
— Не аб ход на тэр мі но ва ар га ні за ваць 

пад поль ную дру кар ню і вы пуск улё так. Трэ-

ба вы кры ваць гіт ле раў скіх бра ху ноў, лю дзям 

праў ду нес ці, на ба раць бу з аку пан та мі клі-

каць. Па ду май це, як гэ та зра біць...

Та кое да ру чэн не даў сак ра тар пад-

поль на га аб ка ма Ва сіль Іва на віч 

Каз лоў у 1941 го дзе. Са праў ды аку-

па цый ныя ўла ды ад ра зу раз гар ну лі 

буй ную агі та цый ную кам па нію. На-

сель ніц тву па ве дам ля лі пра за хоп ле-

ныя Маск ву і Ле нін град, пра ба га тыя 

тра феі ня мец кай ар міі. Не аб ход на 

бы ло даць ад пор на ідэа ла гіч най 

ні ве...

«Вый шлі мы ад Ва сі ля Іва на ві ча і за ду ма-

лі ся. У нас не бы ло жур на ліс таў, дру ка роў, 

а са мае га лоў нае — не бы ло шрыф ту, — 

ус па мі нае Аляк сандр Са ке віч, бы лы рэ дак тар 

га зет «Кліч Ра дзі мы» (якая вы да ва ла ся Лю-

бан скім пад поль ным рай ка мам) і «Минский 

большевик» (ор ган Мінск ага пад поль на га 

гар ка ма пар тыі з ве рас ня 1943 го да). — Мяс-

цо выя ка му ніс ты па ве да мі лі, што з ра ён на га 

цэнт ра Лю бань не па спе лі эва ку і ра ваць дру-

кар ню га зе ты. Вы ра ша на бы ло тэр мі но ва 

за ха піць яе... На дру гі дзень мы ва ра жы лі 

над тра фе ем: шрыф ты пры да стаў цы бы лі 

ссы па ны ў мя хі без раз бо ру. Дру кар скай ка-

сы ў нас не бы ло, та му шрыф ты вы ра шы лі 

раз мя шчаць па ал фа ві це...

Спа чат ку спра ва ў нас не кле і ла ся. На-

бра ныя ка лон кі пры пе ра но се на вярс таль-

ную дош ку рас сы па лі ся, і ўсё да во дзі ла ся 

па чы наць спа чат ку. Пас ля доў гіх на ма ган-

няў атры ма ла ся на рэш це звярс таць пер шую 

ўлёт ку. На бор шчыль на ўвя за лі шпа га там, 

на нес лі ва лі кам фар бу, за тым, па клаў шы 

на шрыфт ар куш па пе ры, пра цер лі яе з на-

ціс кам мяк кай ану чай. Пры та кім дру ка ван ні 

ты раж улё так не мог быць вя лі кі. За два дні 

мы змаг лі ад дру ка ваць ка ля 300 эк зэмп ля-

раў па ме рам у ліст вуч нёў ска га сшыт ка...

За тры ме ся цы пра цы мы на бы лі не ка то-

ры во пыт вы дан ня ўлё так. З хва ё вай ка ры 

вы ра бі лі клі шы ра ва ныя за га лоў кі...»

Ме на ві та ўлёт кі ста лі са мым рас паў сю-

джа ным ві дам баль ша віц кай дру ка ва най 

пра па ган ды. У роз ных бе ла рус кіх га ра дах 

іх мож на бы ло су стрэць ужо з пер шых дзён 

вай ны. Па тры ё ты пі са лі іх ад ру кі ці дру ка-

ва лі на ма шын цы, а пас ля і на огул ства ра лі 

пад но сам у фа шыс таў. Так, пад поль шчы кі 

Ле пе ля вы да ва лі іх у ра ён най дру кар ні. Пад-

поль ная гру па дзей ні ча ла і ў Жло бін скай 

дру кар ні. Рас паў сюдж ваць улёт кі да па ма га-

ла мо ладзь.Та ма ра Рэ мізь ка бы ла ад ной з 

пер шых су вяз ных і раз вед чыц пад поль на га 

рай ка ма кам са мо ла. Яна ха дзі ла ў Жло бін, 

ства ра ю чы са бе роз ны вы гляд: то пе ра пра-

на ла ся ў ба бу лю, ста рэнь кую, згорб ле ную, 

якую за ру ку вёў «уну чак» (ма лод шы брат), 

то ў жаб рач ку (якая мі лас ці ну про сіць на ват 

у па лі ца яў), а то прос та іш ла ў сва ёй лёг кай 

лет няй су кен цы. Яна ве да ла ўсе явач ныя 

ква тэ ры, пры но сі ла ў го рад улёт кі, за дан ні 

ад пад поль на га рай ка ма кам са мо ла.

Пад час аку па цыі ў Хой ні кі вяр нуў ся бы лы 

рэ дак тар мяс цо вай ра ён кі Яў ген Ка за чук і 

ўлад ка ваў ся за гад чы кам дру кар ні. У хут кім 

ча се на ву лі цах го ра да па ча лі з'яў ляц ца ўлёт-

кі. А ка лі фа шыс ты вы кры лі ві на ва тых, Яў ген 

Іва на віч сы шоў у пар ты зан скі атрад. У жніў ні 

1943 го да з ба я вым за дан нем ён пра браў ся 

ў Хой ні кі, зда быў шрыф ты для пар ты зан скай 

дру кар ні, але, ка лі вяр таў ся ў атрад, на тра піў 

на за са ду і за гі нуў у баі.

ІДЭА ЛА ГІЧ НЫ ФРОНТ
На ват ма лень кая ўлёт ка ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны маг ла быць не гор шай за 

зброю. Вя до мы вы пад кі, ка лі ну мар га зе ты 

ці ўлёт ка за ах воч ва лі лю дзей аб' яд нац ца ў 

не вя лі кія гру пы, а пас ля іс ці ў пар ты зан скія 

атра ды. Ге біт ска мі сар Сло ні ма па ве дам ляў 

у сва ім да ня сен ні: «На ша пра па ган да сла ба 

ар га ні за ва ная, а баль ша віц кая пра па ган да 

пра ні кае ўсю ды. Яна за бі вае на шу пра па-

ган ду. Ёй ве раць, і са мо на сель ніц тва рас-

паў сюдж вае яе».

Пад поль ны і пар ты зан скі друк зна ё міў 

на сель ніц тва аку па ва най тэ ры то рыі з са-

праўд ным ста но ві шчам на фрон це, змя шчаў 

звод кі Са ўін фарм бю ро і за га ды, уз ні маў на 

ба раць бу, да ваў прак тыч ныя па ра ды, па-

пя рэдж ваў аб не бяс пе цы і зры ваў «ме ра-

пры ем ствы», якія спра ба ва лі пра во дзіць 

аку па цый ныя ўла ды. Ся род ліс то вак ба га та 

«ад рас ных» — зва ро таў да пэў най гру пы 

на сель ніц тва: мо ла дзі, жан чын, ся лян, ра-

бо чых. На прык лад, апош ніх за клі ка лі са ба-

та ваць вы ка нан не ня мец кіх пла наў, зры ваць 

вы пуск пра дук цыі, па вя ліч ваць брак, пса-

ваць аб ста ля ван не. Мо ладзь ста ра лі ся ўбе-

раг чы ад вы ва зу ў Гер ма нію. Так, у ад ной 

з улё так, вы да дзе най ЦК ЛКСМ Бе ла ру сі ў 

1942 го дзе, дру ку ец ца ліст з па ло ну Воль гі 

Се ляз нё вай, вывезенай ня мец кі мі ра баў лас-

ні ка мі ў го рад Кёльн і пра да дзе най на рын ку 

ня воль ні каў. Бе ла ру сам ра і лі не з'яў ляц ца на 

па вер ку паш пар тоў (бо іх мо гуць пры му со-

ва ад пра віць у Гер ма нію), не іс ці ў так зва-

ныя кар пу сы са ма ахо вы (аль бо браць там 

зброю і пе ра хо дзіць у пар ты зан скі атрад), 

не зда ваць хлеб. Пад поль ны друк — час та 

быў і прак тыч ным кі раў ніц твам да дзе ян ня. 

«Ра бі це на да ро гах за ва лы, пе ра коп вай це 

глы бо кі мі ра ва мі, мі ні руй це, уз ры вай це мас-

ты», — за клі ка лі ўлёт кі. «Раз бу рай це тыл 

во ра га і яго ка му ні ка цыі, пад ры вай це мас ты 

і чы гун кі. Уз ры вай це і пад паль вай це ба зы, 

скла ды з га ру чым і бо еп ры па са мі. Зні шчай-

це тэ ле фон ную і тэ ле граф ную су вязь. Не 

да зва ляй це фа шыс там вы во зіць на ра ба-

ва ную ма ё масць і хар ча ван не ў Гер ма нію. 

Не да вай це па ліць вёс кі», — гэ ты зва рот 

пад пі са ны сак ра та ром ЦК КП (б) Бе ла ру сі 

П. Па на ма рэн кам, стар шы нёй Саў нар ка ма 

Бе ла рус кай ССР І. Бы лін скім, стар шы нёй 

Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та Бе ла рус кай 

ССР Н. На та ле вічам.

Мно гія пад поль ныя і пар ты зан скія дру-

кар ні па чы на лі сваю ра бо ту 

ме на ві та з вы пус ку ўлё так. 

З ве рас ня 1942 го да дзей ні-

ча ла дру кар ня пар ты зан скай 

бры га ды «Ста ры», аб ста ля-

ван не для якой збі ра лі «ўсёй 

гра ма дой». Шрыфт да ла 

апе ра тыў ная гру па, ка су, та-

лер, ва лі кі і ін шае вы раб ля лі 

са мі. І пер шай пра дук цы яй у 

са бра най та кім чы нам дру-

кар ні ста лі ўлёт кі, у тым лі ку і 

на ня мец кай, поль скай і сла-

вац кай мо вах, а паз ней тут 

па ча лі ства рац ца і га зе ты.

Пра па ган да, скі ра ва ная 

на ва ро жыя гар ні зо ны, у тым 

лі ку на па лі цэй скіх, да ва ла 

не бла гія вы ні кі. На прык-

лад, у Су раж скім ра ё не, як 

згад ваў у сва іх ус па мі нах бы лы ка ман дзір 

пар ты зан ска га злу чэн ня У. Ла ба нок, пас ля 

та го, як у па лі цэй скі гар ні зон бы лі да сла ны 

пар ты зан скія га зе ты, у якіх па ве дам ля ла ся 

пра раз гром фа шыс таў пад Ста лін гра дам, 

105 ча ла век са збро яй і каш тоў ны мі да ку-

мен та мі пе рай шло на бок пар ты зан.

«Кож ны па лі цэй скі аса біс та атрым лі ваў 

на шу ўлёт ку з за клі кам ад мо віц ца ад са ба-

чай служ бы», — ус па мі наў Іван Крыс ка вец 

(рэ дак тар пад поль най ма гі лёў скай аб лас ной 

га зе ты «За Ра дзі му»). Як вы нік, мно гія па лі-

цэй скія ўчаст кі Клі чаў ска га ра ё на пар ты за-

нам уда ло ся за ха піць без кры ві і на огул без 

адзі на га стрэ лу.

Ча сам ра бот ні кам дру кар няў да во дзі ла ся 

мя няць дыс ла ка цыю, га зе ты і ўлет кі вы пус-

ка лі ся ў ба я вых па хо дах. Сак ра тар мінск ага 

пад поль на га аб ка ма КП(б)Б І. Д. Вар ва шэ-

ня ўспа мі наў: «Увесь час ванд роў ны спо саб 

жыц ця вя лі. Пры яз джа ем на но вае мес ца, 

га дзі ны дзве пра хо дзіць — дру кар ні ўжо 

на бі ра юць». Пар ты за ны па шы лі ма лень кія 

мя шоч кі і на кож ным вы шы лі лі та ры: «а», 

«б» і г. д. Як за кон чы лі на бор, мя шоч кі — за 

пле чы, і мож на пе ра яз джаць на но вае мес ца, 

дзе зноў бу дзе на бі рац ца агітп ра дук цыя. Да-

рэ чы, улёт кі, якія вы да ваў Мін скі пад поль ны 

аб кам, вы пус ка лі ся амаль што дзён на і рас-

паў сюдж ва лі ся як па Мін скай воб лас ці, так 

і за яе ме жа мі.

Ка лі па трэб най па пе ры не ха па ла, у спра-

ву іш ла лю бая — аб гор тач ная, па пя рос ная, 

ня мец кія да ку мен ты, про пус кі, кар ты. У Гро-

дзен скім му зеі вы змо жа це па ба чыць улёт ку, 

на дру ка ва ную на бя рос це.

ПА ВА ДЗЕ І ПА СУ ШЫ
Пад поль ныя га зе ты і ўлёт кі мож на бы ло 

су стрэць на ва ро тах, пла тах і тэ ле граф ных 

слу пах, на сце нах да моў і дзвя рах ня мец кіх 

ка мен да тур, на чы гу нач ных ва го нах і ма шы-

нах фа шысц кай ад мі ніст ра цыі. Іх рас кід ва лі 

на кір ма шах і ў тэ ат рах, на клей ва лі на дош кі 

аб' яў, ча сам по бач з фа шысц кі мі га зе та мі 

або па верх іх. Каб да нес ці ін фар ма цыю да 

чы та чоў, жур на ліс ты ўжы ва лі роз ныя хіт рас-

ці. Так, су пра цоў ні кі «Минского большевика» 

ска пі ра ва лі за га ло вак за га ду ад так зва най 

«Усе бе ла рускай цэнт раль най ра ды», што 

раз веш ваў ся па ўсім го ра дзе. Ад ной чы па-

труль ныя за ўва жы лі вя лі кую гру пу мін чан 

ка ля дош кі аб' яў, рас пі ха лі на тоўп і за да во-

ле на кі ну лі: «Гут. За гад прэ зі дэн та ра ды»... 

І не звяр ну лі ўва гу на тое, што на дру ка ва на 

пад за га лоў кам. Улёт ку нем цы са рва лі толь кі 

праз не каль кі дзён.

Трап ля лі га зе ты і ўлёт кі і на служ бо выя 

ста лы ад мі ніст ра цыі аку пан таў, у ла ге ры для 

ва ен на па лон ных, ва ен ныя гар ні зо ны, іх пад-

кі да лі на ват у кі шэ ні па лі цэй скіх.

ЦК КП(б) Бе ла ру сі да ваў ука зан ні пад-

поль ным пар тый ным ар га ні за цы ям і ка-

мі са рам пар ты зан скіх атра даў па да браць 

спе цы яль ных раз воз чы каў лі та ра ту ры па 

на се ле ных пунк тах. А ўжо на мес цах су-

вяз ныя вы на хо дзі лі роз ныя спо са бы «да-

стаў кі» — у ма лоч ных бі то нах з па двой ным 

дном, на дне ко шы каў з яй ка мі, на пад во дах 

у мя хах з зер нем, буль бай, у цю ках се на ці 

са ло мы, у ка ча нах ка пус ты. Га зе ты і ўлёт кі 

за клад ва лі ся ў пус та це лую ду гу аль бо аглоб-

лю ся лян ска га во за і на ват упа коў ва лі ся ра-

зам з фа шысц кі мі га зе та мі і раз во зі лі ся па 

чы гун цы. На прык лад, на стан цыі Ру дзенск 

у паш то вым ад дзя лен ні пра ца ва ла пар ты-

зан ская су вяз ная. Па яе іні цы я ты ве га зе та 

«Минский большевик» і ўлёт кі па ка ва лі ся 

ра зам з ня мец кай пош тай, якая, як пра ві-

ла, нем ца мі не пра вя ра ла ся. У Мін ску на 

вак за ле свае лю дзі пры ма лі пош ту, вы ма лі 

пар ты зан скія га зе ты.

У ад ной вёс цы Мін скай воб лас ці, дзе ста-

яў фа шысц кі гар ні зон, пош ту гас па да рам 

да стаў ля лі... ко ні. Пар ты за ны ла ві лі іх на 

по лі, у хвост увяз ва лі га зе ту і пус ка лі да ха-

ты ў вёс ку. Не за бы ва лі ся пар ты за ны пра 

ра бо ту з на сель ніц твам і пад час ба я вых дзе-

ян няў — вы сту па лі з дак ла да мі, за чыт ва лі 

звод кі Са ўін фарм бю ро, раз да ва лі дру ка ва-

ную пра дук цыю.

У не ка то рых на се ле ных пунк тах жан чы ны 

і дзе ці дзя жу ры лі на ра цэ і вы лоў лі ва лі з ва-

ды бу тэль кі — так пра ца ва ла пар ты зан ская 

пош та. Так са ма па тры ё ты раз мя шча лі га зе-

ты і ўлёт кі ў тых мес цах, ку ды маг лі дай сці 

ся ля не, а фа шыс ты ба я лі ся су нуц ца, каб не 

на ткнуц ца на за са ду — на пе ра кры жа ван нях 

да рог і на ўзлес ках.

У ты ле во ра га та кія «па да рун кі» вель мі 

ца ні лі ся, пра што свед чаць ус па мі ны рэ дак-

та раў пад поль ных га зет. Се ля нін вёс кі Лы ка-

ва Анд рэй Каз лоў у чэр ве ні 1943 го да пе ра-

даў пар ты за нам дзве він тоў кі, шэсць гра нат 

і 1300 па тро наў і ад імя ўсіх жы ха роў пра сіў 

для сва ёй вёс кі пры сы лаць як ма га больш 

га зет і ўлё так. У вёс цы Яку бо ві чы 60-га до вы 

се ля нін Пётр Жар дзец кі га ва рыў пар ты за-

нам: «Мне ва шы га зе ты і ліс тоў кі да ра жэй 

за ўсё. Ка лі я да ста ну га зе ту, то не каль кі 

ра зоў пра чы таю яе сам і по тым пе ра даю 

су се дзям». У ся ле Ай на ро ві чы Сла бод ска-

га сель са ве та да гра ма дзя ні на Кан стан ці на 

Стры гі пры нес лі прэ су. Праз не каль кі хві лін 

пра гэ та да ве да ла ся ўся вёс ка. Ха та Стры гі 

пе ра поў ні ла ся людзь мі. Га зе ту чы та лі не-

каль кі ра зоў. По тым гра ма дзя нін Стры га 

гэ тую га зе ту да ста віў у су-

сед нюю вёс ку.

Не менш ча ка лі пад поль-

ны друк і ў га ра дах. Так, 

адзін з эк зэмп ля раў га зе ты 

«За Са вец кую Бе ла русь» па-

тра піў у Мін ску на ты ту нё вую 

фаб ры ку, а пас ля та го як яго 

пе ра гле дзе лі ўсе ра бо чыя, на 

на ступ ны дзень быў пе ра да-

дзе ны на драж джа вы за вод.

Ня гле дзя чы на не бяс пе ку 

(за зной дзе ную дру ка ва ную 

пра дук цыю фа шыс ты рас-

стрэль ва лі), лю дзі пе ра да ва-

лі га зе ты і ўлёт кі з рук у ру кі. 

Спра цоў ва ла пра ві ла, на пі-

са нае на іх: «Пра чы таў — пе-

ра дай дру го му».

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

ШТО ХА ВАЛАСЯ Ў КА ПУС ЦЕ,
або Як пар ты зан скі і пад поль ны друк трап ляў да чы та чоў

Ліст з па ло ну Воль гі Се ляз нё вай.

Вы дан не Мінск ага гар ка ма КП(б)Б, 
за мас кі ра ва нае пад «за гад прэ зі дэн та 

Бе ла рус кай цэнт раль най ра ды». Наз ва і под піс 
па да дзе ны, каб ад цяг нуць ува гу нем цаў.

Гэ ту ўлёт ку мож на па ба чыць у Гро дзен скім гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ным му зеі.
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