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Артыкул раскрывае нераспрацаваныя старонкі гісторыі найстарэйшай маладзёжнай газеты Рэспублікі Беларусь 
«Чырвоная змена» («ЧЗ»). Метад навуковага расследавання дазваляе аднавіць малавядомыя факты, увесці 
ў навуковы зварот новыя. На падставе вывучэння архіўных дакументаў, эксклюзіўных інтэрв’ю са сведкамі гістарычных 
падзей уносяцца дапаўненні ў біяграфію «Чырвонай змены» ваеннага перыяду. Удакладняюцца абставіны спынення 
выхаду «Чырвонай змены» як самастойнага выдання і асаблівасці дзейнасці ў якасці дадатку да газеты «Звязда».
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The article reveals the parts of history of the oldest youth newspaper of the Republic of Belarus “The Red Shift” which have not 
been worked on. The method of research allows to renew the little-known facts and find the new ones. On the base of studying 
the archive documents, exclusive interviews with the facts of historical events the additions to the biography of “The Red Shift” 
of military period are introduced. The article specifies the circumstances of ceasing of publishing “The Red Shift” as an 
independent edition and the features of its activity as the addition to the newspaper “Zvyazda”.
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Сродкі масавай інфармацыі (СМІ) аказва-
юць значны ўплыў на выхаванне і развіццё 
светапоглядных установак моладзевай аўды-
то рыі. Найбольш эфектыўную ролю пры гэтым 
адыгрываюць медыя, непасрэдна арыентава-
ныя менавіта на дадзеную ўзроставую катэго-
рыю. Гісторыя беларускай журналістыкі свед-
чыць, што найбольш дынамічнае фарміра-
ванне гэты сегмент СМІ атрымаў пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года. У лютым 
1918 года ў Вільні ўбачыў свет часопіс «Факел 
коммунизма», у сакавіку 1920 года ў Смален-
ску быў наладжаны выпуск газеты «Звезда мо-
лодежи» [1, с. 124]. Аднак лёс першых бела-
рускіх выданняў для моладзі быў кароткі: вый-
шла толькі па чатыры нумары. Замест «Звезды 
молодежи» пачала друкавацца газета «Моло-
дежь Белоруссии» (убачылі свет тры выпускі). 
Паколькі падрыхтоўка асобных выданняў для 
моладзі прадугледжвала немалыя выдаткі, 
а прафесійных журналістаў не хапала, у пар-
тыйных газетах быў наладжаны выхад мала-
дзёжных тэматычных старонак. У рэспублікан-
скай «Звяздзе», пачынаючы з кастрычніка 
1920 года, штотыднёва рыхтаваўся дадатак 
«Звезда молодежи». Па сведчанні даследчыка 
С. Марцалева, старонкі для моладзі былі 
і ў іншых перыядычных выданнях: «Малады 
араты» («Савецкая Беларусь»), «Красная мо-
лодежь» (бабруйская газета «Коммунист» і магі-
лёўская «Соха і молот»), «Страничка красной 
молодежи» (барысаўская газета «Бедняк»), 
«Юная коммунистическая мысль» («Известия 
Оршанского уисполкома») [1, с. 125]. 

Адной з найбольш вядомых і ўплывовых 
маладзёжных газет Беларусі з’яўляецца «Чыр-
воная змена», якая 21 красавіка 2021 года ад-

значае сто гадоў. Створанае ў няпростых умо-
вах, перыядычнае выданне прайшло склада-
ны шлях, пры гэтым ніколі на працяглы час не 
спыняла свайго існавання. У гады Другой сус-
ветнай вайны «ЧЗ» несла весткі з франтоў, 
натхняла моладзь на барацьбу з ворагам, 
а ў пасляваенны час адной з першых мабі лі-
зоўвала яе на аднаўленне краіны. Архіў газеты 
з’яўляецца ўнікальным летапісам гісторыі най-
больш масавага маладзёжнага руху краіны – 
камсамола Беларусі, а потым Беларускага рэс-
публіканскага саюза моладзі. Нягледзячы на 
працяглае існаванне ў медыяпрасторы, гісто-
рыя «Чырвонай змены» цалкам не вывучана. 
Фрагментарна некаторыя дэталі выхаду «ЧЗ» 
прыводзяцца ва ўспамінах, сабраных Р. Саму-
сенкавай у кнізе, якая выйшла да 75-годдзя 
стварэння маладзёжнай газеты: Г. Шчарбата-
ва, А. Шурпача, Э. Нордмана, У. Лупейкі, С. Ку-
харава, М. Аўрамчыка, А. Барушкі, А. Асіпенкі, 
А. Тоўсціка, Б. Стральцова, У. Мехава, У. Паў-
ла ва [2]. Падчас навукова-практычных канфе-
рэнцый, якія праводзяцца на факультэце жур-
на лістыкі БДУ, да газеты звяртаюцца навукоў-
цы, узгадваецца «Чырвоная змена» і ў асоб ных 
публікацыях сродкаў масавай інфармацыі. Ад-
нак гэтага мала, каб атрымаць поўную інфар-
мацыю аб газеце і ўявіць яе значнасць у сфе-
ры перыядычнага друку Беларусі.

Гісторыя «Чырвонай змены» пачынаецца 
з II Усебеларускага з’езда Камуністычнага саюза 
моладзі, падчас якога было прынята рашэнне 
аб стварэнні моладдзю Беларусі свайго друка-
ванага органа. Менавіта ў дні работы з’езда 
ўбачыў свет першы выпуск «Красной смены» 
(першапачаткова газета выходзіла на рускай 
мове). Па сведчанні супрацоўніцы «Чырвонай 
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змены» Р. Самусенкавай, «першы нумар газе-
ты выпускалі строга сакрэтна. Хацелі зрабіць 
камсамольскаму з’езду “сюрпрыз”. Ведалі пра 
гэты «сакрэт» толькі члены прэзідыума. Але 
дзе ты той сакрэт захаваеш, калі і ў прэзідыуме, 
і ў зале клуба імя К. Маркса, дзе праходзіў 
з’езд, сабраліся шчырыя сябры. І вось «строга 
па сакрэце» перадаецца з вуснаў у вусны хва-
люючая вестка пра тое, што зараз прынясуць 
“нашу газету”» [2, с. 5]. 

З’яўленне сваёй газеты стала знамяналь-
най падзеяй для моладзі, увогуле для перыя-
дычнага друку Беларусі. Першы нумар «ЧЗ» 
пачынаўся са звароту да чытачоў: «Сегодня вы-
ходит первый номер газеты рабоче-крестьян-
ской молодежи «Красная смена». Несмотря на 
все неблагоприятные условия, в которых нахо-
дится Советская республика, несмотря на тя-
желое хозяйственное положение, молодежь 
Белоруссии имеет свой орган» (Красная смена. 
1921. № 1). Захаваліся ўспаміны Героя Савец-
кага Саюза В. Харужай аб тым, як камсамоль-
цы адрэагавалі на першы нумар перыядычна-
га выдання: «Як проста, як добра напісана. Ну, 
зусім так, як мы размаўляем! Гэта было самае 
першае ўражанне. Захапляліся аднадушна, 
чыталі, перачытвалі, паўтаралі асобныя выра-
зы» [Цыт. па: 2, с. 7]. Галоўная рэспубліканская 
газета «Звязда» ў дзень выхаду «Чырвонай 
змены», 21 красавіка 1921 года, апублікавала 
карэспандэнцыю пад назвай «Берегите газе-
ты, их у нас мало», у якой адзначала: «Печат-
ное слово в руках рабочих и крестьян являет-
ся мощным орудием борьбы с классовым вра-
гом. Свое стремление к знанию рабочие 
и крестьяне доказали жаждой к книге и газе-
там, посылая иногда за газетами ходоков за 
десятки верст. И раз рабочие и крестьяне так 
настойчиво жаждут пролетарской печати, мы 
им должны всеми силами ее доставлять в де-
ревни и рабочие кварталы» (Звезда. 1921. 
21 красавіка). У такіх умовах пачала выходзіць 
маладзёжная газета. 

У эксклюзіўным інтэрв’ю, праведзеным 
аўта рам артыкула з рэдактарам «Чырвонай зме-
ны» ў 1974–1980-х гадах, даследчыкам гіс то рыі 
беларускай перыёдыкі, кандыдатам філа ла гіч-
ных навук Уладзімірам Касько, былі ўдаклад не-
ны старонкі дэбютнай біяграфіі «ЧЗ»: першымі 
рэдактарамі маладзёжнай газеты ў розны час 
да 1923 года з’яўляліся М. Шэйнман, С. Кам-
рад, Л. Казлоў (па храналогіі). Сафія Фрай, 
якая ўзначальвала рэдакцыйны калектыў 
з 1923 па 1925 год, апісвае цяжкасці, з якімі да-
вялося сутыкнуцца ў першыя гады існавання 
«ЧЗ»: «Нягледзячы на беднасць друкарні, мы 
стараліся добра аформіць сваю газету, зрабіць 
яе, як тады гаварылі, «зубастай». Фотаздымкаў 
не мелі, але часта карысталіся паслугай ма-
стака. Дарэчы, тады афармленнем усіх мала-
дзёжных выданняў займаўся адзін мастак. Калі 
грошай на аплату яго работы не хапала (а гэта 

здаралася часта), то выручалі нас нашы юнко-
ры» [2, с. 10]. Першапачаткова газета выходзі-
ла раз на тыдзень на чатырох старонках. 
Якасць нумароў адпавядала часу, фотаздым-
каў тагачасныя выданні не змяшчалі. Знешні 
выгляд «Чырвонай змены» добра праілюстра-
ваны самімі журналістамі: «Усялякай добрай 
газеце, усялякай кнізе патрэбны малюнкі, па-
трэбны не толькі для ажыўлення – малюнак 
тлумачыць тэкст, замацоўвае ў памяці прачы-
танае. І нашым камсамольскім газетам малюн-
кі неабходныя. Аднак даць добры малюнак 
куды цяжэй, чым напісаць добры артыкул» 
(Чырвоная змена. 1924. 12 красавіка). Нягле-
дзячы на ўсе цяжкасці, папулярнасць выдання 
расла. Дзякуючы «Чырвонай змене» многія 
слынныя аўтары пачалі свой шлях у вялікую 
літаратуру: П. Броўка, П. Глебка, Г. Бураўкін, 
Р. Барадулін, В. Зуёнак, І. Чыгрынаў і інш. Пры 
газеце было створана першае літаратурнае аб’-
яднанне беларускіх пісьменнікаў «Маладняк». 

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, 
«Чырвоная змена» спыніла сваю дзейнасць. 
Аднак ненадоўга. Выпуск газеты быў адноў ле-
ны ў тыле ворага. Адметна, што, як і цяпер, 
«Чырвоная змена» і «Звязда» мелі агульную 
рэдакцыю: далейшы выхад газеты «Звязда» 
пасля масавых арыштаў журналістаў-падполь-
шчыкаў у акупаваным Мінску (з мая па вера-
сень 1942 года выйшла чатыры выпускі выдан-
ня, пяты быў падрыхтаваны) стаў немагчы-
мым. Асноўнай «прапіскай» найстарэйшых 
газет Беларусі ў перыяд са студзеня 1943 года 
па сакавік (для «Чырвонай змены») і па ліпень 
(для «Звязды») 1944 года стаў Любанскі раён, 
востраў Зыслаў, дзе ў тым ліку размяшчаліся 
Мінскія падпольныя абкамы КП(б)Б і ЛКСМБ, 
Любанскі падпольны РК КП(б)Б, штабы некато-
рых партызанскіх злучэнняў, партызанскі аэрад-
ром, а таксама рэдакцыя любанскай раённай 
газеты «Кліч Радзімы». Над выпускам нумароў 
працавала ўсяго некалькі чалавек: былы рэ-
дактар Любанскай раённай газеты Піліп Кас-
цюкавец, карэспандэнт даваеннай «Советской 
Белоруссии» Георгій Шчарбатаў, супрацоўнікі 
Капаткевіцкай раённай газеты Амяльян Шур-
пач, Аляксандр Сакевіч, Мікалай Курыка і Ніна 
Цылько. Узначальваў абагульненую рэдакцыю 
дзвюх газет даваенны рэдактар «ЧЗ» Міхаіл 
Барашкаў.

Першы падпольны нумар «Чырвонай зме-
ны» выйшаў 31 студзеня 1943 года. Раз на 
тыдзень, па нядзелях, маладзёжнае выданне 
дзялілася інфармацыяй з франтоў, распавяда-
ла пра подзвігі моладзі. Наколькі «баявой» 
была газета, можна меркаваць па наступных 
радках: «Маладыя патрыёты! Не ідзіце з нем-
цамі на ніякія згоды. Трымайцеся, каб вораг не 
пахіснуў вашай упэўненасці ў нашу перамогу, 
каб не завалодаў вамі. Усе на бой з гітле раў-
цамі за вызваленне сваёй Радзімы ад нямец-
кай тыраніі!» (Чырвоная змена. 1943. 11 ліпе-
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ня). На другой старонцы ў нумары падпольнай 
газеты за 29 жніўня 1943 года Уладзімір Ш., 
памочнік камісара па камсамолу энскай пар-
тызанскай брыгады, паведамляе: «Моладзь 
і кам самольцы гараць адным жаданнем – хут-
чэй вызваліць сваю Радзіму ад нямецкай 
няволі. Зварот воінаў-беларусаў да партызан 
і партызанак, да ўсяго беларускага народа, 
поспех Чырвонай Арміі ўзнялі новую хвалю 
баявой актыўнасці» (Чырвоная змена. 1943. 
29 жніўня).

У партызанскай зоне калектыву «Чырвонай 
змены» і «Звязды» часта даводзілася мяняць 
месца дыслакацыі – такія абставіны ваеннага 
часу. Аднак не толькі ў лесе, сярод непралаз-
ных балот, ствараліся падпольныя газеты. Ра-
бота над іх выпускам вялася і ў навакольных 
вёсках, жыхары якіх прадастаўлялі свае хаты 
пад абсталяванне рэдакцыі. Грунтуючыся на 
ўспамінах журналіста А. Шурпача [3, с. 120], 
можна зрабіць выснову, што першы нумар 
«ЧЗ» (і не адзіны) у партызанскай зоне выйшаў 
не на самім востраве Зыслаў, як да нядаўняга 
часу меркавалася, а ў вёсцы Шостая брыгада 
(цяпер Дварэц) Любанскага раёна, у хаце Мар-
фы Мігун. У ходзе гістарычнага расследавання 
аўтар дадзенага артыкула наведала вёску і ад-
шукала хату, дзе размяшчалася падпольная 
рэдакцыя, аб чым сведчыць і адпаведная 
шыльда з надпісам: «Тут у студзені 1943 года 
аднавілі ў падполлі выхад газеты «Звязда» – 
орган ЦК і Мінскага абкама КП(б)Б і «Чырво-
ная змена» – орган ЦК і Мінскага абкама 
ЛКСМБ». На яе ўрачыстым адкрыцці, у маі 
1975 года, акрамя мясцовых жыхароў і самой 
гаспадыні, прысутнічалі рэдактары тагачасных 
«Звязды» і «Чырвонай змены» А. Тоўсцік 
і У. Касько, супрацоўнік падпольнай газеты 
А. Шурпач, а таксама вядомы любанскі края-
знаўца А. Вялічка, які на той час з’яўляўся са-
кратаром партарганізацыі саўгаса «Гарадзя ці-
чы». Праз 40 гадоў пасля гэтай падзеі гісторык 
Анатоль Вялічка ў эксклюзіўным інтэрв’ю 
адзна чыў, што ў гады вайны ў вёсцы Дварэц 
існаваў яшчэ адзін будынак, звязаны з гісто-
рыяй падпольных газет: калі ў хаце Марфы 
Мігун размяшчалася друкарня, то ў суседняй, 
дзе гаспадыняй была Марыя Бубіч, журналісты 
жылі. Як успамінаў супрацоўнік партызанскай 
«ЧЗ» А. Шурпач, умовы работы і побыту былі 
суровыя: «Мы не мелі права нікуды, акрамя 
нашых кватэр, адлучацца, нікому нічога гава-
рыць пра свой занятак. Нам, вядома, не спа-
дабалася ўсё гэта. Пасля шматлікіх паходаў, 
небяспечных аперацый апынуцца ледзь не 
пад арыштам – прыемнасці мала. <…>. Хутка 
мы пераканаліся, што суровыя ўмовы канспі-
рацыі не выдумка, а жорсткая неабходнасць» 
[3, с. 120]. Як высветлілася пазней, мэта налё-
ту – ліквідацыя падпольнай рэдакцыі.  

Падчас навукова-гістарычнага пошуку ста-
ла вядома, што ў хаце, дзе друкаваліся газеты, 

даўно жывуць іншыя людзі, не звязаныя 
з прозвішчам Мігун. На момант візіту аўтара 
даследавання ў вёску (ліпень 2017 года) уда-
лося сустрэцца з сынам М. Мігун. Калі ў хаце 
бацькоў размясцілася друкарня, Леаніду Мігу-
ну было чатыры гады. У артыкуле, апубліка-
ваным у «Звяздзе», прыводзяцца сведчанні 
Л. Мігуна: «Друкавалі «Звязду» і «Чырвоную 
змену» ноччу. Чаму размясціліся ў нашай 
хаце? Бо яна стаяла з краю, каля алешніку: 
пры неабходнасці можна было хутка ўцячы. 
Я помню станок, на якім друкавалі газеты. Ад-
нойчы выпадкова вывернуў шрыфт, ён рассы-
паўся. Пасля таго выпадку партызаны нікога 
да станка не падпускалі» (Звязда. 2017. 9 жніў-
ня). Красамоўная дэталь: журналісты прасілі 
тады зусім малога сына гаспадыні, каб нікому 
не расказваў, што адбываецца ў іх хаце. І ён 
маўчаў. Аднавяскоўцы толькі пасля вайны 
даведаліся, што побач з імі ствараліся дзве вя-
домыя беларускія газеты. 

У канцы сакавіка 1943 года, калі немцы 
зна хо дзіліся непадалёк ад падпольнай рэдак-
цыі, газетчыкі сабралі друкарню і перайшлі 
праз балотны масіў за вёску Дзвесніца. Ва 
ўрочышчы Добры Лес выдалі некалькі нумароў 
як «Чырвонай змены», так і «Звязды». Акрамя 
таго, партызанскія газеты друкаваліся ў вёсцы 
Рэпін, на «астравах і астраўках Чорнага бало-
та» [3, с. 128] (мяркуючы па падзеях, якія там 
адбываліся, гэта і ёсць знакаміты востраў 
Зыслаў), у вёсцы Камсамолец, якая размяш-
чалася ў Старобінскім (цяпер Салігорскім) раё-
не. Пасля вайны назва вёскі не мянялася. 
Сёння гэта невялікі населены пункт, у якім 
жыве некалькі вяскоўцаў. Падчас знаходжання 
там аўтара ў чэрвені 2016 года ў хаце па 
вуліцы Партызанская, 19, дзе выходзілі пад-
польныя газеты, жыла васьмідзесяцігадовая 
Марыя Захараўна Чарнюк. Менавіта ў гэтай 
хаце яна нарадзілася і вырасла, была 8-гадо-
вай дзяўчынкай, калі тут змяшчалася рэдак-
цыя. Журналісты-падпольшчыкі выдатна вало-
далі правіламі канспірацыі: аб гэтым сведчыць 
той факт, што газет, якія выходзілі з-пад дру-
карскага станка, М. Чарнюк ніколі не бачыла. 
Па яе словах, шыльда з пазнакай гістарычнасці 
гэтага месца на хаце вісіць сімвалічна: той 
дом, дзе сапраўды выдаваліся «Звязда» 
і «Чырвоная змена», стаіць побач (пасля вай-
ны з яго зрабілі хлеў, ён захаваўся). Пацвяр-
джае факт размяшчэння падпольнай рэдакцыі 
ў вёсцы Камсамолец і мясцовая жыхарка Ма-
рыя Стасеня, якая на старонках салігорскай 
раённай газеты «Шахцёр» распавядала: 
«У 1944 годзе з-пад Скаўшына прыбылі парты-
заны, сярод якіх – Міхаіл Парфёнавіч Бараш-
каў. Гэта быў высокі чалавек з вялізным чубам. 
Партызаны часта выходзілі на заданні. У той 
час лютавала страшная хвароба – тыф. Хутка 
захварэў на тыф і Міхаіл Парфёнавіч. Дагля-
дала я яго разам з Соф’яй Самусевіч і Аленай 



Весці БДПУ. Серыя 1. 2021. № 1128

Мухай. Мы па чарзе былі каля хворага» (Шах-
цёр. 2010. 21 студзеня).

М. Барашкаў памёр 22 лютага 1944 года. 
Пра апошнія дні яго жыцця ўспамінаў А. Шур-
пач: «Не стала нашага рэдактара, уважлівага 
і чулага дарадчыка, умелага выхавацеля, бяс-
страшнага камуніста… На высокім грудку пад 
трыма стройнымі хвоямі вырас магільны курга-
нок – апошняя даніна жывых загінуўшаму» [3, 
с. 129]. М. Чарнюк расказала, што пасля вайны 
на магілу Барашкава неаднойчы прыязджалі 
з Мінска яго паплечнікі. Не раз тут была і жон-
ка рэдактара. Яе добра памятае жыхарка вёскі 
Доўгае Таццяна Хаміцэвіч, дзяцінства якой 
прайшло ў Камсамольцы: «Пасля вайны жонка 
Барашкава часта ў вёску прыязджала, дагля-
дала пахаванне. Калі не магла прыехаць, тэ-
лефанавала ў школу, і магілкі тыя прыбіралі 
мы. Самі плялі з дзеразы вянкі, рабілі кветкі. 
За гэта нас жонка Барашкава не раз частавала 
цукеркамі» (Звязда. 2016. 18 чэрвеня). Магіла 
рэдактара ў вёсцы Камсамолец дагледжана 
і сёння. Побач з ёй – два пахаванні з надпісам 
«невядомы партызан». М. Чарнюк успамінала, 
што на тыф хварэў не толькі рэдактар. Па сло-
вах сведкі, партызаны, якія ўдзельнічалі ў вы-
пуску падпольных газет, калі даведаліся, што 
побач немцы, знясіленыя, паўцякалі ў лес, дзе 
некаторыя памерлі. Хавалі іх ужо пасля вайны: 
можна меркаваць, што побач з М. Барашкавым. 

У тыле ворага выйшла 48 нумароў «Чырво-
най змены». У сакавіку 1944 года маладзёж-
ная газета адасобілася ад «Звязды» і пачала 
выдавацца ў вызваленым Гомелі, дзе яе ўзна-
чаліў і рэдагаваў да 1952 года Іван Матыль. 
Пасля вызвалення сталіцы выданне белару-
скай моладзі вярнулася ў Мінск. Першы пасля-
ваенны састаў «ЧЗ» складалі ў асноўным 
франтавікі і партызаны, многія з іх былі прафе-
сійнымі газетчыкамі. Увагі заслугоўвае біягра-
фія Амяльяна Шурпача. Яго ўліковую картку 
члена КПСС на адказнае захаванне старшыня 
партыйнага камітэта газеты «Звязда» Іван Ба-
ра ноўскі пасля спынення дзейнасці кам пар тыі 
ў 1993 годзе перадаў вядомаму журналісту 
і даследчыку сучаснай беларускай медыясфе-
ры Таццяне Падаляк. Дакумент сведчыць не 
толькі пра актыўную прафесійную дзейнасць 
журналіста і партызана (нават на пенсіі А. Шур-
пач працаваў у аддзеле пісьмаў газеты «Звяз-
да»), а і пра яго заслугі: быў узнагароджаны 
ордэнам Чырвонай Зоркі, ордэнам Айчыннай 
вайны I ступені, медалём «Партызану Айчын-
най вайны» I ступені, Ганаровай Граматай Вяр-
хоўнага Савета БССР, удастоены звання «За-
служаны работнік культуры БССР». 

Змяняліся эпохі, а газета з кожным нума-
рам умацоўвала свой аўтарытэт. Нягледзячы 
на статус камсамольскай, у сваіх публікацыях 
«Чырвоная змена» закранала сур’ёзныя тэмы, 
рэагавала на ўсе ключавыя падзеі, якія адбы-
ва ліся ў краіне. Цікавая дэталь з гісторыі газе-

ты: з камандзіровачным пасведчаннем журна-
ліста «ЧЗ» на арбіту лятаў вядомы беларускі 
касманаўт двойчы Герой Савецкага Саюза 
Пётр Клімук (Звязда. 2011. 21 красавіка). Вялі-
кую колькасць матэрыялаў для «Чырвонай 
змены» рыхтавалі пазаштатныя карэспандэн-
ты, юнкары. Як зазначае У. Касько, «у тыя гады 
60–70 працэнтаў газетных плошчаў адводзі-
лася пад матэрыялы пазаштатнага актыву. Да-
пус ціць, каб у адным нумары нехта з супра цоў-
нікаў выступіў у газеце двума-трыма артыку-
ламі, на працягу доўгага часу друкаваліся 
адны і тыя ж журналісты – пра гэта нават і рэчы 
не магло быць. Ці не таму «Чырвоная змена», 
якая пазней страціла свайго чытача па гэтых 
прычынах, забылася, на які кантынгент яна 
працуе, скацілася да тыражу трох тысяч экзэм-
пляраў і закончыла сваё існаванне» [4, с. 46]. 

Як самастойнае выданне «ЧЗ» спыніла вы-
хад у красавіку 2002 года. З гэтага часу выпу-
скаецца ў выглядзе дадатку да «Звязды» – як 
і ў гады вайны, два перыядычныя выданні ства-
раюцца ў адной рэдакцыі. З 19 лютага 2009 года, 
калі ўкладка для моладзі атрымала рэгістра-
цыйнае пасведчанне, выдаецца пад назвай 
«Чырвонка. Чырвоная змена». Працягвае выхо-
дзіць пры рэспубліканскай газеце і пасля на-
быцця ёю новага статусу (у лістападзе 2012 года 
быў створаны першы ў краіне медыяхолдынг 
Выдавецкі дом «Звязда», які разам з грамад-
скім аб’яднаннем «Беларускі рэспубліканскі 
саюз моладзі» з’яўляецца заснавальнікам 
«ЧЗ»). Маладзёжны дадатак друкуецца раз на 
два тыдні – па чацвяргах. Сярод асноўных тэм, 
якія закранаюць аўтары публікацый: адукацыя 
і выхаванне моладзі, удзел падрастаючага пака-
лення ў культурнай і навуковай сферах кра іны, 
папулярызацыя здаровага ладу жыцця, праекты 
і захапленні маладых беларусаў. Як слушна 
заўважае даследчык С. Харытонава, «нягле-
дзя чы на тое, што “Чырвоная змена” выходзіць 
у якасці дадатку да “Звязды”, старэйшая ма-
ладзёжная газета заслугоўвае права мець свой 
«твар», уласны візуальны вобраз» [5, с. 236].

Такім чынам, у даследаванні ўдакладня ец-
ца гісторыя адной з самых вядомых і старэй-
шых газет Беларусі «Чырвоная змена». Абаз-
начаныя падчас навукова-гістарычнага пошуку 
дэталі ўносяць істотныя карэктывы ў ваенную 
гісторыю маладзёжнага выдання. Прыведзе-
ныя вышэй факты з біяграфіі першага рэдакта-
ра падпольнай газеты М. Барашкава ўводзяцца 
ў навуковы зварот упершыню. Новыя дэталі, 
выяўленыя ў ходзе працы над артыкулам, 
сведчаць: выданне «ЧЗ» у час Другой сусвет-
най вайны, ва ўмовах нямецка-фашысцкай 
акупацыі Беларусі, прыраўноўвалася да са-
праў днага подзвігу. Газета пасляваеннага часу 
з’яўляецца дакладнай ілюстрацыяй белару-
скага моладзевага руху. Да свайго 50-годдзя, 
у красавіку 1971 года, «за мабілізацыю моладзі 
на выкананне задач гаспадарчага і культурна-
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га будаўніцтва» «Чырвоная змена» была ўзна-
гароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага 
Сцяга. Малады чалавек з яго праблемамі за-

стаецца галоўным героем і сённяшняй «Чыр-
вонай змены», якая ў выглядзе дадатку працяг-
вае выходзіць на старонках газеты «Звязда».
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