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Без умоў на, га лоў най па дзе яй у пер шых 

сту дзень скіх ну ма рах усіх бе ла рус кіх вы дан-

няў ста ла 25-я га да ві на аб вя шчэн ня БССР. 

Гэ тай да це бы лі пры све ча ны рэ дак цый ныя 

пе ра да ві цы і свое асаб лі выя пар ты зан скія 

спра ва зда чы. Вось, на прык лад, што пі са-

ла са свя точ най на го ды 1 сту дзе ня 1944-га 

на сцен га зе та «Го лас пар ты за на» 2-й ро ты 

пар ты зан ска га атра да «За Ра дзі му» пад 

кі раў ніц твам ад каз на га рэ дак та ра Най дзё-

на ва: «Пар ты за ны бры га ды Фрун зэ зра бі лі 

мно гае, толь кі за 11 ме ся цаў зні шча на ці па-

шко джа на: па ра во заў — 35, ва го наў з жы вой 

сі лай і тэх ні кай — 346, аў та ма шын — 110, 

трак та роў — 7, раз гром ле на ня мец кіх

гар ні зо наў — 7, чы гу нач ных мас тоў — 2, па-

рва на лі ній су вя зі — 2383 м, па рва ны про вад 

Бер лін — фронт — 10 ра зоў, за бі та ня мец кіх 

сал дат — 3789, афі цэ раў — 194, здрад ні каў-

па лі цэй скіх і ін шых шпі ё наў — 572, па ра не на 

ня мец кіх сал дат і афі цэ раў — 1575, здрад ні-

каў — 153. Але гэ та га ма ла за тыя ах вя ры і 

здзе кі з на ша га на ро да, за ўсе тыя па ку ты 

і слё зы на шых баць каў, ма туль, бра тоў і 

сяс цёр. Ка ман дзі ры і бай цы на ша га атра да

(асаб лі ва 1-я ро та, кам. ро ты Літ ві нен ка,

п-к ро ты Цы буль кін) так са ма прый шлі да 

свя та з вя лі кі мі пос пе ха мі ў спра ве раз гро му 

ня мец кіх за хоп ні каў. Толь кі за ліс та пад і сне-

жань бы лі спу шча ны пад ад хон 3 эша ло ны 

з жы вой сі лай і тан ка мі, за бі та 999 сал дат і 

афі цэ раў, па ра не на 939».

Ба раць ба пра цяг ва ец ца
Га зе та Па лес ка га аб ка ма і Ма зыр ска га 

гар ка ма КП(б)Б «Баль ша вік Па лес ся» ў пер-

шыя дні 1944-га ра пар туе: «25-ю га да ві ну 

іс на ван ня БССР мы ад зна ча ем 

ва ўмо вах, ка лі Чыр во ная Ар-

мія, ада гнаў шы во ра га на сот ні 

кі ла мет раў, ачы шчае бе ла рус-

кую зям лю ад ня мец кіх аку пан-

таў. АМАЛЬ ПОЎ НАС ЦЮ ВЫ-

ЗВА ЛЕ НА ГО МЕЛЬ СКАЯ ВОБ-

ЛАСЦЬ, ЗНАЧ НАЯ ЧАСТ КА 

МА ГІ ЛЁЎ СКАЙ, ВІ ЦЕБ СКАЙ І 

ПА ЛЕС КАЙ АБ ЛАС ЦЕЙ. Зноў

вяр ну ла ся жыц цё ў Хой ні кі і ў 

Бра гін, у Ва сі ле ві чы і ў Ка ма-

рын, у Ельск і ў На роў лю. На 

вы зва ле най зям лі ад наў ля ец ца 

на род ная гас па дар ка і куль ту-

ра, за леч ва юц ца ра ны, на не се-

ныя кры ва вым гас па да ран нем 

гіт ле раў скіх за хоп ні каў... Але 

ба раць ба яшчэ не за кон ча на. 

Во раг яшчэ жорст ка су пра ціў-

ля ец ца. Ён чап ля ец ца за кож ны ру беж, за 

кож ны бу га рок на шай зям лі. Яшчэ стог не 

пад фа шысц кай пя той наш аб лас ны цэнтр —

го рад Ма зыр. Яшчэ пла чуць абяз до ле ныя 

фа шысц кі мі ду ша гу ба мі жан чы ны і дзе ці ў 

Глус ку і ў Пет ры ка ве, у Ту ра ве і ў Жыт ка-

ві чах. Яшчэ па лы хае агонь па жа раў у Да-

ма на віц кім, Ка лін ка віц кім і Ка пат ке віц кім 

ра ё нах».

«За раз, ка лі на на шу зям лю па ве яў ве цер 

вы зва лен ня, ка лі мы су стра ка ем ся з на шы мі 

бра та мі-фран та ві ка мі, нам не со рам на па зі-

раць ім у во чы. Блі засць на шай су стрэ чы з 

Чыр во най Ар мі яй аба вяз вае нас яшчэ мац-

ней біць во ра га, зні шчаць яго жы вую сі лу і 

тэх ні ку, руй на ваць яго ка му ні ка цыі, —- за-

клі кае ба я вых па плеч ні каў ге рой Са вец ка-

га Са ю за, ка ман дзір Н-скай пар ты зан скай 

бры га ды Фё дар П. (Адзін з вя до мых кі раў-

ні коў пар ты зан ска га ру ху Фё дар Паў лоў скі, 

які ўзна чаль ваў 123-ю пар ты зан скую бры-

га ду імя 25-год дзя Бе ла рус кай ССР. Бры га-

да дзей ні ча ла на Па лес сі ў Каст рыч ніц кай 

пар ты зан скай зо не з цэнт рам у па сёл ку Ру-

да бел ка. — Аўт.)

«На Мо зыр скім на прам ку вой скі Бе ла-

рус ка га фрон ту 11 сту дзе ня пе рай шлі ў 

на ступ лен не. Раз ві ва ю чы пос пех, са вец кія 

час ці 13 сту дзе ня ўплат ную па ды шлі да га-

ра доў Мо зыр і Ка лін ка ві чы, 14 сту дзе ня са-

вец кія вой скі ава ло да лі аб лас ным цэнт рам 

Бе ла рус кай ССР го ра дам Мо зыр, го ра дам і 

буй ным чы гу нач ным вуз лом Ка лін ка ві чы — 

важ ным апор ным пунк там нем цаў на Па-

лес кім на прам ку», — зна хо дзім у ся рэ дзі не 

сту дзе ня ў звод ках Са ўін фарм бю ро.

Тым ча сам, па вод ле пад лі каў авія цый-

на га агля даль ні ка Рэй тар, звест кі яко га 

так са ма час та дру ку юц ца ў пар ты зан скіх 

га зе тах, «английские и американские са мо-

ле ты с 1 по 26 ян ва ря сбросили на Герма-

нию и оккупированные ею стра ны Ев ро пы 

12 000 тонн бомб».

Агі та цыя 
су праць пра па ган ды

«Боль шэ віц кі сцяг» Ру дзен ска га пад поль-

на га рай ка ма ў ад ным са сту дзень скіх ну ма-

роў зла рад на цы туе ліс ты ня мец кіх слу жак 

на ра дзі му: «Да ра гая, пры го жая Герт ру да! — 

пі ша Біл лі Бек са стан цыі Ру дзенск. — 

Учо ра быў у ка ман ды роў цы ў Мін ску. Усю 

ноч быў у да ро зе. Гэ та най больш цяж кі шлях 

на рус кім пра сто ры. Не ве даю, як за стаў ся 

жы вы. Пар ты за ны не да юць ні вый сці, ні 

пра ехаць. А Гіт лер яшчэ га во рыць пра пе-

ра мо гу. Зні шчаць нас тут, ка лі споз нім ся 

ўця чы...» «На ват Адоль фу Дэ бе ру — бры-

га дзі ру служ бы чы гун кі стан цыі Ру дзенск, 

на да ку чы ла вай на, і ён у пісь ме да Бер ты 

Дэ бер пра клі нае яе ар га ні за та раў: «Мож на 

ўсё пе ра нес ці, толь кі не гэ ту вай ну. Сва і-

мі ва ча мі я ба чу, як па гі ба юць нем цы. Хут-

чэй бы за ду шыў ся Гіт лер і яго пры спеш ні кі, 

мо жа, та ды б жыў за стаў ся...» «Усе гэ тыя 

пісь мы пі са ныя пе рад Но вым го дам. У іх 

ня ма ні ад на го рад ка ра дас ці. Іх аў та ры ў 

смя рот най лі ха рад цы», — кан ста туе аў тар, 

на гад ва ю чы вя до мае вы каз ван не Аляк санд-

ра Не ўска га «Хто з мя чом да нас прый дзе, 

ад мя ча і за гі не».

«Воль ная пра ца» Сло нім ска га рай ка ма 

пар тыі ў ну ма ры за 9 сту дзе ня 1944 го да 

на гад вае чы та чам: «21 снеж ня 1943 го да 

обер-бан дыт — ге не раль ны ка мі сар Бе ла-

ру сі Гот тберг «ура чыс та» ўтва рыў так зва-

ную Цэнт раль ную Бе ла рус кую Ра ду на ча-

ле з прэ зі дэн там Ра дас ла вам Аст роў скім, 

вя до мым ста рым здрад ні кам бе ла рус ка га 

на ро да... Гот тберг хо ча, каб бе ла рус стра ляў 

бе ла ру са. І для гэ та га пла нуе зма бі лі за ваць 

но выя ты ся чы ў па лі цыю і са ма ахо ву, хо ча 

ства рыць ты ся чы да нос чы каў і даць ім ня-

він ны ты тул «ста ран ных гас па да роў». Нем цы 

хо чуць кі нуць бе ла ру саў на фронт су проць 

Чыр во най Ар міі і су проць пар ты за наў, што 

раз бу ра юць тыл во ра га. Тан ны мі 

абя цан ка мі аку пан ты хо чуць ку піць 

бе ла ру са. Тыя, што зні шчы лі наш 

край, што на ват кос ці на шых дзя-

доў і пра дзе даў па вы кі да лі са Сло-

нім ска га мо гіль ні ка, сён ня абя ца-

юць ахоў ваць на шу куль ту ру. Абя-

ца нае пад вы шэн не пай ка — гэ та 

сцяг ван не ня до імак і пад вы шэн не па ста вак 

на ша му се ля ні ну, каб на кар міць ня мец кіх 

звя роў. Абя ца ная ма ну фак ту ра — гэ та ва ен-

ны мун дзір бе ла ру су для ад праў кі на фронт. 

Бяс плат ная ме ды цын ская да па мо га — гэ-

та док тар скі агляд бе ла ру са пе рад вы сыл-

кай у ня мец кую ка тар гу. Зна ем іх абя цан кі. 

Пом нім і 1918 год, ка лі на пя-

рэ дад ні свай го ад ступ лен ня

нем цы так са ма ўтва ры лі 

Цэнт раль ную Бе ла рус кую 

Ра ду. Так ужо скла да ец ца, 

што пад час ад ступ лен няў ім 

па трэб ныя «ра ды». БЕ ЛА РУ-

СЫ! Ка лі час вы зва лен ня так 

бліз кі, не дай це ся ашу каць: 

не бу дзем сва і мі ру ка мі пра-

лі ваць улас ную кроў! Ні адзін 

ча ла век не па ві нен па сту піць 

на га неб ную служ бу ня мец кай 

па лі цыі. Ні ад на го да нос чы-

ка! Ні ад на го гра ма па ста вак 

аку пан ту! Да па ма гай це пар-

ты за нам, хто чым мо жа», —

за клі кае га зе та.

«Пры чы тан ні ня мец кіх га-

зет на бе ла рус кай мо ве кі да-

ец ца ў во чы прос та здзіў ля ю чая бес са ром-

ная іл жа яе пі са каў. Пе рад на мі трэ ці ну мар 

«Па го ні» ...У кож ным рад ку ня мец ка-на ём-

най прэ сы іл жа і мах ляр ства. Край вар вар скі 

зні шча ец ца, яны за яў ля юць — «ідзе ад бу до-

ва, ад ра джэн не Бе ла ру сі». Нем цаў вы гна лі з 

усёй Жы то мір скай воб лас ці — яны пі шуць, 

што нем цы «па кі ну лі» ад ну толь кі ву лі цу Жы-

то мі ра. Чыр во ная Ар мія пра ры вае фран ты 

шы ры нёй на 50—100 км, зай мае дзя сят кі 

га ра доў, — яны буб няць: «Ата кі ад бі тыя, мяс-

цо выя ўла ман ні за рыг лё ва ныя». Вось гэ тую 

што дзён ную іл жу, ашу кан ства, кру цель ства, 

ха луй ска-ня воль ніц кую служ бу нем цу тан-

ныя ха луі гіт ле рыз му хо чуць на зваць «бе-

ла рус кай спра вай», «бе ла рус кім змес там». 

Без мах ляр скай брах ні са ба кі з Ба ра на віч, 

Мін ска і Бер лі на не мо гуць абы сці ся, бо яны 

вар ту юць двор аку пан та», — кпіць га зе та ў 

яшчэ ад ным сту дзень скім ну ма ры.

Лё сы па між рад коў
Пад поль ны і пар ты зан скі друк апе ра-

тыў на рас каз вае пра па спя хо выя ба я выя 

вы лаз кі і пад ры вы эша ло наў, пра рух на пе-

рад Чыр во най Ар міі і да сяг нен ні са юз ных 

вой скаў, змя шчае пра грам ныя пра мо вы 

пер шых асоб і важ ныя ў маш та бах усёй 

са вец кай кра і ны ма тэ ры я лы (на прык лад, 

тэкст но ва га гім на СССР). Але за ліш ня га 

па фас на га ап ты міз му ні ў ко га з аў та раў і 

рэ дак та раў га зет ня ма. Усе яны, пад трым-

лі ва ю чы ў чы та чах дух су пра ціў лен ня і ве ру 

ў бліз кую пе ра мо гу, тым не менш, ра зу ме-

юць, што ба раць ба пра цяг ва ец ца што дня, 

што га дзі ны, а та му не мен шае на ста рон ках 

пар ты зан скіх га зет рас ка заў пра кар ніц кія 

апе ра цыі, пра зем ля коў-ге ро яў, якія ста лі 

та кі мі па смя рот на.

«Ха рак тэр ны па ход фа шысц ка га звяр'я з 

Пу ха віч і Ру дзен ска 22 сту дзе ня гэ та га го да. 

Бе ша ны мі ваў ка мі ўвар ва лі ся яны ў вёс кі 

Скрыль, Сла ба да, Пад віл ле і Бор На ва сёл-

каў ска га сель са ве та Пу ха віц ка га ра ё на, 

спа лі лі па сё лак Пад віл ле, за бра лі жы вё лу, 

аба кра лі ся лян. Больш 90 муж чын і жан чын 

вёс кі Бор фа шыс ты па гна лі на гер ман скую 

ка тар гу...», — рас каз вае вы дан не Ру дзен-

ска га пад поль на га рай ка ма.

Га зе та «За Ра дзі му!» пар ты зан ска-

га атра да імя Свярд ло ва, што ўва хо дзіў у 

склад бры га ды імя Л. Да ва та ра, рас каз вае 

пра сва іх бай цоў без лі ры кі, толь кі фак ты. 

«5 сту дзе ня І уз вод на ча ле з раз вед кай 

атра да ад пра віў ся пад Лю бань на за са ду. 

Па да ро зе гру па су стрэ ла ся з пра ціў ні кам. 

За вя заў ся бой. Нем цы і па лі цыя ў па ні цы па-

ча лі бег чы. У гэ тым баі бы лі за бі ты 2 нем цы 

і 4 па лі цэй скія, цяж ка па ра не ны ка мен дант 

па лі цыі. Асаб лі ва ад зна чы лі ся ў баі раз вед-

 чы кі тт. Ко зел К., Аў рэй цэ віч Н., па літ рук 

Т. Ра дзі во наў і пар ты зан Гры бок. Ад важ на і 

ўме ла кі ра ваў бо ем нач. раз вед кі атра да імя 

Свярд ло ва тав. Паў лаў А. Тра феі не ўзя лі, 

бо быў цяж ка па ра не ны наш раз вед чык тав. 

Ко зел К.». У ін шым ма тэ ры я ле зна хо дзім і 

пад ра бяз нас ці пра храб ра га раз вед чы ка — 

Кан стан цін Аляк се е віч Ко зел, кам са мо лец, 

«яшчэ бу ду чы не ў пар ты за нах, ха дзіў не-

каль кі ра зоў на пад рыў эша ло наў». За ба-

я выя за слу гі быў уз на га ро джа ны ор дэ нам 

Ле ні на — але, мяр ку ю чы па то не за мет кі, у 

гэ тым жа сту дзе ні 1944-га за гі нуў...

Пра лёс яшчэ ад на го ге роя атра да рас-

каз вае на ступ ны до піс: «Са ма ах вяр на ішоў 

у бой і на чы гун ку кам са мо лец тав. Ка пя ле-

віч Ка маль Юдо ле віч. Ды вер сія — лю бі мая 

спра ва тав. Ка пя ле ві ча. Коль кі іні цы я ты вы, 

зна ход лі вас ці пра явіў ён па на быц ці то лу, 

кап су лей і ін ша га вы бу хо ва га ма тэ ры я лу. 

Ён пла віў тол з ар ты ле рый скіх сна ра даў... 

пры плаў цы сна рад уза рваў ся. З-за не асця-

рож нас ці за гі нуў тав. Ка пя ле віч і тав. Бу-

да рын».

Та кіх за ме так вель мі мно га, і час та лі та-

раль на ў не каль кіх рад ках змя шча ец ца ўсё 

ча ла ве чае жыц цё ад на ра джэн ня да смер-

ці. Між во лі пры гад ва ец ца эпі зод з філь ма 

«Да жы вём да па ня дзел ка», дзе ге рою паў-

стан ня на «Ача ка ве» лей тэ нан ту Шмі ту ў 

пад руч ні ку па гіс то рыі бы ло пры све ча на 

ўся го 15 рад коў. Сот ні і ты ся чы бе ла рус кіх 

ге ро яў-пар ты зан на огул тра пі лі ў пад руч ні-

кі толь кі ў скла дзе су хіх ліч баў за гі ну лых, 

мно гія не за ста лі ся ва ўспа мі нах на шчад каў 

на ват на фо та здым ках, толь кі вось у гэ тых, 

дру ка ва ных і ру ка піс ных рад ках на па жоў-

клых і вы цві лых ад ча су га зет ных ста рон-

ках. Але тым больш каш тоў ныя — і гэ тыя 

ста рон кі, і сло вы пар ты зан скай хро ні кі, якія 

за хоў ва юць па мяць...

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 На цы я наль най біб лі я тэ кі і га зе ты «Звяз да»

У СТУ ДЗЕ НІ 44-га...
Па ста рон ках пар ты зан скіх га зет 75-га до вай даў ні ны

Сту дзень 1944 го да. Са вец кія вой скі цал кам зня лі бла каду ва кол 
Ле нін гра да. На да лё кіх фран тах ад бы ла ся зна ка мі тая кро ва пра літ ная біт ва пры 
Мон тэ-Ка сі на — у якой, да рэ чы, вы зна чы лі ся і мно гія ге роі-бе ла ру сы; па ча ло ся 
вы зва лен не Мар ша ла вых аст ра воў і Кор сунь-Шаў чэн каў ская апе ра цыя, у вы ні ку 
якой бы лі ўзя тыя ў акру жэн не ка ля 20 ты сяч ня мец кіх сал дат. На фран тах бліз кіх 
так са ма го ра ча: пра цяг ва ец ца вы зва лен не Го мель шчы ны і Па лес кай воб лас ці... 
А на ўжо вы зва ле най ад нем цаў тэ ры то рыі Бе ла рус кай ССР жыц цё ма руд на, 
але ўсё ж пе ра хо дзі ла на мір ныя рэй кі — так, Саў нар кам пры няў ра шэн не аб 
ад наў лен ні кал га саў і пад рых тоў цы да вес на вой сяў бы. Да вяс ны 1944 го да, 
да рэ чы, па вод ле афі цый ных ліч баў, бы лі ад ноў ле ныя 2880 гас па да рак з больш 
як 3100 да ва ен ных, але гэ та ўжо зу сім ін шая гіс то рыя. Тым ча сам пар ты зан скія 
і пад поль ныя га зе ты, якія ўсё гэ так жа вы хо дзяць на аку па ва най тэ ры то рыі, 
пра цяг ва юць пі саць сваю хро ні ку, пе ра чыт ва ю чы якую мож на атры маць больш 
поў нае ўяў лен не пра па дзеі чац вёр та га го да Вя лі кай Ай чын най вай ны.


