
«Во сен ню 1943 го да, пад час 

ад ступ лен ня з Рас лаў ля да Баб-

руй ска, на ша ка ман да спы ні ла ся 

для ад па чын ку на не каль кі тыд-

няў у вёс цы Лу чын, не да лё ка ад 

Ра га чо ва. Ад ной чы пры шоў гаўпт-

шар фю рар Шцёр цын гер да мя не і 

за га даў пад рых та вац ца да «вэ тэр-

мель дунг». Я не меў маг чы мас ці 

спы таць яго, што азна чае гэ тае 

сло ва....

Мы пры еха лі ў пры лег лы да 

го ра да Ра га чо ва лес. На не вя лі-

кай пра га лі не, да якой пры мы-

ка лі мо гіл кі, мы ўба чы лі вя лі кую 

ку чу дроў. Ка ля яе ста я ла мно га 

па лон ных, якіх ахоў ва лі сал да ты 

ра га чоў скай гру пы СД. Гаў птшар-

фю рар Шцёр цын гер рас тлу ма чыў 

нам зна чэн не сло ва «вэ тэр мель-

дунг». Гэ та вы най дзе ны па лі тыч-

най па лі цы яй псеў да нім, за якім 

ха ва ец ца акт спа лен ня рас стра-

ля ных у 1941—1943 га дах са вец-

кіх гра ма дзян... Мы па він ны бы лі 

ўтва рыць вя лі кае ко ла, так зва-

ную за га ро ду, з тым, каб ні во дзін 

сал дат ці мяс цо вы жы хар не мог 

на зі раць за ра бо тай. Па лон ным 

за га да лі рас ка паць ма гі лы. Пас ля 

гэ та га тру пы вы цяг ва лі і склад-

ва лі ра да мі. На пласт тру паў на-

клад ваў ся пласт дроў, за тым зноў 

тру пы і так да той па ры, па куль не 

спус то шы лі тры ма гі лы; там бы ло 

ка ля 400 тру паў. Вы цяг ну лі з ма гіл 

усіх, аб лі лі сма лой і пад па лі лі... 

Мы ста я лі ў ахо ве да та го ча су, 

па куль не зга рэ лі ўсе. По пел быў 

па гру жа ны ў гру за вік і вы ве зе ны 

ў не вя до мым на прам ку». А праз 

ты дзень гэ та ж гру па зноў па еха-

ла ў Ра га чоў, але ў ін шае мес ца, 

не да лё ка ад ле са піл кі. Тут ма гі лы 

бы лі знач на боль шыя. У той дзень 

бы ло спа ле на больш за 1000 тру-

паў. «Усё гэ та бы ло пры клад на 

за ме сяц да вы гнан ня ня мец кіх 

вой скаў з Ра га чо ва.

Да след чы кам, якіх ці ка віць гіс-

то рыя ўлас на га краю, перш чым 

ехаць у На цы я наль ную біб лі я тэ ку, 

На цы я наль ны ар хіў ці му зей гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

вар та вы свет ліць, якія да ку мен ты 

яны мо гуць ад шу каць на мес цы. 

На прык лад, ін фар ма цыю пра вы-

крыц цё сак рэ таў ня мец кай «гру пы 

за чыст кі» я знай шла ў Ба ра на віц-

кім края знаў чым му зеі — у га зе це 

«Чыр во ная звяз да» за 28 кра са-

ві ка 1943 го да. У фон дах уста но-

вы за хоў ва ец ца пад шыў ка гэ та га 

пар ты зан ска га вы дан ня (ор га на 

Ба ра на віц ка га аб лас но га ка мі тэ та 

КП(б) Бе ла ру сі). Вы хо дзі ла га зе-

та з кра са ві ка 1943 го да ты ра жом 

у дзве — дзве з па ло вай ты ся чы 

эк зэмп ля раў з пе ры я дыч нас цю 

8—10 ра зоў на ме сяц на рус кай 

і бе ла рус кай мо вах. Уся го ва ўмо-

вах пад пол ля бы ло вы да дзе на 

112 ну ма роў га зе ты агуль ным 

ты ра жом больш за 230 ты сяч эк-

зэмп ля раў. Рэ дак та ра мі бы лі та ды 

Ста ра вой цен ка і Бу дай.

Так са ма ў му зеі за хоў ва юц-

ца і ін шыя пар ты зан скія га зе ты, 

якія ў ва ен ныя га ды вы хо дзі лі ў 

Ба ра на віц кай воб лас ці (у той час 

іс на ваў ін шы ад мі ніст ра цый ны па-

дзел). Ся род іх вы дан ні Ба ра на-

віц ка га і Бе ла стоц ка га пад поль-

ных аб ка маў ЛКСМБ «Мо ло дой 

мститель» і «Мо ло дой партизан», 

«За Родину» (ор ган Ба ра на віц-

ка га гар ка ма), «Искра» (вы да ваў 

Ва ло жын скі пад поль ны рай кам), 

«На род ный мститель» (Каз лоў-

шчын скі рай кам), «Упе рад» (Лід скі 

гар кам-рай кам), «Са вец кі па тры-

ёт» (Ля ха віц кі рай кам), «Смерть 

фашизму» (Люб чан скі), «Сцяг 

сва бо ды» (Мір скі) «Звез да» (На-

ва груд скі рай кам), «Воль ная пра-

ца» (Сло нім скі), «Го лас се ля ні на» 

(Стаўб цоў скі), «Крас ное зна мя» 

(Шчу чын скі) і г. д. Так са ма тут 

мож на па ба чыць ба га тую ка лек-

цыю ўлё так, вы дан ні, якія трап ля-

лі на гэ тую тэ ры то рыю з Вя лі кай 

зям лі, га зе ту-пла кат «Раз да вім 

фа шысц кую га дзі ну», са ты рыч ны 

ліс ток «Пар ты зан ская ду бін ка» і 

ру ка піс ныя пар ты зан скія га зе ты.

ДВУХ НО ГІЯ ЗВЯ РЫ
Пад та кой наз вай вы шлі аж но 

дзве па ла сы ў «Чыр во най звяз-

дзе». Га зе та дру ка ва ла ліст ві да-

воч цы: «Сваё ўступ лен не ў го рад 

Сло нім ня мец кія аку пан ты ад зна-

чы лі ма са вы мі рас стрэ ла мі мір-

на га на сель ніц тва. Нем цы ха це лі 

пры му сіць жы ха роў го ра да дэ ман-

стра ваць су стрэ чу гіт ле раў скай ар-

міі хле бам-сол лю. Але лю дзі, якія 

не су ме лі сыс ці з го ра да, за бра-

лі ся ў пад ва лы і скле пы. Уба чыў-

шы пус тын ныя ву лі цы, гіт ле раў цы 

пры шлі ў лю тасць, яны ха дзі лі па 

два рах і рас стрэль ва лі ўсіх, ка го 

ім уда ло ся знай сці. Яны зні шча-

лі цэ лыя сем'і. На ма іх ва чах бы-

лі без уся ля кай пры чы ны за бі тыя 

сын ін жы не ра Ры бін ска га, сям'я 

ра бо ча га дру кар ні По ра заў ска га і 

мно га ін шых»... У ар ты ку ле аў тар 

на зы вае проз ві шчы як ах вяр, так і 

ка таў, якія чы ні лі за бой ствы. Ства-

ра ю чы мяс цо вае га рад ское «са-

ма кі ра ван не», нем цы на са джа лі ў 

яго ў пер шую чар гу сва іх шпі ё наў, 

а ў да па мо гу ім да ва лі заў зя тых 

кры мі наль ні каў і ан ты са вец кі эле-

мент... Уся гэ та зла чын ная бан да 

прай дзі све таў па ўка зан ні гес та па 

зай ма ла ся вы ні шчэн нем са вец кіх 

лю дзей і ў пер шую чар гу слу жа чых 

са вец кіх уста ноў.

Га зе та рас па вя дае пра па гро-

мы, пад час якіх бы лі за бі ты ты ся-

чы яў рэ яў: «Ня мец кія жан дар мы 

і па лі цэй скія з ра ні цы да ве ча ра 

шна ры лі па яў рэй скіх квар та лах. 

Дзя цей вы кі да лі праз вок ны, бы лі 

вы пад кі, ка лі іх жы вы мі раз ры ва лі. 

Усіх яў рэ яў са гна лі на пло шчу да 

вя лі кай сі на го гі». Пас ля «сар ці роў-

кі» ад пус ці лі тых, хто пра ца ваў у 

нем цаў, ас тат ніх збі лі і па вез лі на 

рас стрэл. Не ка то рыя ка ты вы бі ра-

лі з на тоў пу дзяў чат, абя ца ю чы іх 

ад пус ціць, за во дзі лі ў кус ты, а там 

гвал ці лі і пас ля за бі ва лі.

На мес цы рас пра вы звар' я це ла 

звыш 50 ча ла век. Ка ля 8 ты сяч ча-

ла век бы ло рас стра ля на... Пас ля 

рас пра вы ка ты дзя лі лі ма ё масць 

па ка ра ных. Леп шае нем цы за бра лі 

са бе, а ба рах ло ад да лі сва ім ха-

лу ям.

Пас ля зні шчэн ня яў рэ яў ад-

бы ва лі ся ма са выя за бой ствы 

бе ла ру саў і па ля каў, якія пра во-

дзі лі ся пад вы гля дам «аб ла вы на 

пар ты за наў». «Ня мец кія сал да ты, 

СД і па лі цыя ўна чы ўры ва лі ся ў 

ква тэ ры, аб ра боў ва лі іх, лю дзей 

за бі ра лі. Част ку з іх ад пра ві лі на 

ня мец кую ка тар гу, дру гую — рас-

стра ля лі. «Та кая «ак цыя на пар-

ты за наў» пра цяг ва ла ся нем ца мі з 

12 да 23 снеж ня 1942 го да. Пад час 

аб ла вы ты ся чы лю дзей бы лі рас-

стра ля ныя ка ля вёс кі Пет ра ло ві чы 

і за ры тыя ў тых жа ма гі лах, у якіх 

за ры ва лі яў рэ яў 29 лі пе ня... У гэ-

ты ж час звыш 1200 юна коў бы лі 

схоп ле ны і ад праў ле ны на ка тар гу 

ў Гер ма нію...»

Та кіх жах лі вых свед чан няў у 

пар ты зан скіх га зе тах, якія бе раж-

лі ва за хоў вае Ба ра на віц кі края-

знаў чы му зей, без ліч. Зна хо джу 

тут звест кі пра ма са выя за бой-

ствы, ла ге ры смер ці (на прык лад, 

пра Аза ры чы), рас пра вы над 

мір ным на сель ніц твам у вёс ках. 

«Ня мец кія мяр зот ні кі здзейс ні лі 

шэ раг но вых жах лі вых зла чын-

стваў у Ба ра на віц кай воб лас ці. 

Пра вод зя чы кар ную экс пе ды цыю 

на На лі боц кую пу шчу, фа шысц кія 

ка ты аб ра ба ва лі, а пас ля спа лі лі 

сем вё сак Юра ціш каў ска га ра ё-

на, 26 вё сак Ва ло жын ска га ра ё на, 

38 вё сак Івя нец ка га ра ё на, — пі са-

ла «Чыр во ная звяз да» 31 жніў ня 

1943 го да. — Яны за бі лі і за му чы лі 

сот ні дзя цей, жан чын, ста рых. Па 

ня поў ных да ных толь кі ў 17 вёс-

ках, дзе ня мец кія ка ты спраў ля лі 

кры ва вы баль, за бі та і за му ча на 

462 ча ла ве кі. У вёс цы До ры Ва-

ло жын ска га ра ё на ня мец кія звя-

ры за бі лі 106 ча ла век. З іх 26 бы лі 

за гна ныя ў царк ву і за жы ва спа-

ле ныя».

30 чэр ве ня 1944 года, на пя рэ-

дад ні вы зва лен ня Бе ла ру сі, га зе та 

пад вя дзе вы ні кі, што ж аку па цый-

ныя ўла ды пры нес лі на шай зям лі: 

«Страш ныя да хо дзі лі да нас вест кі 

пра ма са выя за бой ствы лю дзей, 

пра спа лен не вё сак, раз бу рэн не 

га ра доў, пра вы ні шчэн не ўсёй бе-

ла рус кай куль ту ры. Нем цы на зва-

лі Бе ла русь Мін ска-Ба ра на віц кай 

акру гай, бе ла ру саў — бе ла ру ты на-

мі. Яны ад мо ві лі бе ла ру сам у пра-

ве на зы вац ца на ро дам. Зні шча лі 

шко лы, кні гі... На мес нік Гіт ле ра 

лю ты кат Ку бэ за явіў з усім улас-

ці вым нем цам на хаб ствам: «Буй-

ныя га ра ды Бе ла ру тэ ніі — Мінск, 

Ві цебск, Го мель, Ма гі лёў — пе ра-

тво ра ны ў ру і ны. Ня ма не аб ход-

нас ці ад наў ляць гэ тыя га ра ды, бо 

го рад псуе бе ла ру ты на, та му што 

ён пры вя за ны да зям лі».

«ЖА ЛЕЗ НЫ 
ЧА ЛА ВЕК»

На кан фе рэн цыі, пры све ча най 

апе ра цыі «Баг ра ці ён», што сё ле-

та пра хо дзі ла ў Ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, гіс то ры кі па раў на лі пар-

ты за наў з су час ным кі нош ным ня-

злом ным пер са на жам «Жа лез ным 

ча ла ве кам». Са праў ды, пад час Вя-

лі кай Ай чын най вай ны пар ты за ны 

на во дзі лі жах на пра ціў ні ка, і пуб лі-

ка цыі ў пар ты зан скіх га зе тах та му 

па цвяр джэн не.

«Без ма ло га два го ды звер ству-

юць ня мец кія гра бі це лі на бе ла рус-

кай зям лі. До ра га абы шлі ся ня мец-

кім аку пан там спро бы пры да віць да 

зям лі сва бо да лю бі вы бе ла рус кі на-

род. За час вай ны на род ныя мсці це-

лі Бе ла ру сі зні шчы лі больш 150 ты-

сяч ня мец кіх сал дат і афі цэ раў.

Дзе-б ні зна хо дзіў ся бе ла-

рус — на фрон це, у пар ты зан скім 

атра дзе, у ты лу, — ён усю ды га-

рыць ад ным жа дан нем: зні шчыць 

аша леў шае фа шысц кае звяр'ё, 

па зба віць ад гэ тай на па сці род-

ную Бе ла русь, — цы туе пра мо ву 

на род на га паэ та Бе ла ру сі Яку ба 

Ко ла са га зе та «Чыр во ная звяз да» 

(пра ва піс за ха ва ны). — Як і па да-

бае вя лі ка му і сва бо да лю бі ма му 

сла вян ска му на ро ду, бе ла ру сы са-

ма ад да на зма га юц ца за сваю сва-

бо ду і не за леж насць, за сваю на-

цы я наль ную цэ лас насць і чэсць... 

Ня хай уся на ша зям ля — ад Бе ла-

веж скай пу шчы да Пры дняп роўя, 

ад Брэс та да Го ме ля, ад Бе ла сто ка 

да азёр най Ві цеб шчы ны — за пы-

лае пад на га мі во ра га! Да помс ты, 

бра ты сла вя не!...»

І зям ля са праў ды га рэ ла — га-

зе ты па ве дам ля лі пра ўза рва ныя 

эша ло ны і аў та ма шы ны, раз гром-

ле ныя гар ні зо ны. На род ныя мсці-

ўцы ад цяг ва лі на ся бе ўва гу рэ гу-

ляр ных ва ен ных час цей. На прык-

лад, у кра са ві ку 1943 го да адзін з 

пар ты зан скіх атра даў на Сло нім-

шчы не вёў бой з буй ной ня мец кай 

вай ско вай час цю. Нем цы ўвя лі ў 

дзе ян не су праць пар ты за наў ар ты-

ле рыю, мі на мё ты, тан кі. Але спро-

ба аку пан таў акру жыць і зні шчыць 

пар ты зан скі атрад пра ва лі ла ся.

У ба я вых апе ра цы ях пра яў ля лі 

ся бе і юныя бе ла ру сы. Для мо ла дзі 

ар га ні зоў ва лі ся за ня ткі па ава ло-

дан ні збро яй і вя дзен ні ба я вых апе-

ра цый. У гэ ты час і дзяў ча ты ста на-

ві лі ся не толь кі мед сёст ра мі, час та 

ха дзі лі на «муж чын скія за дан ні». 

Зна хо джу ар ты кул пра раз вед чы цу 

Аню, якая ўза рва ла тры ва ро жыя 

эша ло ны, ад ну аў та дры зі ну, спа лі-

ла не каль кі мас тоў і, вы кон ва ю чы 

ад но з ба я вых за дан няў, прай шла 

па ты лах во ра га 260 кі ла мет раў. 

Дзяў ча ты-пар ты зан кі Ба ра на віц-

кай воб лас ці пас ля агуль на га схо ду 

пар ты зан скіх атра даў у ліс та па дзе 

1943 го да праз ста рон кі пад поль-

ных га зет звяр ну лі ся да сва іх ра-

вес ніц, за клі ка лі да па ма гаць пар-

ты за нам, ра та вац ца ад вы ва зу ў 

ня во лю, да па ма гаць баць кам ха-

ваць ад нем цаў хлеб і жы вё лу.

Ча сам во ра гі, каб скам пра ме-

та ваць пар ты за наў, спра ба ва лі 

вы да ваць за іх сва іх лю дзей, і га-

зе ты па пя рэдж ва лі, што ма ра дзёр-

ства, кра дзя жы і за бой ствы — гэ-

та спра ва рук нем цаў і іх аген таў: 

«Вы кры вай це ня мец кіх шпі ё наў, 

па ве дам ляй це пра іх ка ман да ван-

ню пар ты зан скіх атра даў»; пі са лі, 

што «не аб ход на ўзмац ніць ма са ва-

па лі тыч ную ра бо ту, не да пус каць 

ні вод на га фак та ня пра віль ных ад-

но сін да на сель ніц тва, су ро ва ка-

раць усіх, хто пра яў ляе гру басць 

да на сель ніц тва, хто кам пра ме туе 

зван не са вец ка га пар ты за на»...

Час та га зе ты дру ку юць дзён ні кі 

ня мец кіх сал дат, каб па ка заць, як 

іх «пры ня лі» на за хоп ле ных зем-

лях. «Рус кія тан кі ста лі на шым 

каш ма рам. 12-ы дзень яны не да-

юць нам ні аба грэц ца, ні прый сці ў 

ся бе, ні ад чуць ся бе хоць на хві лі ну 

зноў людзь мі, а не тру са мі, за які мі 

го ніц ца са ба ка... Ра ка не стры ма-

ла гэ тых д'яб лаў. Яны не як пе ра-

ско чы лі яе... Ка жуць, за стрэ ліў ся 

обер-лей тэ нант Бурш. Што ж, яму 

мож на на ват па зайз дрос ціць! Ён 

ля жыць ця пер спа кой на, і яму не 

сняц ца гэ тыя рус кія бра ні ра ва ныя 

д'яб лы»... Ка лі бы лі на дру ка ва ны 

гэ тыя за пі сы, ужо бы лі вы зва ле ны 

мно гія на се ле ныя пунк ты Бе ла ру-

сі. Мяс цо выя жы ха ры вы хо дзі лі з 

ся ке ра мі і рыд лёў ка мі ра ман та-

ваць да ро гі, мас ты, каб Чыр во ная 

Ар мія маг ла хут чэй пра соў вац ца 

на пе рад... І ў хут кім ча се, 30 чэр ве-

ня 1944 го да, «Чыр во ная звяз да» 

па ве да міць: «Зноў сцяг сва бо ды 

ўзня ты над аб лас ным цэнт рам Бе-

ла ру сі — Ві цеб скам, над буй ным 

аб лас ным цэнт рам — Ма гі лё вам, 

над Жло бі нам, над Ор шай, над 

Шкло вам, Бы ха вам, Ха ло пе ні ча-

мі, Клі ча вым. За адзін толь кі ўча-

раш ні дзень вой скі Чыр во най Ар міі 

за ня лі больш за 1150 на се ле ных 

пунк таў Бе ла ру сі!»

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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ШТО ТА КОЕ «ВЭ ТЭР МЕЛЬ ДУНГ»?
Па якія ва ен ныя сак рэ ты мож на ха дзіць у му зей

Экспазіцыя Баранавіцкага краязнаўчага музея.

У пар ты зан скі атрад доб ра ах вот на прый шоў ня мец кі оберф рэй-

тар вой скаў СС, кі роў ца асоб най ка ман ды 7А СД Ган зін Эр він. 

Ён ха цеў рас ка заць пра тое, як аку па цый ныя ўла ды спра ба ва лі 

сха ваць сля ды сва іх зла чын стваў. Па лон ных, якіх экс плу а та ва-

лі на па доб ных апе ра цы ях, рас стрэль ва лі, а ад ня мец кіх сал дат 

па тра ба ва лі, каб яны ні ко му не пра га ва ры лі ся аб тым, у чым пры-

ма лі ўдзел. Але Эр він быў упэў не ны: та кое нель га за моўч ваць.

Рукапісная газета атрада імя Дзяржынскага.

Пра чы таў — пе ра дай дру го му Пра чы таў — пе ра дай дру го му Су мес ны пра ект На цы я наль най біб лі я тэ кі і га зе ты «Звяз да»


