(у Мінск. — Аўт.) я пры ехаў 
3 лі пе ня з апе ра тыў най гру-
пай гар ка ма і аб ка ма. Мы су-
стрэ лі стра шэн ную за бру джа-
насць Мін ска: тру пы лю дзей і 
ко ней, па жа ры. На сель ніц тва 
ў цэнт раль най част цы го ра да 
амаль не бы ло. На ўскра і нах 
на сель ніц тва за ха ва ла ся. 
По тым па ча лі вяр тац ца лю-
дзі з вё сак, ля соў. Мы пра вя-
лі пер ша па чат ко вы пе ра піс. 
У нас атры ма ла ся 103 ты ся-
чы ча ла век». (У 1939 го дзе ў 
Мін ску пра жы ва ла 238 тысяч 
ча ла век. — Аўт.)

У вы зва ле ным Мін ску з 
332 іс на ваў шых да вай ны 
пра мыс ло вых прад пры ем-
стваў не бы лі раз бу ра ны 19: 
ра дыё за вод, ску ра га лан та-
рэй ная фаб ры ка імя Куй бы-
ша ва, дру кар ня імя Ста лі на, 
пі ва вар ны за вод, 1-я, 2-я, 3-я 
баль ні цы, гар бар ны за вод 
«Баль ша вік», спір та га рэ лач-
ны за вод, дрож джа вы за вод 
«Чыр во ны сцяг», за вод імя 
Ва ра шы ла ва і інш.

Гра мад скія бу дын кі, якія 
за ха ва лі ся: Дом ЦК КП(б)Б 
(но вы), Дом Ура да, 1-я са-

вец кая гас ці ні ца (па Кам са-

моль скай ву лі цы), Дра ма тыч-
ны тэ атр, Дом Чыр во най Ар-
міі, Опер ны тэ атр (част ко ва 
раз бу ра ны ўнут ры).

У каст рыч ні ку 1947 го-
да бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
друк пад верг нуў ся кры ты цы 
з бо ку ідэа ла гіч най ка мі сіі ЦК 
КП(б)Б «за сла бае вы крыц цё 
ра ба леп ства пе рад за меж-
жам», «за за ні жэн не ра бо ты 
па вы ха ван ні ў на сель ніц тва 
вы со ка га па чуц ця рэ ва лю-
цый най піль нас ці». Пры чы-
на кры ты кі зы хо дзі ла з ар-
ты ку лаў у «Пра вде» і «Лите-
ратурной га зе те» аб ні бы та 
не па тры я тыч ным учын ку 

бе ла рус ка га бі ё ла га, 
ака дэ мі ка АН БССР 
А. Р. Жэб ра ка. Шы-
ро ка вя до мы да след-
чык у свой час быў 
у Злу ча ных Шта тах 
Аме ры кі на прак ты-
цы. Вяр нуў шы ся, ста-
ноў ча ада зваў ся аб 
аме ры кан скай шко ле 
ге не ты каў і не каль кі 
кры тыч на аб пра цах ў 
гэ тай сфе ры са вец ка-
га бі ё ла га, аг ра но ма 
Т. Дз. Лы сен ка (трой-
чы лаў рэ а та Ста лін-
скіх прэ мій: у 1941, 
1943, 1949 га дах). 
У ад каз на за ўва гі 
«Звяз да» пе ра дру ка-
ва ла на зва ныя вы шэй 
ар ты ку лы і тым аб ме-
жа ва ла ся.

Га зе та і са ма бы ла 
кры тыч най. Толь кі ў 
1945 го дзе яна пад-
верг ла кры ты цы за 
бю ра кра тызм, ідэа ла-

гіч ныя пра лі кі, раз ба зар ван-
не ма тэ ры яль ных срод каў 
Мін скі гар кам КП(б)Б, Ві цеб-
скі аб кам КП(б)Б, пра ку ра-
ту ру Мін ска, Мі ніс тэр ства 
мяс цо вай пра мыс ло вас ці і 
ін шыя ар га ні за цыі і ўста но-
вы. За ўва гі бы лі ўспры ня ты 
з ра зу мен нем.

А як жы лі ў тыя дні прос-
тыя лю дзі, шмат лі кія чы та чы 
«Звяз ды»? Пэў ны ад каз на 
пы тан не дае пісь мо ме ды цын-
ска га ра бот ні ка А. Е. Аляк се-
е ва на імя нар ка ма зем ля роб-
ства СССР А. А. Анд рэ е ва — 
на конт яго па езд кі ў шэ раг 
ра ё наў Бе ла рус ка га Па лес ся. 
Пры во дзім част ку на пі са на га: 
«Яшчэ на шля ху ад Мін ска да 
стан цыі Янаў-Па лес кі я на зі-
раў на кож най стан цыі шта бе-
лі мяш коў з буль бай і хле бам 
(му ка, зер не), а ля мяш коў 
мност ва лю дзей — гас па да-
роў гэ тых мяш коў. Хто яны? 
Ад куль яны? Я ці ка віў ся, і 
амаль на кож най стан цыі, 
дзе б я ні спы таў, паў сюд на 
пе ра важ ная боль шасць іх — 
па лес кія кал гас ні кі (Па лес кая 
воб ласць БССР). Кал гас ні цы 
Па лес кай воб лас ці, га лоў-
ным чы нам з Пет ры каў ска га 
і Ка пат ке віц ка га ра ё наў, га-
ла да юць і вы еха лі, каб вы ра-
та ваць ад га лод най смер ці 
дзя цей і ста рых... А ў ты ле 
ёсць бю ра кра ты — ма не ке-
ны, якія жа да юць на ня шчас-
ці гэ тых лю дзей на жыць са бе 
ма тэ ры яль ныя да бро ты, яны 
са ску ры вы луз ва юц ца, каб 
да ка заць, што гэ тыя жан чы-
ны і ста рыя не бо лей як спе ку-
лян ты, і ад бі ра юць у га лод най 
жан чы ны і дзя цей апош нюю 
над зею на вы ра та ван не ад 
го ла ду...»

Мяр ку ю чы па знеш ніх 
пры кме тах, пісь мо бы ло раз-
гле джа на ўра дам БССР і ЦК 
КП(б)Б. Але ін фар ма цыі аб 
пры няц ці кан крэт ных мер, на 
жаль, ня ма.

Та кім бы ло вяр тан не 
«Звяз ды» да мір на га жыц ця. 
За пля чы ма га зе ты за ста лі ся 
1418 дзён Вя лі кай Ай чын най 
вай ны.

Яў ген БА РА НОЎ СКІ,
кан ды дат 

гіс та рыч ных на вук



1418 дзён Вя лі кай Ай чын най вай ны...

Экскурс у гіс то рыюЭкскурс у гіс то рыю  

РА ЗАМ З КРА І НАЙ, 
ПО БАЧ З ЛЮДЗЬ МІ

Вяр тан не «Звяз ды»да мір на га жыц ця
Вя до мы бе ла рус кі пісь мен нік 
Алесь Пет ра шке віч у ад ным з ар ты ку лаў 
пі саў: «Ка лі б у Бе ла ру сі не бы ло 
вой наў, у ёй пра жы ва ла б больш 
за 60 млн ча ла век». А як вяр та ла ся 
Бе ла русь да мі ру пас ля Вя лі кай Ай чын най? 
У по шу ках ад ка зу звер нем ся да гіс то рыі 
«Звяз ды», якая мае ба га тую ін фар ма цыю 
на гэ ты конт.

За круг лым ста лом Бер лін скай (Патс дам скай) кан фе рэн цыі. Лі пень 1945 го да. Іо сіф Ста лін (СССР), 
Га ры Тру мэн (ЗША), Уін стан Чэр чыль (Вя лі ка бры та нія) бу ду юць но вую пас ля ва ен ную Еў ро пу.


