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У 2016 г. выйшла у свет манаграф1я Святланы Бурмютр, прысвечаная 
псторыи «Мшскай газеты», якая з 15 красавка 1942 па 28 чэрвеня 1944 г. 
выдавалася у сталщы Генеральнага камюарыята Беларусь -  Мшску. Асноунае 
праблемнае поле даследавання -  у выяуленш ступеш адлюстравання 
у «штодзённай газеце для Беларук», якая з’яулялася трыбунай нацысцкай 
палпыю, щэалогп i прапаганды на гэтай частцы беларускай тэрыторьй, 
планау германскай акупацыйнай улады i гiстарычнай рэчаiснасцi на месцах. 
Даследчыца не толькi прааналiзавала змест 680 нумароу 8-старонкавага 
газетнага матэрыялу, але i выкарыстала базу дакументальных крынiц 
з фондау 12 архiвау Беларусi i Германii. Спроба зазiрнуць, адэкватна ацанiць 
i пераканауча паказаць рэальную карцiну тых падзей вачыма нямецкага 
даследчыка важная сёння не толью для прафесшных ваенных псторыкау, але 
i для шырокай чытацкай аудыторыи, а таксама укх защкауленых, хто хацеу 
бы знайсцi адказы на пакуль што iснуючыя малавывучаныя, дыскусiйныя 
i праблемныя пытаннi «вайны Гiтлера на усходзе»1. Такая праца мае для 
сучаснай беларускай пстарыяграфп асаблiвую навуковую каштоунасць, 
паколькi працягвае справу, распачатую некалькiмi гадамi раней таксама 
нямецюм гiсторыкам Бабетай Квшкерт2.

Кнiга С. Бурмiстр складаецца з 7 глау, у тым лку уводзш i заключэння. 
Такая структура дазваляе аутару пранiкнуць у сутнасць тэматыю, акцэн- 
туючы увагу на важнейшых дэталях гiстарычнага пазнання праблемы. 
З уводнай часткi вынiкае, што галоуны акцэнт даследчыца робiць на падзеях 
мiрнага ж^1цця ва умовах вайны i акупацыi, складаючы iх агульную карцiну 
шляхам паказу фактау з франтавых зводак, закранаючы розныя аспекты з 
гiсторыi асваення нямецкай адмшютрацыяй усходнiх тэрыторый i вырашэння
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пры гэтым неадкладных бягучых задач. Заслугай аутара можна л1чыць тое, 
што у працы яна 1мкнулася выкарыстаць прынцып паунаты крынщ, яюя 
дазвалял1 усебакова праанал1заваць розныя факты у дачыненш да аб’екта 
даследавання. Сярод галоуных задач, што вызначае i паспяхова вырашае 
даследчыца, стаяла адлюстраванне складанасцi i паказ асноунага характару 
падзей, яюя узнiкалi ва умовах незапланаванага працягу баявых дзеянняу на 
усходшм фронце i зменлiвага стану германскай шфармацыйнай палiтыкi на 
самiх акупаваных тэрыторыях. Да лiку асаблiва значных аутар работы 
таксама адносщь задачу прад’яулення трагiчных старонак вайны i драма- 
тычных наступствау германскай акупацьи у Беларусi (с. 35).

У другой (с. 37-79) главе аутар уводзщь чытача у агульны кантэкст, 
паказвае тыя перадумовы, у яюх у германскiм рэйху пасля прыходу да улады 
Гiтлера i усталявання таталiтарнага рэжыму забяспечвалася правядзенне 
унутранай палiтыкi, на што быу скiраваны увесь наяуны патэнцыял апарату 
дзяржаунага друку i нацысцкай прапаганды, у тым лiку вялiкi корпус 
журналютау розных газет. У даследаванш паказана, што пасля усталявання 
аутарытарнай улады цэнтрам правядзення такой палпыю становiцца выда- 
вецтва самой нацысцкай партыi -  НСДАП.

У трэцяй (с. 80-115) i чацвёртай (с. 116-170) главах аутар па-першае, 
знаёмiць чытача, з перадумовамi i асноунымi прычынамi узшкнення новага 
тыпу нацыянал-сацыялiстычнага друку -  акупацыйных газетных выданняу, 
па-другое, раскрывае гэтую з’яву на прыкладзе «Мшскай газеты» як адной 
з неад’емных частак «вялiкай нямецкай сям,i замежных газет» (с. 80). 
У першым выпадку новы тып нямецкiх органау друку разглядауся як крынiца 
праверанай шфармацый i сродак вырашэння актуальных задач, чым ствара- 
лiся надзейныя «масты з радзiмай» (с. 83). Ва умовах распачатай у Еуропе 
вайны, як адзначае С. Бурмютр, журналюты прыкладалi намаганнi для таго, 
каб вытлумачыць правядзенне маштабнага тэрору на акупаваных тэрыто
рыях. У друпм выпадку аутар разглядае псторыю стварэння i структуру 
мiнскага выдавецтва i друкарнi з iх нямецкiм персаналам, галоуным рэдак- 
тарам, рэдактарамi i асобнымi журналiстамi «Мiнскай газеты», а таксама 
этзадычна паказвае лёс мясцовага насельнiцтва, у тым лiку яурэяу i ваенна- 
палонных. У працы зроблены важны вывад: пераслед, эксплуатацыя, ства- 
рэнне гета i лшвщацыя беларускiх i дэпартаваных яурэяу так i не сталi адной 
з важных тэм для газетных карэспандэнцый.

У пятай главе (с. 171-210) аутар спрабуе устанавщь ступень залежнасщ 
памiж зместам нямецкай 8-старонкавай штодзённай газеты, з аднаго боку, 
i мэтавымi групамi чытачоу -  з другога. Шырою спектр тэматыкi патрабавау 
яе усебаковага адлюстравання, аднак недахоп прафесшных журналiстау у рэ- 
дакцыу а таксама палiтычныя рамкi падачы матэрыялау на старонках газеты 
не заусёды дазвалялi гэта рэалiзаваць у поунай меры. Журналiстам часта 
прыходзшася выконваць заданнi разам з iншымi службамi Генеральнага 
камiсара В. Кубэ, а таксама ва установе прапаганды Мшска, асновай якiх 
з,яулялiся выключна нацыянал-сацыялiстычная палiтыка, iдэалогiя i прапа- 
ганда (с. 200).



У шостай главе (с. 211-326), самай вялкай у плане аб’ёму i асабл1ва 
важнай па сутнасцi раскрыцця тэмы, С. Бурмiстр вырашае сваю галоуную 
задачу, паказвае тыя складанасщ, якiя пастаянна павiнны былi пераадольваць 
работшю выдавецтва i журналiсты «Мшскай газеты» у працэсе рэканст- 
рукцый галоуных сюжэтау паусядзённага жыцця ва умовах нарастання 
праблем i супярэчнасцей, узнкаючых на усходшм фронце i патрабуючых 
унясення пэуных змяненняу у германскую акупацыйную палiтыку.

У адносшах да вайны i германскай акупацый Еуропы (c. 211-226) журна- 
люты газеты зыходзiлi з iдэi ix легiтымацыi, бачылi у гэтым аснову для 
стварэння новай карщны будучага. Таму газета павшна была падтрымлiваць 
мiф пра тое, што ахвярнасць, рашучасць i гатоунасць усix i кожнага выкон- 
ваць любыя задачы, пастауленыя зверху, прывядуць у канчатковым вынiку да 
дасягнення доугачаканай перамоп. Для гэтага на старонках газеты вайна i 
акупацыя сталi галоунымi тэмамi публiкацый, у якix журналюты iмкнулiся 
легiтымiзаваць факты ваеннага захопу усходне-славянскк зямель, паказаць 
абгрунтаванасць усталявання германскага як цывiльнага, так i вайсковага 
кiравання, а таксама маляваш карцiну будучага для «новай Еуропы» пад 
германскiм панаваннем.

Разглядаючы шшы бок пытання, аутар ставiць у цэнтр даследавання 
рэальнае становiшча тых, хто апынууся пад германскай акупацыяй у 
Беларуси Так, у дачыненш да яурэяу журналiсты выкарыстоувалi адзiны 
падыход -  паказвал ix выключна як варожыя элементы акупаванага 
грамадства. Пры гэтым на старонках газеты замоучвалюя щ падавалiся 
у iншым святле рэальныя факты нацысцкай палiтыкi антысемiтызму i гвалту, 
якiя з першых дзён вайны стаи тыповай з’явай на захопленай тэрыторый 
Беларусi.

Важнае месца у апошняй главе займаюць агульныя замалёукi пра бела- 
русау, яюя знаxодзiлi сваё адлюстраванне на старонках «Мшскай газеты» 
(с. 271-313). Кажучы пра беларусау, журналiсты выкарыстоувалi наступнае 
азначэнне -  «невядомы еурапейскi народ». Для яго германская акупацыя 
падавалася як акт «вызвалення» ад савецкага панавання i «бальшавiцкага 
ярма». Аднак у карщну, створаную журналiстамi на старонках газеты, iм пас
таянна прыходзшася уносiць iстотныя змены. Сярод прычын гэтага -  парты- 
занская барацьба, якая сведчыла аб фактах супращулення заxопнiкам мяс- 
цовага насельнщтва, паказвала ix жаданне весцi барацьбу за сваё вызваленне. 
Але гэтыя факты толькi мiмаxодам закраналiся на старонках газеты, як i факты 
гвалту з боку акупантау у адносшах да мiрнага насельнiцтва. На гэтым фоне 
разгортвалася прапагандысцкая работа, у фокусе якой быьш антыбальшавiзм 
i антысемiтызм, паказвалася моц сапрауднай партызанскай барацьбы, якую 
вялi «беларусы-бальшавкк, акружаныя чырвонаармейцы i радыкальныя 
камкары, палiтычныя i крымiнальныя элементы, а таксама яурэ^ Пры гэтым 
палпычная i патрыятычная матывацыя мясцовага супращулення падавалася 
у шжывай iнтэрпрэтацыi, са спасылкамi на афiцыйную устаноуку, праз якую 
на старонках газеты гучаш тэрмшы «бандыты», «крымiнальныя злачынцы»,



«рабаушю», «бальшавщюя недачалавею», «марадзёры», «асацыяльныя 
элементы» i шш. Таксама аутар даследавання адзначае, што на старонках 
газеты не знаходзш поунага адлюстравання карныя аперацьи, што пра- 
водзiлiся у дачыненнi да партызан i мiрнага насельнiцтва на тэрыторыi 
Беларусi. Як падкрэслена у працы, пра гэта на старонках газеты не было 
шводнага паведамлення (с. 292).

Значнае месца на старонках «Мшскай газеты» займала тэма працы бела- 
русау пад юраунщтвам новай улады, у першую чаргу рэфармаванне савец- 
кай калгаснай сiстэмы. Таму цэнтральнай задачай для нямецкай улады, як 
пра тое паведамлялi матэрыялы друку, з’яулялася максiмальнае выкарыста- 
нне такой галшы, як сельская гаспадарка акупаванай Беларуси Сярод прабле- 
матыкi часцей за усё сустракалася прапаганда «новага аграрнага парадку», 
аснову якога павiнна складаць шдывщуальная сялянская гаспадарка. Гэтыя 
i штттыя захады цывiльнай улады характарызавалюя як «аднауленчыя работы» 
у Беларуси

Да тэм, якiя даволi абмежавана траплялi на старонкi «Мiнскай газеты», 
належалi праблемы паусядзённага жыцця мiрнага насельнiцтва, у тым лiку 
працоунай занятасцi, безгаспадарлiвасцi, рэлiгiйнага веравызнання беларусау, 
пытаннi аховы здароуя. Як адзначае аутар, на старонках газеты лакальныя 
тэмы абмяркоувалiся менш iнтэнсiуна i не так падрабязна, а перадавалюя 
толькi фрагментарна. Тады як захады беларусау да стварэння уласных орга- 
нау самакiравання выклiкалi журналiсцкi штарэс i былi адлюстраваны 
у шматлшх карэспандэнцыях (с. 300-301).

У заключэнш С. Бурмiстр спрабуе вызначыць рэальнае месца «Мiнскай 
газеты» сярод шшых акупацыйных газет, якiя выходзiлi у 14 краiнах Заход- 
няй i Усходняй Еуропы. Гэта была не толью новая медыйная прастора, але 
i орган прапаганды палiтыкi нацыянал-сацыялiзму. Кажучы пра эфект 
уздзеяння газеты на мясцовае насельнщтва, даследчыца звяртаецца да выказ- 
ванняу аднаго з вщавочцау тых падзей -  акадэмжа АН БССР М. М. Hi- 
кольскага, якi рэзка негатыуна характарызавау нямецкi друк у Мiнску 
у 1942-1944 гг. (с. 334). Мiж тым, як сцвярджае аутар, выкананую працу 
нельга разглядаць як цалкам завершанае даследаванне акупацыйнай «што- 
дзённай газеты для Беларуси, а хутчэй толью як новы iмпульс для далейшага 
вывучэння тэмы. З гэтым можна цалкам пагадзiцца, асаблiва з улжам 
магчымасцi правядзення параунаучага аналiзу гiсторыi адлюстравання 
падзей штодзённага жыцця на яе старонках, з аднаго боку, а з другога -  на 
старонках 16 шшых акупацыйных перыядычных выданняу Мшска i усёй 
Беларусi, агульны штодзённы наклад яюх амаль у 4 разы перавышау наклад 
«Мiнскай газеты».

Што датычыцца аутара манаграфii С. Бурмiстр, то яе можна па праву 
назваць вядучым нямецкiм экспертам па акупацыйным друку у Беларусi, тады 
як беларусюя даследчыкi у чарговы раз пазбавш сябе магчымасцi навуко- 
вага пазнання адной з малавядомых старонак беларускай ваеннай гiсторыi -  
больш ч^1м двухгадовай гiсторыi «Мiнскай газеты».


