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3 самага пачатку вайны совецюя патрыёты 
9  часова захопленых ворагам раёнах пачал1 
ствараць па заклшу таварыша Сталша парты- 
занск1я атрады, конныя 1 пешыя, дыверсжныя 
трупы для барацьбы з часцям! варожых армш, 
для узрыву дарог, псавання тэлефоннай 1 тэ- 

(леграфнай сувяз1, зшшчэння склада^, баз. 
Партызансюя атрады 9  ходве айчыннай вайны 
станавишся гразрй для ворага 1 ус1х ято на- 
Собнша^, праследуючы 1 знйнчаючы IX на 
кожным крону, зрываючы ^се IX мерапрыем- 
ствы.

Да двухгоддзя Вялжай айчыннай вайны 
партызанск! рух вырас у грозную с1лу 1 пера- 
твары^ся 9  адну з важнейшых умоу  ̂ немшу- 
чага разгрому ворага. Так ацэньвае парты- 
занскую барацьбу таварыш Сталш ва ус1х 
свз1Х выступлениях 1 загадах за час айчыннай 
вайны. У кожным загадзе ён нязменна звяр- 
таецца 1 да партызан I да партызанак, паВ- 
крэсшваючы гэтым тую вел'1зарную ролю,



якую заклшаны адыгрываць народны* мсш5'- 
цы у зшшчэннд ненавюных захопшка^.

Птлерауцы крывавым тэрорам, астэмай 
правакацый 1 апднай, хлусл1вай прапагандай 
у часова акушраваных абласцях СССР хацел! 
запалохаць, збщь з толку «ущхам 1рыць» 
жыхароу, дамагчыся ад IX рабскага падпарад- 
кавання нямецюм камендантам 1 падкамендан- 
там, пакорл1вага абслуг’оування патрэб гттле- 
раускай армй, прамысловасщ, бессупярэчл1вай 
здачы прадуктау сельскай гаспадаркь

Па усёй часова акушраванай тэрыторьп щзе 
зверская расправа з насельшцтвам: масавыя 
забойствы, расстрэлы, павешанш, удущэнж, 
атручванне. Нямецюя Л1хадзе1 планамер- 
на зшшчаюць совещих людзей: дарослых 
мужчын, як 1х л1чаць сва1М1 непрым1рымым1 
ворагам!, як!я у любы момант могуць стань 
партызанам1 ; падлеткау 1 дзяцей як будучых 
салдатау совецкай дзяржавы; жанчын як ма- 
так, нараджаючых 1 выхоуваючых вошау— 
апору роднай крашы.

У той-жа час нямецкая прапаганда усяюм 
чынам намагаецца ашукадь совецюх людзей. 
Правакацыйныя кшжк», люто^и, газеты, ра- 
дыёперадачьг, малюню, плакаты на платах 1 
дамах, афщынныя распараджэнш нямецк1х 
улад—усё разл1чана на тое, каб збщь з тол
ку, адурачыць совецк1х людзей.

Смярдзючым подыхам сваей прапаганды 
захопнш хочуць зламаць веру ^ народа у пе-
ь



рамогу Чырвонай Арми 1 аднауленне совец- 
кай улады 1 тым самым выклшаць безнадзей- 
насць, зламаць супрац$ленне мае, а значыць, 
падрэзаць карэнш народнага партызанскага 
руху. На як1я тольк! правакацыйныя хитрым ие 
1шла варожая прапаганда, 1 мкнучыся даказаць, 
што з Чырвонай Арм1яй усё пакончана, пера- 
канаць уох у «непераможнасцЬ германскай 
зброй Нямецюя афщэры па указанию Гебель- 
са У кожным вялшм горадзе наладжвал'1 
шумныя святы з прычыны «узяцця Масквы». 
У мнопх парадах 1 раённых дэнтрах, захопле- 
ных ворагам, был1 адкрыты бюро прапускоу, 
як1я выдавал! прапусм на права праезду па 
чыгунцы у Свердлоуск, Ленжград, Горм, 
быццам-бы занятый нямецк1М1 войсками

Увесь птлерауск! друк заполнены злоснай 
хлуснёй на Совецш Саюз 1 1лжывым1 байкам! 

'а б  «райсюм жыцц1» у Германн.
Дграб1ушы совецкае сялянства у акушрава- 

ных раёнах, адабра^шы прылады й сродм вы- 
творчасц1 , жывёду, зямлю, прымуаушы заня- 
воленых людзей у мнопх месцах насщь б1рк1 
I нумары* насаджаючы усюды зверскае само
вольства нямецК1х памешчыкау I баронау, за- 
валодаушых совецк1М1 землям!, птлерауцы у 
той-жа час узшмаюць правакацыйны шум на- 
вокал нейкай зямельнан рэформы, абяцаюдь 
селяншу |<сваю гаспадарку на сваёй зямл!». 
Мэта зразумела: ашукаць лёгкавериых 1 ад- 
цягнуць IX увагу ад барацьбы.



Такьж правакацыйны шум немцы $знял1 
навокал пытання рэлн~п. Верацяршмасць со- 
вецкай дзяржавы, ахаваная Канстытуцыяй, 
свабода веравызнання ^ Совецшм Саюзе ска- 
жаюцца захопшкам1 на усяшя лады. Прьш- 
даючыся хрысталюбцам1, старанным1 абарон- 
цам1 веры, птлерауцы спрабуюць скарыстаць 
рэл1пйныя пачуцщ веруючых для сваей 
выгады.

У той-жа час сакрэтныя шструкцьп, як на- 
прыклад шструкцыя начальшка ваенна-экана- 
М1чнай шспекцьп Цэнтральнага фронта гене- 
рал-лейтэнанта Вейгана «аб актуальных зада
чах ва усходшх абласцях», змяшчаюць пра- 
граму удушэння 1 зшшчэння царквы у СССР. 
1нструкцыя патрабуе безадкладна узяць пая 
кантроль гестапа пропаведз1 свяшчэншка^, як 
I наогул усю 1х дзейнасць. Яна прапануе 
^зяць курс на закрыццё цэрквау, яшя знахо- 
дзяцца ва усходшх абласцях. Узамен хрысш- 
янства нямецш генерал прапануе насаджаць 
сярод насельнщтва «новую рэл1пю, адпавя- 
даючую патрабаванням 1 харёктару германскай 
дзяржавы».

Праводзячы у жыццё сваю прагр^му, гггле- 
р а ^ ы  здзекуюцца з рэл1гН, апаганьваюць 
цэрквы, ператвараючы IX у канюшш, склады ( 
часта спальваюць IX. 3 духавецства I верую
чых здзекуюцца 1 зшшчаюць IX. ^

* * *
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Хлусл1вая фашысцкая прапаганда не знай- 
шла 1 не знойдзе вс^гуку сярод насельнщтва. 
Дэкагапчныя прыёмы гэтай прапаганды аб- 
вяргаюцца рэчашнасцю. СапраУды, щ можа 
медь поспех варожая дэмагопя, распальваю- 
чая прыватнауласнщюя шстынкты, кал1 сам1-ж 
нямецюя «абаронцы» прыватнай уласнасц! 
грабяць увесь народ, раскрадаюць не толью 
грамадскл набытак, але 1 усё тое, што на- 
капш совецюя семМ у вышку шматгадовай 
працы?!

У спецданясенш № 51 ад 6 верасня 1942 
года начальна спецслужбы прапаганды шсаУ 
Гебельсу:

«Я хацеу пераканаць рускае насельнщтва, 
што нямецкая улада справядл1вая 1 жадае 1м 
дабра. Выпадак, падобны да таго, яю меУ 
месца У вёсцы Дм1трауцы, прыводзщь фа зу- 
с1м проц1леглых вышкау. У Дмкрауку пры- 
ехаУ аптаутамабшь. Па радыё было абвешча- 
на, што жыхары могуць быць спакойны, што 
усё тое, што 1М1 было чэсна зароблена, нале- 
жыць 1 м 1 ад IX шчога не адбяруць. Але не 
паспеу яшчэ аутамабшь ад’ехаць у друп ха
нец №ск1, як сельскагаспадарчыя шраунш за
брал! Уах кароу. Якая думка жыхароу аб на- 
шай уладзе—зуам зразумела».

Прапаганда вядомага фашысцкага «новаы 
парадку» асуджана на правал 1 нязменна пра- 
вальваецца, таму што Усё насельнщтва ба- 
чыць, што тэта «парадак» крывавага тэрору.

в



шыбенщ, засценкау гестапа, угону у нямец- 
кае рабства совецюх чнодзей, раба^щцтва, 
голаду.

Усе спробы захопшкаУ запалохаць совецих 
людзей, збщь IX з толку, раз’еднаць, пазба- 
вщь вол1 да барацьбы скончылюя няуяачай. 
Народ гнау ад сябе атрутны туман фашысц- 
кай дэмагогн, як'1 прашкау ва усе шчылшы.

У самы цяжк! час першах месяцау вайны 
совецшя людз1 не трацш веры у свае алы, 
веры ^ правату сваей справы. Гэтая вера у 
агш барацьбы 1 пакутау узмацнеиа яшчэ 
больш.

Крывавыя рэпрэсн не паставш народ на 
кален). Зверствы немцау прывял! да яшчз 
большага расшырэння 1 абвастрэння партызан- 
скай барацьбы, надал! ёй характер бязлггас 
най пометы за забытых, закатаваных, абня 
славленых жонак 1 дзяцей, матак 1 бацькоу 
сясцёр 1 братоу, за спаленыя гарады 1 сёлы 
за зшшчаны набытак.

Нарастаючая нянавюць народа ператварала 
ся у справу. Народ усюды знаходз^ спосаС 
дзеяння. 3 нябачанай жорсткасцю \ упартас 
цю разгарэлася ^зброеная партызанская ба 
рацьба, непрым1рымая барацьба супроць фа 
шыецкай |дэалогн 1 мерапрыемствау, як1я пра 
водзяцца разбойшцкай птлераускай дзяржа 
вай на часова акугнраванай совецкай тары 
торьп. ‘

3 народных мае, адведаушых радасць сва



боднага працоунага жыцця пры советам  ла- 
дзе, выхаваных на самых перадавых, прагрэ- 
С1̂ НЫХ 1ДЭЯХ большэвщкай партьй, УЗНЯЛ1СЯ 
мнопя гысячы самаадданых барацьбгго^ 1 та- 
ленавггых аргашзатара^ партызанскага руху, 
як1я аддал1 сябе адной вялжай заданы — знь 
шчэнню ненавюнай армп 1 тэхшж нямецюх 
захопнжау ус1М1 даступным1 народу споса- 
бамь

Узброеную барацьбу мае супроць акупан- 
та^ узначалш людз1 з народа, да канца ад- 
даныя партий Ленша—Сталша. Тэта партын- 
ныя, совецк!я, гаспадарчыя, комсамольсюя, 
профсаюзныя, навуковыя 1 шшыя работнш. 
Тэта доблесныя камандз1ры, пал1тработнш 1 
байцы Чырвонай Армп, яюя папал! У акру- 
жэнне, не змагл1 прабщца да ова1х 1 аддал) 
сябе партызанскай барацьбе. Тэта брыгадз1ры 
калгасау", старшыш 1 члены сельсюх советау, 
шматлжая сельская штэлженцыя: урачы, агра- 
номы, настаунш, землямерьг,—калгасшш 1 ра- 
бочыя, партыйныя 1 беспартыйныя, ятя  стал1 
аргашзатарам! партызанскага руху.

Яны разгарнул1 вел!зарную палкычную ра
боту еярод народа. Увесь шма^гадовы вопыт 
партии Ленша—Сталша, яе бясспрэчны аута- 
рытэт у народзе, яе бясстрашша перад небяс- 
пекай, найглыбейшая адданасць справе пра- 
цоуных, яснае разумение мэт барацьбы—усё 
тэта стала У руках народных мец^цау вел1- 
зарнай аргажзуючай алай, падымаючай часы

Ц



иг Вял'шую айчынную вайну супроць НтлервУ- 
скай тыранп.

Наша палгтычная прапаганда 1 аптацыя на- 
была вел1зарнае значэнне у часова акушрава- 
ных абласцях: яна няспынна выкрывае крыва- 
выя замыслы I подлыя справы ворага, умацоУ- 
вае у народзе веру У аднауленне совецкай 
улады. Наша прапаганда мае справу з цяжкай 
1 суровай рэчакнасцю, з вел1зарным1 цяжкас- 
цям1 ва Умовах падполля, але яна умацоу'вае 
дух супрашулення ворагу, дух непрым'фымас- 
ц'1 1 упэуненасщ у праваце нашай справы, у 
нашад надыходзячай перамозе над ворагам. 
Гэтая вера—жыватворчая крынща руху. Паль 
тычная работа узшмае супроць захопнжаУ 
усё новыя 1 новыя масы насельнщтва. Пал1 - 
тычная прапаганда 1 аптацыя ва умовах аку- 
пацьп мае пэУны напрамак, яна мае баявы, 
наступальны, дзейны характер 1 з’яуляецца 
вастрэйшай збро^й барацьбы з ворагам.

Палк1М1 прапагандыстам1 1 агпатарам! У ча
сова акушраваных раёнах стал1 тысячы лю- 
дзей з народа. Матк’|, страц1ушыя дзяцей 
1 Усё, што было дарагога, заклжаючыя да 
свяшчэннай пометы, успалымлял! сэрцы. Бз- 
чачы галодных, абарваных дзяцей, страшу- 
шых бацькоУ, дом, як1я блукаюць у пошуках 
прытулку 1 кавалка хлеба, сэрца сшскалася 
невыказным смуткам, напаунялася лютай ня- 
нав1сцю да ворага 1 рук1 цягнулшя да зброг 
Старый, якш шмат бачыл1 на сва1м вяку, уз-



броеныя ВЯЛ1КШ жыццевым вопытам, яшя пра- 
жыл1 большую частку свайго шматпрацо^нага 
жыцця да рэволюцьи, маюць магчымасць мно- 
гае пара)/наць 1 зараз трапш у страшэнны 
ущск нямецкай акупацьи, стал1 непахюным! 
байцам1 1 добрым1 прапагандыстам1 1 агггата- 
рамк

Партызаны 1 насельнщтва аднаго з акушра- 
ваных раёнау ушаноуваюць памяць расстрэля? 
нага Г1тлерауцам1 свяшчэншка, якога яны спра- 
бавал1 прымусщь да праслаулення з амвона 
германская зорок Але тэты дастойны патрыёт 
замест ухвалення немцау чытау веруючым 1фо- 
паведз1 аб Дмтгрьп Дансюм 1 Александры 
Неуск1 м, аб тым, як яны ад гвалта^шкоу 1 
занявольвальнжау адстаял1 зямлю рускую.

У Н-СК1М раёне Мшскай обласщ у дщ XXV 
гадавшы Вялжай Кастрычнщкай Соцыялктыч- 
най рэволюцьи партызанам1 1 насельнщтвам 
было вывешана у вёсках 728 лозунгау ЦК 
ВКП(б) на чырвоных палотншчах, 1380 плана- 
та^, партрэтау таварыща Сталина, лютовак, 
радыёзводак. У сотнях вёсак был! вывешаны 
чырвоныя сцяп у тым л1ку 1 у раённых цэнт- 
рах 1 сёлах, дзе знаходзшся варожыя гарнк 
зоны. У дзесятках вуйюх сёлау адбылкя гу- 
тарк1, СХОДЫ I М1ТЫНГ1 мясцовых жыхаро$'. 
Людз1 калекты$на слухал1 па радыё даклад 
таварыша Сталша на ^рачыстым паседжанн! 
Маскоускага совета.

Так1я гутарк1, сходы, слуханне радыёпера-



дач, вывешванне сцягау, лозунгау', партрэта)' 
мраушкоу партии 1 урада у дш совецюх свя- 
тау—для нас справа прывычная, тэта увайшло 
у наш быт. Але у фашысцкай нявол!, на ча- 
сова акушраванай ворагам тэрыторы'1, дзе кож- 
наму жыхару за чытанне лютоук! або удзел 
у сходзе пагражае расправа, тэта з ’яуляецца 
сур’ёзным кронам па шляху далучэння совецюх 
людзей да барацьбы з захопшкам!.

На акушраванай тэрытарьп створана шыро- 
кая сетка падпольнага друку. Распа^сю- 
джваюцца дзесятю раённых 1 абласных газет 
як1я выдаюцца друкарсюм спосабам. Амаль у 
кожным партызансюм атрадзе выдаюцца лн 
стоук1 для насельнщтва. Газеты 1 лютоую 
выкрываюць хлусл1 вую фашысцкую прапаган- 
ду, указваюць насельнщтву сродю барацьбы I 
шляху да вызвалення ад нямецюх акупантау.

Газеты—гэта магутная» зброя партызансюх 
атрадау, падпольных партыйных аргашзацый 
1 камггэтау—-астэматычна друкуюць зводкГСо- 
вецкага 1нформбюро, вестю з «Вял'жай зямлЬ, 
даюць пал|тычную, ваенную, м1жнародную т- 
фармацыю.

Ужо самыя назвы гавораць аб мэтанаюра- 
ванасш газет: «За Родину», «Народный мсти
тель», «Патриот Родины», «В бой за Родину», 
«За Советскую Родину», «Смерть фашизму», 
«Сцяг Лента», «Сталинское племя», «Киро 
вец ** «Ленинец», «Советский патриот», «Го-



лос партизана», «Клич Родины», «За Советскую 
Белоруссию» 1 г. д.

Газеты распаусюджваюцца сярод насйль- 
нщтва, расклейваюцца на платах 1 нават у в'1т- 
рынах для афщыйных аб’яу' нямецюх ул<гд, 
падшдваюцца на сталы нямецюх каменданта^. 
Газеты так закансшраваны 1 прыкрыты узбро- 
енай аховай, што шяк1я намаганш гестапа са- 
рваць IX выпуск не мае шяюх вышкау.

А у так1х кутках акушраванай тэрыторьп, 
куды вельм1 дяжка дастауляць газеты 1 лю- 
тоук1, вясковыя настаунш, школьнЫ, калгас- 
Н1К1 перашсваюць ад рук! вестк1 з радз1мы, за- 
клпа партьп або сам1 складаюць лштоую I 
распаусюджваюць IX сярод насельнщтва.

Падпольная комсамольская аргашзацыя го- 
рада Вщебска у адну ноч на усе нямецшя пла
каты 1 аб’явы, расклееныя па вулщах, паста- 
вьла ярк! штам: «Звычайная нямецкая хлусня». 
На друп дзень, к задавальненню вщеблян, чы- 
ноун1К1 1 палщыя здз1рал! са сцен 1 платоу 
уласную прадукцыю.

Як1я тольк1 В1ды сувяз '1 не маюць з населъ- 
жцтвам партызанск'ш атрады, падпольныя 
партыйныя 1 комсамольскш аргашзацьп. А^та- 
рытэт IX у народзе вялжь Лепшыя людз1 з 
партызан 1 мясцовых жыхароу 1дуць у рады 
партьп, I нягледзячы на ^сю складанасць ра
боты $ падполл! партыйныя аргашзацьп ня- 
спынна растуць за кошт самых адданых,. ад- 
важных людзей, яюя дакэзал} свой патрыя-



гызм на справе, у барацьбе з нямецк'ш! захоп- 
шкамн

Народу глыбока ненав&ны усе без выклю- 
чэння мерапрыемствы акупантауг; затое з вял|- 
кай С1мпатыяй 1 радасцю сустракае ён усе, 
што напамшае совецкую радз1му.‘

Характэрны факт: птлераусюм уладам пры- 
шлося загадам адмянщь перайменаванне вулш 
1мёнам'1 Птлера 1 германск1х ваеначальшка? 1 
замянщь IX нейтральным! назвамц таму што 
Н1як не удавалася спынщь зрыванне надшса? 
або зневажальныя прышск‘1 да IX.

У Мшску, у кшотэатры, у час паказу кшо- 
хронш аб «ваенных поспехах нямецкай армп» 
дэманстравауся паветраны бой, у вышку якога, 
па замыслу нямецшх хранжёрау, «месершм1ты» 
павшны бьш начыста зшшчыць усе совецшя 
самалёты. Але як толым на экране з'явшся 
совецшя чырвоназорныя ястрабш, зал напоу- 
шуся шумным! апладысментамк Далейшая дэ 
манстрацыя хронш была спынена. /

На Палесс1 немцы паспрабавал1 адкрыць не> 
каторыя школы для стварэння уражання кло- 
патау аб асвеце. У адной школе дзеш пры 
першай сустрэчы з настаунжам адразу-ж пача- 
Л1 задаваць пытанш: «Чаму у памяшканш шко
лы няма партрэта таварыша Сталша?». А кал1 
адз1н з наста^шка^, прывезены з Германн, зра- 
б$  нягодн1цк1 даклад на тэму «Хто нашы 
прыяцел! 1 хто ворап?» 1 запытауся У  вучань 
цы: «Ц! зразумела, хто нашы ворап?»—дзя?-



«ынка, не задумваючыся, адказала: «Цяпер 
нам ус!м зразумела, што нашы галоуныя во- 
рап—фашысты».

Насельшцтва прагна ловщь кожную вестач- 
ку з «Вялшай зямлЬ. Адна скшутая 1 падабра- 
ная л1стоука «Вести с Советской Родины»1 
з ’яуляецца зброяй вел1зарнай шлы супроць 
нямецюх правакацый. Туды, дзе ск!даюцца з 
совецшх самалётау лютоук!, сяляне 1дуць за 
дзесятш шлометрау, спадзякушся атрымаць 

I лштоуку з/М асквы 1 для сваей вёскК У нас
ёсць Экземпляр газеты «Правда» з дакладам 
таварыша -Сталша ва урачыстым паседжанш 
МаскоУскага совета 6 л1стапада 1941 года. 
Тэты экземпляр «Правды» прайшоу з рук у 
рук! праз сотш населеных пункта^ некалыих 
раёнау. Даклад таварыша Стал1на прачытал1 
больш 10 тысяч чалавек, яго хавал1 як вял1- 

^кую каштоунасдь, беражл!ва, у сурвэтцы, на- 
з сяла у сяло 1 як пстарычны дакумент 

^раставш  на «Вялжую зямлю». Так1я выпадк1 
е адзшы.

Партызанск1 рух па сваей прыродзе з ’я^- 
-Лецца глыбока патрыятычным. Ен нарадз1уся 
I вырас у тоушчы народных мае. Ен выклпсан 
гарачым 1мкненнем народа у што-б там ш ста-

1 «Вести с Советской Родины»—перыядычнае выданне 
Галоуыага Пал1тычнага Упраулення РККА специальна 
для насельшцтва часова акушраваных раёвау.
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ла захаваць свабоду 1 незалежнасць роднай 
кра:ны, абаранщь свой горад, вёску, адстаяиь 
ад крывяжэрнага ворага свой дом, сям’ю, на- 
бытак.

Крынща вел1зарнай сшы хаваецца у глыбока 
народным характары партызанскага руху 1 У 
тым, што актыунасць 1 шщыятыва мае узна- 
чальваюцца г.артыяй Ленина—Сталша, якая 
ажыццяуляе цвёрдае 1 мудрае юраунщтва пар- 
тызанск1 м рухам.

Невычарпальнай з ’яуляецца разнастайнасць 
прыёмау I сродкау народнай вайны супроць 
уС1х ваенных, палпычных I гаспадарчых мера- 
прыемствау акупантаУ. Партызанская вайна на- 
НОСЩЬ ворагу страты УС1М1 магчымым! С1лам1 I 
сродкам! зрывам загатовак сельскагаспадар- 
чых прадуктаУ, лесу I выкапнёвых; утойваннем 
ураджаю; вывадам са строю заводау I фабрык; 1 
зшшчэннем захопшкаУ, IX пасобшкау 1 стау- 
лешкаУ; барацьбой супроць угону насельнщтва м 
на фашыецкую катаргу у Гермашю; зншчэн- . 
нем чыноУшкаУ акупацыйнага апарата, нямец- 
К1х сельскагаспадарчых юрауткоУ, знкпчэн^ 
нем варожых гаржзонаУ, баз, складау, аутама- ’ 
шын, сродна^ сувязц зшшчэннем врднеки 
эшалонау, чыгуначных мастоу, станций 1 шш.

Насельнщтва адмаУляецца прызнаваць орга
ны птлераУсюх улад 1 зрывае IX распараджэн- 
Н1. У Данбасе была абвешчана мабшзацыя 
працаздольнага насельнщтва. У дзень яук! У 
нямецшя Установи не з ’яв1уся шводзш чала-



век. У Свенцянсюм павеце, .Штоуская ССР, 
з ’явш ся на мабшзацыйны пункт тры чалавек! 
ад усяго павета. У Мшскай обласщ немцы не 
адзш раз, але дарэмна спрабавал1 аргашзаваць 
Беларуси корпус самаабароны. Дабравольцау 
не знайшлося, ад прымусовай мабшзацьп на- 
сельнщтва ухшлася. У Леншградскай обласш 
калгаснш, прыгнаныя на загатоуку лесу, ня- 
гледзячы на усе намаганш немцау, выканал1 
толыа адзш процант задания.

У мнопх раёнах Украшы, Беларусь акуш- 
раваных раёнах Леншградскай, Калшшскай, 
Смаленскай, Орлоускай абласцей зншчаны 
амаль усе нямещая сельскагаспадарчыя к1ра^- 
нш, разагнаны органы акупацыйнай улады па 
вёсцы. НасельнщТва не здае немцам хлеба, 
мяса, малака.

Сотш, тысячы партызансюх атрада?, яюя 
вырасл1 на часова захопленай ворагам тэрыто- 
ры1 загартавал1ся у баях, аргашзацыйна 1 па- 
лггычна Узмацнель Рост ваеннага вопыту пар
тизанских атрадау выклшау шырокае прымя- 
ненне тэхшчных сродкау барацьбы.

Шматлния партызанск1Я атрады, прымяняючы 
сучасную зброю, дэзаргашзуюць тыл птлерау- 
скай армп, наносяць моцныя удары па камунп 
кацыях, аказваюць вялнфо дапамогу Чырво- 
най Армп.

Так1я аперацьп, як аперацыя ^крашск1х пар
тизан, разграм1ушых Сарнск1 чыгуначны вузсл, 
як слауныя справы беларуск1х партызаы: узрыу



вял1к 1х мастоУ на рэках Пц1ч 1 Дрыса, разгром
станцьп Слаунае, разгром гаршзона 1 ваенлых 
аб’ектау горада Слуцка; узрывы вялш х—На>’- 
лшскага 1 Выгон'щкага—мастоу са зшшчэннем 
IX гаршзонау, зробленыя арлоуск1М1 партиза
нами разгром гаршзона 1 станций Прыгор’е 1 
стаяушыя на ёй эталоны, утвораны смаленск!- 
ш партызанам'1; аперацыя лешнградсшх парти
зан, зшшчыУшых генерала фон В 1ртца з яго 
аховай; поУны разгром чатырох гаршзонаУ 
на востраве Вялш Крэменецш, утвораны ка- 
рэла-ф1нск1М1 партизанами узрыу Саушнскага 
маета 1 разгром Сутокскага гаршзона, зробле
ныя калшшск1М1 партизанами разгром штаба 
корпуса ва Угодсшм заводзе маскоуск1М1 пар
тизанам! 1 мнопя шшыя йперацы! увойдуць 
бл!скучым1 старонкам1 у историю айчыннай 
вя.йны.

За 2 гады партызанскай вайны у тыле ня- 
меших захоншкаУ, па далёка не поуных даных 
(г. зн. па тых звестках, яшя магл! быць да- 
стаУлены з тылу), совецшя партизаны зшшчы- 
Л1 больш ЗСС) тысяч акупантаУ, з хх 30 генера- 
лау, 6.336 афщэрау, 1.520 лётчыкаУ; узята У 
палон 2.747 варожых салдатау 1 афхцэрау. За 
гэты-ж час аргашзавана не менш 3 тысяч кру- 
шэнняУ варожых эшалонау, зшшчана 3.263 чы- 
гуначных I шасейных маеты. Зшшчана 1.191 
танк I бронемашина, 476 самалётау, 378 гармат 
14.645 грузавых 1 легкавых аУтамашын, 891: 
баз 1 склада у з узбраеннем 1 боеприпасам!.
ас



Апрача таго партизанам! захоплены трафек 
76 танкау, 163 гарматы, 2.320 кулямётау, 
2.631 аутамат, 25.394 вштоук1, многа боепры- 
пасау.

Ад караючай рук! народных мсшуцау не оа- 
туюць птлерауцау ш тонкая палщэйска-ахоу- 
ная служба, ш быстраходныя машыны.

У горадзе Харкаве з досыць модный шмат- 
лш м гаршзонам загшуу ад рук1 украшсшх 
партизан штаб нямецкай пяхотнай дыв!зп, у 
тым лжу генерал Браун. Леншградоая парти
заны зн1шчыл1 трупу варожых аутамашын, 
пры гэтым запнум генерал Р. фон В1ртц 1 яго 
ахова. Дзве беларусшя дзяучыны пакарал! 
смерцю буйнага нямецкага разведчыка барона 
фон Файта. Ад рук1 смаленск1х партызан за- 
пнуу генерал Отто фон Добшыц. Нямецкага 
гестапауца Брандта партизаны заб1л1 у самым 
В!цебску, на вулщы. У Мшску, проста у кан- 
цылярьп, прыкончыл1 буйнага нямецкага аген
та Фаб1яна Акшчыца. У Баранав1чах ад рук! 
партызан за пну у галоуны камендант горада 
Фрыдрых Фенч.

У раёне Мшска У чэрвеш гэтага года парти
заны знппчьш амаль ус1х абласных нямецшх 
камендантаУ I цадкамендантау, у тым лжу 
нямецкага абласнога шраунжа Людвша Эрэн- 
лейтнера, урадавага 1нспектара Генриха Клозе, 
начальнжа абласнога сельскагаспадарчага 
УпраУлення Гюнтэра Беневща, начальнжа аб- 
ласной жандармерий Карла Калла I суправа-



джаушых хх чыно^нжау 1 афхцэраУ Вальтэра 
Пагарэлля, Карла Зандфоса, Карла Вундэрл1ха, 
Аугуста Штрасера, Франца Так 1 Фрыца Шуль
ца. Зшшчаюцца нямецшя раённыя х абласныя 
сельскагаспадарчыя кхраунш, чыноунш акупа- 
цыЙ1хых органау, упаунаважаныя па адпрауцы 
совецк1х грамадзян на германскую катаргу.

Вялжае значэнне для справы перамоп мае 
баявая работа партизан на камушкацыях пра- 
щушка. Нямецкхя камунжацых праходзяць праз 
Цолынчу, Украшу, Беларусь, «Штву, Латвхю, 
Эстоино. Па гэтых камушкацыях хдуць ворагу 
на фронт тэхнхка, баепрыпасы, папауненш, а у 
Германпо вывоз'щца награбленае немцам! на- 
роднае дабро. Боездольнасць фашысцкай ар
ий на совецка-германскхм фронце у значнай 
ступеш залежыць ад бесперабойнай работы гэ
тых камунжацый.

Партызанскхя атрады 1 трупы на усёй акуш- 
раванай тэрыторьп няспынна нападаюць на ка- 
мунжацьп пращунжа. Яны спускаюць пад ад- 
кос ВОШСК1Я эшалоны, зшшчаючы грузы 1 ж и
вую с!лу, узрываюць маеты, вадакачкх, стрэ- 
лачныя пераводы, крыжавшы, шляхх, станцый- 
ныя пабудовы, разбураюцъ лшн чыгуначнан 
сувяз!, зшшчаюць нямецкую чыгуначную пры- 
еллчу 1 ахову шляху 1 эшалонау. На большасц1 
чыгуначных лшхб захотим вымушаны пускаць 
эталоны толью удзень, прытым з вялжай ахо- 
вай 1 з кантрольным1 праверкамх шляху. Ахова 
камунжацый патрабуе ад немцау вялжай с!лы.



Апрача таго !м прыходзщца прымаць спецы- 
яльныя меры, накшталт сталага кураравангя 
бронепаяздоу, пабудовы дзотау па лилях чы- 
гунак, вырубк1 лесу на 50— 100 метра^ ад чы- 
гункт Пам1ж Бранскам 1 Унечай акупанты па- 
спрабавал1 н^ват ластавщь па абодвух баках 
чыгунк! плот, каО иерашкодзщь доступу пар
тизан.

Але вопыт паказау ужо: ШЯК1М1 спецыяль- 
ным1 мерам!, ш ахбвай, якой-бы вялйсай у коль- 
касных гдносшах яна ш была, не удаецца спы- 
нщь налёты партызан на камушкацьп. Совец- 
К1я партизаны разумеюць, што танкави або 
пяхотны полк—вялжая ала на пол1 б|твы; зна- 
ходзячыся-ж у эшалоне, у дарозе да месца 
прызначэння, таю танк безабаронны ! можа 
быць зтшчан невялшм атрадам або трупам 
партызан.

Партызанская ванна на камушкацыях усё 
больш узмацняецца.

Акупанты вымушаны трымаць усюды гарт- 
зоны 1 няспынна ахоуваць усе ваенныя аб’ек- 
ты, базы, склады, масти, чыгуначныя лшп, 
аэрадромы. Н изе, апрача як у распалажэн- 
н| вял1к1х гартзонау; немцы не могуць з ’яу- 
ляцца па аднаму або невялйсМ трупам!. Для 
кожнан справы патрабуецца узброеная ахова. 
Апрача таго трэба вылучаць сур'ёзныя алы 
для барацьбы з партызансюм! атрадамп

Летам I увосень 1942 года вял1 барацьбу 
супроць советах  партызан 144 палщэйеюх



баталъёны, 27 палщэйск!х палкоу, 8 1ншых пал
кой, 10 ахоуных палщэйсюх 1 парных дыв1з!й 
«СС», 2 ахоуныя карпусы, у тым лису мота- 
корпус снацы», 72 спецыяльныя часц! I да 15 
палявых дыв1з1й. Супроць партызан таксама 
дзейн1чал1 Ы02, 105, 108, 109 1 119-я венгерск!я
ДЫВ13П.

У першыя месяцы вайны птлерауойя «пра- 
пагандысты» ?^кнул1ся розным1 спосабам1 да- 
казаць, быцца^ партызанская барацьба — не 
народны рух, а дзеянш асобных «злонамера- 
ных элемейта^»;4: сам1х партызан акупанты спра- 
бавал! выставЩь перад насельнщтвам у не- 
прыглядным выглядзе. Цяпер яны вымушаны 
У газетах, брашуфах, афщыйных наставлениях 
1 шструкцыях зрабщь прызнанне аб сапрауд- 

' ных памерах, характары 1 значэнш народнага 
партызанскага руху.

У выданых германским камандаваннем «10 
запаведзя^ гермйнскага салдата аб барай,ьбе з 
партызанамЬ записана проста:

«Мы, немцы, дапускаем тую памылку, што 
кал: няма наступления або абароны, то наогул 
Л1чым, што няма вайны. Але Еайна не спыняец- 
ца 1 щзе тады, кал! мы едзйм у поле за фу
ражом, кал! смажым бульбу 1 кал1 1 дзем спаць».

А у адным з загадау па венгерскай дыв1зп 
записана л'ггаральна наступнае:

«Не прумаць стравы у мясцовага иаседь- 
нщтва да таго часу, пакуль не спрабуе гаспа- 
дар, таму што страва можа быць атручана.



Начаваць у вёсцы па аднаму не дазваляецца: 
могуць зарэзаць або забщь. Кал1 сяляне про
сядь паказаць вштоуку, не даваць: могуць

; забщь».
I <Дэйчэ альгемейне цэйтунг» 22 мая 1943 го

да шсала:
«Тэрыторыя, якая знаходзщца удоуж верх- 

няга цячэння Заходняй Дзвшы, Бярэзшы, 
Прыпяц! 1 Днепра, акаймлёна гарадам! Мшск, 
ГПнск, Гомель, Бранск, Смаленск 1 Вщебск. 
Тут ЗВ1Л1 ГНЯЗДО бОЛЬШЭВЩК1Я партызанск1я 

.атрады, як1я у тыле нашай армП разгарнул1 
самую жорсткую барацьбу. Мнопя з IX вельм1 
добра узброены 1 забпспечаны радыёапаратам!, 
аутамашынам! 1 разнастайным! ваенным1 матэ- 
рыяламк Яны вядуць жорсткую барацьбу з 
нямецк1м1 акупацыйным! войскам!, пагражаючы 
падвозу, чыгуначнаму руху 1 нашай аднаулен- 
чай рабоце.

Нельга адмауляць, што гэтая барацьба каш- 
туе нам вялшх ахвяр, скоувае частку нашых 
сш 1 прыносщь нам сур’ёзныя страты. Большэ- 
В1ЦК1Я партызанеюя атрады маюць добра арпа- 
шзаваную, старанна закансп1рыраваную 1 самую 
цесную разведвальную сувязь. У шшай непры- 
гляднай сялянскай хаце палявая жандармерыя 
знаходз1ла надзвычай добры рады^парат, як1 
падтрымл1вау сувязь з бл1жэйшым партызан- 
ск!м атрадам або з маскоу^к1м цэнтрам. Пад 
аховай начной цемры партызаны падпаузаюць 
да чыгуначнага палатна, адвшчваюць рэльсы 1



закладваюць мшы замаруджанага дзеяння, а 
кал1 чыгуначны састау, яш нагружай ваенным1 
матэрыялам1 або вязе на радз^му салдат-адпуск- 
шкоу, ляц'щь пад адкос, яны кЦаюць у вагоны 
ручныя гранаты, абстрэльваюць 1х з аутамата^, 
а пасля бясследна знжаюць, быццам затануу- 
шы у лясным гушчары.

Удоуж М1жсёлавых дарог партызаны, сха- 
ваушыя у людях дрэ^, падшльноуваюць пра- 
язджаючыя аутамашыны. Уначы яны зды- 
маюць вартавыя пасты, нападаюць на чыгу- 
начныя будк1, 1, раней чьш да месца падзе1 на 
выстралы прыязджае атрад, партызаны паспя- 
ваюць зшхнуць.

У гэтых месцах заусёды трэба быць напа- 
гатове. Па абодвух баках дароп 1 чыгуначна- 
га палатна вырубл'шаецца лес на адлегласц! 
50—100 метрау для таго, каб лягчэй можна 
было наз1раць за мясцовасцю.

На подступах да гарадоу, на ускраше вёсак 
дамы, як 1 чыгуначныя будк1, агароджаны вы- 
сок1 М1 платам! з байн'щам1, месцам'* агароджа
ны калючым дротам, агналы вежау няспынна 
надтрымл1ваюць пам1ж сабой сувязь, усюды 
раз'язджаюць патруль У вышку амаль 25, а 
то 1 30—35% людзей, выконваючых на праця- 
гу дня цяжхую работу, уначы павшны яшчэ 
неси! ахову*.

Надзвычай цжавым з ’яуляецца прызнанне, 
зробленае венгерсшм генеральным штабам у 
выдаиан 1м афщыйнай сакрэтнай брашуры «Аб
ав



вопыце данай вайны». Ва уступнай частцы 
раздзела, пйд загалоукам «Ба1 з партызанам1 », 
проста гаворыцца, што партызанаи рух стаУ 
ужо народным 1 набыу так! размах, як1 пры- 
мушае нахабных захопнжау, згодна IX уласных 
слоу, «зжахацца». Вось тэты Уступ:

«Вайна супроць Советау пазнаёмтла нас 
бл!жэй з адным спецыяльным 1 бязл1тасным 
сродкам ваеннай барацьбы — з партызанойм 
рухам. Тэты варварам спосаб ваеннай бараць
бы, па сутнасц! справы, не з ’яуляецца новым 
для нас. Мы пазнаёмшся з 1 М на сербсюм 
тэатры вайны ужо у часе першай сусветнай 
ванны...

Аднак з боку руойх народных мае, вядомых 
сва1м м1рным 1 паоуным характарам, дабратой 
I глыбокай рэл1Г1Йнасцю, тэты рух быу для 
нас навшой; фанатызм, пагарда да смерш 1 
упартасць, якую мы спаткал! у рускага народа 
У рамках гэтага спосабу вядзення вайны, здз!- 
В1ла нас, а вел1зарны размах прымянення гэ
тага метаду прывёу нас у жах.

Партызанаи рух разгортваецца ва усё боль- 
шых размерах, набыу ужо размеры народнага 
руху».

Ф Ф Ф

Асабл1ва бурны рост партызанскага руху 
пачауся у тыя дн1, кал1 пад ударам1 Чырвонай 
Армп затрашчала германская ваенная машына. 
За З1му 1942—1943 года колькасць узброеных 
партызан вырасла у два разы.



Зразуме^шы, якой вёл!зарнай стратэг1чнай 
с!лай у руках совецкаГа ваеннага камандаван- 
ня з ’яуляюцца партызанск1я атрады, нямец- 
к!я акупанты з вясны 1943 года павял1 шыро- 
К1 я ваенныя дзеянш супроць партызан. У мно- 
пх месцах супроць партызан наюраваны не 
тольк! шматл1к!я спецыяльныя часщ, але 1 кад- 
равыя пяхотныя дыв'ши з прымяненнем тан- 
ка^, ав 1яцьй 1 артылерьй. Напрыклад у ма^ тэ
та га года супроць брансюх партызан дзейшча- 
ла цэлая 40-тысячная арм!я, -у тым л!ку 292-я 
мотапяхотная дыв131я, 707 1 708-ы палк! 492-й 
пяхотнай дыв1зН, 102-я мад’ярская пяхотная 
дыв131я, трупа танкау 18-й танкавай дыв1зи, 
3 Дыв1з1ёны артылерьй 1 7 спецыяльных ба- 
тальёнау па 'барацьбе з партызанам1 пры пад-
ТрЫ М ЦЫ  аВ!ЯЦЫ1.

Да 30 тысяч варожых войска^ пры пад- 
, трымцы танкау, артылерьй 1 бамбардыровачнай 

ав|яцы1 дзейшчаюць супроць адной буйвай 
трупы партызанск1х йтрада^ М'шскай обласць

Супроць партызанскага злучэння Героя Со- 
вецкага Саюза тавлрыша Г. у Смаленскай об
лает дзейшчал! часц1 102-й пяхотнай дыв1зп, 
кавалерыйская брыгада, 787-й, 264-й батальёны 
^нутрлнай аховы, пад агульным камандаваннем 
генерала^ Полле I Гобгартэна, пры падтрым-- 
цы танкау, артылерьй 1 ав 1яцьй.

3 буйным! злучэнням1 войск прац^шка ня- 
слыина змагаюцца I !ншыя партызансюя атра
ды 1 злучэнш на Укратче, у Беларуса, у Сма-
ю



ленскай, Орло^скай, Кдлшшскай 1 Леншград- 
скай абласцях.

Нямецкае камандаванне прымала Усе меры 
да таго, каб перад рашаючым1 падзеям! на 
фронце летам 1943 года забяспечыць безапас- 
насць у сва1м тыле, задушыць партызанск! рух 
шляхам шматлшх буйных ваенных экспеды- 
цый.

Вопыт паказвае, што таюя буйныя экспеды- 
цьи, як правша, маюць сумны вышк для за- 
хопшкау з прычыны высок1х баявых якасцей 
совецк1х партызан 1 поунай перавап 1х так- 
тык! над тактыкай птлераусшх карацеляу.

Напомшм стал1нскую ацэнку тактыш немцау:
«1х тактыка шаблонная, пакольк! яна 1мкнец- 

ца падагнаць падзе1 на фронце пад той або 
шшы параграф статута. Немцы акуратныя 1 
дакладныя у сва1х дзеяннях, кал! абстаноука 
дазваляе- здзяйсняць патрабаванш статута. 
У гэтым IX с1ла. Немцы становяцца бездапа- 
можным!, кал! абстаноука Ускладняецца 1 па- 
чынае «не адпавядаць» таму або шшаму пара
графу статута, патрабуючы прыняцця сама- 
стойнага рашэння, не прадугледжанага стату
там. У гэтым IX асноУная слабасць».

Бяссшле нямецк!х часцей, дзеючых супроць 
партызан, заключаецца 1менна У тым, што яны 
не могуць у вайне супроць партызан дзейш- 
чаць напэуна, па засадзя складзеных дыспазЬ 
цыях, па загадзя складзеных пунктуальных 
планах аперацый, дзе метадычна прадугледжа-

З поўным тэкстам дакумента можна 
азнаеміцца ў бібліятэцы


