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Ужо ў кан цы 1941 — па чат ку 1942 го да 

пад поль шчы кі Бе ла ру сі на ла дзі лі вы пуск 

улё так, бю ле тэ няў, зва ро таў. Пер шыя па-

доб ныя агі та цый ныя ма тэ ры я лы час та дру-

ка ва лі ся на пі шу чых ма шын ках ці на огул 

бы лі ру ка піс ныя. Зра зу ме ла, ты раж та кой 

пра дук цыі быў аб ме жа ва ны. Але ўжо ў 

1942 го дзе па ча лі вы хо дзіць га зе ты Ві цеб-

ска га, Ру дзен ска га, Чэр вень ска га, Бя рэ-

зін ска га, Кі раў ска га, Клі чаў ска га і ін шых 

пад поль ных пар тый ных ка мі тэ таў.

Да вай це па спра бу ем да кра нуц ца да гіс-

то рыі і за зір нём у не ка то рыя з гэ тых вы дан-

няў. Тут мож на знай сці не толь кі па лы мя ныя 

за клі кі да зма ган ня, апі сан не пар ты зан скай 

ба раць бы, але і рэ аль ныя ма люн кі, якія да-

юць уяў лен не пра той час.

«Сот ні і ты ся чы мір ных гра ма дзян Клі-

чаў ска га, Бя рэ зін ска га, Ак цябр ска га і ін шых 

ра ё наў за гі ну лі ад рук ты ра наў. Так у вёс цы 

Яз ве нец ад уся го на сель ніц тва за ста ло ся ў 

жы вых толь кі 5 ча ла век. У вёс цы Су ша ў 

ад ну яму за ка па лі паў жы вы мі 130 жы ха роў, 

у вёс цы Чыр во нае Бя рэ зін ска га ра ё на пе-

 ра бі та боль шасць жы ха роў і г. д.

Ні ко лі яшчэ ў гіс то рыі наш на род не да во-

дзіў ся да та ко га эка на міч на га ста но ві шча, 

каб во сен ню не мець да стат ко ва хле ба. 

Нем цы ра бу юць на сель ніц тва, за бі ра юць 

хлеб, ска ці ну. А нам пад но сяць рэ цэп ты, як 

пры га та ваць хлеб з жа лу доў, з ляс ных траў 

і ін шых су ра га таў...

У го ра дзе ста но ві шча яшчэ гор шае. Пра-

цоў ныя атрым лі ва юць 150 г хле ба ў дзень. 

Жан чы ны, не ма ю чы срод каў да іс на ван ня, 

вы му ша ны ганд ля ваць сва ім це лам. У Баб-

руй ску нем ца мі ар га ні за ва на тры пуб ліч-

ныя да мы. Кож ны сум лен ны ча ла век сён ня 

ра зу мее, што фа шызм — гэ та га лод ная 

смерць», — пі саў «Баб руй скі пар ты зан» у 

ну ма ры 1(23) за 7 ліс та па да 1942 го да.

Між ін шым, са ста рон ак пад поль ных вы-

дан няў мож на да ве дац ца і пра тое, якую 

агі та цыю вя лі аку пан ты на за хоп ле най тэ ры-

то рыі. Бе ла рус кія аў та ры вы каз ва юць свае 

мер ка ван ні на конт за яў, зроб ле ных нем ца мі 

ў іх га зе тах і ліс тоў ках. На прык лад, у ну ма-

ры 3 (29) за 7 снеж ня «Баб руй скі пар ты зан»

(да рэ чы, вы дан не вы хо дзі ла ты ра жом у 

500 эк зэмп ля раў) вы кры вае: «У сва іх улёт-

ках нем цы пі шуць, што яны не толь кі не за бі-

ра юць у ся лян апош ніх ка роў, а, на ад ва рот, 

пры во зяць з Гер ма ніі ў Ра сію па ро дзіс ты 

скот і ма шы ны. Але ня хай бы яны на зва лі 

хоць ад ну вёс ку, ку ды пры ве зе на гэ та ска-

ці на». Што ж на са мрэч вез лі нем цы на на шу 

тэ ры то рыю, мож на да ве дац ца з гэ та га ж 

ну ма ра, тут пад ра бяз на апі са на ды вер сія 

на чы гу нач най ма гіст ра лі Мінск—Баб руйск. 

Пар ты за ны зні шчы лі ня мец кі эша лон, бра-

не ві кі і аў та ма шы ны, якія зна хо дзі лі ся на 

плат фор мах, вы ве дзе ны са строю пас ля аб-

стрэ лу бра ня бой на-за паль ны мі ку ля мі.

Здраднік у бочцы
Улас на, з та кой за да чай, па стаў ле най пе-

рад пад поль ным дру кам, як су праць ста яць 

ня мец кай пра па ган дзе, што шы ро ка вя ла-

ся на за хоп ле ных тэ ры то ры ях, жур на ліс ты 

вы дат на спраў ля лі ся. Пад поль ныя вы дан ні 

ра і лі не па га джац ца на ра бо ту ў Гер ма ніі, не 

пе ра хо дзіць на бок во ра га, па каз ва лі рэ аль-

ную аб ста ноў ку на фрон це і аб вяр га лі за явы 

пра «за хоп ле ныя» Маск ву і Ле нін град, дру-

ка ва лі звод кі Са ўін фарм бю ро. Пар ты зан-

скія злу чэн ні і пад поль ныя рай ко мы КП(б) 

Бе ла ру сі ме лі свае ра цыі і ра дыё пры ём ні кі. 

Дзя сят кі, а пас ля і сот ні ра дыс таў рэ гу ляр на 

слу ха лі па ве дам лен ні з Маск вы. Час пе ра-

да чы зво дак быў дак лад на вя до мы, і для іх 

пры ёму на зна ча лі ся дзя жур ствы.

Трэ ба ўспом ніць і пра ўме лае абы хо джан-

не са сло вам. У пад поль ных га зе тах, якія 

ў той час рас паў сюдж ва лі ся па Бе ла ру сі, 

аў та ры па-свой му рас шыф ра ва лі за яву ня-

мец кіх улад аб «вы зва лен ні» на шых зя мель 

ад ка му ніс тыч на га рэ жы му.

«Аг нём яны прый шлі вы зва ляць бе ла-

ру саў ад сва ёй ха ты, ад сва ёй ма ё мас ці, 

мя чом яны вы зва ля юць ад хле ба, са ла, со-

лі, мя са і воп рат кі, — пі са ла 6 ліс та па да 

1942 го да га зе та «В бой за Родину»(ор ган 

Ру дзен ска га РК КП(б)Б і пар ты за наў). — 

Не мец ця бе вы зва ляе ад баць кі і ма ці. Ён іх 

за бі вае ці ад сы лае на ка тар гу. Не мец ця бе 

вы зва ляе ад сям'і. Ён ве шае, рас стрэль-

вае, рэ жа тва іх дзя цей... У ця бе бы ло жыц-

цё, са праўд ная сва бо да, ма ры пра свет лую 

бу ду чы ню. Не мец ця бе вы зва ляе ад уся го 

та го, што та бе до ра га, мі ла, на ват ад пра ва 

ча ла ве кам на зы вац ца».

Уме лі аў та ры і доб ра па кпіць над за хоп ні-

ка мі ды іх па ма га ты мі, вы ста віць дур ны мі і па-

лах лі вы мі. «Мес тач ко вы бур га містр Лес ка вец 

Мі ка лай на чуе ў сві нар ні ку. На чаль ні кі па лі цыі 

Іў чык і Агар' ян тры ма юць у сва іх ха тах уз моц-

не ныя на ра ды па лі цыі. А што ста ла з Юры ем 

Даб ра воль скім? Ён мне па сак рэ це га ва рыў, 

што на чуе ў боч цы з-пад ка пус ты», — так 

з гу ма рам аў та ры «Сця га Ле ні на» (вы дан ня 

Бя рэ зін ска га пад поль на га рай ка ма) 13 жніў ня 

1943 го да пе ра да юць стан здрад ні каў.

Трэ ба ска заць, што не толь кі пад поль ныя 

і пар ты зан скія га зе ты, якія вы хо дзі лі ў ча сы 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, за слу гоў ва юць 

ува гі да след чы каў. Шмат ін фар ма цыі мож на 

ад шу каць і ва ўлёт ках, якія рас паў сюдж ва лі-

ся на аку па ва най тэ ры то рыі, і ў ме жах на ша-

га пра ек та мы бу дзем рас каз ваць і пра іх.

Так, кі ну ла ся ў во чы ўлёт ка 1942 го да з 

па ве дам лен нем: «27 ве рас ня эсэ саў цы зра-

бі лі ў Мін ску аб ла ву на бес пры туль ных. Ка ля 

вак за ла і ў раз ва лі нах да моў гіт ле раў цы 

за тры ма лі ка ля 100 бес пры туль ных дзя цей 

і рас стра ля лі іх».

Пра мес цы ма са вых за бой стваў па-

ве дам ля ец ца яшчэ ў ад ной улёт цы за 

1942 год: «Тры дні ва ру шы ла ся зям ля над 

ма гі ла мі лю дзей у Шкло ве, мно гія сот ні якіх 

нем цы за ка па лі жы вы мі. У мяс тэч ку Шу мі-

лі на Ві цеб скай воб лас ці, да ўскраю ле су 

нем цы са гна лі 365 ча ла век і за га да лі ка-

паць яму. По тым усіх рас стра ля лі. Дзя цей 

і ста рых за кап ва лі жы вы мі». Так са ма тут 

на зы ва юц ца проз ві шчы рас стра ля ных ся-

лян з вёс кі Мі ка ла е ва, якія ад мо ві лі ся ехаць 

пра ца ваць у Гер ма нію...

Мі сія — за ха ваць
Пад поль ны і пар ты зан скі друк яшчэ ча-

кае сва іх да след чы каў. Ад на з пры чын, ча му 

да гэ та га ча су та кія кры ні цы не да стат ко ва 

вы ву ча ны — іх раз роз не насць. Дру ка ва ная 

спад чы на «Вя лі кай Ай чын най вай ны» за хоў-

ва ец ца не толь кі ў фон дах На цы я наль най 

біб лі я тэ кі, На цы я наль на га ар хі ва і Му зея 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, доб рая 

пад бор ка бе ла рус кай пе ры ё ды кі ча соў Вя-

лі кай Ай чын най вай ны і ар хіў ныя да ку мен ты 

па тра пі лі ў Ра сію. Част ка ма тэ ры я лаў рас кі-

да на па рэ гі я наль ных му зе ях.

На сён ня ўжо мно гае ўда ло ся са браць 

і аб ліч ба ваць, але асоб ныя пар ты зан скія 

га зе ты ўсё яшчэ прад стаў ле ны ад ным ну-

ма рам.

Але і да гэ та га ча су зда ра юц ца вы пад кі, 

што лю дзі пры но сяць у біб лі я тэ ку ста рыя вы-

дан ні — раз бі ра юць па пе ры, якія за хоў ва лі ся 

ў іх дзя доў і баць коў, і зна хо дзяць там га зе ты 

і ўлёт кі ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны.

— Да нас трап ля юць эк зэмп ля ры ў са мым 

роз ным ста не: ёсць і ў амаль ідэа льным, на-

ват ад чу ван не та кое, быц цам толь кі што з 

дру кар ні. Бы лі і вы дан ні, па рва ныя па па лам, 

па шар па ныя, — рас каз вае Алесь СУ ША, 

на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най біб-

лі я тэ кі па на ву ко вай ра бо це.

Ка лі га зе та «рас сы па ец ца», яна мае па-

трэ бу ў кан сер ва цыі. На ту раль на, што ў 

час вай ны маг ла вы ка рыс тоў вац ца па пе ра 

дрэн най якас ці. З ця гам ча су яна акіс ля ец-

ца, ста но віц ца крох кай. І тут, каб за ха ваць 

каш тоў ную кры ні цу, не абы сці ся без да па-

мо гі спе цы я ліс таў.

— Мо жа пра во дзіц ца абес кіс лен не, пе-

ра важ на пры да па мо зе хі міч ных рэ аген-

таў. Ка лі ж па пе ра да во лі тон кая, у нас 

ёсць ад мыс ло вая ліс та да лі вач ная ма шы на, 

якая да дае па пя ро ва га слою, і та кім чы нам 

ума цоў ва ец ца гэ ты эк зэмп ляр, — дзе ліц-

ца сак рэ та мі Алесь Су ша. — Каш тоў ныя 

асоб ні кі за хоў ва юц ца ў асаб лі вых умо вах. 

Са мо схо ві шча ад мыс ло ва спра ек та ва на, 

каб за бяс пе чыць тэм пе ра тур ны і віль гот-

нас ны рэ жым. Ёсць спе цы яль ныя скрын кі 

ці кан вер ты з бес кіс лот на га кар до ну, у якія 

ўкла да юц ца га зе ты і ўлёт кі. Пад поль ны і 

пар ты зан скі друк трап ляе ад ра зу ў фонд 

рэд кай кні гі. Ён за хоў ва ец ца ра зам са ста-

ра дру ка мі, ру ка пі са мі і з са мы мі каш тоў ны мі 

кні га мі і да ку мен та мі, і на тых жа ўмо вах.

— Па доб ныя ўмо вы за ха ван ня на ўрад 

ці змо жа за бяс пе чыць не вя ліч кі школь ны 

му зей. Ды і ў ся мей ных ар хі вах так са ма 

га зе ты мо гуць па шко джа вац ца. Ці мож на 

іх пе ра даць на за хоў ван не ў На цы я наль-

ную біб лі я тэ ку?

— Мы з ра дас цю пры мем не толь кі дру-

ка ва ныя га зе ты і ўлёт кі, але і лю быя ін шыя 

па пе ры і да ку мен ты, звя за ныя з Вя лі кай 

Ай чын най вай ной, у тым лі ку ру ка піс ныя 

вы дан ні, пла ка ты, пош ту, фо та здым кі. І не 

толь кі за бяс пе чым умо вы за ха ван ня. Усё 

апі шам — і ў лю бы час мож на бу дзе знай сці 

па трэб ны вам да ку мент, за ка заць, па ка заць 

на шчад кам. На прык лад, у му зеі коль касць 

за лаў не па вя лі чыць, і той жа ва ен ны зды-

мак мо жа і не па тра піць у экс па зі цыю.

— Як да вез ці ста рыя да ку мен ты, ка лі 

яны зна хо дзяц ца ў дрэн ным ста не?

— Мож на прос та па клас ці ў па пку. Ні ў 

якім ра зе не трэ ба склей ваць скот чам ці 

кле ем. І нель га дру ка ва ную пра дук цыю доў гі 

час за хоў ваць у цэ ла фа не, у ім па пе ра не 

ды хае, так вы ні шчы це да ку мен ты. Ка лі ёсць 

маг чы масць, важ на мак сі маль на за пі саць 

ін фар ма цыю, звя за ную з гэ ты мі пом ні ка мі: 

ка лі і ад куль яны па тра пі лі, у ка го за хоў ва лі-

ся, проз ві шчы тых дзя дуль і ба буль, якія вам 

пе рад алі гэ тыя да ку мен ты, іх уз рост. Ча сам 

та кая ін фар ма цыя мо жа ака зац ца і больш 

каш тоў най, чым сам да ку мент. Зда ра лі ся і 

та кія вы пад кі, што пас ля вай ны зна хо дзі лі 

пад поль ныя дру кар ні ра зам з па пе рай і на-

ват ад дру ка ва ным ты ра жом. Зра зу ме ла, 

трэ ба апі саць па доб ныя зна ход кі.

— Хто мо жа ў біб лі я тэ цы пра ца ваць з 
вы дан ня мі ча соў Вя лі кай Ай чын най?

— Гэ та стэ рэа тып, што та кія вы дан ні не-

маг чы ма ўзяць. Мы біб лі я тэ ка, а не му зей. 

У нас на ват школь ні кі пры хо дзі лі пра ца ваць 

з пад поль ны мі га зе та мі. (Сён ня вуч ні ста-

рэй шых кла саў мо гуць за піс вац ца ў На цы я -

наль ную біб лі я тэ ку і пра ца ваць у ёй.) Мы 

не па тра бу ем ад мыс ло вых па пер ад уста ноў 

аду ка цыі, каб ма ла дыя да след чы кі маг лі ка-

рыс тац ца вы дан ня мі ча соў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. Ін фар ма цыя ёсць у элект рон ных 

ка та ло гах. Па куль яшчэ аблічбаваныя не 

ўсе вы дан ні, але ра бо та ў гэ тым кі рун ку пра-

цяг ва ец ца. І ка лі ў пэў на га эк зэмп ля ра ёсць 

элект рон ная ко пія, з лю бо га кам п'ю та ра ў 

біб лі я тэ цы яе мож на ад крыць, па гля дзець. 

Адзі нае, та кія га зе ты мы не да ём на ксе ра-

ка пі ра ван не, толь кі на ска на ван не (бес кан-

такт нае, ха лод ным свят лом), усё ж важ на 

мак сі маль на за ха ваць ары гі на лы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



Ня гле дзя чы на тое, што з Вя лі кай зям лі на аку па ва ную тэ ры то рыю Бе ла ру сі 

за кід ва ла ся многа дру ка ва най пра дук цыі, пы тан не аб вы дан ні га зет 

і ўлё так ста я ла да во лі вост ра. Усё ж да стаў ка на дру ка ва на га праз лі нію фрон ту 

не бы ла рэ гу ляр най, ча сам ужо га то выя ты ра жы за леж ва лі ся 

на скла дах. Акра мя та го, па трэб ны бы лі ор га ны, якія маг лі б ад соч ваць, 

збі раць ін фар ма цыю аб па дзе ях, што ад бы ва лі ся ў ты ле во ра га, і апе ра тыў на 

ад гу ка цца на гэ та.
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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і На цы я наль най біб лі я тэ кі
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