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Ка лі ра ней да след чы каў ці ка-

ві лі пе ра важ на ба я выя дзе ян-

ні пар ты за наў, то ця пер ін та-

рэс па вяр нуў ся ў ін шы бок. 

Пра по бы та выя ма ла вя до мыя 

ас пек ты жыц ця атра даў гіс то-

ры кі да зна юц ца з ру ка піс ных 

ча со пі саў та го ча су.

Сё ле та су пра цоў ні ка мі Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то-

рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны быў 

вы пу шча ны ка та лог «Пар ты зан-

скія ру ка піс ныя ча со пі сы Мін скай 

воб лас ці». Прэ зен та цыя вы дан-

ня прай шла ў Мін скім аб лас ным 

края знаў чым му зеі ў Ма ла дзеч не і 

бы ла пры све ча на 80-год дзю з дня 

за сна ван ня Мін скай воб лас ці. Эк-

зэмп ля ры кні гі ўжо ця пер мож на 

па гар таць у ра ён ных му зе ях і біб-

лі я тэ ках Мін шчы ны.

— Трэ ба ска заць, што ру ка піс-

ныя ча со пі сы — уні каль ная гіс-

та рыч ная кры ні ца, — рас каз вае 

ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны Дзміт рый ШЛЯХ-

ЦІН, — У му зей ным збо ры на ліч-

ва ец ца 248 адзі нак пар ты зан скіх 

ру ка піс ных ча со пі саў, якія ма юць 

ста тус гіс то ры ка-куль тур най каш-

тоў нас ці ка тэ го рыі «1». Му зей па 

пра ве га на рыц ца свое асаб лі вай 

«пар ты зан скай эн цык ла пе ды яй» 

аб жыц ці, ба раць бе і твор час ці 

на род ных мсці ўцаў. З по бы та вых 

за ма лё вак мы да зна ём ся пра што-

дзён ны быт ча ла ве ка пад час вай-

ны, тэкс та ла гіч ны ана ліз ма тэ ры я-

лаў па каз вае сты лі пісь ма рэ дак та-

раў і аў та раў (трэ ба ска заць, што 

да лё ка не ўсе ка рэс пан дэн ты ме лі 

пра фе сій ную аду ка цыю жур на ліс-

та). Ёсць мас тац кія тэкс ты, вер шы 

і на ват цэ лыя паэ мы на бе ла рус-

кай і рус кай мо вах. Нам су стра ка-

лі ся ін фар ма цый ныя тэкс ты — пра 

на ві ны з фрон ту, пра дзе ян ні са юз-

ні каў у Паў ноч най Аф ры цы.

Ра бо та над ка та ло гам па ча ла ся 

ў 2008 го дзе. Ле тась су пра цоў ні-

кі му зея ўжо прэ зен та ва лі ка та-

лог «Пар ты зан скія ру ка піс ныя 

ча со пі сы Ма гі лёў скай воб лас ці», 

а ў бу ду чы ні пла ну ец ца паў на вар-

тас нае да сле да ван не гіс та рыч-

ных ма тэ ры я лаў з ін шых аб лас-

цей. Ёсць шанц, што чы та чы праз 

ней кі час змо гуць да кра нуц ца і да 

фак сі міль на га вы дан ня.

На тал ля ФІ ЛІ ПО ВІЧ, вя ду чы 

на ву ко вы су пра цоў нік ад дзе ла 

пісь мо вых і вы яў лен чых кры ніц 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай-

ны і аў тар-скла даль нік ка та ло га, 

па дзя лі ла ся най больш ці ка вы мі 

мо ман та мі да сле да ван ня:

— На маю дум ку, у нас сён ня са-

бра на най больш поў ная ка лек цыя 

ру ка піс ных ча со пі саў. Мы па чы на лі 

на ву ко вае да сле да ван не ка лек цыі 

з пар ты зан скіх ча со пі саў Ма гі лёў-

скай воб лас ці (122 адзін кі), бо ме-

на ві та там з'я віў ся пер шы ча со піс 

за аў тар ствам ляс ных бай цоў. Што 

да ты чыц ца Мін шчы ны, ка лек цыя 

на ліч вае 101 адзін ку — гэ та дру гая 

па коль кас ці вы дан няў воб ласць. 

У ка та ло гу мы ра бі лі ак цэнт на гіс-

то рыі ўзнік нен ня кож на га атра да, 

на яго дзей нас ці і на тых асаб лі-

вас цях, якія рас кры ва лі ся праз 

ча со піс.

Па сло вах да след чы цы, кож нае 

вы дан не іс на ва ла ў адзін ка вым эк-

зэмп ля ры, гэт кі экс клю зіў. Пас ля 

та го, як га то вы ну мар вы хо дзіў у 

свет, яго чы та лі, пе ра да ючы з рук 

у ру кі. Мэ ты і за да чы ру ка піс ных 

ча со пі саў бы лі адзі ныя. Яны з'яў-

ля лі ся ад ной з кры ніц агі та цый на-

пра па ган дысц кай і ідэй на-вы ха-

ваў чай ра бо тай ся род пар ты за наў. 

У гэ тых са ма роб ных «кні жач ках» 

зна хо дзі ла ся мес ца для вер шаў, 

апа вя дан няў, гу ма ру і на ват крас-

вор даў.

Як вы гля дае пар ты зан скі ча со-

піс? Нель га ска заць дак лад на. Гэ-

та мо жа быць сшы так або аль бом 

са мага роз нага па ме ру. Ма тэ ры я-

лы дру ка ва лі на ма шын цы ці пі са лі 

ад ру кі, а по тым афарм ля лі ма люн-

ка мі — алоў кам, гу аш шу ці на ват 

звы чай най асад кай. Боль шасць 

ма люн каў вы ка на лі са ма дзей ныя 

пар ты зан скія мас та кі, але част ка 

ча со пі саў ілюст ра ва ла ся вя до мы мі 

бе ла рус кі мі мас та ка мі Г. Бржа зоў-

скім, М. Гур ло, С. Лі, У. Су ха вер-

ха вым, Л. Бой кам. Рэ дак та ра мі, 

як пра ві ла, ста на ві лі ся сак ра та ры 

парт ар га ні за цый, ка ман дзі ры, а 

вось склад аў та раў быў роз на-

ба ко вы. Аб са лют ная боль шасць 

«пі шу чых» пар ты зан ад но сі ла ся 

да ін тэ лі ген цыі, ся род іх вы со кай 

бы ла до ля на стаў ні каў — ка ля 16 

пра цэн таў. З тэкс таў мы да вед ва-

ем ся пра тое, як лю дзі трап ля лі ў 

пар ты зан скія бры га ды, як яны жы-

лі па між ба я вы мі апе ра цы я мі. Тут 

пі са лі не толь кі пра подз ві гі, але і 

пра не га тыў ныя ба кі жыц ця, вы-
смей ва лі ся вы пад кі п'ян ства, ма ра-
дзёр ства, не вы ка нан ня аба вяз каў. 
Та кія фак ты важ ныя для лю дзей, 
якія зай ма юц ца рэ кан струк цы яй 
ва ен ных па дзей. Да след чы каў жа 
за ці ка вяць спі сы ўзна га ро джа ных 
і поў ныя спі сы ўдзель ні каў бры га-
ды ці атра да, час та на ват з фо та-
здым ка мі або парт рэ та мі, — та кім 
чы нам мож на да знац ца пра лёс 

асоб на га ча ла ве ка.

— Мне вель мі шка да, што доў гі 

час ні хто не вы ву чаў пар ты зан скія 

ча со пі сы. Ка лі б ра бо ту, якую мы 

па ча лі ад нос на ня даў на, пра вя лі 

ў 1950—1960-я га ды, сот ні лю дзей, 

якім па тра ба ва ла ся да ку мен таль-

нае па свед чан не сва ёй пар ты-

зан скай дзей нас ці, або ро дзі чы, 

што ха це лі вы зна чыць лёс сва я-

коў-пар ты за наў, маг лі б атры маць 

гэ тыя звест кі, — па дзя лі ла ся На-

тал ля Іо сі фаў на.

Ці ка ва, што для пар ты за наў ру-

ка піс ныя ча со пі сы бы лі каш тоў нас-

цю, на пэў на, на роў ні з сак рэт ны мі 

па пе ра мі. Ка лі для атра да на сту па-

ла не бяс печ ная сі ту а цыя, іх ха ва лі 

ра зам са штаб ны мі да ку мен та мі. 

«18 мая 1944 го да, пад час ад-

ступ лен ня пе рад пе ра вы ша ю чы мі 

сі ла мі пра ціў ні ка і зна хо джан ня ў 

бяз вы хад ным ста но ві шчы, наш ча-

со піс «Большевик» ра зам са штаб-

ны мі да ку мен та мі быў за топ ле ны 

ў рэ чцы па між вёс ка мі Пры стань і 

Ка бы лі ча мі. Пас ля ча го вы су ша ны 

і зноў пу шча ны ў ма сы», — пі саў 

адзін з ка ман дзі раў пар ты зан ска га 

фар мі ра ван ня.

— У гра мад стве за ма ца ва-

лі ся стэ рэа ты пы пра ва ен ныя 

па дзеі, — ад зна чае Дзміт рый 

Шлях цін. — На прык лад, хто та-

кі ва ўяў лен ні не ка то рых лю дзей 

бе ла рус кі пар ты зан? Ба ра да ты 

дзядзь ка, які ў лап цях ся дзіць 

на ба ло це і пе ры я дыч на вы хо-

дзіць гра міць ня мец кія гар ні зо ны. 

Але ж на са мрэч гэ та да лё ка не 

так. Пар ты зан скі рух быў доб ра 

ад ла джа най сіс тэ май, якая ме ла 

ор га ны кі ра ван ня, цэнт раль ны 

штаб, пла ны дзе ян няў. Ка неш-

не, за ўсім гэ тым усё роў на ста яў 

ча ла век, і пра яго мы ста ра ем ся 

рас каз ваць. У му зеі ар га ні за ва на 

вя лі кая экс па зі цыя «Пар ты зан-

скі шпі таль», са бра на ка лек цыя 

прад ме таў, які мі лю дзі ка рыс та-

лі ся кож ны дзень. Уся гэ та пра ца 

скі ра ва на на тое, каб даць нам 

з ва мі поў нае ўяў лен не пра той 

скла да ны пе ры яд гіс то рыі. Зра-

біць кло па ты і ра дас ці пар ты зан 

бліз кі мі да ра зу мен ня су час ных 

лю дзей.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ



Ве ка пом наеВе ка пом нае  

ЛЕ ТА ПІС ВОГ НЕН НА ГА ЧА СУ
Пар ты зан скія ча со пі сы рас кры ва юць ма ла вя до мыя ста рон кі вай ны

Ус пом ні лі пра зна ка мі тую пе ра да чу 

не вы пад ко ва. Сё ле та тэ ле ра дыё кам-

па нія «Грод на» ад зна чае 50-га до вы 

юбі лей. І гэ та доб рая пад ста ва, каб 

пе ра кі нуць мас ток з мі ну ла га ў су час-

нае, па раў наць та га час ныя праб ле мы 

і сён няш нія. Ме на ві та на гэ тым і бу дзе 

бу да вац ца ад ноў ле ны пра ект «Зноў 

«Толь кі па пят ні цах».

За раз ідзе ак тыў ная ра бо та над но вай 

пра гра май, пра гля да юц ца сот ні мет раў кі на- 

і ві дэа плён кі. Вя ду чыя На дзея СА КА ЛО ВА і 

Ка ця ры на ШРУ БЕЙ КА хва лю юц ца: прай шло 

амаль двац цаць га доў, як вый шаў апош ні вы-

пуск па пу ляр най пе ра да чы. На дзея Са ка ло ва 

пры зна ец ца, што не ад ра зу пры ня ла пра па но-

ву кі раў ніц тва тэ ле ра дыё кам па ніі, але по тым 

зга дзі ла ся. За больш чым 10 га доў іс на ван ня 

пра гра мы на за па ша ны ба га ты ар хіў ны ма тэ-

ры ял. Фраг мен ты мо гуць ар га ніч на ўпі сац ца ў 

но вы фар мат. Знач ную ро лю так са ма ады граў 

і той факт, што мно гія гро дзен цы і жы ха ры рэ-

гі ё на па мя та юць пра гра му да гэ та га ча су.

— Мы вы хо дзі лі толь кі ў пра мым эфі ры. 

У сту дыю за пра ша лі аба вяз ко ва чы ноў ні ка 

ці ін шых ад каз ных асоб. На го дай для гэ та-

га слу жы лі кры тыч ныя сю жэ ты. На кож най 

пра гра ме дзя жу ры лі рэ дак та ры, якія пры-

ма лі тэ ле фон ныя зван кі. І трэ ба ска заць, 

пы тан ні за да ва лі ся да во лі вост рыя, яны 

агуч ва лі ся, — ад зна чае На дзея Са ка ло ва.

Як ус па мі на юць вя ду чыя, но вую кан цэп-

цыю пад тры маў бы лы стар шы ня аб лас но га 

Ка мі тэ та па тэ ле ба чан ні і ра дыё вя шчан ні 

Іван Граб леў скі. Па да бра ла ся чац вёр ка вя-

ду чых у скла дзе Ка ця ры ны Шру бей кі, Над зеі 

Са ка ло вай, Іга ра Ля кі на і Вік та ра Бліз ня ца. 

Тэм ха па ла: ад вы ра шэн ня бы та вых, ка му-

наль ных праб лем да па лі тыч ных. Бы лы Са-

вец кі Са юз ус ту піў у пе ры яд пе ра бу до вы, 

па ча лі ся пры гра ніч ныя кан флік ты. Мя жа 

раз дзя ля ла су се дзяў ад ной вёс кі. Жы ха ры 

бе ла рус ка-лі тоў ска га па меж жа не ўяў ля лі, 

што яны па він ны ехаць на ней кі па гра ніч ны 

пункт про пус ку, ка лі іх род ныя жы вуць лі та-

раль на за сот ню мет раў.

— Мя жа прай шла праз лё сы, — 

ка жа Ка ця ры на Шру бей ка, — лю-

дзі не маг лі сха дзіць у царк ву ці на 

мо гіл кі, бо іх ад дзя лі ла мя жа. Бы ла 

сі ту а цыя, ка лі вяс ко вец не мог на браць ва-

ды з ка ло дзе жа, бо той зна хо дзіў ся за мя жой. 

Мы час та бы ва лі ў та кіх вёс ках, пры сут ні ча лі 

на схо дах, дзе жы ха рам тлу ма чы лі пра ві лы 

пры пе ра ся чэн ні мя жы. За раз на га да ем гэ тыя 

фак ты ў но вым фар ма це пра гра мы і рас ка-

жам, як цяпер жы вуць ге роі бы лых сю жэ таў 

з пры гра ніч ча.

Лю дзі цяг ну лі ся да ад кры та га дыя ло гу: 

на цэнт раль ных ка на лах па ча лі вы хо дзіць 

па пу ляр ныя пра гра мы «По гляд», «600 се-

кунд» і ін шыя. Для гро дзен цаў та кім ана ла-

гам ста ла пе ра да ча «Толь кі па пят ні цах». Яе 

рэй тынг быў не ве ра год ны, ад зна чае ды рэк-

тар тэ ле ра дыё кам па ніі «Грод на» Мі ка лай 

МЕЛЬ Я ЧЭН КА.

Пад час вя чэр ня га эфі ру ву лі цы пус це лі, 

усе спя ша лі ся да моў, каб не пра пус ціць чар-

го вы вост ры дыя лог на ак ту аль ныя тэ мы. 

Упер шы ню кож ны ча ла век мог на пра мую 

атры маць ад каз на пы тан не ад лю бо га чы-

ноў ні ка. Гэ та за раз у прак ты ку ўвай шлі пра-

мыя лі ніі з ад каз ны мі асо ба мі, а та ды су вязь 

бы ла толь кі праз тэ ле ві зій ны эфір. А ка лі хто 

не пры хо дзіў на пра гра му, яго мес ца пус та-

ва ла, а вя ду чыя агуч ва лі, хто і ча му не прый-

шоў. Пра гра ма пра іс на ва ла да 1999 го да.

— Пе рад тэ ле ба чан нем па ча лі ста віц ца 

ін шыя за да чы, трэ ба бы ло ўзнаў ляць кра і-

ну, і ўсе сі лы бы лі на кі ра ва ны на гэ та. Але 

пра гра ма ады гра ла сваю ро лю. Лю дзі, як 

ка жуць, вы пус ці лі па ру, мно гія да бі лі ся спра-

вяд лі вас ці. А мно гія яшчэ доў гі час тэ ле фа-

на ва лі, каб жур на ліс ты пра гра мы «Толь кі па 

пят ні цах» пры еха лі, на вя лі па ра дак.

Но вы фар мат аба вяз ко ва зной дзе свай го 

гле да ча, упэў не ны на тэ ле сту дыі. Гэ та бу-

дзе не толь кі рэт ра ці неш та на сталь гіч нае. 

А по гляд з мі ну ла га ў сён ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Тэ ле пра ектТэ ле пра ект  

У но вым фар ма це
На Гро дзен скай тэ ле сту дыі вы ра шы лі ад на віць 
ад ну з са мых па пу ляр ных не ка лі пра грам «Толь кі па пят ні цах»


