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У Іль ян скую ка мен да ту ру тра-

піў адзін з ну ма роў пар ты зан ска га 

вы дан ня.

— Ад куль гэ та? — здзі віў ся ка-

мен дант. — З-за фрон ту?

— Не, — рас тлу ма чы лі яму. — 

Гэ та пар ты зан ская пра дук цыя.

Ка мен дант па ціс нуў пля чы ма.

— Не ра зу мею! Для дру кар ні ж 

па трэб ны вя лі кі бу ды нак, ма шы ны. 

Ад куль яны маг лі знай сці ся ў ле се?

Са праў ды, вы хад ці не кож-

на га вы дан ня на аку па ва най 

тэ ры то рыі — як ма лень-

кае дзі ва. Мно гія га зе ты 

дру ка ва лі ся ў зям лян ках 

ці на огул пад ад кры тым 

не бам. Аб ста ля ван не для 

ляс ных дру кар няў час та 

ад ва ёў ва лі ў во ра га ці па-

та ем на вы но сі лі з ня мец-

кіх дру кар няў. Ка рыс ны мі 

ва ен ны мі тра фе я мі бы лі 

фар бы і па пе ра.

Так, для дру кар ні га зе-

ты «Крас ное зна мя» бы лі 

вы не се ны з ня мец ка-фа-

шысц ка га гар ні зо на Ба ры-

са ва дзе сяць пу доў па пе ры 

і во сем кі ла гра маў фар бы. 

Доў га пар ты за ны шу ка-

лі спо саб, як пра нік нуць у 

бу ды нак ла гой скай дру кар ні, дзе 

раз мяс ці ла ся ад на з фа шысц кіх 

уста ноў і ку ды ўва ход быў стро га 

за ба ро не ны. На рэш це дзя ку ю чы 

кам са мол цы Н. Ру дак, якая ўлад ка-

ва ла ся «на служ бу» да аку пан таў, 

уда ло ся вы нес ці ка ля двух пу доў 

шрыф ту. У жніў ні 1941 го да пар-

ты за ны за ня лі дру кар ню ў ра ён ным 

цэнт ры Лю бань і на ба зе зда бы та-

га аб ста ля ван ня і па лі гра фіч ных 

ма тэ ры я лаў ства ры лі дру кар ню 

пад поль ную. У сту дзе ні 1943 го да 

яна па поў ні ла ся шрыф та мі і ін шы мі 

ма тэ ры я ла мі з ня мец кай дру кар ні, 

за хоп ле най пас ля раз гро му гар ні-

зо на ў Крас нас ла бод скім ра ё не.

Пар ты за ны атра да «Іск ра» вы-

вез лі шрыф ты і іншае дру кар скае 

аб ста ля ван не з Лі ды. Сён ня мож на 

толь кі дзі віц ца іх сме лас ці і дзёрз-

кас ці. На прык лад, ся род бе ла га 

дня яны пад но сам у фа шыс таў 

вез лі ў лес фар бу, зда бы тую з лід-

скай ты паг ра фіі — вяд ро з ёй прос-

та пад вя за лі пад во зам і вы да ва лі 

за «ка ла мазь».

Час та ляс ныя жур на ліс ты вярс-

та лі ну ма ры па блі зу мес цаў, дзе 

іш лі баі пар ты зан з ня мец кі мі кар-

ны мі атра да мі. У пры ват нас ці, пра 

гэ та пас ля вай ны ўспа мі наў рэ дак-

тар га зе ты «Сталинец», дру кар ня 

якой зна хо дзі ла ся ў раз мя шчэн ні 

пар ты зан Грэс ка га ра ё на (ля Слуц-

ка). Га зе та на бі ра ла ся ў ша ла шы: 

«Зо на раз мя шчэн ня атра даў, у 

тым лі ку рэ дак цыі і дру кар ні, не ад-

на ра зо ва пад вяр га ла ся аб стрэ лам 

з фа шысц кіх са ма лё таў. У кан цы 

ве рас ня 1943 го да ў час ста ян кі ў 

ле се, у ра ё не Шан та роў шчы ны, у 

мо ман ты на лё ту ва ро жых са ма лё-

таў дру ка ван не га зе ты і ліс то вак не 

бы ло за тры ма на ні на мі ну ту. Ка лі 

гіт ле раў цы на сту па лі на лес, ра бот-

ні кі дру кар ні і рэ дак цыі тры ма лі ся 

ра зам і за ха ва лі ўсе дру кар скія 

і рэ дак цый ныя ма тэ ры я лы. У час 

на бо ру свя точ на га ну ма ра га зе ты 

за 7 ліс та па да 1943 го да № 23 (723) 

пар ты зан скай раз вед кай бы ло да-

ло жа на аб з'яў лен ні буй ных сіл пра-

ціў ні ка. Рэ дак цыя пе ра еха ла ўглыб 

ле су, і ўна чы пры свят ле вог ні шча 

быў за кон ча ны на бор і на дру ка ва ны 

свя точ ны ну мар га зе ты. У гэ тую ж 

ноч па ра дыё бы ло пры ня та па ве-

дам лен не аб узяц ці на шы мі вой ска-

мі Кі е ва і зме шча на ў свя точ ным 

ну ма ры га зе ты. Пас ля пе ра ез ду на 

зі мо вую ста ян ку ў кан цы ліс та па да 

1943 го да ўзнік ла мно га цяж кас цей 

з-за хо ла ду, але га зе та вы пус ка ла-

ся рэ гу ляр на. У кан цы снеж ня 1943 

го да буй ная кар ная экс пе ды цыя 

фа шыс таў зла дзі ла па ход су праць 

пар ты за наў. Баі вя лі ся не да лё ка ад 

раз мя шчэн ня пад поль най рэ дак цыі 

і дру кар ні. У гэ ты ж час дру ка ваў ся 

зва рот Грэс ка га пад поль на га РК 

КП(б)Б да пар ты зан, пар ты за нак і 

пра цоў ны ко дэкс Грэс ка га ра ё на, у 

якім яны за клі ка лі ся да яшчэ больш 

ак тыў най ба раць бы су праць ня мец-

кіх аку пан таў. Да кан ца 

бою ўлёт кі бы лі на дру ка-

ва ны і ра за сла ны па атра-

дах, прос та на па зі цыі».

У ва ро жым ты ле жур-

на ліс ты мусілі заў сё ды 

быць га то выя да рап тоў-

на га на па ду во ра га. Пры 

буй ных кар ных апе ра цы-

ях, ка лі па сі лах пар ты за-

ны са сту па лі, рыш ту нак 

рэ дак цый, які ца ніў ся не 

менш, чым зброя, вы-

но сіў ся з са бою. Ка лі ж 

гэ та бы ло не маг чы ма, 

дру кар ні да во дзі ла ся ха-

ваць. Так, ка лі фа шыс ты 

вы му сі лі пар ты зан злу чэн ня Грэс-

ка га ра ё на да ад ступ лен ня, жур на-

ліс там дру кар ні га зе ты «Сталинец» 

да вя ло ся на не ка то ры час за ка паць 

дру кар ню ў зям лю. Бла ка да цяг ну-

ла ся дзе сяць дзён, і толь кі пас ля 

та го як яна бы ла зня та, рэ дак цыя 

зноў ад на ві ла ра бо ту.

Час та рэ дак цыі не ме лі па ста ян-

ных ад ра соў, пе ра мя шча лі ся па ля-

сах і ба ло тах ра зам з атра да мі, але 

пры гэ тым пісь мы ка рэс пан дэн таў 

(імі маг лі быць і пар ты за ны, і ся ля не) 

заў сё ды да хо дзі лі, ку ды трэ ба...

ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ 
КЕМ ЛІ ВАСЦЬ

Ка лі не ха па ла аб ста ля ван ня, 

су пра цоў ні кі ляс ных дру кар няў 

спра ба ва лі ра біць усё не аб ход нае 

з ма тэ ры я лаў, якія трап ля лі пад ру-

ку. З дрэў вы ра за лі лі та ры, з ка ры 

і лі но ле у ма ра бі лі клі шэ для ка ры-

ка тур, кар таў, ма люн каў. У 1970 

го дзе ча со піс «Ма ла досць» на дру-

ка ваў ус па мі ны Ба ры са Са сноў ска-

га, бы ло га ад каз на га сак ра та ра 

пад поль най га зе ты Ла гой ска га РК 

КП(б)Б «За Со вец кую Бе ла русь»: 

«Зра біць на бор ную ка су па пра сі лі 

ста ля ра Ры го ра Бо ха на, які жыў 

у вёс цы За рэч ча. У якас ці та ле ра 

вы ка рыс тоў ва лі плі ту з уза рва на га 

фа шыс та мі до та. Для на ціск но га 

прэ са ўзя лі ба ра бан ад звы чай най 

ма ла тар ні, па ад круч ва лі з яго зу бы, 

аб цяг ну лі не каль кі ра зоў сук ном. 

Вось і ўся дру кар ская тэх ні ка».

Да па мо гу пар ты за нам ака заў 

ЦК кам пар тыі Бе ла ру сі. У тыл во-

ра га бы ла за сла на вя лі кая коль-

касць па лі гра фіч най тэх ні кі. На ту-

раль на, што ра ней шыя гру васт кія 

ма шы ны не па ды хо дзі лі для ляс-

ных дру кар няў. Не аб ход на бы ло 

ства рыць но вае аб ста ля ван не. Па 

спе цы яль ным да ру чэн ні ме ха нік 

«Па лесд ру ку» Фё дар Піль цы ен ка 

ў снеж ні 1942 го да скан стру я ваў 

пар та тыў ную дру кар скую ма шын-

ку, якая па ды хо дзі ла для ўмоў 

пад пол ля. Яна бы ла больш лёг кай 

(ка ля 12—15 кі ла гра маў), яе мож-

на бы ло хут ка сха ваць. На чаль нік 

Цэнт раль на га шта ба пар ты зан ска-

га ру ху Пан це ляй мон Па на ма рэн-

ка пры няў ме ры для та го, каб як 

ма га хут чэй да ста віць 

на він ку пад поль ным 

бе ла рус кім дру кар ням. 

На пра ця гу 1943 го да ў 

тыл во ра га бы ло на кі-

ра ва на звыш 160 та кіх 

ма шын.

За два га ды на аку-

па ва ную тэ ры то рыю Бе-

ла ру сі бы ло пе ра праў ле-

на так са ма ка ля 150 тон 

па пе ры і ка ля 100 на бор-

шчы каў і дру ка роў.

Ад на ча со ва над пар-

та тыў най дру кар скай 

ма шы най пра ца ваў і 

ін жы нер мас коў ска га 

ра мес на га ву чы лі шча 

Но ві каў, які скан стру я ваў 

дру гі ва ры янт.

Ча сам і ў са міх атра-

дах зна хо дзі лі ся ўмель-

цы, якія ча ра ва лі над 

аб ста ля ван нем для дру-

кар няў. На прык лад, дру-

ка рам мно га тур бот да-

стаў ля лі ва лі кі для на ка ту 

фар бы — час та пла ві лі ся. 

У ад ным з атра даў пар ты-

зан скі па лі гра фіст Ба рыс 

Пе ра льман з да па мо гай 

спе цы я ліс таў па зброі вы-

ра біў спе цы яль ную фор му 

і сам ра біў зруч ныя ва лі кі, 

які мі за бяс печ ваў рэ дак-

цыі не каль кіх га зет.

Да та го ж жур на ліс ты 

час та да па ма га лі сва ім ка ле гам. 

У ад ной і той жа дру кар ні маг ло вы-

да вац ца не каль кі га зет. У 1963 го-

дзе бы лы су пра цоў нік пад поль най 

га зе ты К. Хруц кі на ста рон ках 

«Сель скай га зе ты» пры га даў, як 

ад ной чы, вяр та ю чы ся з за дан ня, 

пар ты за ны пры нес лі ў штаб зной-

дзе ны ў вёс цы да ва ен ны ну мар 

та ла чын скай га зе ты «Чыр во ны 

хле ба роб» за чэр вень 1941 го да. 

І ка ман да ван не бры га ды, і кі раў ні-

кі пад поль на га рай ка ма вы ра шы лі 

ар га ні за ваць вы пуск пар ты зан скай 

га зе ты з та кой жа наз вай. Ка мі са-

ру атра да імя Аляк санд ра Не ўска-

га, бы ло му рэ дак та ру «Чыр во на га 

хле ба ро ба» Аляк сею Па ха мо ві чу 

бы ло вя до ма, што ў Та ла чы не ў 

два ры рэ дак цыі за ка па ны шрыфт, 

дру кар ская ма шын ка і сёе-тое з 

аб ста ля ван ня дру кар ні. Вось толь кі 

ў па мяш кан ні рэ дак цыі з пры хо дам 

нем цаў раз мяс ці ла ся жан дар ме-

рыя. Пра брац ца ту ды бы ло скла-

да на. Але су вяз ныя ад ка па лі ўна чы 

тай нік і пры нес лі част ку шрыф ту. 

Праў да, для вы пус ку га зе ты гэ та-

га ака за ла ся не да стат ко ва. Па да-

па мо гу жур на ліс ты звяр ну лі ся да 

пар ты зан бры га ды «Дзя дзі Ко лі», 

якая ме ла сваю дру кар ню. Там і 

быў на дру ка ва ны пер шы ну мар 

«Чыр во на га хле ба ро ба».

«А ў ад ну з чэр вень скіх на чэй 

над мес цам раз мя шчэн ня бры га ды 

за кру жыў ся са ма лёт. На сві тан ку 

пар ты за ны па да бра лі ў кус тах ка ля 

рэч кі два вя лі кія цю кі. У іх мы знай-

шлі кам плект шрыф тоў, пар та тыў-

ную дру кар скую ма шын ку, лі ней кі, 

верс та кі, фар бы. Ра дас ці на шай 

не бы ло ме жаў. З гэ та га дня ў нас 

бы ла ство ра на свая «ляс ная» дру-

кар ня», — рас каз ваў Хруц кі.

Да рэ чы, га зе та і ліс тоў кі з гэ тай 

дру кар ні трап ля лі ў 180 на се лен ных 

пунк таў, у тым лі ку і та кія, дзе зна хо-

дзі лі ся буй ныя ва ро жыя гар ні зо ны.

ЗВО ДАЧ КУ НАМ...
Рэ дак цыі га зет, як пра ві ла, 

раз мя шча лі ся там, дзе пра ца ва лі 
пад поль ныя рай ка мы пар тыі. На-
ту раль на, у жур на ліс таў бы ла маг-
чы масць ад ны мі з пер шых атрым-

лі ваць важ ныя на ві ны. У 
гос ці да ка рэс пан дэн таў 
за хо дзі лі кі раў ні кі пар-
тый ных і кам са моль скіх 
ар га ні за цый, ка ман дзі ры 
атра даў.

Каб не рас ча ра ваць 

чы та ча і даць яму апе-

ра тыў ную ін фар ма цыю, 
жур на ліс там да во дзі-
ла ся пра ца ваць і ўна чы 
пры свят ле га зоў кі. На-
прык лад, для «Мо ло до го 
мстителя» мяс цо выя ма-
тэ ры я лы на бі ра лі ся днём, 
а ма тэ ры я лы, атры ма ныя 

з са вец ка га ты лу, звод кі 

са ўін фарм бю ро — уна чы. 

«Па мя таю, як усю ноч 

з 6 на 7 ліс та па да 1943 го-

да я пры маў па ра дыё ма-

тэ ры ял аб 26-й га да ві не 

Вя лі кай Каст рыч ніц кай са-

цы я ліс тыч най рэ ва лю цыі. 

Да па ма гаў мне Фё дар Ані-

сі ма віч Сур га наў. Ён та чыў 

алоў кі, вы чыт ваў за пі са ны 

ма тэ ры ял, пе ра да ваў яго 

ў дру кар ню і пад трым лі ваў 

агонь у свя цёл цы. Пры ём 

пе ра да чы быў скон ча ны 

толь кі к шас ці га дзі нам 

ра ні цы. Хут ка быў на бра-

ны ну мар. А ка лі ўзяў ся 

сві та нак і пар ты за ны, якія 

зна хо дзі лі ся ў ла ге ры, па-

ча лі збі рац ца на свя точ ны 

ляс ны мі тынг, га зе та ўжо 

бы ла на дру ка ва ная», — 

ус па мі наў бы лы су пра цоў-

нік пар ты зан скай га зе ты 

Г. Гу жа він.

Све жыя ну ма ры ім-

гнен на ра зы хо дзі лі ся.

«Рэ дак цыя раз мя шча ла ся на 

ляс ной па ля не пад па вец цю, на-

кры тай яло вай ка рой. Пад ёй — 

ад на на бор ная ка са і ста нок для 

ад біт каў, — ус па мі наў М. Вай цян-

коў, бы лы літ суп ра цоў нік га зе ты 

«Большевистская пра вда», якая 

вы хо дзі ла ў бры га дзе «Дзя дзі Ко-

лі». — Га зе ты яшчэ дру ка ва лі ся, 

а да дру кар ні і рэ дак цыі адзін 

за ад ным на ко нях пад' яз джа лі 

су вяз ныя, рас паў сюдж валь ні кі 

дру ку.

— Зво дач ку нам хут чэй, зво-

дач ку, — пра сі лі яны. І праг на, па 

не каль кі ра зоў, каб доб ра за пом-

ніць, пра чыт ва лі звод ку, ма тэ ры я-

лы, зме шча ныя ў га зе це...

Вы зва ліў шы ся ад рэ дак цый най 

ра бо ты, рэ дак тар, літ суп ра цоў ні кі, 

на бор шчы кі і дру ка ры бра лі га зе ты 

і ліс тоў кі, звод кі, зва ро ты і нес лі іх 

у вёс кі, па сёл кі, га ра ды».

Для рас паў сюдж ван ня ляс ной 

прэ сы спе цы яль на пад бі ра лі лю-

дзей, якія рас клей ва лі га зе ты не 

толь кі на слу пах і сце нах да моў, 

але і пра ні ка лі ў фа шысц кія ад мі-

ніст ра цыі. Не аб ход ны бы лі вы дан ні 

агі та та рам, якія збі ра лі па вёс ках 

ся лян і ар га ні зоў ва лі гуч ныя чыт кі. 

Улас на і са мі пар ты за ны да стаў ля лі 

та кую пош ту лю дзям.

«Раз вед чы кі, пад рыў ні кі, ба я-

выя пад раз дзя лен ні не ха це лі іс ці 

на ба я выя апе ра цыі без га зе ты. 

Кож ны ста ра ўся за ха піць з са бой 

як ма га бо лей эк зэмп ля раў «Мо-

ло до го мстителя». Але па коль кі яе 

ты раж быў аб ме жа ва ны з-за не-

да хо пу па пе ры, пар ты за ны лі чы лі 

сва ім аба вяз кам, вяр та ю чы ся з 

ба я во га за дан ня, пры но сіць хоць 

кры ху па пе ры», — чы таю ў кні зе 

«Пар ты зан скія бы лі».

Па пе ру не толь кі за хоп лі ва лі ў 

во ра га, але і збі ра лі ў на сель ніц тва. 

Ка лі бу дзе це пра ца ваць з пар ты зан-

скі мі га зе та мі, якія за ка жа-

це ў На цы я наль най біб лі-

я тэ цы, аль бо пра гля даць 

іх дзя ку ю чы элект рон на му 

вы дан ню, за ўва жы це, што 

асоб ныя ну ма ры на дру ка-

ва ныя на раз лі не е най па-

пе ры. У той час у спра ву 

іш лі вуч нёў скія сшыт кі, 

шпа ле ры, аб гор тач ная 

па пе ра. З-за не да хо пу сы-

ра ві ны ты раж пад поль ных 

га зет быў не вя лі кім. Ды і 

фар мат ляс ной прэ сы быў 

у па ло ву, чвэрць, а то і на 

1/8 звы чай на га га зет на га 

ар ты ку ла.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

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

НА ВОШ ТА ЖУР НА ЛІС ТАМ ШПА ЛЕ РЫ?
або Як пра ца ва лі ляс ныя дру кар ні

Клі шэ на дрэ ве. 
Зроб ле нае для пад поль ных га зет 
пар ты за нам Лід ска га злу чэн ня Е. В. Ра за на вым.

Ка са-ка шу ля са шрыф там. Та кія ка шу лі атрым лі ва лі 
пад поль ныя дру кар ні Гро дзен шчы ны з са вец ка га ты лу.

Ка са са шрыф там дру кар ні скі дзель скай пад поль най га зе ты 
«Крас ное зна мя».

Пар та тыў ная пі шу чая ма шын ка пар ты зан ска га атра да 
імя Кі ра ва, які дзей ні чаў на тэ ры то рыі По ра заў ска га 
і Ваў ка выс ка га ра ё наў.


