
17 лістапада 2018 г. ВОДБЛІСКІ 11

Ні бы ў ча роў нае люс тэр-

ка гля дзеў рэ дак тар ру ка піс-

на га ча со пі са «Кам са моль-

ская іск ра» (1943 год, атрад 

«Кам са мол» 1-й Мін скай 

пар ты зан скай бры га ды), які 

на пі саў у зва ро це да чы та-

чоў: «Пра ля ціць час, ка лі-

не будзь гіс то рык, пісь мен нік 

або лек тар, згад ва ю чы пра 

пар ты за наў, за гля не ў наш 

ча со піс і тут зной дзе ма тэ-

ры ял, каб дак лад на, слуш-

на па ка заць і рас ка заць аб 

тым, хто та кія пар ты за ны, 

як яны жы лі і зма га лі ся за 

шчас це на ро да...» 

На са мрэч не ка то рыя 

асоб ні кі пар ты зан скіх ча-

со пі саў дай шлі да шы ро кай 

пуб лі кі знач на ра ней — ужо 

ў ліс та па дзе 1942 го да ра-

зам з ін шы мі ма тэ ры я ла мі, 

якія ўда ло ся са браць і пе-

ра пра віць на Вя лі кую зям-

лю, яны экс па на ва лі ся ў 

Дзяр жаў ным гіс та рыч ным 

му зеі ў Маск ве на вы стаў-

цы «Бе ла русь жы ве, Бе ла-

русь зма га ец ца, Бе ла русь 

бы ла і бу дзе са вец кай». 

У ця пе раш ні час са мая вя лі-

кая ка лек цыя пар ты зан скіх 

ру ка піс ных ча со пі саў — 248 

адзі нак — за хоў ва ец ца ў 

Мін ску ў Дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Су пра цоў ні кі му зея, 

да рэ чы, пад рых та ва лі і вы-

да лі ў вы гля дзе фак сі міль-

ных пуб лі ка цый асоб ныя 

ста рон кі гэ тых ча со пі саў: у 

2009 го дзе вый шаў з дру-

ку аль бом «Пар ты зан скі 

аль ма нах 1944—2009», а ў 

2016—2018 га дах — ка та ло-

гі пар ты зан скіх ру ка піс ных 

ча со пі саў Ма гі лёў скай і Мін-

скай аб лас цей. Збор ні кі пар-

ты зан скіх ча со пі саў ін шых 

рэ гі ё наў так са ма рых ту юц ца 

да дру ку, а знай сці, па чы-

таць і па гля дзець ужо скла-

дзе ныя мож на ў чы таль ных 

за лах На цы я наль най біб лі я-

тэ кі Бе ла ру сі. Акра мя та го, 

у фон дах біб лі я тэ кі так са-

ма за хоў ва юц ца не ка то рыя 

ары гі на лы пар ты зан ска га 

дру ку — ча со пі сы, улёт кі, 

«кні гі па да рун каў Ра дзі ме» 

і г. д.

Са мы каш тоў ны 
да ку мент

Пер шы ну мар ру ка піс на-

га ча со пі са, які за ха ваў ся ў 

ва ен ных гіс то ры каў, да та-

ва ны лю тым 1942 го да — 

гэ та асоб нік «На род на га 

мсціўца», са ма роб ны сшы-

так з ар ку шаў аб гор тач най 

па пе ры і звы чай на га школь-

на га сшыт ка. У вы дан ні яго 

бра лі ўдзел мно гія во пыт ныя 

га зет чы кі, а рэ дак та рам быў 

па літ рук Ва сіль Ба ча роў. Ча-

со піс вы хо дзіў у 208-м пар-

ты зан скім атра дзе ў Ма гі-

лёў скай воб ласці.

Пар ты зан скія ча со пі-

сы — на са мрэч уні каль ныя 

ін фар ма цый ныя збор ні кі, 

зна чэн не і важ насць якіх 

ра зу ме лі ў тым лі ку іх ства-

раль ні кі і чы та чы — та му 

гэ тыя «атрад ныя ле та пі сы» 

бе раг лі на роў ні з са мы мі 

каш тоў ны мі па пе ра мі. Так, 

вя до мы вы па дак, ка лі ў маі 

1944 го да, ад сту па ю чы ад 

пе ра ўзы хо дзя чых сіл во ра га, 

бай цы атра да «Баль ша вік» 

вы му ша ныя бы лі за та піць 

ме та ліч ную скры ню з да ку-

мен та мі атра да і ча со пі сам 

№ 1 у ра цэ па між вёс ка мі 

Пры стань і Ка бы лі чы Пу ха-

віц ка га ра ё на. Ка лі кры ху 

паз ней атра ду ўда ло ся вяр-

нуц ца ў гэ та мес ца, скры ню 

да ста лі, а ча со піс пра су шы-

лі — і зноў ку чы та лі і пе ра-

чыт ва лі.

Наз вы лі та ра тур на-мас-

тац кіх пар ты зан скіх ру ка піс-

ных ча со пі саў час та пе ра клі-

ка юц ца і паў та ра юц ца ў роз-

ных рэ гі ё нах: «Чыр во ны пар-

ты зан», «На род ны мсці вец», 

«За Ра дзі му», «Го лас пар-

ты за на», «Мы пе ра мо жам», 

«Сцяг», «Пар ты зан ская 

ба раць ба», «Удар з ты лу», 

«Упе рад», «Кам са моль ская 

іск ра», «У бой за Ра дзі му», 

«Са вец кі па тры ёт», «Шлях 

пар ты за на», «Пар ты зан-ды-

вер сант», «Ба я выя га ды»...

 А вось па аб' ёме і афарм-

лен ні гэ тыя вы дан ні зу сім 

роз ныя: вось «Мсці вец», які 

скла да ец ца ўся го з 14 ста-

ро нак сшыт ка ў лі ней ку, з 

пер шай да апош няй лі та ры 

аку рат на на пі са ны і раз ма-

ля ва ны чар ні лам, а вось 

«Ва ра шы ла вец», які вы пус-

каў атрад імя К. Ва ра шы ла ва 

на тэ ры то рыі Ба ры саў ска га 

і Круп ска га ра ё наў — на 67 

ста рон ках амаль паў сот ні 

якас ных ілюст ра цый, зроб-

ле ных алоў ка мі і фар ба мі, 

а вось аб цяг ну ты дэр ма ці-

нам «Удар з ты лу» — 

92 ста рон кі, ру ка піс-

ныя су сед ні ча юць з 

ма шы на пі сам; вось 

«Ча па е вец», у вы-

хад ных да ных яко га 

не без гу ма ру па зна-

ча на: «Пар ты зан скія 

ля сы, Пу ха віц кі ра ён, 

сту дзень-лю ты 1944 

г.», а вось цэ лая пад-

шыў ка «Кам са моль-

скай іск ры» 1-й Мін-

скай пар ты зан скай 

бры га ды — на рус кай 

і бе ла рус кай мо вах, з 

ма шы на піс ным тэкс-

там і на ват не каль кі мі 

фо та здым ка мі. Шмат 

на якіх ста рон ках су-

стра ка юц ца дэ та лё-

выя ілюст ра цыі: парт-

рэ ты ка ман дзі раў 

атра даў, ба я вых та-

ва ры шаў, на род ных 

ге ро яў (час та аў та ра мі гэ тых 

ма люн каў з'яў ля лі ся пра фе-

сій ныя і вя до мыя бе ла рус кія 

мас та кі, у тым лі ку Са фія Лі, 

Мі ка лай Гур ло, Ген рых Бржа-

зоў скі і ін шыя), по бы та выя 

за ма лёў кі — з іх мож на бы-

ло да ве дац ца, на прык лад, як 

вы гля да лі пар ты зан скія лаз ні 

ці ста лоў кі, шпі таль або за-

хоп ле ная ў нем цаў тэх ні ка, 

вы явы ме да ля «Пар ты за ну 

Вя лі кай Ай чын най вай ны», 

схе мы пра ве дзе ных ба ёў, 

кар ты мяс цо вас ці...

Ад «Яб лыч ка» 
да Шэкс пі ра

Што да тэкс та ва га на-

паў нен ня ча со пі саў, то пад 

іх ні мі вок лад ка мі — да лё ка 

не ад ны толь кі ідэа ла гіч ныя 

«агіт кі» і за клі кі біць во ра га 

не шка ду ю чы сіл. У ру ка піс-

ных вы дан нях мно га ка рыс-

най ін фар ма цыі як пры клад-

но га кштал ту — так ты ка і 

та па гра фія, уро кі ары ен та-

ван ня на мяс цо вас ці, са ні-

тар на-гі гі е ніч ныя па ра ды, 

на прык лад, як зма гац ца 

з пра сту дай і каш лем або 

як пра віль на ра біць пе ра-

вяз кі, так і спра ва здач на га 

ха рак та ру: кам са моль ская 

«дош ка го на ру» тых, хто 

вы зна чыў ся ў ба раць бе з 

ня мец ка-фа шысц кі мі аку-

пан та мі і ў мір най пра цы, 

бія гра фіі ка ман дзі раў і па-

літ ра бот ні каў. Ёсць мес ца 

і для важ ных да ку мен таў 

на кшталт пар ты зан скай 

пры ся гі, ра дыё гра мы ад ка-

ман ду ю ча га пар ты зан скім 

ру хам ге не рал-лей тэ нан та 

Пан це ляй мо на Па на ма рэн-

кі або за га даў па атра дзе, 

і для дай джэс та на він, і для 

агля ду па дзей — на фрон це, 

у ты ле Са вец ка га Са ю за, за 

мя жой. І, ка неш не, знач ная 

част ка ну ма роў ад ве дзе-

на пад «на род ную твор-

часць» — сва і мі сло ва мі, 

хай не заўж ды дас ка на ла, 

але пал ка і шчы ра, пар ты-

за ны рас каз ва лі, што ад чу-

ва юць, чым га на рац ца, над 

чым пла чуць, а з ча го і смя-

юц ца. Ка ры ка ту ры, фель-

е то ны, анек до ты, рэ бу сы, 

«пар ты зан скія пры каз кі», 

пры пеў кі, апа вя дан ні, вер-

шы, пе ра роб ле ныя на но вы 

лад вя до мыя пес ні — адзін 

толь кі «Яб лы чак» су стра ка-

ец ца ў мност ве ва ры я цый, з 

які мі, ма быць, ве ся лей бы ло 

іс ці і ў бой, і ў ра бо ту.

Мяр ку е це, у гу шча ры 

ля соў пар ты за нам бы ло не 

да вы со кіх ма тэ рый? Ча-

сам са праў ды так, а ча сам... 

Вось толь кі адзін з яск ра-

вых пры кла даў. У ча со пі се 

«Кам са моль ская іск ра», які 

вы да ваў у Чэр вень скім ра ё-

не атрад імя кам са мо ла 1-й 

Мін скай пар ты зан скай бры-

га ды, змя шча ла ся пад бор ка 

па мят ных дат за бя гу чы ме-

сяц. Дык вось, у гэ тай пад-

бор цы ёсць, акра мя чы тан ня 

тав. Ста лі ным у Свярд лоў-

скім уні вер сі тэ це лек цыі пра 

асно вы ле ні ніз му, да ты на-

ра джэн ня па да рож ні ка і ву-

чо на га-на ту ра ліс та Мі ка лая 

Пржэ валь ска га і смер ці вя лі-

ка га анг лій ска га дра ма тур га 

Уіль я ма Шэкс пі ра — з парт-

рэ та мі. Уяў ля е це са бе: 1944 

год, аку па ва ная Бе ла русь, 

і — Шэкс пір! Справа ў тым, 

што, акра мя «на род на га ру-

па ра», пар ты зан скія ча со пі сы 

вы кон ва лі і куль тур на-асвет-

ніц кую функ цыю, зай ма лі ся, 

як бы па фас на гэ та ні гу ча ла, 

гра мад ска-па тры я тыч ным і 

ду хоў на-ма раль ным вы ха-

ван нем лю дзей, якія доў гі 

час зна хо дзі лі ся ў па ход на-

ба я вых умо вах. На прык лад, 

аў тар за мет кі «Гас па дар ка 

пар ты за на» ў ча со пі се «Мсці-

вец» (пар ты зан ская бры га да 

«За Со вет скую Белоруссию» 

Мін шчы ны) стро га да во дзіць: 

«Не ка то рыя пар ты-

за ны за вя лі ся та кой 

гас па дар кай, што 

яму ад на му не аб-

ход ная пад во да, каб 

пе ра во зіць яму ма ё-

масць. Трэ ба за пом-

ніць кож на му пар ты-

за ну, што мы жы вём 

на ўтры ман ні акру жа-

ю ча га нас на сель ніц-

тва і ліш няе, узя тае ў 

се ля ні на, крыў дзіць 

яго. Пар ты за ны, якія 

ма юць не па трэб нае, 

па він ны ад даць та ва-

ры шам, якія жы вуць 

у ня ста чы, аль бо вяр-

нуць на сель ніц тву». 

Па мяць — 
ге ро ям

Боль шасць пар-

ты зан скіх злу чэн няў 

ад люст роў ва лі ў сва-

іх ча со пі сах аль бо дру ка ва лі 

асоб на вы ні кі ба я вой дзей-

нас ці за пэў ны пе ры яд. «Пар-

ты зан скі атрад «Іск ра» быў 

ар га ні за ва ны 3 мая 1942 го-

да. З мо ман ту ар га ні за цыі 

да 15 каст рыч ні ка 1943 го-

да на шым атра дам за бі та 

1370 ня мец кіх сал дат і афі-

цэ раў,  64 здрад ні кі Ра дзі мы; 

пу шча на пад ад хон 15 ва ро-

жых эша ло наў, у вы ні ку пад-

ры ваў зні шча на — 16 па ра во-

заў, 1 мо та воз, 126 ва го наў, 

1 цыс тэр на, на га лоў най 

чы гу нач най ма гіст ра лі во-

ра га па да рва ныя 523 рэй кі, 

зні шча на 980 мет раў пра-

вад ной су вя зі», — скру-

пу лёз на пе ра ліч ва ец ца ў 

ад ной з та кіх спра ва здач. 

У атра дзе імя Дзяр жын-

ска га зна ка мі тай бры га ды 

«Дзядзь кі Ко лі» ба я выя да-

сяг нен ні за піс ва лі ў «Кні гу 

па да рун каў Ма ці Ра дзі ме». 

«У ра ё не Сту дзён ка — Бы-

чы на ша гру па зні шчы ла 6 

пра лё таў 2-лі ней най тэ ле-

фон на-тэ ле граф най су вя зі 

(1200 мет раў). Ні кі фа ро віч І. 

І.», «Мною, Кам лю ком Ан то-

нам Іва на ві чам, як ка ман дзі-

рам уз во да, з гру пай бай цоў 

з 19 на 20 ліс та па да 1943 

го да бы ла пра ве дзе на ба я-

вая апе ра цыя. На ша сэй най 

да ро зе Ба ры саў — Зем бін, 

у ра ё не Трас ця ні ца — Сту-

дзён ка, бы ло зні шча на 40 

пра лё таў (3200 мет раў) тэ-

ле фон на-тэ ле граф най су вя-

зі», — пе ра ліч ва юць бай цы. 

«На бры гад ную дош ку го на-

ру за пра яў лен не храб рас ці 

бы ло за не се на 18 пар ты зан. 

Аб ве шча на па дзя ка па за га-

дзе 12 пар ты за нам. 183 пар-

ты за ны атры ма лі га на ро вае 

пра ва за пі саць свае ба я выя 

да сяг нен ні ў «Кні гу па да рун-

каў Ма ці Ра дзі ме», — да дае 

ка ман дзір бры га ды Пётр 

Ла па цін, ён жа «Дзядзь ка 

Ко ля».

Але, без умоў на, асаб лі-

вую знач насць ма юць зме-

шча ныя ў ча со пі сах спі сы 

за гі ну лых та ва ры шаў — з 

ім ёна мі і проз ві шча мі, час-

та з парт рэ та мі і не ка то ры-

мі бія гра фіч ны мі звест ка мі, 

якія да зва ля юць уста на віць 

дак лад ныя мес цы і аб ста ві-

ны гі бе лі.

Адзін з та кіх ле та пі саў — 

«Кні га го на ру кам са моль цаў 

пар ты зан ска га атра да «Чыр-

во ны сцяг», якія пра яві лі ад-

ва гу ў ба раць бе з фа шысц-

кі мі вылюд ка мі», — рас каз-

вае пра лёс кам са моль ца 

Сця па на Хрэ на, 1922 го да 

на ра джэн ня, чле на ВЛКСМ 

з 1939 го да, удзель ні ка пар-

ты зан ска га атра да з 4 жніў-

ня 1942 го да: «За час зна-

хо джан ня ў пар ты зан скім 

атра дзе Сця пан пра явіў ся бе 

ад да ным па тры ё там сва ёй 

пар тыі Ле ні на — Ста лі на, вер-

ным сы нам свай го на ро да. 

Ня ма ла фры цаў і па лі цэй скіх 

за гі ну ла ад агню Сцё пі на га 

ку ля мё та. Пад час зі мо вай 

бла кі роў кі 1943 года дзя сят кі 

фры цаў бы лі пад ко ша ны ку-

ля мёт чы кам Сцё пам. Ад нак 

мі на во ра га аба рва ла жыц цё 

Сцё пы. Бай цы яго ад дзя лен-

ня па кля лі ся біць во ра га так, 

як біў іх ка ман дзір Сця пан 

Сця па на віч. Веч ная па мяць 

за гі ну ла му ге рою...» Гэ тых 

ім ёнаў — дзя сят кі, сот ні, і за 

кож ным ста іць боль род ных і 

сва я коў, гнеў і го нар сяб роў. 

А яшчэ — удзяч ная па мяць 

дзя цей, уну каў і праў ну каў, 

ма лень кая час цін ка вя лі кай 

Пе ра мо гі і та го са ма га мір-

на га не ба, якое і сён ня, праз 

75 га доў, мы не раз ву чы лі ся 

ца ніць і бе раг чы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Пра чы таў — пе ра дай дру го му Пра 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

У АГ НІ НЕ ЗГА РЭ ЛІ 
І Ў ВА ДЗЕ НЕ ПА ТА НУ ЛІ

Пар ты зан скія 
ру ка пі сы — 
бяс цэн ныя 
свед чан ні 

ва ен на га ча су

Ру ка піс ныя ча со пі сы 1942—1944 га доў, якія вы пус ка ла 

прак тыч на кож нае буй ное пар ты зан скае фар мі ра ван-

не ў Ма гі лёў скай, Мін скай, Бе ла стоц кай, Ві лей скай і 

ін шых аб лас цях та га час най Бе ла ру сі, па вя лі кім ра-

хун ку цяж ка ад нес ці да дру ка ва ных срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі. Бо дру ка ва лі ся яны — на ма шын цы, на 

га зет най па пе ры — да лё ка не заўж ды, пе ра важ на вы-

раб ля лі ся з пад руч ных срод каў: кар до ну, шпа ле раў, 

вуч нёў скіх сшыт каў у клет ку ці лі ней ку, тка ні ны, ка-

лен ко ру, ску ры, рас фар боў ва лі ся, як пра ві ла, уруч ную 

алоў ка мі ды чар ні лам. Да чы та ча да хо дзі лі не рэ гу ляр-

на — то кож ныя не каль кі тыд няў, то раз у не каль кі 

ме ся цаў, а то і на огул ад на ра зо ва, бо пас ля чар го вай 

су тыч кі з во ра гам ні ко га з рэд ка ле гіі не за ста ва ла ся ў 

жы вых... І тым не менш пар ты зан скія ча со пі сы — ад на 

з най каш тоў ней шых кры ніц ін фар ма цыі пра па дзеі на 

аку па ва ных тэ ры то ры ях, пра ба я выя апе ра цыі, буд ні і 

свя ты, пра на строй, з якім лю дзі іш лі ў пар ты за ны.


