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«ХО ЧАШ БЫЦЬ 
СВА БОД НАЙ — 
ІДЗІ 
Ў ПАР ТЫ ЗАН СКІ 
АТРАД»

Па вод ле да вед кі, скла дзе най 

Бе ла рус кім шта бам пар ты зан ска-

га ру ху ў 1946 го дзе, на сне жань 

1942-га ў пар ты зан скіх фар мі ра-

ван нях на аку па ва най тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі зна хо дзі лі ся ўся го 576 

жан чын — аль бо 5,3 % ад уся го 

аса бо ва га скла ду, ад нак ужо ле-

там гэ та коль касць па вя лі чы ла ся 

больш як у пяць ра зоў, і да лей 

тэн дэн цыя за ха ва ла ся. Най час-

цей жан чы ны сы хо дзі лі ў ля сы, да 

пар ты зан у та га час ных Мін скай, Ві-

цеб скай і Ба ра на віц кай аб лас цях. 

Звя за на ж гэ та бы ло пе рад усім з 

прак ты кай вяр боў кі ў Гер ма нію, 

якую на цыс ты асаб лі ва па шы ры лі 

ў 1943 го дзе: у рэйх ад праў ля лі ся 

цэ лыя эша ло ны з бяс плат най ра-

бо чай сі лай... А ад туль по тым 

да хо дзі лі да род ных хі ба га рот-

ныя ліс ты, якія пе ра дру коў ва лі і 

рас паў сюдж ва лі ва ўлёт ках бе-

ла рус кія пад поль шчы кі. «Хлеб 

атрым лі ва ем два ра зы ў дзень 

па 100 гра маў. Пра цу ем па 

12 га дзін у дзень. Апра ча за во-

да і ба ра каў ні чо га не ве да ем. 

За ка рот кі час на ша га жыц ця 

тут мы ўсе вы бі лі ся з сіл, не-

да сы па ем, не да яда ем, — пры-

во дзіць ліст Но ны Г. ад 8 каст-

рыч ні ка 1942 го да агітп ла кат 

«Раз да вім фа шысц кую га дзі-

ну». — У ма лень кім па коі нас 

16 ча ла век, усе ўкра ін кі і я. Ка лі 

пры дзец ца ўба чыц ца, то рас ка-

жу ўсё. Але ўба чыц ца ба дай ці 

да вя дзец ца, та му што зі ма ваць 

за ста ем ся ў лет ніх ба ра ках з 

до шак. Пры та кім хар ча ван ні, 

ды без сну, ды го лай і бо сай не 

вы жыць мне...» По бач на дру-

ка ва ны до піс вяс ко вай дзяў чы-

ны з Ві цеб шчы ны: «Мя не бі лі 

дзе сяць ра зоў, два ра зы кі да лі ў 

ха лод ны склеп за тое, што я ўзя ла 

на пан скай кух ні тры буль бі ны — не 

маг ла стры ваць го ла ду. Вы па мя-

та е це Зось ку з вёс кі На вой кі? Яна 

не вы тры ма ла здзе каў, па мёр ла. 

Ве ра, Ба ла бі ных дач ка, па да ро зе 

ў Гер ма нію за хва рэ ла на ты ф, і ня-

мец кія звя ру гі рас стра ля лі яе. За бі-

лі нем цы і маю сяброўку Зі ну толь кі 

за тое, што яна на мер ва ла ся пай сці 

ў су сед ні ма ён так, так як да ве да ла-

ся, што там пра цуе яе два ю рад ная 

сяст ра. На кож ным кро ку мы ба чым 

тут смерць, слё зы, па ку ты на шых 

лю дзей. Ой, як цяж ка і ба лю ча мне, 

род ныя мае!»

Каб та кіх ліс тоў з ня мец кай ня-

во лі бы ло менш, па ўсёй кра і не рас-

паў сюдж ва лі ся ўлёт кі з за клі ка мі 

ўхі ляц ца ад вяр боў кі і не ве рыць 

на цысц кай агі та цыі. Вось вы-

трым кі са зва ро ту да жан чын 

Ві цеб скай воб лас ці га зе ты «Ві-

цеб скі ра бо чы»: «ЖАН ЧЫ НЫ! 

Не мец ада браў у вас сям'ю, 

ада браў ся мей нае шчас це, 

ада браў лю бі ма га му жа. ДЗЯЎ-

ЧА ТЫ! Нем цы зне ва жа юць ва-

шу чэсць. Леп шыя го ды ва ша-

га жыц ця — ва шу ма ла досць 

яны пе ра тва ры лі ў чор ныя дні 

па кут і го ра. Яны вы во зяць вас 

у Гер ма нію і пе ра тва ра юць у 

ра бынь, яны за га ня юць на шых 

дзяў чат у да мы рас пус ты. Не 

будзь це без удзель ны мі ў вы-

зва лен ні сва ёй Ра дзі мы! Ус ту-

пай це ў пар ты зан скія атра ды, 

усі мі срод ка мі да па ма гай це 

пар ты за на м Чыр во най Ар міі. 

Зры вай це ўсе ня мец кія ме ра-

пры ем ствы, збо ры па дат каў, 

хле ба, пра дук таў, цёп лых рэ-

чаў, не едзь це ў Гер ма нію на 

раб ства, не ідзі це на служ бу ў ня-

мец кія ўста но вы. Ве дай це — пе ра-

мо жа Чыр во ная Ар мія, пе ра мо жа 

со вец кі на род! Уся ляй це ж упэў не-

насць у пе ра мо зе Чыр во най Ар міі ў 

кож ным гра ма дзя ні не і гра ма дзян-

цы...»

«Женщины Минска! Дорогие 

сёст ры! — пад хоп лі вае за клік 

га зе та «Минский большевик». — 

Спа сай те свое доб ро и го су дар-

ствен ное имущество от немецких 

грабителей и разрушителей. Спа-

сай тесь от уго на в не мец кое раб-

ство. Всеми силами и средствами 

по мо гай те наступающей Крас ной 

Армии. Этим вы приблизите час 

свое го освобождения от кро ва во го 

фашизма».

«ЛЕПШ СМЕРЦЬ 
НА ПО ЛІ, 
ЧЫМ ГАНЬ БА 
Ў НЯ ВО ЛІ»

«Дзя сят кі жан чын на ша га 

ра ё на пра сла ві лі свае імё ны 

як муж ныя і сме лыя ў ба раць-

бе з во ра гам, за што прад-

стаў ле ны да ўра да вай уз на-

га ро ды. Ся род іх Ба ча ро ва 

Аня, Ла па ці на Шу ра, Ра га-

цін ская Елі за ве та, Бім Лю-

боў, На дзея К., Алек санд ра 

С., Ма ру ся Н., Алі на Р. і Ні на 

За ха раў на Д., якая за гі ну ла 

смер цю храб рых у апош нім 

ня роў ным баю з кар най экс-

пе ды цы яй нем цаў... Жан чы-

ны Грэс ка га ра ё на! Бя ры це 

прык лад з муж ных пар ты за-

нак, уклю чай це ся ва ўсе на-

род ную ба раць бу, ад зна чай це 

між на род ны дзень жан чы ны 

8 са ка ві ка но вы мі ўда ра мі па 

ты лах во ра га», — пі ша га зе та 

«Ста лі нец», якая вы да ва ла ся 

на Случ чы не ў Грэс кіх ля сах, 

у ну ма ры за 8 са ка ві ка 1944 

го да. У гэ тым тэ ма тыч ным 

вы пус ку зна хо дзім і ін шыя 

на тат кі, аў та ры якіх больш 

пад ра бяз на рас каз ва юць пра 

сва іх ба я вых сяб ро вак: як па 

іні цы я ты ве кам са мо лак дзяў-

ча ты ў пар ты зан скім атра дзе 

вы ву ча юць зброю — рус кую 

і ня мец кую він тоў кі, аў та мат 

і ку ля мёт; як урач Лю боў Мі-

хай лаў на Бім не толь кі ра туе 

жыц ці ра не ных бай цоў, але і 

ўдзель ні чае ў ба я вых апе ра-

цы ях — Жы лін-Брод скай за-

са дзе, раз гро ме па лі цэй скіх 

гар ні зо наў, пад ры ве чы гун кі; 

як На дзея К. у свае 20 га доў 

ужо 16 ра зоў пра яві ла ся бе 

на по лі бою як сме лы ба ец і 

на дзей ны ся бар, за што і бы ла 

прад стаў ле на да ўзна га ро ды.

Пай мен на пе ра ліч вае за гі ну-

лых мін ча нак-па тры ё так у адоз-

ве 8 са ка ві ка 1944 го да «Минский 

большевик»: «С вы со ко под ня той 

го ло вой шла на казнь работница 

фабрики «8 мар та» Оля Щербо-

вич. <...> Разведчицу Олю Бер зон 

поймали в Уз ля нах. Гес та пов цы 

подвергли её жестоким пыт кам. 

Олю ослепили, но ни единым зву-

ком она не вы да ла от ряд. Озве-

ревшие лю до е ды повесили её 

1 сен тяб ря 1942 го да в Ру ден ске. 

<...> Вол чек Оль га пе ред смер-

тью бросила па ла чам: «Всех не 

пе ре ве ша е те! Всё рав но по бе да 

бу дет за нами». Палачи отреза-

ли ей груди, вырезали язык 

и на ок ро вав лен ную герои-

ню накинули пет лю 1 ян ва ря 

1944 го да в Минске...»

«Бес смерт на бу дет па мять 

о партизанке То се, убившей 

во Мстиже не мец ко го офице-

ра и его адъютанта и за это 

зверски за му чен ной немца-

ми. Бес смерт на бу дет па мять 

о храб рой подрывнице на ше-

го партизанского соединения 

Марине Кле но вой и других 

партизанках, погибших в бою 

с немцами», — да во дзіць пар-

ты зан ская «Большевистская 

пра вда» (са ка вік 1944 го да).

Каш тоў ныя звест кі — з 

ука зан нем ім ёнаў і мес цаў па-

дзей, а ча сам на ват парт рэ таў 

іх удзель ні каў — змя шча юць 

мно гія пар ты зан скія ча со пі-

сы. Так, на прык лад, у «На-

род ным мсці ўцы» (вы да ваў ся 

ў 208-м пар ты зан скім атра дзе 

імя Ста лі на, што дзей ні чаў на Ма-

гі лёў шчы не) зна хо дзім апа вя дан-

не «Со ня раз вед чы ца» пра Со ню 

Ары ніч, у «Кні гах го на ру» роз ных 

атра даў — бія гра фіч ныя за мет-

кі пра ге ра іч ных пар ты за нак — 

фель ча рак, ура чоў, раз вед чыц 

і ра да вых бай цоў, а ў «Крас ном 

знамени» бры га ды імя Фле ган та-

ва, якая дзей ні ча ла на тэ ры то рыі 

Брэсц кай воб лас ці, мас так Ле а нід 

Бой ка (са праўд нае імя Аб рам Ро-

зенш тэ хер) ства рыў не вя ліч кую, 

але вы раз ную парт рэ тную га ле рэю 

бай цоў атра да, ся род якіх і жа но-

чыя парт рэ ты — Ма рыя Ма лі шэў-

ская, К. М. Ні ку лі на і ін шыя.

У атра ды ляс ных мсці ўцаў іш-

лі пе ра важ на ма ла дыя дзяў ча ты і 

жан чы ны ва ўзрос це 16—30 га доў, 

але і ста рэй шыя, і тыя, хто за ста-

ваў ся ў га ра дах і вёс ках, ад гу ка-

лі ся на па трэ бы пар ты зан. «На шы 

дзяў ча ты зра бі лі для пар ты зан не-

каль кі дзя сят каў пар цёп лых на-

скоў і ру ка віц. За раз яны рых ту юць 

па да рун кі бай цам Чыр во най Ар-

міі», — рас каз вае вы дан не Грэс-

ка га рай ка ма КП(б)Б «Ста лі нец». 

У пар ты зан скай «Большевистской 

пра вде» зна хо дзім апо вед пра ся-

лян ку Воль гу Пес ка ро ву са Сма-

лен шчы ны: во сен ню 1941 го да 

яна вы ра та ва ла ба я вы сцяг ар ты-

ле рый ска га пал ка — лі та раль на 

аб гар ну ла яго ва кол це ла і ха ва ла 

та кім чы нам, па куль доў жыў ся гіт-

ле раў скі на лёт на вёс ку, а по тым 

зра бі ла зем ля ное схо ві шча і праз 

два з па ло вай го да пе рад ала бай-

цам Чыр во най Ар міі, якія вы зва лі лі 

вёс ку ад фа шыс таў... А жы хар ка 

Рэ чыц ка га ра ё на Ма рыя Міт ра фа-

наў на Ку лік, двое сы ноў якой зма-

га лі ся з фа шыс та мі на фрон це, 

пад тры ма ла Чыр во ную Ар мію 

ма тэ ры яль на: жан чы на аса біс-

та ўнес ла на па бу до ву тан ка-

вай ка ло ны «Ад каз Рэ чы цы» 

4000 руб лёў!

ВЕР ША МІ 
І ПРО ЗАЙ

Уні каль ная кры ні ца ін фар-

ма цыі — ад мыс ло вы ча со піс 

«Ра га чоў скія пар ты за ны ў ба-

раць бе з ня мец кі мі за хоп ні-

ка мі», які бай цы 8-й Ра га чоў-

скай пар ты зан скай бры га ды 

ў 1944 го дзе па да ры лі сак ра-

та ру ЦК КП(б)Б Пан це ляй мо ну 

Па на ма рэн ку. Гэ та са праўд ная 

эн цык ла пе дыя пар ты зан ска га 

жыц ця, аздоб ле ная мас та ком 

Ме чы сла вам Лі пе нем, рас каз-

вае пра ўсе пад ра бяз нас ці: дзе 

жы лі, як бу да ва лі ку ра ні і зям-

ля нкі, што на сі лі, як хар ча ва лі-

ся, чым і як ля чы лі ся, як ба ві лі 

воль ны час. А па коль кі бы та вое 

за бес пя чэн не шмат у чым ля жа ла 

на пля чах жан чын, то ім на 98 ста-

рон ках ча со пі са ад да дзе на шмат 

ува гі — і па ва гі, і па дзя кі. Вось пар-

ты зан ка Ма ру ся пя чэ прас на кі... 

на рыд лёў цы, вось у пар ты зан скім 

пад зем ным ла за рэ це блі зу вёс кі 

Хі мы ін шая Ма ру ся — Ма рыя Мар-

ха се ва, па ра не ная ку ляй у на гу, 

ча кае пе ра вяз кі, а вось у рас ка зе 

пра пар ты зан скіх ме ды каў цёп ла 

згад ва ец ца зуб ны ўрач Стэ фа Дуч-

ко, якая зла дзі ла кур сы — «ляс ны 

ме ды цын скі ін сты тут», каб на ву-

чыць доб ра ах вот ных па моч ні каў 

са ні тар най спра ве. А вось пар ты-

зан ка Сі ма тан цуе «ба ры ню» на 

ве ча рын цы 265-га атра да — а што 

вы ду ма лі, у пе ры я ды ад нос на га 

спа кою бай цы толь кі спа лі ды елі? 

І спя ва лі, і тан ца ва лі, і ла дзі лі ляс-

ныя шко лы для дзя цей, і на ват пар-

ты зан скія спек так лі ста ві лі...

На огул, жан чы ны ў пад поль-

ных і пар ты зан скіх вы дан нях — 

не толь кі ге ра і ні ар ты ку лаў. Гэ та 

сім вал. Сім вал сям'і і ка хан ня, 

жан чы ны-ма ці, якую трэ ба ба ра-

ніць лю бой ца ной, сім вал да бры ні 

і мі ла сэр нас ці, су праць пас таў ле ны 

звер ствам ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў, — на рэш це, сім вал са-

мо га мір на га жыц ця. Але так са ма 

і ба раць бы:

Ад краю ў край па Бе ла ру сі

Ідзе га мон ка аб Ма ру сі:

Яна ад ной чы лет нім ран кам

Пад бі ла пяць ня мец кіх тан каў.

Праз ней кі ты дзень тая ж Ма ня

Раз бі ла кар ні каў да зван ня

І, каб ад зна чыць чым хаў ту ры,

Спа лі ла дом ка мен да ту ры, —

чы та ем верш Язэ па Ка сі лы «На ша 

Ма ша», зме шча ны ў агітп ла ка це 

«Раз да вім фа шысц кую га дзі ну». 

Ён пра ўсіх да чок, сяс цёр і ма ці, 

на род ных мсці ўцаў. А яшчэ ж бы лі 

«Ба ла да пра пар ты зан ку Га лі ну», 

вер ша ва ныя пры свя чэн ні ма ці, 

шмат лі кія ва ры ян ты «Ля во ні хі» 

і без ліч са ты рыч ных пры пе вак, 

ге ра і ня мі якіх ста на ві лі ся жан чы-

ны...

«Прой дут го да, сно ва за цве тет 

на ша зем ля. Сно ва вер нет ся счаст-

ливая жизнь, мир и по кой, — прад-

ра ка ла ў 1944-м га зе та «Минский 

большевик». — И всю ду, и вез де 

по всей на шей зем ле с глу бо кой 

лю бовью и великим уважением бу-

дут вспоминать ге рой скую жизнь и 

борь бу вер ных до че рей Родины». 

І гэ та як раз той вы па дак, ка лі па-

фас да рэ чы, а 8 са ка ві ка — больш, 

чым свя точ ны дзень у ка лен да-

ры.

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 сіСу мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі

МУ ЗЫ З ВІН ТОЎ КА МІ
«8 са ка ві ка 1943 го да жан чы ны ўся го све ту су стра ка юць у аб ста-

ноў цы жорст кіх біт ваў з азвя рэ лым фа шыз мам. Са вец кі на род 

і ра зам з ім пра цоў ныя жан чы ны ў гэ тыя су ро выя дні по плеч з 

муж чы на мі ад стой ва юць го нар і сва бо ду сва ёй Ра дзі мы... У ба-

раць бе з фа шыс там вы рас лі дзя сят кі і сот ні ге ра інь са вец ка га на-

ро да, жан чын і дзяў чат, якія па кры лі ся бе не ўвя даль най сла вай. 

На род ве дае ім ёны ге ра інь-пар ты за нак: Зоі Кас ма дзям' ян скай, 

Лі зы Чай кі най, Ані Пят ро вай і мно гіх ін шых. Яск ра выя пры кла ды 

па тры я тыз му і бяс страш нас ці пра яві лі жан чы ны на ўсіх участ-

ках фрон ту і ты лу. Яны ўзво дзі лі ба ры ка ды пад Ле нін гра дам і ў 

Се ва сто па лі, ка па лі су праць тан ка выя ра вы пад Маск вой, ту шы лі 

па жа ры, пад раз ры ва мі бом баў пра ца ва лі ка ля стан коў, пад гра-

дам куль вы но сі лі з по ля бою ра не ных бай цоў і са мі ў па трэб ную 

хві лі ну свін цо вым даж джом зні шча лі аку пан таў. Та кіх ге ра інь 

у нас ты ся чы», — гэ та тэкст з пе ра да ві цы ну ма ра «Боб руй ско-

го партизана» за 8 са ка ві ка 1943 го да. Толь кі па афі цый ных 

звест ках Бе ла рус ка га шта ба пар ты зан ска га ру ху, удзель ні ца мі 

пар ты зан скіх атра даў бы лі як мі ні мум 45 242 бе ла рус кія жан чы-

ны — і гэ та без улі ку ты сяч аген тур ных раз вед чы каў і су вяз ных. 

І без умоў на, пра іх — ма ці, жо нак, сяс цёр, да чок, па плеч ніц і 

сяб ро вак, ге ра інь і ах вяр Вя лі кай Ай чын най — так са ма пі са лі 

пад поль ныя і пар ты зан скія вы дан ні.


