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«Пра чы таў — пе ра дай дру го му»

— Да ня даў ня га ча су гэ-

тыя пад поль ныя і пар ты зан-

скія вы дан ні бы лі не да стат ко-

ва вы ву ча ны ў сі лу дрэн най 

за ха ва нас ці, рас кі да нас ці па 

роз ных схо ві шчах, шмат з іх 

не вя до мыя і не ўве дзе ныя ў 

на ву ко вы ўжы так, — расказ-

вае Алесь СУ ША, на мес нік 

ды рэк та ра На цы я наль най 

біб лі я тэ кі па на ву ко вай 

ра бо це. — Ся род ай чын-

ных біб лі я тэк най боль шую 

ка лек цыю та кіх вы дан няў 

сён ня мае На цы я наль ная 

біб лі я тэ ка Бе ла ру сі. Знач ная 

коль касць гэтых газет зна хо-

дзіц ца ў Дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і ў На цы я наль ным ар-

хі ве...

Алесь Су ша, які сам зай-

маў ся і пра цяг вае зай мац ца 

тэ май пад поль ных і пар ты-

зан скіх га зет, дзе ліц ца ці ка-

вай фак ту рай. Гэ тыя вы дан-

ні мож на на зваць па каз чы-

кам доб рай ар га ні за цый най 

ра бо ты ў ты ле фа шыс таў. 

«З мэ тай ума ца ван ня дру ка-

ва най пра па ган ды ЦК КП(б)Б 

у 1942 го дзе пры няў ра шэн-

не ства рыць 10 аб лас ных і 

50 ра ён ных пад поль ных дру-

кар няў. З са вец ка га ты лу 

бы лі пе ра праў ле ныя жур на-

ліс ты, на бор шчы кі, дру ка ры, 

на ла джа на ма са вае вы дан-

не га зет, — уво дзіць спа дар 

Алесь у курс спра вы. — Да 

кан ца 1942 го да і на пра-

ця гу 1943-га вы пус ка ла ся 

134 га зе ты, уклю ча ю чы рэс-

пуб лі кан скія — «Звяз ду» і 

«Чыр во ную зме ну». Ра ён ныя 

пад поль ныя ка мі тэ ты КП(б)Б 

і па лі тыч ныя ор га ны пар ты-

зан скіх фар мі ра ван няў ар га-

ні за ва лі вы пуск больш чым 

120 най мен няў шмат ты раж-

ных га зет. Свае шмат ты раж-

кі дру ка ва лі пар ты зан скія 

бры га ды «Раз гром», «Дзя дзі 

Ко лі», «На род ныя мсці ўцы», 

імя Ва ра нян ска га. Уся го за 

пе ры яд аку па цыі ў Бе ла-

ру сі вы да ва ла ся больш за 

160 на зваў га зет». Вя лі кая 

зям ля да па ма га ла знач на: 

па не ка то рых звест ках, на 

аку па ва ную тэ ры то рыю Бе-

ла ру сі бы ло на кі ра ва на ка-

ля 170 па ход ных дру кар скіх 

ма шын. Ад туль звы чай на 

да стаў ля лі так са ма вель мі 

каш тоў ную па пе ру і ін шыя 

ма тэ ры я лы. Але, зда ра ла ся, 

што па пе ру і фар бу лі та раль-

на за ва ёў ва лі ў вы ні ку са-

праўд ных ба я вых апе ра цый 

з пра ціў ні кам.

Што мы на сён ня ве да-

ем пра гэ тыя га зе ты яшчэ? 

«З-за цяж кас цяў вы пус ку і 

не да хо пу па пе ры ты ра жы 

пад поль ных га зет ва га лі ся 

ад не каль кіх со цень да ты-

ся чы і больш асоб ні каў, роз-

ны быў і фар мат, — рас каз-

вае Алесь Су ша. — Акра мя 

пе ры я дыч ных вы дан няў у 

ты ле во ра га шы ро ка рас-

паў сюдж ва лі ся асоб на на-

дру ка ва ныя за га ды Вяр хоў-

на га Га лоў на ка ман ду ю ча га, 

зва ро ты ЦК КП(б)Б і ўра да 

рэс пуб лі кі, пад поль ных аб ка-

маў і рай ка маў пар тыі, Чыр-

во най Ар міі да на сель ніц тва 

аку па ва ных ра ё наў, звод кі 

Са ўін фарм бю ро, улёт кі і г. д. 

У пар ты зан скіх фар мі ра ван-

нях вы пус ка лі ся ру ка піс ныя 

ча со пі сы, на сцен ныя га зе ты, 

ба я выя ліст кі...»

— Над збі ран нем гэ-

тых уні каль ных у мно гім 

вы дан няў вы пра цу е це не 

адзін год. Па хва ліц ца ёсць 

чым? — пы та ю ся ў су раз-

моў ні ка.

— Яшчэ ў 2008 го дзе На-

цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла-

ру сі рас па ча ла на цы я наль ны 

пра ект па по шу ку, да сле да-

ван ні, апі сан ні, аліч боў цы 

і па пу ля ры за цыі гэ тых вы-

дан няў. Іні цы я ты ву біб лі я тэ кі 

пад тры ма ла та кая знач ная 

між на род ная ар га ні за цыя як 

ЮНЕС КА. У вы ні ку на ра дзіў-

ся пра ект «Пад поль ны і пар-

ты зан скі друк Бе ла ру сі», які 

быў пры све ча ны 65-год дзю 

вы зва лен ня рэс пуб лі кі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. 

Пра ект здзяйс ня ўся ў рам ках 

су пра цоў ніц тва На цы я наль-

най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі з 

На цы я наль ным ар хі вам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь і Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным му зе ем гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Вы ні кам пра ек та ста ла 

ства рэн не муль ты ме дый-

на га элект рон на га вы дан-

ня. Пра ект пра ду гледж ваў 

вы яў лен не ма тэ ры я лаў, 

біб лі яг ра фіч нае апі сан не і 

аліч боў ку ма тэ ры я лаў. Усе 

вы яў ле ныя вы дан ні бы лі 

аліч ба ва ны ў на шай біб лі я-

тэ цы на ад мыс ло вых су час-

ных бес кан так та вых ска не-

рах. Вы ні кам пра ек та ста ла 

элект рон нае вы дан не, якое 

вый шла ў 2009 го дзе. Вір ту-

аль ны да вед нік уклю чыў у 

ся бе элект рон ныя ко піі да-

ку мен таў. На дыс ку прад-

стаў ле на ка ля 100 улё так, 

больш за 120 найменняў га-

зет, га зет-пла ка таў, ру ка піс-

ных да ку мен таў, ство ра ных 

пад поль шчы ка мі і пар ты за-

на мі. Я доб ра ве даю, што 

яны вы ка рыс тоў ва юц ца ў 

якас ці ма тэ ры я лу пры па-

глыб ле ным вы ву чэн ні кур-

са па гіс то рыі Бе ла ру сі ці 

больш дак лад на — па гіс-

то рыі Дру гой су свет най вай-

ны, а так са ма пры ар га ні за-

цыі і пра вя дзен ні ме ра пры-

ем стваў па па тры я тыч ным 

вы ха ван ні мо ла дзі.

— Як вы лі чы це, ка лек-

цыя па доб ных вы дан няў 

яшчэ мо жа па поў ніц ца?

— Я ў гэ тым на ват не су-

мня ва ю ся. Увесь час вы яў-

ля юц ца ўсё но выя і но выя 

ма тэ ры я лы, якія не бы лі 

ўклю ча ны ў ста рыя біб лі я-

гра фіі. У пры ват нас ці, зу сім 

ня даў на адзін з ма іх зна ё-

мых (па яго прось бе не ма гу 

на зваць імя) пры нёс мне да-

во лі вя лі кую пад бор ку бе ла-

рус кіх пе ры я дыч ных вы дан-

няў ча соў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Сён ня яны па поў ні лі 

фон ды На цы я наль най біб-

лі я тэ кі Бе ла ру сі, але па куль 

не ад люст ра ва ны ні ў ад ным 

біб лі яг ра фіч ным па ка заль-

ні ку...

Ство ра ная на мі ба за пра-

цяг вае па паў няц ца і, маг чы-

ма, ні ко лі не за вер шыц ца, 

бо, на жаль, да лё ка не ўсё 

за ха ва ла ся да на ша га ча су, 

а мно гае яшчэ ча кае свай-

го вы ву чэн ня. Тым не менш 

і элект рон нае вы дан не, і 

ство ра ныя звод ныя рэ сур сы 

ўжо сён ня пра цу юць на ка-

рысць гіс то ры кам-да след чы-

кам, вы клад чы кам вы шэй-

шых і ся рэд ніх на ву чаль ных 

уста ноў, сту дэн там і школь-

ні кам — усім, хто ці ка віц ца 

гіс то ры яй Вя лі кай Ай чын най 

вай ны.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Р.S. Ужо ў на ступ най пуб-

лі ка цыі но ва га пра ек та мы 

пач нём асоб на рас каз ваць 

пра вы дан ні ча соў Вя лі кай 

Ай чын най і, па маг чы мас ці, 

пра на шых ка лег, якія гэ тыя 

вы дан ні ства ра лі.

Тым больш рас ка заць ёсць пра што — та кіх 

га зет вы хо дзі ла больш за паў та ры сот ні. Да 

ня даў ня га ча су — амаль не вя до мая ста рон ка 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най. Але дзе сяць апош ніх 

га доў над тым, каб яе «рас сак рэ ціць» і зра біць 

больш вя до май шы ро кай пуб лі цы, пра цу юць 

спе цы я ліс ты На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. 

Ме на ві та су мес на з га лоў най кніж най скарб ні цай 

мы і рас па чы на ем но вы су мес ны пра ект, 

пры мер ка ва ны да 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі, 

якое бу дзем ад зна чаць у на ступ ным го дзе. Наз ву 

пра ек та мы пад гле дзе лі на ста рон ках га зет, пра 

якія ма ем на мер пі саць. «Пра чы таў — пе ра дай 

дру го му». Гэт кі эпі граф на мес цы, дзе ў мір ны 

час пра ле та ры яў за клі ка лі яд нац ца, су стра ка ец ца 

ў мно гіх вы дан нях ча соў вай ны. Чы та лі і 

пе ра да ва лі — бе раж лі ва і та ем на, зма га лі ся, ве ры лі 

ў пе ра мо гу. Пра гэ та вар та пі саць на ват ця пер, праз 

сем дзе сят пяць га доў. Пра гэ та не аб ход на ве даць 

асаб лі ва ця пер, ка лі ўсё менш жы вых све дак тых 

па дзей. А на пі са нае — яно за ста ец ца. І пе ра чы таць 

яго ні ко лі не поз на.
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