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АД РЭДАКЦЫІ

НОВЫЯ тЭНДЭНЦЫІ Ў АсьВЯтЛеНьНІ 
ПАДзеЯЎ ВОсеНІ 1939-ГА

Сёлетняе адзначэньне ўгодкаў узьяднаньня беларускага народу 
атрымалася асаблівым. І справа не ў юбілейнай даце — 70-х угод-
ках той падзеі. Неспадзявана ў афіцыйных беларускіх СМІ пачалі 
зьяўляцца наўпроставыя ці ўскосныя згадкі пра праект стварэньня 
ў верасьні 1939 году “Заходне-Беларускай Рэспублікі” са сталіцай у 
Пінску. Раней такога не дазвалялася і пра ЗБР можна было пачытаць 
хіба што ў эміграцыйнай перыёдыцы (таронцкі “Беларусі голас” 1970-х 
гадоў) ды ў шэрагу публікацый у недзяржаўным друку ў 1990-я гады. 
Дык што ж здарылася? Выпадковасьць гэта ці тэндэнцыя?

З віншаваньнем з нагоды 70-х угодкаў узьяднаньня Заходняй 
Беларусі з БССР выступіў кіраўнік дзяржавы, які адзначыў: “Няглед-
зячы на розныя меркаваннi i ацэнкi падзей, звязаных з гэтай датай, 
бясспрэчны факт: у вынiку ваеннай аперацыi адбылося ўз’яднанне 
штучна падзеленага беларускага народа, што з’явiлася актам гiста-
рычнай справядлiвасцi… Беларусы атрымалi магчымасць развiваць 
дзяржаўнасць у рамках адзiнага нацыянальна-тэрытарыяльнага 
ўтварэння”.1 

Зададзены тэзіс пра “акт гістарычнай справядлівасьці” праходзіў 
амаль праз усе публікацыі ў дзяржаўных СМІ. Адзначаўся таксама 
“рашучы крок у бок тэрытарыяльнага адзінства і этнічнай кансалі-
дацыі беларускай нацыі”.2 

Афіцыйны часопіс “Беларуская думка” арганізаваў круглы стол 
“Цярністы шлях уз’яднання” (2009, № 9, верасень, б. 18-27), да ўдзелу 
ў якім запрасіў гісторыкаў і грамадзкіх дзеячоў (напрыклад, кіраўніка 
ТБМ Алега Трусава), што забясьпечыла прысутнасьць розных погля-
даў і меркаваньняў. Праўда, высновы не разыходзіліся з афіцыйнай 
пазіцыяй. “Гэтая падзея па праву можа прэтэндаваць на статус 
агульнанацыянальнага свята для ўсіх беларусаў, для ўсіх грамадзян 
Рэспублікі Беларусь, незалежна ад іх палітычных поглядаў і ідэалагіч-
ных прыхільнасцей”, — мяркуе рэдакцыя “Беларускай думкі” (б. 18).

Галоўнай жа падзеяй верасьня стаў дакумэнтальны фільм тэле-
канала СТВ “Спякотная восень 39-га”.3  Фільм цікавы, з прэтэнзіяй 

� Віншаванне Прэзідэнта Беларусі з 70-годдзем уз’яднання Заходняй Беларусі з 
БССР // Звязда, 2009, 17 верасьня, № 175.
2 Беларуская думка, 2009, № 9, верасень, б. 27.
3 “Жаркая осень 1939-го”.  Першая серыя. СТВ, 2009, 16 верасня. 20.30. 
Працягласьць — гадзіна; Другая серыя. СТВ, 2009, 17 верасьня. 20.30. 
Працягласьць — гадзіна. Рэжысёр-пастаноўшчык — Андрэй Лескін.
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на аб’ектыўнасьць. Аўтары парупіліся адшукаць нямала сьведкаў 
тых падзеяў ды грунтоўна пагаварылі з экспертамі. Але найбольш 
нас зацікавіла выказваньне кандыдата гістарычных навук, выклад-
чыка Гродзенскага дзяржуніверсытэта імя Я. Купалы Ўладзімера 
Ягорычава, якое патрапіла ў першую серыю фільма: “Гітлер пісаў 
Сталіну: Калі СССР не выступіць, то Нямеччынай будзе створана 
“астатачная польская дзяржава” і беларуская дзяржава — палеская 
беларуская рэспубліка, і яе кіраўніцтва было ў Пінску. Тыя хлопцы, 
якія з БНР павыходзілі. Яны былі гатовыя апрануць гітлераўскія 
павязкі і быць буфернай дзяржавай”.4 

Сінхронна ў газэце “Звязда” зьявілася інтэрвію дырэктара Інсты-
тута гісторыі Аляксандра Кавалені5, у якім ён разважаў “пра 1939 
год, пра ўз’яднанне Заходняй і Усходняй Беларусі, пра лёс Беларусі 
і беларускага народа”. 

Самае цікавае і важнае, што сказаў А. Каваленя, — гэта згадка 
пра плян стварэньня “буфэрнай беларускай дзяржавы”. Раней нічога 
падобнага афіцыйная навука сабе не дазваляла:

4 Адзначым, што Ўл. Ягорычаў ня першы раз згадвае пра ЗБР. Але раней ён 
прыпісваў паўстанцам не прагітлераўскую арыентацыю, а толькі “антысавецкія 
пазыцыі”. Гл.: Егорычев В. Нуждается ли правда в интерпретациях? К 60-летию 
начала Великой Отечественной войны? // 7 дней (Мінск), 2001, 2 чэрвеня, № 22.
5 Крыжовы шлях нацыянальнага Ўз’яднання // Звязда, 2009, 17 верасьня, № 175; 
http://www.zviazda.by/ru/issue/article.php?id=43305
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“Каб прымусiць СССР 
увесцi войскi ў заходнiя 
вобласцi Беларусi i Ук-
раiны, нацысцкiя лiдары 
выкарысталi палiтычны 
шантаж. У Маскву было 
накiравана пасланне, у 
якiм гаварылася, што 
Германiя прыпынiць на-
ступленне супраць Поль-
шчы, а на яе ўсходнiх 
землях будуць створа-
ны буферныя дзяржавы 
(беларуская i ўкраiнс-
кая). У адказ у Берлiн 
была накiравана таксама 
жорсткая заява, у якой 
падкрэслiвалася, што ў 
выпадку прыняцця гер-
манскiм бокам такога 
рашэння, Савецкi Саюз 
наогул не распачне ваен-
ных дзеянняў”.6 

Трывожыць гэтая спро-
ба зьвязаць “праект ЗБР” 
з гітлераўцамі. Значную 
частку паўстанцаў скла-
далі заходнебеларускія 
камуністы і іх прыхільнікі, 
а таксама грамадоўцы ды 
іншыя левыя, якія былі 
антыфашыстамі. Кантак-
ты зь нямецкай выведкай 
маглі мець некаторыя ат-
рады беларускіх нацыяналістаў, якія таксама ўдзельнічалі ў паўстаньні 
і, нібыта, атрымалі ад немцаў зброю. Беларусы-агенты Абверу былі 
інфільтраваныя ў паўстанцкія атрады, у тым ліку і ў атрад галоўнага 
камандзіра Івана Тарасюка ды тайком перадавалі весткі ў нямецкі 
штаб.7  Аднак з-за гэтага нельга абвінавачваць у сувязях зь немцамі 
ўвесь паўстанцкі рух, які меў антыфашысцкі і антыпольскі характар, і 
па сутнасьці сваёй ня быў антысавецкім. 

АД РЭДАКЦЫІ

Крыж каля праваслаўнай царквы ў 
в. Вялікія Шылавічы Слонімскага 

раёну ў памяць закатаваных у 
верасьні 1939-га

6 Звязда, 2009, 17 верасьня, № 175.
7 Ёрш С., Горбік С. Беларускі Супраціў. — Львоў, 2006, б. 16-17.
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З боку некаторых незалежных дасьледчыкаў чуліся супрацьлеглыя 
меркаваньні. Прафэсар Анатоль Грыцкевіч заявіў, што “сьвяткаваць 
гэты дзень проста непрыстойна”.8  Шмат гаварылася пра савецкія 
рэпрэсіі ня толькі супраць палякаў, але і беларусаў. Прычым актуалі-
завалася тэма Катыні і беларусаў, якія там былі расстраляныя побач 
з палякамі.

“Амаль чвэрць расстраляных НКУС у Катыні афіцэраў польскай 
арміі былі беларусамі. Пра гэта заявіў кандыдат гістарычных навук, 
даследчык савецкіх рэпрэсій на Беларусі Ігар Кузняцоў 11 снежня ў 
Мінску падчас дыскусіі, прысвечанай 70-годдзю пачатку Другой сус-
ветнай вайны”, — паведамляе інфармагенцтва БелаПАН.

Паводле слоў Кузьняцова, з 4421 афіцэра польскай арміі, расстра-
лянага НКВД у Катыні пад Смаленскам у красавіку-траўні 1940 году, 
1059 зьяўляюцца беларусамі. 

Таксама сёлета дзяржаўная прэса пачала згадваць пра ахвяраў 
бальшавіцкіх актывістаў (“сялянска-работніцкіх гвардзейцаў”), якія ў 
верасьні 1939-га амаль па ўсёй Заходняй Беларусі забівалі асаднікаў, 
чыноўнікаў, паліцыянтаў, вайскоўцаў, сьвятароў і звычайных грамад-
зян. Гэтыя самасуды доўгі час замоўчваліся і толькі ў недзяржаўным 
друку зьяўляліся асобныя матэрыялы. Праваслаўная Царква мае на-
мер кананізаваць загінулых сьвятароў. У верасьні 1939 г. у Ваўкавічах 

8 Грыцкевіч А.: сьвяткаваць 17 верасьня — непрыстойна //Радыё Свабода, 2009, 
17 верасьня.
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пад Наваградкам па-зьверску забілі праваслаўнага сьвятара Мікалая 
Нядзьвецкага, а ў Вялікіх Шылавічах на Слонімшчыне айца Андрэя 
Куца. Сёлета адбыліся хросныя хады, удзельнікам якіх сьведкі і сьвя-
тары распавядалі пра зьверствы верасьня 1939-га. А на Слонімшчыне 
вайскоўцы нават спрабавалі адшукаць магілу закатаваных а. Куца і 
яго жонкі.9 

Відавочна, што ў спробе “пераасэнсаваць” падзеі верасьня 1939 
г., цяперашнія ідэолагі ад улады дзейнічаюць як недасьведчаныя 
сапёры на мінным полі. У гэтым сэнсе вельмі характэрны “праграм-
ны” артыкул Алега Праляскоўскага і Льва Крыштаповіча ў газэце 
“Звязда”.10 “…беларусы цалкам законна і справядліва лічылі польскі 
рэжым акупацыйным, а палякаў — акупантамі. І з акупантамі вяла-
ся сапраўдная вайна”, — пішуць яны і распавядаюць пра барацьбу 
КПЗБ і партызанскага атрада чэкіста Кірылы Арлоўскага. А побач з 
гэтым згадваюць ліст-ультыматум “атамана Гродзеншчыны Германа 
Шыманюка Пілсудскаму аб спыненні жорсткіх рэпрэсій у дачыненні 
да беларусаў…”. “Гэта пісьмо, копія якога была паслана старшыні 
Лігі Нацый, узварухнула Еўропу. Еўрапейская грамадская думка да-
ведалася, якія жудасныя злачынствы ўчыняла польская рэакцыя ў 
Заходняй Беларусі”, — сьведчаць Праляскоўскі і Крыштаповіч. 

На жаль, насамрэч той ліст Еўропу не ўзварухнуў. Сам Шыманюк, 
які, дарэчы, падначальваўся ўраду БНР за мяжой, і адначасова быў 
агентам ГПУ, мусіў уцякаць у БССР. Цікава было б даведацца, па якіх 
працах рыхтуюць свае артыкулы працаўнікі-“ідэолагі”.

АД РЭДАКЦЫІ

9 Прокофьев И. В память о священнике // Слонімскі веснік, 2009, 12 верасня, 
№ 104.
10 Праляскоўскі А., Крыштаповіч Л. На нянавісці і фальсіфікацыі гісторыі 
дэмакратыі не пабудуеш // Звязда, 2009, № 175, 17 верасня.



8

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

Анатоль Міцкевіч

ПЛЯН стВАРЭНьНЯ БеЛАРУсКАГА 
ВАЙсКОВАГА зЛУчЭНьНЯ Ў 

чЫРВОНАЙ АРмІІ Ў 1944 ГОДзе 
Падчас Другой сусьветнай вайны ў складзе Чырвонай Арміі ваявалі 

сотні тысяч беларусаў, але беларускія нацыянальныя фармаваньні 
зь іх так і не былі створаныя. Аднак, як высьвятляецца, такія спробы 
былі, і неаднойчы. 

У БССР т. зв. беларускія нацыянальныя фармаваньні Чырвонай 
Арміі існавалі з пачатку 1920-х да сярэдзіны 1930-х гадоў. Яны кам-
плектаваліся жыхарамі Беларусі, беларусы складалі значны адсотак 
малодшых камандзіраў і каля паловы сярэдніх і старэйшых каман-
дзіраў. У гэтых фармаваньнях ужывалася беларуская вайсковая 
тэрміналёгія. Аднак падчас сталінскіх масавых рэпрэсій у 1935-38 гг. 
Чырвоная Армія стала пераводзіцца з тэрытарыяльнага на кадравы 
прынцып арганізацыі і камплектаваньня, беларускія нацыянальныя 
фармаваньні спынілі сваё існаваньне.1 

Нацыянальныя часьці Чырвонай Арміі зноў пачалі фармавацца ў 
жніўні 1941 году паводле рашэньня Дзяржаўнага камітэту абароны. 
Першай была латышская стралковая дывізія. Пазьней зьявіліся ад-
дзелы азербайджанскія, армянскія, грузінскія, летувіскія, эстонскія, 
казахскія, узбецкія, кіргізскія, таджыкскія, туркменскія, калмыцкія, 
башкірскія, чачэна-інгушскія, кабардзінскія, і нават кітайскія і карэй-
скія.2 А вось беларускіх, як і ўкраінскіх, не было. 

Упершыню пра неабходнасьць фармаваньня беларускіх нацы-
янальных часьцей у Чырвонай Арміі заявіў летам — у пачатку восені 
1942 г. падчас перамоваў з прадстаўнікамі савецкай выведкі кс. В. 
Гадлеўскі. Больш таго, ідэоляг беларускага нацыянальнага Супра-
ціву патрабаваў гэтага ў Масквы. Таксама ён патрабаваў дазволу на 
фармаваньне ў СССР “беларускай нацыянальнай арміі, што будзе 
ваяваць зь немцамі пад кіраўніцтвам ангельцаў”.3  Такі варыянт 

� Літвін А., Паўлаў Я. Беларусы: нацыянальныя і тэрытарыяльныя вайсковыя 
фарміраванні (1917 — 1941гг.) // Наша слова, 1994, 2 лістапада, № 44.
2 Як сьведчыць генэрал-маёр В. Градасельскі, савецкае кіраўніцтва пайшло 
на гэты крок выключна з-за цяжкай сытуацыі на франтах з мэтай “дадатковай 
мабілізацыі людзкіх рэсурсаў”. Гл.: Градосельский В. Национальные воинские 
формирования в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал, 
2002, № 1; http://www.voina.com.ru/index.php?p=33
3 Ёрш С., Горбік С. Беларускі Супраціў. — Львоў, 2006, б. 71.
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польскай арміі генэрала Андэрса. Наіўна было б спадзявацца, што 
савецкае кіраўніцтва пойдзе на такі крок пасьля “польскага эксперы-
мента”. Магчыма, В. Гадлеўскі кіраваўся прынцыпам “прасі большае, 
атрымаеш меншае” г. зн. беларускія нацыянальныя часьці ў Чырвонай 
Арміі. Аднак перамовы зайшлі ў тупік і ўсе кантакты былі спыненыя да 
пачатку кастрычніка 1942 г, а 24 сьнежня таго ж году Вінцэнт Гадлеўскі 
быў расстраляны нацыстамі.

Паколькі перамовы прадстаўнікоў савецкіх спэцслужбаў з В. 
Гадлеўскім, як лідэрам беларускага нацыянальнага Супраціву, пра-
ходзілі ў час, калі сытуацыя для Чырвонай Арміі на фронце была 
вельмі цяжкай (гэта ў лістападзе 1942 г. адбудзецца акружэньне 
нямецкіх войскаў пад Сталінградам), дык Масква была зацікаўленая 
ў гэтых кантактах, бо спадзявалася, што беларуская кансьпірацыя і 
партызанскі рух актывізуюць дывэрсійную дзейнасьць на нямецкіх ка-
мунікацыях. Адпаведна на працягу некалькіх месяцаў В. Гадлеўскаму 
мусілі даваць нейкія абяцаньні, а, магчыма, рабіліся і рэальныя заха-
ды. Прынамсі, ёсьць згадка, што якраз у 1942 годзе першы сакратар 
ЦК КП(б)Б Панцеляймон Панамарэнка ўнёс, верагодна, у Дзяржаўны 
камітэт абароны СССР “прапанову аб стварэньні Беларускай Арміі” 
(глядзі дакумэнт, які друкуецца ніжэй). 

Наступная спроба стварэньня беларускіх нацыянальных часьцей 
у Чырвонай Арміі адносіцца да пачатку 1944 году. Савецкае кіраўніц-
тва якраз плянавала правесьці ў лік заснавальнікаў Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый Беларусь і Ўкраіну, каб СССР “ня быў там у адзіно-
це”. Таму давялося тэрмінова рабіць бачнасьць таго, што БССР і ЎССР 
— “сувэрэнныя дзяржавы”, а г. зн. ствараць наркаматы замежных 
спраў і абароны. Ужо напрыканцы студзеня 1944 г. чарговы пленум ЦК 
УКП(б) ухваліў прапановы Саўнаркама СССР “Аб пашырэньні правоў 
саюзных рэспублік у галіне абароны і зьнешніх стасункаў”. 1 лютага 
1944 г. на сесіі Вярхоўнага Савета СССР былі прынятыя законы “Аб ут-
варэньні вайсковых фармаваньняў саюзных рэспублік і пераўтварэньні 
ў сувязі з гэтым Народнага камісарыяту абароны з агульнасаюзнага 
ў саюзна-рэспубліканскі” і “Аб прадстаўленьні саюзным рэспублікам 
паўнамоцтваў у сферы зьнешніх стасункаў і аб пераўтварэньні ў сувязі 
з гэтым Народнага камісарыяту замежных спраў з агульнасаюзнага ў 
саюзна-рэспубліканскі народны камісарыят”.4 

Адказнасьць за ўкамплектаваньне нацыянальных вайсковых фар-
мацыяў асабістым складам, транспартам ды іншым ускладвалася на 
рэспублікі. За кошт іх рэсурсаў мусіла адбывацца разьмяшчэньне і 
матэрыяльнае забесьпячэньне нацыянальных часьцей і злучэньняў 

4 Гриневич В. Как Украину к вступлению в ООН готовили. Сталинская 
«конституционная реформа» военной поры // Зеркало недели (Кіеў), 2005, № 
41, 22-28 кастрычніка; http://www.zn.ua/3000/3150/51558/
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да поўнага фармаваньня і перадачы ў склад Чырвонай Арміі.5 
11 сакавіка 1944 г. быў прызначаны народны камісар абароны 

Ўкраіны — генэрал-лейтэнант В. Герасіменка. Была распрацаваная 
структура рэспубліканскай Арміі Ўкраіны і наркамата абароны, сфар-
маваны яго штат. 6  Праўдападобна, такія ж захады рабіліся і кіраўніц-
твам БССР, аднак пра гэта практычна няма ніякай інфармацыі. Вядома, 
што 24 сакавіка 1944 г. у БССР быў створаны саюзна-рэспубліканскі 
Народны камісарыят замежных спраў.7   Верагодна, у гэты ж час мог 
быць створаны і народны камісарыят абароны.

Дасьледчык Вадзім Дзеружынскі згадвае пра праект пастановы 
Дзяржаўнага камітэту абароны СССР аб стварэньні дзьвюх беларускіх 
арміяў (пасьля правак — адной). Адна з дывізіяў мусіла атрымаць імя 
Кастуся Каліноўскага. Фармаваньне беларускай арміі плянавалася да 
верасьня 1944 г. Аднак, як сьцьвярджае В. Дзеружынскі, пастанова 
так і не зьявілася.8

Дакумэнт, які публікуецца ніжэй, толькі крыху прыадчыняе заслону, 
наперадзе яшчэ далейшыя пошукі архіўных матэрыялаў. Зазначым 
толькі, што фармаваньне беларускіх, як і ўкраінскіх нацыянальных вай-
сковых часьцей, не пачалося. Гэты праект застаўся толькі на паперы 
для “зьнешняга” (справа “сувэрэнных дзяржаваў”-сябраў ААН), так і 
“ўнутранага” карыстаньня. У апошнім выпадку савецкае кіраўніцтва 
спадзявалася ўвесьці дэзарганізацыю ў шэрагі нацыянальных рухаў 
Супраціву, якія рыхтаваліся да антысавецкага змаганьня альбо ўжо 
і вялі яго, ды стварыць ілюзію зьменаў у савецкай нацыянальнай 
палітыцы.  

САКРАТАРУ  ЦК  КП (б) бЕЛАРУСІ

Таварышу ПАНАМАРЭНКА  П. К.
Пасьля дэталёвага вывучэньня ў ЦК УКП (б)* і Беларускай вайс-

ковай акрузе пытаньня аб стварэньні нацыянальных вайсковых фар-
маваньняў, лічу неабходным выкласьці Вам меркаваньне Вайсковага 
аддзела ЦК КП (б) Б.

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ

*Цэнтральны камітэт Усесаюзнай камуністычнай партыі (бальшавікоў).
5 Градосельский В. Национальные воинские формирования в Великой 
Отечественной войне // Военно-исторический журнал, 2002, № 1; http://www.
voina.com.ru/index.php?p=33
6 Ростов В. Как СССР вступал в НАТО // Секретные исследования (Мінск), 2009, 
№ 17. Верасень.
7 История МИД Беларуси // http://www.mfa.gov.by/ru/about/
8 Деружинский В. Тайны беларуской истории. — Минск: ФУАинформ, 2009, б. 
520-521.
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У ЦК УКП (б) і ва Ўпраўленьні кадраў Чырвонай Арміі (са словаў 
т. Смародзіна) ніякіх указаньняўаб камплектаваньні вайсковых фар-
маваньняў няма. Незалежна ад гэтага, ёсьць прамая неабходнасьць 
прасіць дазволу ДКА* распачаць стварэньне вайсковых фармаваньняў 
у Беларусі. 

Пастаноўка гэтага пытаньня выклікаецца наступнымі абставінамі:
1) Утварэньне Беларускага вайсковага злучэньня ў перыяд Айчын-

най вайны, якое будзе змагацца за вызваленьне беларускай зямлі 
ад нямецкіх захопнікаў, будзе мець вялікае вайскова-палітычнае і 
гістарычнае значэньне. Гэтае злучэньне стане асновай і пачаткам 
вайсковага фармаваньня ў Беларусі. На баявых традыцыях будуць 
выхоўвацца новыя фармаваньні.

2) Такія рэспублікі, як Прыбалтыйскія, Казахская, Грузінская і інш., 
якія маюць значна менш магчымасьцяў, аднак яны маюць свае нацы-
янальныя вайсковыя фармаваньні, пры тым некаторыя зь іх створаныя 
ў перыяд Айчыннай вайны.

У Беларусі, на тэрыторыі якой разгарнулася бітва за вызваленьне 
яе ад нямецкіх захопнікаў, пытаньне стварэньня зараз жа беларускай 
нацыянальнай арміі становіцца актуальным і мэтазгодным.

3) Вайсковае злучэньне, якое будзе сфармаванае з беларусаў за 
кошт рэзерва і партызанаў, пры вялізнай дапамозе, якую будзе аказ-
ваць ЦК КП (б) Б і Беларускі ўрад, стане ўнушальнай сілай на адным 
з франтоў Беларусі. Гэта Вы выказвалі ў 1942 годзе, калі ўносілі 
прапанову аб стварэньні Беларускай Арміі.

Якія магчымасьці ёсьць у нас для вайсковага фармаваньня, і якую 
вайсковую адзінку ўзяць за аснову.

1)Мэтазгодна першапачаткова стварыць корпус, са сваім самас-
тойным кіраваньнем, са сваімі шпіталямі і запаснымі брыгадамі.

Такое злучэньне, знаходзячыся на адным з франтоў, самастойна 
вядзе баявыя апэрацыі, яно ня будзе падпадаць пад драбненьне, а 
дывізіі і палкі будуць пастаянна знаходзіцца пад кіраўніцтвам каман-
даваньня корпуса. Корпус будзе папаўняцца за кошт рэзерва са сваіх 
запасных брыгадаў і сваіх шпіталёў.

2) Корпус фармаваць на базе Беларускай Вайсковай Акругі, БВА 
можа мець усё неабходнае для камплектаваньня корпуса і навучаньня 
25-30 тысяч байцоў і афіцэраў.

У рэзерве БВА цяпер налічваецца: 6120 чалавек прызыўнікоў 1926 
г. нараджэньня, 2578 чалавек ваеннаабавязаных, мабілізаваных у 
раёнах Беларусі, у тым ліку 1022 курсанты, будучыя сяржанты.

Нам вядома, таксама, што ў Маскоўскай і Прыволжскай Вайсковых 

*Дзяржаўны камітэт абароны [СССР] (Государственный комитет обороны) 
— надзвычайны орган кіраваньня Савецкім Саюзам у 1941-1945 гг. Старшыня 
— І. Сталін. Традыцыйна ўжываецца абрэвіятура — ГКО, і вельмі рэдка — ГОКО, 
як у дакумэнце. 
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акругах маецца вялікая колькасьць беларусаў. Вялізныя людзкія рэзер-
вы знаходзяцца ў запасных часьцях 1-м і 2-м Беларускіх, на Заходнім 
і 1-м Прыбалтыйскіх франтах. Гэта першая крыніца камплектаваньня. 
Другая крыніца — партызаны, якія выйшлі з тылу і ваеннаабавяза-
ныя вызваленых раёнаў. У сярэднім з кожнага вызваленага раёну 
райваенкаматы мабілізуюць у Чырвоную Армію 2,5-3 тыс. чалавек. 
Гэта без прызыўнога ўзросту. Такім чынам, фармаваньне корпусу ў 
25-30 тыс. чалавек будзе праводзіцца не за кошт дзейных часьцей 
Чырвонай Арміі, а найперш за кошт партызанаў, ваеннаабавязаных 
вызваленых раёнаў, запасных часцей акругаў і нязначнай колькасьці 
запасных часьцей франтоў. Пры наяўнасьці такіх рэзерваў і базы, 
якой дыспануе БВА, корпус можна сфармаваць і навучыць асабісты 
склад на працягу 3-4 месяцаў. 

Прашу Вашых указаньняў

ЗАГ. ВАЙСКОВЫМ  АДДЗЕЛАМ  ЦК КП (б) БЕЛАРУСІ    
(ПРОХАРАЎ)

[неразборліва — “БР”] сакавіка 1944 г.

НАРБ, ф. 4п, воп. 29, спр. 36, арк. 3-4. Машынапіс. У арыгінале 
— на рускай мове.

Сяргей Ёрш

БеЛАРУсКІ сПЭЦЫЯЛьНЫ БАтАЛьёН 
“ДАЛьВІЦ” І РАДЫёГУЛьНІ сАВеЦКАЙ 

КОНтРВЫВеДКІ. 1944-45 ГГ. 

Разьведвальна-дывэрсійная школа Абвера ў мястэчку Дальвіц у 
раёне г. Істэрбурга ва Ўсходняй Прусіі ў мэтах кансьпірацыі называ-
лася “Спэцыяльным батальёнам “Дальвіц” (альбо “Зондэркамандай 2 
маёра Геруліса”, пазьней — “Мельдекопф Вальбуж” ды інш.). Зь лета 
1944 г. (а ёсьць няпэўныя зьвесткі, што ўжо зь вясны) у ёй рыхтавалі 
з соцень беларускіх добраахвотнікаў выведнікаў і дывэрсантаў для 
выкарыстаньня ў савецкім тыле на тэрыторыі Беларусі. Беларускае 
ж кіраўніцтва спадзявалася выкарыстаць падрыхтаваных людзей 
найперш для разгортваньня на тэрыторыі БССР антысавецкага пар-
тызанскага руху й марна верыла ў магчымасьць будучага вайсковага 
канфлікту паміж заходнімі саюзьнікамі і Савецкім Саюзам. 

Найбольш вядомыя тры дэсанты ў Беларусь выхаванцаў “Дальві-

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ
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ца” — група Андрэя Вайтовіча з чатырох чалавек (у верасьні 1944 г., 
зь іх былі арыштаваныя трое, а чацьвёрты сышоў за лінію фронту), 
група Мікалая Вітушкі* з 27 чалавек (у ноч з 17 на 18 лістапада 1944 
г., дваіх чалавек чэкісты так і не знайшлі) і група Мікіты Шпакава з 
чатырох чалавек (ў ноч на 21 сьнежня 1944 году). Згаданыя дэсанты 
“Дальвіца” былі няўдалымі. Да таго ж дзьве са згаданых групаў былі 
ўцягнутыя ў радыёгульні савецкай контрвыведкі. 

РАдыёгУЛьНя САвЕЦКАй 
КоНТРвывЕдКІ “вогНІшчы”

Найбольш дэсантнікаў з атрада Мі-
калая Вітушкі было затрымана ў раёне 
Яшуны — Вялікія Салечнікі на Віленш-
чыне — 10 чалавек. На працягу 18-21 
лістапада 1944 г. у рукі супрацоўнікаў 
аддзела “СМЕРШ” 50-й запасной Літоўс-
кай дывізіі і апэратыўнай групы аддзела 
контрвыведкі “СМЕРШ” Беларускай вай-
сковай акругі патрапілі наступныя асобы: 
лейтэнант Іван Барысік, Іван Макарэвіч, 
Уладзімер Талако, Эдуард Федаровіч, 
Пётр Грос, былы малодшы лейтэнант 
Чырвонай Арміі Іван Мешыц, Аляксандар 
Сямашка, Міхась Бычак, Сяргей Буцкевіч, 
Уладзімер Лапковіч. Зьвестак пра тое, 
што яны аказвалі супраціўленне, няма.1 

Іван Барысік аказаўся ўцягнуты ў 
радыёгульню “Вогнішчы” (“Костры”), якую праводзіла савецкая кон-
трвыведка. Яна пачалася ў кастрычніку 1944 году каля мястэчка Мір 
Баранавіцкай вобласьці і праводзілася ад імя пяці нямецкіх агентаў, 
“якія карысталіся ў немцаў вялікім даверам”.2 

У сьнежні 1944 г., каб зьмяніць накірунак радыёгульні, савецкая 
контрвыведка адправіла немцам радыёграму наступнага зьместу:

“Капітану. Сутыкнуліся з выведкай беларускіх партызанаў з 

*Дагэтуль многія дасьледчыкі прытрымліваюцца памылковай версіі, што яе 
ачольваў маёр Міхал Вітушка і менавіта ён загінуў 7 студзеня 1945 г. каля 
возера Кернава ў Рудніцкай пушчы, таму ніяк ня мог дзейнічаць у паваенны час. 
Насамрэч, Міхал Вітушка ніякага дачыненьня да “Дальвіца” ня меў (калі не лічыць 
адмыслова падрыхтаваныя некаторыя дакумэнты Галоўнага кіраўніцтва вайсковых 
спраў БЦР), а ўдзельнічаў у праекце стварэньня ў Беларусі выведча-дывэрсійнай 
кансьпірацыйнай сеткі, які курыравала Служба зьнешняй выведкі СД.
� НАРБ, ф. 4, в. 29, спр. 814, арк. 177-179.
2 Телицын В. “СМЕРШ”: операции и исполнители. — Смоленск: Русич, 2000, б. 217.

Лейтэнант Іван Барысік 
падчас сьледзтва. Фота з 
дакумэнтальнага фільма 

“Супрацьстаяньне” (2004)
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атрада, які дзейнічае ў раёне Брэста, 
Кобрына, Пружанаў; вырашылі суст-
рэцца з камандзірам атрада. Цяпер 
знаходжуся на шляху да лягера пар-
тызан. Гельмут”.3 

У адказ нямецкі выведчы цэнтар 
параіў агентам “зь вялікімі групамі не 
зьвязвацца і дзейнічаць самастойна”. 
Аднак савецкая контрвыведка ад сваіх 
намераў не адмовілася. Было выраша-
на паведаміць немцам пра злучэньне 
групы “Вогнішчы” з “партызанскім ат-
радам Барысіка”. Апісваючы гэты эпізод 
супрацьстаяньня нямецкай і савецкай 
выведак, расейскі аўтар Вадзім Цяліцын 
характарызуе Івана Барысіка, як “вядо-
мага супрацоўніка нямецкай разьведкі”.4  
Аднак гэта не адпавядае сапраўднасьці. 
За плячыма 41-гадовага Барысіка была 
толькі кароткая служба ў слонімскай 
самаахове і трохмесячная падрыхтоўка 
ў дэсантным батальёне “Дальвіц”. 

Той жа Цяліцын дадае, што “Барысік 
уваходзіў у склад групы дывэрсантаў, 
ачольванай былым маёрам Чырвонай 
Арміі Арцёмам Вітушкам, закінутай у 
лістападзе 1944 года на тэрыторыю Беларусі. Празь некалькі дзён 
пасьля дэсантаваньня Барысік і некалькі іншых дывэрсантаў загінулі 
ў баю”.5  Аднак інфармацыя пра гібель Івана Барысіка непраўдзівая, 
насамрэч, ён быў арыштаваны “адразу пасьля прызямленьня”.6  Вя-
домыя ўрыўкі зь яго паказаньняў у турме савецкай дзяржбясьпекі і 
нават турэмнае фота.7  Акрамя таго, уводзіць у радыёгульню загінулага 
агента было рызыкоўна. У выпадку наладжанай немцамі праверкі 
савецкая контрвыведка магла паставіць пад пагрозу правалу ўсе 
свае ранейшыя посьпехі. В. Цяліцын, які ўдаступніў шэраг дакумэнтаў 

Спэцпаведамленьне 
аддзела контрвыведкі 
“Смерш” Беларускай 

вайсковай акругі 
сакратару ЦК КП(б)Б 

П. Панамарэнку пра 
затрыманьне 10 

парашутыстаў, а сярод іх 
і лейтэнанта Барысіка

3 “СМЕРШ”: операции и исполнители, б. 218.
4 Тамсама, б. 218.
5 Тамсама.
6 Абрамов В. Смерш. Советская военная контрразведка против разведки Третьего 
рейха. — Москва: Яуза, Эксмо, 2005, б. 184; Чертопруд С. НКВД-НКГБ в годы 
Великой Отечественной войны. — Москва: Яуза, Эксмо, 2005, б. 248; Иоффе Э. 
Личное дело чекиста Селивановского // Советская Белоруссия, 2005, 22 ліпеня; 
Иоффе Э. Руководитель “СМЕРШ» // Вечерний Минск, 2007, 25 чэрвеня, № 134.
7 Супрацьстаянне. Дакументальны фільм АТН. Аўтары — Ксенія Бахарава і Ігар 
Валахановіч. Прэм’ера — БТ, 28 чэрвеня 2004 г.
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радыёгульні, на гэтую важную дэталь не 
зьвярнуў увагі. 

Праўдападобна, у сьнежні 1944 года 
праз радыёстанцыю “Вогнішчы” ў нямецкі 
выведчы цэнтар была дасланая радыёгра-
ма ад імя Барысіка:

“Капітану. Вельмі ўсьцешаны, што з 
дапамогай новых сяброў магу ўстанавіць з 
вамі сувязь і паведаміць аб становішчы спраў. 
Скінулі нашую групу ня ў тым месцы, дзе пля-
навалася, людзей раскідала. Тры дні шукалі 
маёра Вітушку і астатніх, сабралі толькі 
пяць чалавек. Зь месца выкідкі рушылі на 
поўдзень. У Медскім (праўдападобна, Лідзкім 
— Сё) раёне да нас далучыліся сямнаццаць 
дэзерціраў, некалькі чалавек з разьбітай 
групы “Завея” 8, арганізавалі свой атрад і 
дзейнічаем самастойна. Барыс”.9 

Таксама немцам было паведамлена 
пра вынікі “актыўных дзеяньняў атрада”. 

Група “Вогнішчы” запатрабавала для Барысіка радыста10, радыёстан-
цыю, боепрыпасы і буйную суму грошай. Усё гэта, у тым ліку і радыст, 
было дастаўлена самалётам у раён “базы партызанскага атрада”. 
Цяліцын адзначае, што радыёгульня “Вогнішчы” зімой-вясной 1945-га 
працягвалася зь Беласточчыны, але пра далейшую ролю ў ёй “атрада 
Барысіка” нічога не паведамляе.11 

Магчыма, што “радыёграма ад Барысіка” была адзінай весткай ад 
атрада, дэсантаванага ў Беларусі ў ноч з 17 на 18 лістапада 1944 г., 
якую атрымалі нямецкія спэцслужбы.

АПЭРАЦыя САвЕЦКАй КоНТРвывЕдКІ 
“бЕРАзІНо” І дЭСАНТ гРУПы МІКІТы шПАКАвА

Трэці дэсант выхаванцаў “Дальвіца” адбыўся ў ноч на 21 сьнежня 
1944 году каля вёскі Стрыева Бярэзінскага раёну. Група складалася 

Вокладка аднаго з тамоў 
справы па радыёгульні 

“Вогнішчы” (“Костры”)

8 Праўдападобна, маецца на ўвазе група, якая ўваходзіла ў атрад польскай Арміі 
Краёвай “Рагнера” і дзейнічала на Лідчыне. Яе камандзір Паўлоўскі (“Завея”) 
быў арыштаваны 22 студзеня 1945 году. Гл.: Звязда, 1945, 20 чэрвеня.
9 “СМЕРШ”: операции и исполнители, б. 218.
10 В. Абрамаў піша, што радыст быў арыштаваны. Гл.: Абрамов В. Смерш. 
Советская военная контрразведка против разведки Третьего рейха. — Москва: 
Яуза, Эксмо, 2005, б. 184.
��Тамсама, б. 218-219.
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з чатырох чалавек: 37-гадовы Мікіта Шпакаў (у некаторых крыніцах 
— Шмакаў, камандзір групы, рускі, падчас уступленьня ў разьведваль-
на-дывэрсійную школу запісаўся беларусам), 18-гадовы Авенір Філі-
повіч, 20-гадовы Мікола Галенчык і 19-гадовы Макар Сальнікаў. Усе 
яны былі сябрамі Беларускай Незалежніцкай Партыі. Шпакаў меў 
вырабленыя нямецкімі спэцслужбамі дакументы сяржанта Чырвонай 
Арміі Мікіты Салаўёва, Філіповіч —чырвонаармейца Авеніра Іванова, 
Галенчык — чырвонаармейца Мікалая Арлова, Сальнікаў — чы-
рвонаармейца Макара Жукава.12  Паводле легенды, забясьпечанай 
сфальшаванымі дакумэнтамі, група “Мікіты Салаўёва” выконвала 
“спэцыяльнае заданьне” НКВД БССР і накіроўвалася ў “перасыльны 
пункт лягера ваеннапалонных”.13  Разам зь імі былі дэсантаваныя 
два немцы-радысты — 24-гадовы Рудольф Войска і 20-гадовы Вілі 
Саўтэр.14 Верагодна, яны і мусілі выконваць ролю “палонных” падчас 
перасоўваньня групы Шпакава.

На ўзбраеньні беларусаў былі 4 аўтаматы, 8 пісталетаў, 10 гранатаў. 
Група мела заданьне адшукаць вялікі аддзел нямецкіх вайскоўцаў-
акружэнцаў у колькасьці каля 200 чалавек і вывесьці іх на захад ад 
Менску ў раён, дзе была пляцоўка для пасадкі транспартных са-
малётаў, з мэтай эвакуацыі за лінію фронту. Аднак 28 сьнежня 1944 
г. дэсантнікі былі арыштаваныя.15 

Многія беларускія дасьледчыкі, якія ў сваіх публікацыях падаюць 
інфармацыю пра групу М. Шпакава, ня згадваюць, што яна аказалася 
ўцягнутая ў апэрацыю Чацьвёртага ўпраўленьня НКГБ СССР “Беразі-
но”. Савецкая контрвыведка зь верасьня 1944 г. праводзіла знакамітую 
радыёгульню зь нямецкімі спэцслужбамі. НКГБ легендзіравала вялікі 
аддзел “нямецкіх акружэнцаў” на чале з падпалкоўнікам Шэрхорнам, 
якія, “абцяжараныя шматлікімі параненымі”, нібыта, знаходзіліся ў 
лясах Чэрвеньскага раёну. Пасьля таго, як пра аддзел Шэрхорна было 
дакладзена Гітлеру, нямецкія спэцслужбы атрымалі загад вывесьці 
яго за лінію фронту. У раён знаходжаньня “нямецкіх акружэнцаў” было 
скінута некалькі групаў дэсантнікаў і радыстаў (агулам 25 чалавек), 
13 радыёстанцыяў, зь якіх 7 былі ўключаныя ў радыёгульню зь не-
мцамі, 615 камплектаў зімовай уніформы, 20 кулямётаў, 100 вінтовак 

12 Стечкин В. Павел Судоплатов — терминатор Сталина. — Москва: Яуза, Эксмо, 
2005, б. 253.
13 Щит и меч Отечества. — Минск, 2006, б. 177.
14 Павел Судоплатов — терминатор Сталина, б. 253
15 Валаханович И. Специальный батальон “Дальвитц”: история и деятельность 
//Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: Масавыя забойствы 
нацыстаў. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канфэрэнцыі. 2 ліпеня 
2004 г., Мінск. — Мінск, 2005, б. 114-115.
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і аўтаматаў, 2000 гранатаў, 142 000 патронаў, каля 7 тонаў прадуктаў 
харчаваньня, больш двух мільёнаў савецкіх рублёў ды іншае. Апэра-
цыя “Беразіно” працягвалася да капітуляцыі Нямеччыны. Пра лёс бе-
ларусаў-дэсантнікаў Шпакава вядома толькі тое, што пасьля першых 
допытаў іх адправілі для “падрабязных допытаў” і суда ў Маскву. А 
немцы-радысты былі перавербаваныя і ўключаныя ў радыёгульню.16 
Яшчэ да арышту групы Шпакава радысты перадалі радыёграмы аб 
сваім удалым прыбыцьці на месца.17 

Дэсантнікі “Дальвіца” мусілі ня толькі выконваць ролю правадні-
коў, яны мелі таксама і дывэрсійныя заданьні. Дзеля гэтага падчас 
дэсанту зь нямецкага самалёта былі выкінутыя два кантэйнеры з 
выбуховымі рэчывамі і боепрыпасамі.18  Перад адпраўкай групу Шпа-
кава інструктавалі фельдфебель Вульфан і Юрый Луцкевіч. Пасьля 
выкананьня задачы — правядзеньня нямецкай часткі да месца пасадкі 

Фальшывыя дакумэнты, якія меў пры сабе Мікіта Шпакаў. 
Фота з кнігі “Щит и меч Отечества” (2006)

16 Иващенко А. Западня // Гудок (Москва), 2002, 6 ліпеня; Шарапов Э. Судоплатов 
против Канариса. — Москва: Яуза, Эксмо, 2004, б. 107; Павел Судоплатов 
— терминатор Сталина, б. 237-259.
17 Болтунов М. Скорцени в Бобруйске // Свободные новости, 1997, № 19, 15-22 
жніўня.
18 Сенюков Г. Гейне против Абвера // Семь дней (Мінск), 2006, № 17, 27 
красавіка.
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транспартных самалётаў на паўднёвы-захад ад Менску — дэсантнікі 
мусілі зьвязацца з групай, дэсантаванай у ноч з 17 на 18 лістапада, 
і паступіць у распараджэньне М. Вітушкі “ў якасьці папаўненьня”.19  
Пры сустрэчы зь Вітушкам Шпакаву было даручана Ю. Луцкевічам 
перадаць, што ў пачатку 1945 году ў Слуцкім раёне мусіць адбыцца 
дэсант групы лейтэнанта А. Рудака ў колькасці 17 чалавек.20 

У выпадку, калі сувязь з групай Вітушкі ня будзе ўстаноўленая, 
Шпакаў са сваімі падначаленымі мусіў застацца на нелегальным 
становішчы, стварыць паўстанцкі атрад зь мясцовага насельніцтва, 
праводзіць дывэрсіі, тэракты і антысавецкую агітацыю.21

“Пра тое, што Вітушка застаўся бяз рацыі і сваіх людзей, у абве-
ры ў той момант ня ведалі і працягвалі лічыць яго атрад як базавы, 
на аснове якога плянавалася разгарнуць разьведвальна-дывэрсійную 
працу ў глыбокім савецкім тыле”, — піша Г. Сенюкоў.22 

У гэтай гісторыі застаецца таямніцай, чым жа займалася група 
Шпакава цэлы тыдзень пасьля дэсанту і да свайго арышту.

СПРобА СТвАРЭНьНя САвЕЦКАй 
КоНТРвывЕдКАй ПРАвАКАЦыйНАгА 

“бЕЛАРУСКАгА ПАдПоЛьНАгА ЦЭНТРУ” 

Яшчэ пры падрыхтоўцы пляну “Беразіно” наркам дзяржбясьпекі 
СССР Ўсевалад Мяркулаў зацьвердзіў і шэраг дадатковых мерап-
рыемстваў:

“…2. Разьмясьціць баявую групу Шэрхорна ў двух раёнах: адну ў 
раёне Вільні, другую — ў раёне Налібоцкай пушчы.

3. Улічваючы, што немцы скідваюць значную колькасьць парашу-
тыстаў з заданьнем арганізацыі паўстаньня ў Беларусі, разьвіцьця 
антысавецкай дзейнасьці, абапіраючыся на нацыяналістычныя эле-
мэнты, выкарыстаць адну з легендзіраваных груп для легалізацыі 
перад праціўнікам, стварыць нібыта “Беларускі камітэт”, дамагчыся 
атрыманьня для гэтага камітэта сродкаў, зброі, разьведчыкаў і 
радыстаў з ліку тых, хто праходзіць навучаньне ў нямецкіх разь-
ведвальных школах”.23 

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ

19 Гейне против Абвера // Семь дней, 2006, № 17.
20 Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: Масавыя забойствы 
нацыстаў…, б. 115.
21 Щит и меч Отечества, б. 177.
22 Гейне против Абвера // Семь дней, 2006, № 17.
23 Судоплатов против Канариса, б. 97; Павел Судоплатов — терминатор Сталина, 
б. 247.
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“Беларускі камітэт” не застаўся толькі на паперы, былі зробленыя 
захады па стварэньні гэтай ілжэпадпольнай структуры. Паводле “На-
рысаў гісторыі расійскай зьнешняй выведкі”, “чэкісты перыядычна 
падкідвалі гітляроўцам інфармацыю, быццам магчыма разгарнуць 
падрыўную працу і стварыць для гэтага “Беларускі падпольны цэн-
тар” зь ліку нямецкіх пасобнікаў”. 24 

Начальнік “Абверкаманды-203” оберлейтэнант Рудольф фон 
Барэнфельд неаднаразова вылятаў на самалёце ў савецкі тыл, 
каб праверыць “магчымасьці арганізаваць супраціўленьне свайго 
беларускага падпольля”. Падчас аднаго з палётаў, на гэты раз у 
раён базы Шэрхорна, самалёт быў зьбіты, а афіцэр Абвера загінуў.25  
Нібыта, зьбіраўся з адной з групаў ляцець у савецкі тыл і знакаміты 
Ота Скарцэні.26 

Відаць, невыпадкова нямецкім спэцслужбам паведамлялася пра 
тое, што сярод 1500 байцоў Шэрхорна знаходзяцца 200 “рускіх” — бы-
лых паліцыянтаў, якія хаваліся ў лясах.27 

Але для пасьпяховай рэалізацыі пляну стварэньня “Беларускага 
падпольнага цэнтру” савецкай дзяржбясьпецы трэба было мець пад 
кантролем нейкіх вядомых беларускіх нацыяналістаў альбо выкрытыя 
структуры нелегальных беларускіх арганізацый. У адваротным вы-
падку ніякіх шанцаў на посьпех не было — палітычны кіраўнік “Даль-
віца” Ўсевалад Родзька і прэзыдэнт Беларускай Цэнтральнай Рады 
Радаслаў Астроўскі выдатна ведалі нават правінцыйных актывістаў, 
таму “падстава” была б выкрытая. Аднак у Маскве не маглі рызыкаваць 
плянам “Беразіно”, падстаўляючы немцам дакладна неадпрацаваную 
версію. Зь іншага боку, тое, што пытаньне “беларускага падпольля” 
патрапіла з падачы НКГБ СССР у радыёгульню, сьведчыць пра жа-
даньне чэкістаў паспрабаваць атрымаць ад нямецкіх спэцслужбаў 
выхады на закансьпіраваныя беларускія групы ў савецкім тыле. Аднак 
у выніках правядзеньня апэрацыі Чацьвёртага ўпраўленьня НКГБ 
СССР “Беразіно” няма ніякіх згадак пра тое, што плян стварэньня 
“Беларускага падпольнага цэнтру” быў рэалізаваны.

24 Очерки истории российской внешней разведки. В шести томах. Т. 4. 1941-1945 
гг. —Москва: “Международные отношения”, 1999, б. 126.
25 Западня // Гудок, 2002, 6 ліпеня.
26 Пархомчик Н. «Отряд-призрак» полковника Шерхорна // Семь дней, 2009, № 
35, 27 жніўня.
27 Павел Судоплатов — терминатор Сталина, б. 255; Михайлов В. Операция 
“Березино” // Советская Белоруссия, 2005, 18 чэрвеня
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ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ

а. Сяргей Горбік

зНАХОДЖАНьНе ЎКРАІНсКАГА 
БАтАЛьёНУ ПАБЯГУШчАГА І ШУХеВІчА 

Ў БеЛАРУсІ І ІХ КАНтАКтЫ з 
БеЛАРУсКІм ВЫзВОЛьНЫм РУХАм

Знаходжаньне капітана Рамана Шухевіча (будучага генэрал-харун-
жага Ўкраінскай Паўстанчай Арміі) ў Беларусі, дзейнасьць украінскай 
збройнай фармацыі пад камандаваньнем маёра Яўгена Пабягушчага 
(яго намесьнікам з восені 1941 году да восені 1942 г. служыў Р. Шу-
хевіч), а таксама іх кантакты з дзеячамі беларускага нацыянальнага 
Супраціву — дагэтуль таямнічая старонка гісторыі стасункаў бела-
рускага і ўкраінскага вызвольных рухаў.

На сёньняшні дзень існуе шмат публікацый украінскіх навукоўцаў, 
мэмуарнай літаратуры, у якой распавядаецца аб перакідзе немцамі 
ўкраінскага легіёну (батальёну) пад камандаваньнем Я. Пабягушчага 
і Р. Шухевіча ў Беларусь вясной 1942 г. Але, на жаль, няма грунтоў-
нага аналізу таго, чаму менавіта гэты ўкраінскі паліцыйны аддзел у 
складзе нямецкай арміі адным з першых быў перадысьлякаваны ў 
Беларусь, а таксама не падаецца аналіз тагачаснага становішча ў 
самой Беларусі.

У гэтай публікацыі мы паспрабуем ня толькі прывесьці “голыя” 
факты, але і прааналізаваць сапраўдныя падставы перакідкі ўкраінскіх 
ваякаў у Беларусь, дзейнасьць і кантакты ўкраінскага камандавань-
ня. На наш погляд, гэта дазволіць лепш асьвятліць знаходжаньне 
ўкраінскага батальёну ў Беларусі ды наступствы яго дзейнасьці 
дзеля ўзаемаадносінаў беларускага і ўкраінскага рухаў Супраціву ў 
1943-1950 гг.

Найбольш распаўсюджаным меркаваньнем, якое відаць паміж 
радкамі амаль кожнай украінскай публікацыі, ёсьць выключна тэза аб 
жаданьні немцаў закінуць украінскі аддзел як найдалей ад Украіны. 
І гэта справядлівая выснова, калі ўлічваць абставіны фармавань-
ня батальёну ды падзеі ў Львове 30 чэрвеня 1941 г. (абвешчаньне 
ўкраінскімі нацыяналістамі-бандэраўцамі аднаўленьня незалежнасьці 
Ўкраіны і сфармаваньне ўкраінскага ўраду), а галоўнае — рэакцыю 
немцаў на іх. Але застаецца па-за ўвагай такі факт — дзеля ўкраінцаў-
галічан (а менавіта зь іх быў сфармаваны 201-ы паліцыйны батальён) 
Усходняя Беларусь была абсалютна невядомым краем. Яны ня ведалі 
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палітычнай, культурніцкай альбо рэлігійнай1 спэцыфікі дадзенага 
рэгіёну, у іх не было там аніякіх асабістых альбо палітычных сувязяў. 
Дзеля іх, ваякаў 201-га батальёну, гэта была чужая зямля (і пры гэтым 
блізкая моваю). Таму немцы лічылі ўкраінцаў-галічан найлепшым 
матар’ялам для зьдзяйсьненьня ўласных вайскова-паліцыйных акцый 
ва Ўсходняй Беларусі2.

Разам з тым, у большасьці ўкраінскіх публікацый аўтары адмаў-
ляюцца прызнаць удзел украінцаў у карных акцыях і сьцьвярджаюць 
выключна аб “ахоўна-абарончых” задачах 201-га батальёну ў Беларусі. 
Пры гэтым цалкам ігнаруецца пытаньне: А ці патрэбны быў немцам 
украінскі батальён дзеля выкананьня падобных (выключна ахоў-
ных) задачаў вясной 1942 году ў беларусі?

Як ні дзіўна, нават украінскія дасьледчыкі вызвольнага руху, 
распавядаючы аб “беларускім” перыядзе дзейнасьці Р. Шухевіча, не 
спрабуюць навукова прааналізаваць сапраўднае вайскова-палітыч-
нае становішча ва Ўсходняй Беларусі вясной-летам 1942 г. і менавіта 
— вайсковую патрэбу перадысьлякацыі батальёну. Яны паўтараюць 
новую інтэрпрэтацыю савецкага міту аб “рэспубліцы-партызанцы”, 
а менавіта: “батальён змагаўся з  савецкімі партызанамі спэцгрупаў 
НКГБ-НКВД-ГРУ ды акружэнцаў”3.  Пры гэтым практычна адмаўляец-
ца наяўнасьць патрэбнай, дзеля ахоўных і антыпартызанскіх акцый, 
колькасьці беларускіх вайсковых фармаваньняў у складзе нямецкай 
арміі, беларускай дапаможнай паліцыі, атрадаў самааховы. Практыч-
на не аналізуецца стаўленьне беларускага насельніцтва да нямецкіх 
акупацыйных уладаў, а менавіта — антысавецкія настроі пераважнае 
большасьці жыхароў Беларусі.

Між тым, дзеля рэальнай ацэнкі вайскова-палітычнага становіш-
ча ў Беларусі і сапраўдных намераў нямецкага камандаваньня па 
выкарыстаньні ўкраінскага батальёну, варта працытаваць артыкул 
беларускага дасьледчыка Ігара Лялькова “Да пытання аб пранямецкіх 
і антысавецкіх настроях у БССР перад II сусветнай  вайной”4: 

“…з 6 млн. 122,7 тыс. чалавек дарослага насельніцтва БССР 
на пачатку вайны, у 1941-1942 г., больш-менш актыўны ўдзел у 
барацьбе з немцамі прымалі 114 тыс., то бок — каля 1,86%. Ін-

1 Украінцы з 201-га батальёну былі грэка-каталікамі, а пераважная большасьць 
беларусаў-віцяблян — праваслаўныя.
2 Паведамленьне былога афіцэра Баранавіцкага СД К. Л. аўтару ад 26 траўня 
2005 г. 
3 В’ятрович В. Роман Шухевич: солдат // Українська правда, 2008, 2 траўня; 
http://pravda.com.ua/ /2008/4/25/75222.htm
4 Лялькоў І. Да  пытання  аб  пранямецкіх  і антысавецкіх настроях у  БССР 
перад  II  сусветнай  вайной // Беларускі гістарычны агляд, Т. 9, Сш. 1-2 (16-17), 
2002. Снежань. Цытуецца паводле: http://jivebelarus.net/history/new-history/pro-
germani-feels-in-bssr.html
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шымі словамі, у першы перыяд нямецка–савецкай вайны менш за 
2% жыхароў Беларусі выступілі актыўна на баку Саветаў (апроч, 
натуральна, мабілізаваных у Чырвоную Армію), а больш за 98% з іх 
адносна лаяльна паставіліся да немцаў”. 

Пры гэтым колькасьць савецкіх партызанаў (падпарадкаваных 
Маскве, без уліку “дзікіх” атрадаў акружэнцаў), разам з спэцгрупамі 
НКВД і ГРУ Генштаба Чырвонай Арміі ў Беларусі5, на канец 1941 г. 
складала каля 5 тысяч чалавек6. Наўрад ці зімой і вясной, у найбольш 
неспрыяльны для партызанскай барацьбы перыяд, колькасьць пар-
тызанаў значна павялічылася.

Савецкаму падпольлю і партызанскаму руху ў Беларусі супраць-
стаялі ня толькі немцы (як гэта вынікае з большасьці ўкраінскіх і ра-
сейскіх публікацый). Цывільнае кіраваньне ў многіх раёнах Усходняй 
Беларусі пераймалі прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху. 
Напрыклад, бурмістрам Віцебску (менавіта на Віцебшчыне дзейнічаў 
украінскі батальён) зь лета 1941 г. быў адзін з кіраўнікоў падпольнай 
Беларускай Незалежніцкай Партыі Ўсевалад Родзька. Ва ўсходніх 
рэгіёнах была сфармаваная беларуская дапаможная паліцыя, а так-
сама беларускія атрады самааховы. Паводле зьвестак выведкі НКВД 
БССР, на ліпень 1942 г. у розных збройных фармаваньнях, створаных 
з дазволу нямецкіх акупантаў, у Віцебскай вобласьці служылі каля 3 
тысяч “предателей родины из числа местных жителей” 7.  

Толькі ў г. Барысаве, дзе таксама дыслякавалася частка 201-га 
ўкраінскага паліцыйнага батальёну, у траўні 1942 г. пад камандавань-
нем Язэпа Казакевіча налічвалася ня менш за 140 добра ўзброеных 
беларускіх паліцыянтаў, а колькасьць рэзервістаў8  складала каля 450 
чалавек9.  Паводле іншых зьвестак, паліцыянтаў там было ў некалькі 
разоў болей — у Барысаўскім раёне Служба аховы парадку летам 1942 
г. налічвала каля 1000 чалавек, а ў Барысаве — больш за 40010.  Да 
гэтых лічбаў трэба дадаць і паўлегальныя беларускія збройныя атра-
ды ў вёсках, якія абаранялі насельніцтва, як ад савецкіх партызанаў, 
так і ад нямецкіх рэквізыцыйных камандаў, а таксама ад беларусаў 

5  На тэрыторыі БССР без уліку Заходняй Беларусі, далучанай восеньню 1939 г.
6 Калинин П. Партизанская республика. 2–е изд. — Минск, 1968, б. 367.
7 ЦА КГБ СССР, спр. №236-11 (данясеньні выведкі НКВД БССР, 1942 г., 
чэрвень).
8 Тых, хто даў падпіску аб супрацоўніцтве зь нямецкімі ўстановамі. Немцы 
сьвядома абмяжоўвалі колькасьць удзельнікаў легальных вайсковых фармаваньняў 
зь ліку мясцовага насельніцтва.
9 ЦА КГБ СССР, спр. №10278-19 “па абвінавачваньню Будніка Кліма Савельевіча 
ў здрадзе Радзіме”, арк.45.
10 Раховіч В. Барысаўшчына пад нямецкай акупацыяй. — Барысаў, 2005, б. 9; 
”Гоман Барысаўшчыны”, 2003, № 11(56)-12(57), 2004, №1(58), 6(63), 8(65).

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ
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— прадстаўнікоў нямецкай цывільнай адміністрацыі. 
Нават расейскія дасьледчыкі, распавядаючы аб рэалізацыі Ф. 

Кушалем пляну легалізацыі самаахоўнікаў і стварэньня летам 1942 
г. адзінага “Корпуса Беларускай Самааховы”, ацэньваюць колькасьць 
удзельнікаў беларускай самаааховы, якія легалізаваліся, у 1500011 
чалавек.  Відавочна, з агляду на нямецкую акупацыйную палітыку і 
падрыхтоўку беларускім нацыянальным Супрацівам збройнага зма-
ганьня на два фронты, далёка ня ўсе “самаахоўнікі” вырашылі ў той 
час легалізавацца. 

Адзін з удзельнікаў Беларускага Супраціву, а на вясну-лета 1942 
г. — супрацоўнік Абвэру, ацэньвае патэнцыйныя беларускія нацы-
янальныя сілы ў Віцебскай вобласьці на той час як найменш 15 
тысяч чалавек.12  Вялікія беларускія фармацыі былі на лета 1942 г. 
у Бранскай вобласьці (каля 10000 чалавек) і Смаленскай вобласьці 
(каля 5000 чалавек)13.  Варта дадаць, што ўсе гэтыя людзі прайшлі 
вайсковую падрыхтоўку, сярод іх было шмат былых салдатаў, сяржан-
таў і афіцэраў Чырвонай Арміі14; яны цудоўна ведалі мясцовасьць і 
яе насельніцтва.

Беларускія вайсковыя фармаваньні, улічваючы пераважна анты-
савецкія настроі мясцовага насельніцтва і ўласную колькасьць, пры 
падтрымцы немцаў, досыць пасьпяхова змагаліся супраць “савецкіх 
партызанаў”. Былы афіцэр барысаўскай паліцыі Пётр Кавалеўскі ў 
сваіх паказаньнях сьледчаму МГБ распавёў аб асабістым удзеле ў 
14 апэрацыях супраць групаў НКВД, ГРУ і савецкіх акружэнцаў зімой 
1941-1942 гг. Усе яны праводзіліся пераважна сіламі беларускіх зб-
ройных фармацый і скончыліся пасьпяхова.15 

Пасьпяховасьць барацьбы беларускіх збройных фармаваньняў 
з пакінутымі пры адыходзе і закінутымі праз лінію фронту савецкімі 
партызанскімі групамі не адмаўляла і савецкая гістарыяграфія. На-
прыклад, у кнізе “Партизанские формирования в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” адзначаецца, што ад 

�� Дробязко С., Каращук А.. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные 
добровольцы в Вермахте, полиции и СС. — Москва., 2000, б. 38.   
12 Паведамленьне беларускага камбатанта Ю. В. аўтару, сьнежань 2007 г. На 
наш погляд, лічба завышаная. Рэальная лічба — да 5000-8000 чалавек. Але тут, 
магчыма, улічаны т.зв. “хіві” — ваеннапалонныя, якія далі згоду служыць у 
дапаможнай службе вермахту.
13 Каваль Я. Генэрал вызвольнага фронту. — Менск: Голас Краю, 2002, б. 14-15. 
14 У СССР была абавязковая тэрміновая вайсковая служба для ўсіх мужчынаў, 
існавалі ваенныя кафедры ВНУ. Вялікая колькасьць мабілізаваных у пачатку вайны 
беларусаў дэзертыравала з Чырвонай Арміі, а немцы да зімы 1941 г.  вызвалялі з 
лягераў ваеннапалоных беларусаў.
15 ЦА КГБ СССР, спр. № 18376-43 “па абвінавачваньні Кавалеўскага Пятра 
Людвігавіча ў здрадзе Радзіме”, арк. 18.
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другой паловы 1941 г. на акупаваную немцамі тэрыторыю Беларусі 
было накіравана 437 савецкіх партызанскіх атрадаў. Нават калі ўліч-
ваць, што ўсе яны былі малаколькасныя (ад 20 да 30 байцоў)16, іх 
першасная колькасьць складала ад 8700 да 13100 чалавек. Але да 
пачатку 1942 г. атрадаў засталося толькі 5017, а агульная колькасьць 
савецкіх партызанаў на ўсёй тэрыторыі Беларусі (БССР) вясной 1942 
г., паводле тых жа савецкіх крыніцаў, складала “каля 4000 байцоў”18.  
Наўрад ці немцы, ня ведаючы мясцовыя лясы і балоты, без дапамогі 
мясцовага насельніцтва здолелі б дзейнічаць настолькі пасьпяхова.

Зрэшты, на тэрыторыі Ўсходняй Беларусі (Віцебск і Барысаў) 
дысьлякаваліся вучэбныя лягеры Абвэру, з агульнай колькасьцю на-
вучэнцаў каля 900 чалавек19, а ў самым Лепелі з пачатку вясны 1942 г. 
стала дыслякаваўся адмысловы вучэбны антыпартызанскі аддзел таго 
ж Абвэру ў колькасьці ня менш за 50-70 курсантаў. Пры гэтым варта 

16 Намі ўзяты колькасны склад асобнай групы НКВД. Партызанскія атрады з 
мабілізаваных мясцовых камуністаў былі значна большыя. Сюды трэба дадаць 
і групы акружэнцаў.
17 Партизанские формирования в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. — Минск, 1983, б. 20, 28.
18 www_kpu_org_ua.mht
19 У пачатку 1942 г. Абвэр стварыў на тэрыторыі Беларусі некалькі вучэбных 
лягероў. Адзін зь іх быў разьмешчаны ў прадмесьці Віцебску, другі — у 
Барысаве. 

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ

201-ы батальён на Лепельшчыне. Пяты зьлева камандзір 
батальёна маёр Яўген Пабігушчы



26

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

адзначыць, што пераважная большасьць зь іх рэкрутавалася зь ліку 
мясцовага насельніцтва, а камандзірамі і інструктарамі былі былыя 
вайскоўцы І і ІІ “Беларускіх штурмовых зьвязаў”. Гэтыя фармаваньні 
практычна аналягічныя ўкраінскім батальёнам “Нахцігаль” і “Роланд”. 
Абодва вучэбныя лягеры Абвэру і лепельскі вучэбны аддзел былі 
папоўненыя лепшымі ваякамі Беларускай самааховы, якія атрымалі 
баявы досьвед падчас беларуска-ўкраінскай апэрацыі на Палесьсі ў 
ліпені-кастрычніку 1941 г.20 

А зараз прааналізуем: што ўяўляў сабой украінскі 201-й паліцыйны 
батальён у якасьці вайсковай сілы.

Калі грунтавацца на ўспамінах Р. Ільныцкага, у лютым 1941 году 
немцы пагадзіліся падрыхтаваць 700 украінскіх ваякаў21, але сучасны 
ўкраінскі дасьледчык І. Патрыляк удакладняе — 800 ваякаў і дадае, 
што санкцыю на фармаваньне Ўкраінскага легіёну даў непасрэдна 
кіраўнік Абвэру адмірал В. Канарыс 25 лютага 1941 г.22 А расейскі 
дасьледчык С. Драбязка падае толькі колькасьць ваякаў батальёну 
“Нахцігаль” — 300 чалавек.23 

Украінскія аддзелы распачалі баявыя дзеяньні 22 чэрвеня 1941 
году. Пры гэтым, як сьведчыць кадравы супрацоўнік Абвэру Оскар 
Райле, “у баях пад Львовам і за яго ўкраінскія ваякі выявілі ўзорную 
мужнасьць і адвагу”.24 Відавочна, што ў баявых апэрацыях легіён мусіў 
панесьці страты. Але немцы, з агляду на падзеі 30 чэрвеня 1941 г. 
у Львове, практычна не далі папоўніць яго дабраахвотнікамі25 і “да 9 
ліпеня 1941 г. апошні адзьдзел ДУН пакінуў Львоў.”26

Паводле дасьледаваньня І. Патрыляка, 13 ліпеня 1941 г. украінскі 
легіён апынуўся на былой мяжы Польшчы і СССР перад знакамітай 
“лініяй Сталіна” і да 20 ліпеня 1941 году браў удзел у баях. Пры гэтым 
“нямецкае камандаваньне адзначыла адвагу, якую выявілі ўкраінцы ў 
баях за ўмацаваныя пазіцыі чырвоных у Браcлаві і Віньніцы”.27 Уліч-
ваючы асаблівасьці франтавога наступальнага бою, страты ўкраінцаў 

20 Ліст беларускага камбатанта Ю. В. аўтару ад 18 сьнежня 2007 г.
21 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 188.
22 Тамсама.
23 Дробязко С., Каращук А. Вторая мировая война 1939-1945. Восточные 
добровольцы в Вермахте, полиции и СС. — Москва, 2000, б. 41.
24 Райле О. Тайная война. Секретные операции Абвера на Западе и на Востоке. 
— Москва, 2002, б. 165.
25 Аб легальным папаўненьні легіёну ўкраінскія дасьледчыкі маўчаць. Але, 
з агляду на звычаныя страты пры наступальных баях, легіён усё ж крыху 
папаўняўся.
26 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 192.
27 Тамсама, б. 194.
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мусілі быць адчувальныя. Пасьля вываду на адпачынак (пасьля 20 
ліпеня), Шухевіч даведваецца аб арышце С. Бандэры і Я. Стэцько. 
Пачынаюцца канфлікты зь нямецкім камандаваньнем і аб папаўненьні 
легіёну ніхто не згадваў. А 13 жніўня 1941 году легіён пешым маршам 
быў перадысьлякаваны ў Жмерінку, а адтуль — цягніком у Кракаў.28 

Фармаваньне 201-га паліцыйнага ўкраінскага батальёну на базе 
Ўкраінскага легіёну распачалося 25 лістапада і скончылася 1 сьнежня 
1941 году. Як сьведчаць украінскія дасьледчыкі, “15 чалавек адмовіліся 
працягнуць службу”. 29 Камандзір батальёну маёр Я. Пабягушчы падае 
дакладны колькасны склад батальёну пасьля падпісаньня кантрактаў 
— 650 байцоў і камандзіраў.30 Пры гэтым ён адзначае, што камандзіры 
і салдаты батальёну ня мелі адмысловай падрыхтоўкі дзеля барацьбы 
з дывэрсійнымі групамі.31 

З вайсковай кропкі гледжаньня, улічваючы тагачасную колькасьць 
беларускіх збройных фармацыяў пад нямецкім кантролем, перакідка ў 
Віцебскую вобласьць украінскага батальёну агульнай колькасьцю 650 
чалавек выключна дзеля “аховы мастоў і нямецкай адміністрацыі” ня 
мела сэнсу. Падобную колькасьць беларускіх жаўнераў немцы, пры 

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ

28 Тамсама.
29 Тамсама, б. 197.
30 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів//http://lib.galiciadivision.com/ren/r208.html
31 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів//http://lib.galiciadivision.com/ren/r205.html

Могілкі ваякаў 201-га паліцыйнага батальёна на Лепельшчыне
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жаданьні, лёгка здолелі б набраць зь мясцовага насельніцтва, альбо 
выкарыстаць адну з  наяўных беларускіх вайсковых фармацый.32 

Разам з тым, ужо да канца лета 1941 г. усім стала відавочна, што 
немцы не прынесьлі жаданага вызваленьня. У верасьні 1941 году 
быў зьдзейсьнены падзел Беларусі нямецкімі акупантамі на некалькі 
частак, а перамогі немцаў на ўсходнім фронце значна зьмянілі іх ад-
носіны да супрацоўніцтва з  беларускім нацыянальным рухам. Ужо не 
было гаворкі пра стварэньне “беларускай дзяржавы пад пратэктаратам 
Нямеччыны”, колькасьць легальных збройных беларускіх фармацыяў 
была значна абмежаваная, зьмяніліся адносіны і да цывільнага на-
сельніцтва. Пачаліся рэквізіцыі жывёлы, цёплых рэчаў (т. зв. “зімовая 
дапамога”), прымусовыя наборы на працу ў Нямеччыну. Да таго ж 
немцы не жадалі ўлічваць правакацыйны характар акцый савецкіх 
спэцгрупаў (гэта адзначаюць і ўкраінскія дасьледчыкі33) і ўскладалі 
адказнасьць за дывэрсіі на мясцовае насельніцтва. Больш таго, не-
мцамі зьнішчаліся закладнікі зь ліку мясцовых жыхароў. 

Ад пачатку зімы, дзеля папаўненьня запасаў харчоў і амуніцыі, 
адпачынку, савецкія спэцгрупы ўсё часьцей заходзілі ў беларускія 
вёскі ды пад пагрозай зброі прымушалі сялянаў ім дапамагаць. За гэта 
немцы, таксама без уліку абставінаў, зьнішчалі маёмасьць вяскоўцаў, 
арыштоўвалі і каралі “падпольшчыкаў”. 

Супраць падобнай нямецкай палітыкі мужна выступалі прад-
стаўнікі беларускай цывільнай адміністрацыі, а беларускія вайсковыя 
і паліцыйныя фармаваньні адмаўляліся выконваць жорсткія і неаб-
грунтаваныя загады немцаў. Тая ж беларуская паліцыя неаднойчы 
супрацьдзеяла нямецкім рэквізіцыям, карным акцыям. У лютым 1942 
г. каля в. Камяні на Віцебшчыне савецкай спэцгрупай НКВД была па-
дарваная і абстраляная нямецкая вайсковая калёна. Немцы адразу 
загадалі ўзяць у закладнікі 50 вяскоўцаў і абвясьцілі, што “ў выпадку, 
калі вінаватыя ня будуць выяўленыя, усіх іх расстраляюць”.34 Атрад 
беларускіх паліцыянтаў ня толькі адмовіўся выконваць злачынны за-
гад, а нават выступіў на абарону вяскоўцаў. Немцы былі вымушаныя 
адмяніць загад, а беларускія жаўнеры правялі самастойную супраць-
партызанскую акцыю, у выніку якой зьнішчылі “партызанскую групу 
ў колькасьці 17 чалавек”.35  

32 Летам 1943 г. у склад аддзела СС Э. Блажэвіча добраахвотна ўступілі больш за 
2400 беларусаў зь ліку цывільных жыхароў Віцебскай вобласьці. Кр.: Каращук 
А. 1-я русская национальная бригада СС // Сборник научных докладов на 
Всероссийской исторической конференции “Россия во 2-й мировой войне”. 
— Санкт-Петербург, 2005, б. 123.
33 В’ятрович В. Роман Шухевич: солдат // Українська правда, 2008, 2 траўня; 
http://pravda.com.ua/ /2008/4/25/75222.htm
34 ЦА КГБ СССР, спр. № 18376-43 “па абвінавачваньню Кавалеўскага Пятра 
Людвігавіча ў здрадзе Радзіме”, арк. 27.
35 Тамсама, арк. 28.
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Былы барысаўскі паліцыянт Павал Аленін у сваіх паказаньнях 
сьледчаму МГБ паведаміў, што загады немцаў па арыштах камуністаў 
і іх сімпатыкаў выконваліся, але ад удзелу ў адпраўцы беларускай 
моладзі ў Нямеччыну паліцыянты адмовіліся, і нямецкая акцыя пра-
валілася. Таксама, паводле Аленіна, барысаўская паліцыя сабатавала 
нямецкія рэквізіцыі.36 

Беларускія нацыянальныя структуры ад восені 1941 г. да лета 
1942 г. зарэгістравалі больш за 150 выпадкаў адмоваў альбо супра-
цьдзеяў беларускіх збройных аддзелаў выконваць загады немцаў, якія 
датычыліся рэпрэсіяў супраць цывільнага беларускага насельніцтва, 
перашкаджалі гвалтоўным і бязьлітасным рэквізіцыям прадуктаў, 
вопраткі, царкоўных рэчаў.37

Такім чынам, паводле нашага меркаваньня, увядзеньне немцамі 
ў Беларусь украінскага збройнага аддзела (як і аддзелаў летувіскіх, 
латышскіх ды расейскіх) быў патрэбны найперш дзеля ажыцьцяў-
леньня ды падтрымкі жорсткай акупацыйнай палітыкі: правядзеньня 
карных акцый і рэквізіцый. 

У падобных абставінах канфлікт паміж беларускімі вайсковымі 
і паліцыйнымі фармаваньнямі (як легальнымі, так і нелегальнымі, 
створанымі беларускім нацыянальным Супрацівам), якія намагаліся 
спыніць нямецкія карныя акцыі супраць мясцовага насельніцтва, і 
ўкраінцамі, якіх немцы плянавалі далучыць да правядзеньня карных 
акцый, быў непазьбежны. Але і гэта таксама адпавядала плянам ня-
мецкіх спэцслужбаў, якія былі сур’ёзна занепакоеныя супрацай бела-
рускіх і ўкраінскіх вызвольных рухаў на Палесьсі ў ліпені-кастрычніку 
1941 году.38 У пацьверджаньне гіпотэзы аб плянах немцаў выкарыстаць 
украінцаў для карных апэрацый у Беларусі і такім чынам пасварыць 
нацыянальна-вызваленчыя рухі двух народаў кажа і наступны факт: 
афіцэры і жаўнеры ўкраінскага батальёну толькі ў цягніку даведаліся, 
што іх вязуць у Беларусь.39 

Нямецкую правакацыю і яе небясьпеку дзеля будучага агульнага 
(беларуска-украінскага) нацыянальна-вызвольнага фронту добра 
разумеў ідэёлаг і палітычны кіраўнік беларускага нацыянальнага 
Супраціву ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. 

Група В. Гадлеўскага ўжо ад восені 1941 г. выступала за стварэньне 
“збройнага беларускага нацыянальнага супраціву”, які б змагаўся на 
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два фронты: і супраць немцаў, і супраць бальшавікоў. В. Гадлеўскі 
падкрэсьліваў, што “як сумленны беларус, ён ня можа спакойна гляд-
зець на масавыя рэпрэсіі немцаў над мірным беларускім насельніц-
твам”. Ім распрацоўваўся плян падрыхтоўкі да “масавага беларускага 
паўстаньня”, а таксама магчымасьць стварэньня “часовага блёку” зь 
іншымі антысавецкімі і антынацысцкімі арганізацыямі, нацыяналь-
на-вызвольнымі рухамі суседзяў: украінцаў, летувісаў, палякаў. В. 
Гадлеўскі плянаваў, што пераход на нелегальнае становішча бела-
рускага вызвольнага руху павінен адбыцца вясной 1943 г.40 

Дзеля супрацьдзеяньня нямецкаму пляну па выкарыстаньні сьвя-
домых украінцаў у якасьці карнікаў, В. Гадлеўскі вырашыў сустрэцца 
з намесьнікам камандзіра 201-га батальёну Р. Шухевічам.

Выбар беларускімі патрыётамі ў якасьці партнёра для перамоваў 
менавіта Рамана Шухевіча быў далёка невыпадковы. Цалкам маг-
чыма, што В. Гадлеўскі сустракаўся зь ім яшчэ ў 1940 годзе. Адзін зь 
беларускіх ветэранаў сьведчыць: “У канцы лета альбо пачатку восені 
1940 году Гадлеўскі асабіста езьдзіў у Кракаў. Фармальна — дзеля 
інспэкцыі тамтэйшай філіі (варшаўскага Беларускага камітэту 
— С. Г.), а рэальна — вёў нейкія прыватныя перамовы з кіраўнікамі 
вайсковых адзінак АУН”.41 Аб кантактах АУН(б) з групай кс. Гадлеўс-
кага і ўласным удзеле ў перамовах у 1940 г. з беларускай падпольнай 
арганізацыяй сьведчыў і Васіль Кук.42

Больш таго, Вінцэнт Гадлеўскі ад 1917 г. добра ведаў і мітрапаліта 
Андрэя Шаптыцкага, які ня толькі дабраславіў стварэньне “Нахцігалю” 
і “Роланда”, але і прызначыў туды капэляна.

Мэмуары ўкраінскіх удзельнікаў падзеяў (а менавіта на іх базуюцца 
сучасныя дасьледчыкі жыцьця Р. Шухевіча), аб факце сустрэчы маў-
чаць. І гэта зразумела, бо яна была занадта важнай і небясьпечнай 
для абодвух бакоў, таму кансьпірацыя была больш чым сур’ёзнай. 
Мы схіляемся да думкі, што з украінскага ды беларускага боку было 
ўтаямнічана толькі некалькі асобаў. 

Яшчэ падчас працы над кнігай “Беларускі Супраціў” мы з Сяргеям 
Яршом мелі сьведчаньні некалькіх удзельнікаў беларускага Супраціву 
аб сустрэчы В. Гадлеўскага і Р. Шухевіча вясной 1942 г. у Менску.43  
Гэтая сустрэча сапраўды адбылася вечарам 23 сакавіка 1942-га на 
кансьпіратыўнай кватэры недалёка ад чыгуначнага вакзалу. Як сь-
ведчаць пазьнейшыя дакумэнты савецкай выведкі, перамовы вяліся 

40 Ёрш С., Горбік С. Беларускі Супраціў. — Львоў, 2006, б. 54.
41 Ліст беларускага камбатанта Ю. В. аўтару ад 17 сьнежня 2007 г.
42 Кук В. Я вёў перамовы з прадстаўнікамі беларускай нелегальнай арганізацыі 
// Беларускі Рэзыстанс, 2006, №1(3), б. 73.
43 Ліст беларускага камбатанта Ю. В. аўтару ад 13 чэрвеня 2006 г.
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аб вывадзе ўкраінскага батальёну зь Беларусі.44 Праўдападобна, В. 
Гадлеўскі распавёў Р. Шухевічу пра сытуацыю ў Віцебскай вобласьці 
і аб ролі, якую немцы рыхтавалі ўкраінскім ваякам. Паводле сьвед-
чаньня беларускага ветэрана, перамовы не далі вынікаў. Хутчэй за 
ўсё Р. Шухевіч на той час ня меў рэальнай магчымасьці адгукнуцца 
на прапанову В. Гадлеўскага па вывадзе батальёну зь Беларусі. Па-
добную думку выказвае і вядомы ўкраінскі дасьледчык вызвольнага 
руху Ўладзімер Вятровіч: “Чаму Шухевіч одразу не кінуў выклік немцам, 
перайшоўшы ў антынямецкае падпольле, а яшчэ цэлы год праслужыў 
у іх? Таму, што не было ніякіх шансаў гэта зрабіць, таму што ён 
як камандзір адказваў за жыцьці соцень сваіх ваякаў, супраціўленьне 
якіх у той момент адназначна азначала б сьмерць”.45 Менавіта таму, 
пасьля атрыманьня нямецкага загаду, 24-25 сакавіка 1942 г. 201-ы 
паліцыйны батальён выехаў на месца дыслякацыі. 

Пасьля прыезду ў Віцебскую вобласьць украінскі батальён быў 
раскіданы па розных гарадах, мястэчках і вёсках: Лепель, Байчакава, 
Камяні, Бароўка (штаб “курэня”), Барысаў, Вяліўшчына, Башанковічы 
і в. Варонеж на беразе р. Нёман.46

Насуперак сьцьверджаньням шматлікіх прасавецкіх гісторыкаў, 
украінцы з батальёну Я. Пабягушчага не сутыкнуліся з падтрымкай 
“савецкіх партызанаў” і наогул савецкай улады мясцовым беларускім 
насельніцтвам. Але і да немцаў вясной 1942 г. адносіны зьмяніліся ў 
горшы бок. Сам Я. Пабягушчы так сьведчыць аб настроях мясцовага 
насельніцтва вясной-летам 1942 г.: “Мы чакалі вызвольнікаў, як родных 
братоў. Мы радаваліся, што нямецкая армія выгнала бальшавікоў 
зь Беларусі. Мы віталі нямецкіх ваякаў хлебам і сольлю, як прынята 
і ва Ўкраіне. Ды мы пабачылі, што палонным (якія па сваёй волі ці 
паднявольна мусілі быць савецкімі вайскоўцамі) не дазвалялі нават 
піць ваду, не гаворачы ўжо пра нармальнае харчаваньне. Мы бачылі, 
як “зондэрфюрэры” зьяўляюцца гаспадарамі жыцьця і сьмерці нашых 
дзяўчат. Калі нейкая зь іх не пагадзілася ісьці ў ложак з такім нацыс-
там, то адразу ж яе арыштоўвалі, а што рабілася ў тых турмах, 
— ці варта казаць. Хопіць тады дапамагаць такой арміі, што нясе 
нам паняволеньне яшчэ горшае за бальшавіцкае. Нашыя маладыя 
мужчыны жадаюць змагацца супраць бальшавікоў, а іх наганяюць 
дахаты… Мы абкладзеныя рознымі непасільнымі кантынгентамі, 
незважаючы на тое, што нашая зямля вельмі няўрадлівая”.47 
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Паводле ўспамінаў украінцаў, немцы адразу прымусілі іх штодзённа 
прачэсваць лясы дзеля змаганьня з савецкім партызанскім рухам, 
а таксама ахоўваць “нямецкую адміністрацыю”.48 Да гэтых дзеяў 
камандзір батальёну Я. Пабягушчы дадае: “і ператрусы вёсак”.49  
Аб тым, што напраўду хавалася пад гэтымі заданьнямі, з мэмуараў 
даведацца немагчыма. 

Як мы ўжо адзначалі вышэй, на Віцебшчыне хапала розных бе-
ларускіх вайсковых і паліцыйных фармацыяў, якіх у пачатку 1942-га 
было дастаткова для супрацьпартызанскіх апэрацый, а тым больш 
для абароны на месцах, асабліва ў буйных вёсках і мястэчках, цы-
вільнай беларускай і нешматлікай нямецкай адміністрацыі. Дарэчы, 
месцы дысьлякацыі 201-га батальёну цалкам адпавядаюць месцам 
дысьлякацыі досыць буйных беларускіх збройных фармацыяў. А 
абшукваньне беларускіх вёсак, пры агульных антысавецкіх настроях 
мясцовага насельніцтва і супрацы з ўкраінскай фармацыяй у анты-
партызанскай барацьбе50, наогул выглядае досыць дзіўна.

Дык супраць каго змагаліся і каго абаранялі ўкраінцы?
Тут, на нашую думку, варта зьвярнуцца да працы ўкраінскага 

дасьледчыка І. Патрыляка “Дзейнасьць Рамана Шухевіча ва Украінскім 
легіёне (1941-1943)”. Паважаны ўкраінскі аўтар адзначае, што “тактыка 
штодзённага “прачосваньня” лясоў не прыносіла патрэбнага выніку, 
але прыносіла балючыя страты і зьнясіляньне ўкраінскім аддзелам. 
Перасьледуючы партызанаў на незнаёмай тэрыторыі, салдаты патрап-
лялі ў засады ворага, падрываліся на мінах, або гінулі ў непралазных 
беларускіх балотах”.51 

Але Я. Пабягушчы сьцьвярджае: “Надта вялікіх баёў з партыза-
намі не было… Толькі ў некалькіх месцах трывалі даўжэйшыя баі зь 
вялікімі партызанскімі злучэньнямі, што намагаліся нас акружыць і 
разграміць”. Ён дадае, што першы значны бой з партызанамі адбыўся 
толькі 16 чэрвеня 1942 г.52 Пры гэтым успаміны Я. Пабягушчага вельмі 
каштоўныя тым, што, у адрозьненьні ад іншых украінскіх аўтараў, ён 
падае дакладнае вызначэньне кожнай баявой групы (як свайго боку, 
так і боку ворага).

Такім чынам, калі абапірацца на працы ўкраінскіх дасьледчыкаў, 
супрацьпартызанскія акцыі ўкраінскага лёгіёну Я. Пабягушчага і Р. 

48 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 198.
49 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів//:http://lib.galiciadivision.com/ren/r204.html
50 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів//:http://lib.galiciadivision.com/ren/r205.html
51 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 198.
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Шухевіча былі ня вельмі пасьпяховыя. А ад вясны 1942 г. да ліпеня 
1942 г. барацьба з савецкай партызанкай (групамі НКВД і ГРУ) была 
на Віцебшчыне, прынамсі ў раёне Віцебск-Лепель-Бароўка, досыць 
пасьпяховай. Апошні факт вызнаюць і савецкія дасьледчыкі, у прыват-
насьці Ўл. Пятніцкі піша аб трохкутніку Ўшачы-Лепель-Бешанковічы 
як аб “нямецкім умацаваным раёне” і адсутнасьці там сталых савецкіх 
партызанскіх групаў (на верасень 1942 г.).53 Паколькі супрацьпарты-
занскія акцыі ў гэтым раёне немцы ўласнымі сіламі не праводзілі (не-
дастатковая колькасьць нямецкіх жаўнераў і няведаньне мясцовасьці), 
украінцы таксама гэтым не займаліся, значыць пасьпяховую барацьбу 
з савецкімі партызанамі (спэцгрупамі НКВД і ГРУ, акружэнцамі) вялі 
менавіта беларускія збройныя фармаваньні.

Паўстае пытаньне: навошта немцам, маючы беларускія вайсковыя 
і паліцыйныя аддзелы зь мясцовых жыхароў, якія выдатна ведалі 
мясцовасьць і дагэтуль пасьпяхова змагаліся з савецкімі партызанамі, 
выкарыстоўваць для прачосваньня лясоў ўкраінцаў? Ды і балотаў 
у Віцебскай вобласьці амаль няма, тым больш “непралазных”. Тут 
украінскі аўтар (альбо крыніца ягоных сьцьверджаньняў)  відавочна 
выяўляе няведаньне геаграфіі Беларусі. Віцебшчына – гэта край 
пагоркаў, лясоў і вазёраў. У раёне Лепеля і Бароўкі балотаў наогул 
няма, там сасновы лес і вялікія лясныя азёры.

Адказ на пытаньне знаходзім у сьведчаньні Ганны П., у 1941-1944 
гг. жыхаркі в. Бароўка Лепельскага р-на Віцебскай вобл.: “Ад пачатку 
зімы 1941 году немцы пачалі рэквізіцыю цёплай вопраткі і прадуктаў. 
Нашы [беларускія] паліцыянты гэтыя спробы байкатавалі, а немцы 
бязь іх нічога няздольныя былі зрабіць. Потым парабілі схованкі ў 
лясах, а нашыя мужчыны [паліцыя і самаахова] іх ахоўвалі ад немцаў і 
лясных бандытаў. Нават міны ставілі, бязь іх [мужчынаў] ніхто туды 
[у схованкі] патрапіць ня мог… У красавіку [1942 г.] зьявіліся ўкраінцы 
і пачалі дапамагаць немцам [у рэквізіцыях і пошуку схованак]. Але 
лесу нашага яны ня ведалі і амаль нічога знайсьці не маглі, нават 
некаторыя падарваліся там… Пры сваіх пошуках яны [украінцы] 
мелі сутычкі з нашымі вясковымі хлопцамі з паліцыі, а пераважна з 
самааховы”.54

Падобны прыклад вясковай “абароны ад усіх” у той-жа Віцебскай 
вобласьці прыводзіць і расейскі дасьледчык Б. Сакалоў: “Некаторым 
групам мясцовых жыхароў удавалася дамагчыся прызнаньня ўласнай 
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аўтаноміі пры ўмове выплаты фіксаванага натуральнага падатку і 
недапушчэньня на сваю тэрыторыю савецкіх партызан. Напрыклад, 
жыхары некалькіх вёсак рускіх старавераў пад Полацкам, якімі кіра-
ваў нейкі Зуеў, разьбілі пасланы немцамі карны атрад, пасьля чаго 
акупацыйная улада прызнала своеасаблівую “рэспубліку старавераў” 
з цэнтрам у вёсцы Саскоркі”.55

Зрэшты і самі ўкраінцы не адмаўляюць свайго ўдзелу ў рэквізі-
цыйных акцыях немцаў і ўласныя страты ад баёў з беларускай са-
мааховай: “Зьмяншэньню стратаў сярод украінскіх ваякаў легіёну 
спрыяла таксама адмова Р. Шухевіча і Я. Пабягушчага браць ўдзел у 
нямецкіх акцыях рэквізіцыі прадуктаў у беларускага насельніцтва”.56  
Але гэтая “адмова” была зробленая не адразу пасьля перакідкі ле-
гіёну ў раён дыслякацыі, а толькі ў другой палове ліпеня — у пачатку 
жніўня 1942 г. Бо “ўкраінцы пачалі спыняць сваё рабаваньне нашых 
[беларускіх] вяскоўцаў ўжо пасьля праваслаўнага сьвята Пятра і 
Паўла”.57  Адзначым, што нерухомае сьвята Сьв. ап. Пятра і Паўла ў 
праваслаўнай традыцыі адзначаецца 12 ліпеня.

Бясспрэчна — ўдзел украінскага батальёну ў рэквізіцыйных акцы-
ях суправаджваўся і арыштамі беларускага вясковага насельніцтва, 
удзельнікаў самааховы і г. д. З наяўнасьцю палонных і арыштаваных 
пагаджаюцца і ўкраінскія дасьледчыкі.58 Маюцца сьведчаньні жыха-
роў Лепельскага раёну (дакумэнтальна пакуль непацьверджаныя) і 
аб шэрагу выпадкаў расстрэлаў украінцамі ўдзельнікаў беларускай 
самааховы.59 Дзеля справядлівасьці адзначым: усе гэтыя людзі былі 
захопленыя са зброяй у руках, але ў сваёй пераважнай большасьці 
савецкімі партызанамі не зьяўляліся.

Такім чынам, на нашую думку, пацьвярджаецца гіпотэза аб пе-
раважным выкарыстаньні немцамі ўкраінскага батальёну ў Беларусі 
для выкананьня рэпрэсіўна-рэквізіцыйных задачаў. Але ў 1942 годзе 
ў тым рэгіёне не было і буйных карных акцыяў супраць мірнага на-
сельніцтва (паленьня вёсак, забойства жанчын і дзяцей ды іншых 
падобных злачынстваў). Тут абаронцы “савецка-расейскіх інтарэсаў” 
спрабуюць прыпісаць украінцам Я. Пабягушчага карныя акцыі, зь-
дзейсьненыя 57-м, 61-м (імя Багуна) і 62-м (імя Тараса Шэўчэнка) 

55 Соколов Б. Оккупация. Правда и мифы. — Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2005, б. 204-205.
56  Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 199.
57  Сьведчаньне Ганны П. аўтару ад 17 жніўня 1994 г.
58 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б.199.
59 Вынікі экспедыцыі аўтара 19 чэрвеня — 22 ліпеня 1990 г.  па маршруце: Лепель 
— Бароўка — Віцебск — Полацк — Лепель. Было апытана 38 чалавек. 
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украінскімі паліцыйнымі батальёнамі, што пазьней таксама дзейнічалі 
на тэрыторыі Беларусі.60

Знаходжаньне і дзейнасьць украінскага батальёну ў Віцебскай 
вобласьці не магла не прывесці да кантактаў з прадстаўнікамі беларус-
кага нацыянальнага актыву. Але чамусьці ва ўкраінскай і беларускай 
мэмуарнай літаратуры практычна няма згадак аб падобных кантактах. 
Магчыма, што яны ёсьць у паказаньнях Усевалада Родзькі, якія ён 
даў у 1945-1946 гг. у менскай турме НКГБ і якія да сёньня цалкам не 
апублікаваныя.

Разам з тым, у адной з публікацый аб Р. Шухевічы чытаем: “Шмат-
лікіх патрыётаў-дзяржаўнікаў Беларусі ўкраінскім легіянерам уда-
лося выратаваць і ад гэстапаўцаў, і ад эмгэбістаў, што дзеялі пад 
выглядам бальшавіцкіх партызанаў. Вядомы шэраг выпадкаў, калі 
такіх людзей даводзілася вызваляць у цяжкіх баях альбо ўтрымліваць 
іх пад уласнай вайсковай абаронай”.61

Сьведчаньне ўкраінскага ветэрана можна лічыць сэнсацыйным. 
Нават з палітычнага пункту гледжаньня, падобны факт супрацоўніцтва 
ў 1942 годзе мусіў знайсьці шырокае адлюстраваньне ў беларускім 
эміграцыйным паваенным друку. Але чамусьці ніводзін эміграцыйны 
беларускі мэмуарыст альбо гісторык ня згадвае супрацу украінцаў з 
201-га паліцыйнага батальёну і беларускага актыву ў 1942 годзе, а тым 
больш выратаваньне ўкраінцамі беларускіх патрыётаў. Нават вядомы 
беларускі дзеяч ваеннага і паваеннага часу Дзьмітры Касмовіч62, што 
меў сяброўскія адносіны з украінскай палітычнай дзеячкай Славай 
Стэцько63, ня згадвае падобнага факту. Не згадаў падобнага факту і 
сын Р. Шухевіча Юрый Шухевіч, калі летам 1989 г. распавядаў невя-
лікай беларускай дэлегацыі аб адносінах Украінскага і Беларускага 
вызвольных рухаў. Пры гэтым ён ня толькі акцэнтаваў увагу на “Кан-
фэрэнцыі паняволеных народаў СССР”, але не прыхоўваў вайсковых 
сутычак “беларускіх і ўкраінскіх нацыянальных партызанак на Палесь-
сі ў 1943, 1945 і 1947 гадах”.64   І што асабліва істотна, факт супрацы 
беларускага нацыянальнага актыву і ўкраінскага батальёну ня згадаў 
у інтэрвію часопісу “Беларускі Рэзыстанс” В. Кук.65 Гэта пры тым, што 
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на час інтэрвію згаданая інфармацыя ўжо была надрукаваная ў роз-
ных формах некалькімі ўкраінскімі выданьнямі. Цалкам магчыма, што 
дадзенае сьцьверджаньне П. Дужага ёсьць пераказам сьведчаньня 
камандзіра легіёну Я. Пабягушчага: “У час… прочосваньня тэрыто-
рыі ў адну з начэй мы напалі на партызанскі лягер у лесе. Засьпелі 
мы іх так неспадзявана, што яны пакінулі ўжывых захопленых 
беларускіх патрыётаў і не пасьпелі іх забіць. Пакінулі таксама 
медыкаменты і шмат амуніцыі”.66

Разам з тым, у адным розныя ўкраінскія аўтары маюць рацыю 
— кантакты паміж беларускім нацыянальным Супрацівам (пераважна 
Беларускай незалежніцкай партыяй) і камандзірамі ўкраінскага палі-
цыйнага батальёну Я. Пабігушчым і Р. Шухевічам існавалі, але яны 
не заўсёды былі прыязнымі.

Беларускі афіцэр, які ў пачатку чэрвеня 1942 г. удзельнічаў з украін-
цамі ў баях супраць савецкіх дывэрсійных групаў, малюе наступную 
карціну: “У адной з антыпартызанскіх акцый да ўкраінцаў далучылі 
каля 60-70 беларускіх жаўнераў (сярод іх быў і я). Замест дзейнай 
дапамогі беларусам у барацьбе з савецкай партызанкай, украінцы 
пад кіраўніцтвам немцаў пачалі рэпрэсіі супраць цывільнага вясковага 
насельніцтва. Натуральна, што мы выступілі супраць і адмовіліся 
працягваць апэрацыю, пераключыліся на абарону беларускіх вёсак. 
Узьнік канфлікт і ледзь не дайшло да ўзброенай сутычкі. Тады ўсё 
палагодзілі, але ўкраінцы працягвалі ўдзельнічаць у карных апэрацы-
ях. Вядома, што адна з групаў БНП прысудзіла Р. Шухевіча да сьмерці 
і нават узарвала аўтамабіль, у якім ён ехаў. Шухевіч быў паранены 
альбо кантужаны, але выжыў”.67 

На наш погляд, варта крыху “падкарэктаваць” сьведчаньне бе-
ларускага ветэрана. Украінцы працягвалі ўдзельнічаць не ў “карных 
апэрацыях”, а ў ператрусах, арыштах ненадзейных і рэквізіцыях. Ды й 
сам факт “прысуду” патрабуе дадатковых сьведчаньняў і дасьледва-
ньняў, бо тэракт супраць Р. Шухевіча адбыўся толькі ў жніўні 1942 г. 
Але тое, што адносіны паміж украінскім батальёнам — з аднаго боку, 
і беларускім актывам ды мясцовым насельніцтвам — з другога боку, 
былі да канца траўня — пачатку чэрвеня 1942 г. цалкам сапсаваныя, 
не выклікае сумневу. Украінцы фактычна апынуліся ў “вогненным коле” 
з савецкіх спэцгрупаў68, беларускай паліцыі і вясковай самааховы, што 
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68 В’ятрович В. Роман Шухевич: солдат // Українська правда, 2008, 2 траўня; 
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прызнае ўкраінскі аўтар Б. Чайкоўскі.69 Як слушна адзначае камандзір 
батальёну Я. Пабягушчы, выкананьне ўкраінцамі нямецкіх загадаў 
прывяло да таго, што “з цягам часу нам насельніцтва з кожным разам 
менш паведамляла пра перасоўваньне партызанскіх часьцей, значна 
менш было вестак, слабела нашае супрацоўніцтва з насельніцтвам. 
Мы ведалі, у чым прычына, і добра разумелі, што перастаем быць 
у вачах насельніцтва змагарамі за іх мір, за іх жыцьцё і маёмасьць, 
чаго гэтае насельніцтва ад нас чакала”.70

Разгортаваньне дзейнасьці ўкраінскага батальёну ў Віцебскай 
вобласьці і першыя беларуска-ўкраінскія сутычкі супалі па часе з 
разгортаваньнем нелегальнай дзейнасьці беларускага нацыянальнага 
Супраціву, бо “да канца вясны 1942 году В. Гадлеўскі канчаткова 
пераканаўся ў думцы распачаць беларускі збройны Супраціў “на два 
фронты” — і супраць немцаў, і супраць саветаў. У яго былі пляны 
стварэньня агульнага нацыянальнага фронту ад Балтыкі да Чор-
нага мора”.71 Але зьдзяйсьненьне гэтага пляну было немагчымае бяз 
добрых сувязяў і супрацы з украінскім вызвольным рухам. Узброеныя 
сутычкі нацыянальных вайсковых фармацый абодвух народаў72 

ставілі пад пагрозу выкананьне гэтага пляну.73 Дзеля вырашэньня 
праблемы В. Гадлеўскі вырашыў выкарыстаць свае старыя сувязі з 
мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім, якога ён ведаў з 1917 году.74 Ды і 
сам мітрапаліт з вялікай павагай ставіўся да кс. В. Гадлеўскага, бачыў 
у ягонай асобе кандыдата на першаіерарха Беларускай Каталіцкай 
(Уніяцкай) Царквы.75

Выбар мітрапаліта Шаптыцкага ў якасьці пасярэдніка ў перамовах з 
АЎН (б) быў невыпадковым, бо ўладыка, як кіраўнік УГКЦ, карыстаўся 
вялікім аўтарытэтам і павагай заходніх украінцаў і рэальна ўплываў 
на палітычныя падзеі. Праводзіць падобныя перамовы з Р. Шухевічам 
не было сэнсу, бо ён рэальна знаходзіўся пад пільным кантролем 
немцаў і, відавочна, ня меў апэратыўнай сувязі з падпольлем АЎН 
(б) ва Ўкраіне. Ды і кіраваў на той час АЎН (б) не Р. Шухевіч, а М. 
Лебедзь.76 Дзеля ўсталяваньня кантактаў з АЎН (б) было вырашана 
выкарыстаць ІІІ Сабор экзархаў, які мусіў адбыцца ў Львове з 9 па 
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15 чэрвеня 1942 г., а перадаць пасланьне кс. Гадлеўскага мусілі а.а. 
Неманцэвіч і Аношка. Як ужо вядома на сёньняшні дзень, беларускія 
ўніяцкія сьвятары выканалі заданьне кіраўніка беларускага нацы-
янальнага Супраціву кс. Гадлеўскага: а. В.Аношка ня толькі перадаў 
ягоны ліст мітрапаліту Шаптыцкаму, але і сустрэўся з прадстаўнікамі 
АЎН (б) пад Львовам.77 

Калі абапірацца на наяўную ў часе напісаньня кнігі “Беларускі 
Супраціў” інфармацыю78, кантакты а.а. Неманцэвіча і Аношкі ў Льво-
ве не далі выніку.79 Аніякага канкрэтнага адказу ані ад мітрапаліта 
Шаптыцкага, ані ад прадстаўніка АЎН (б) яны не атрымалі. Праўда-
падобна, гэта і было агучана на зьезьдзе беларускага нацыянальнага 
актыву ў Менску, які, верагодна, адбыўся ў канцы чэрвеня 1942 г.80 
Цалкам лягічна і тое, што, магчыма, менавіта на чэрвенскім зьезьдзе 
В. Гадлеўскі перадаў Ус. Родзьку справаздачу сябра БНП па мянушцы 
“Язафат”. Хутчэй за ўсё, кс. Гадлеўскі небеспадстаўна спадзяваўся 
ўсё ж наладзіць сувязь з АЎН (б) праз камандзіраў украінскага ба-
тальёну Я. Пабягушчага і Р. Шухевіча, а з усіх кіруючых дзеячоў групы 
кс. Гадлеўскага (БНП) менавіта Ўс. Родзька знаходзіўся найбліжэй да 
месца дыслякацыі ўкраінцаў — у Віцебску.

Аднак, калі абапірацца на падзеі ліпеня-жніўня 1942 г., аб якіх га-
ворка пойдзе ніжэй, вынік львоўскай місіі а. экзарха А. Неманцэвіча і 
а. В. Аношкі быў. Вось толькі, на наш погляд, адказ на патрабаваньні 
і прапановы беларускага нацыянальнага актыву атрымалі не прад-
стаўнікі кс.В. Гадлеўскага, а непасрэдна Я. Пабягушчы і Р. Шухевіч.

Праўдападобна, нейкія дырэктывы (рэкамендацыі) Р. Шухевіч 
і Я. Пабегушчы атрымалі праз рэзыдэнтуру АЎН (б), зьвязаную з 
мітрапалітам А. Шаптыцкім, альбо непасрэдна па каналах УГКЦ. 
Праўдападобна, ад  а. д-ра Івана Грыньёха, які, па дабраслаўлень-
ню мітрапаліта А. Шаптыцкага, зьяўляўся капэлянам “Нахцігалю” ад 
пачатку ягонага фармаваньня і да сьнежня 1941 г. Пры гэтым былы 
вайсковец “Нахцігалю” М. Кальба сьведчыць: “Быў а. Грыньёх су-
вязным нашым з Мітрапалітам А. Шаптыцкім”.81  Праўда, той жа 
М. Кальба дадае: “Падчас злучэньня абодвух батальёнаў і іх пера-
фармаваньня на паліцыйны аддзел (Шуцманшафтбатальён 201), 
па даручэньні камандзіра батальёна сот[ніка] Р. Шухевича, а. д-р 
Іван Грыньёх паехаў у Бэрлін на працу ў Остміністэрства”.82  Але 
“Остміністэрства” займалася і акупаванымі раёнамі Беларусі, таму ня 

77 Беларускі Супраціў, б. 58-59.
78 Праца над кнігай “Беларускі Супраціў” была скончаная ў жніўні 2006 г.
79 Беларускі Супраціў, б. 58-59.
80 Беларускі Супраціў, б. 54. 
81 http://www2.maidan.org.ua/n/pressk/1202236898
82 Тамсама.
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выключана, што а. Грыньёх мог наведваць украінскіх ваякаў у Віцеб-
скай вобласьці, а пасьля яго ад’ёзду, па ўзгадненьню з мітрапалітам 
А. Шаптыцкім, быў прызначаны новы капэлян батальёну. Менавіта 
гэты ўкраінскі каталіцкі сьвятар удзельнічаў летам 1942 году ў паха-
ваньні (адпяваў) загінуўшых украінскіх ваякаў у Бароўцы і Лепелі, а 
таксама адпраўляў там набажэнствы летам 1942 г.83  Аб наяўнасьці 
грэка-каталіцкага капэляна ў батальёне, але не называючы ягонага 
імя (“капэлян а.Д.”), сьведчыць і Я. Пабягушчы.84 Сёньня ўжо вядома, 
што а.“Д” — гэта а. Д. Ковалюк.85 

Гіпотэза аб тым, што менавіта мітрапаліт А. Шаптыцкі паспрыяў 
кантактам Р. Шухевіча і беларускага нацыянальнага актыву, грунтуецца 
на некалькіх фактах.

З канца 30-х гадоў беларускі нацыянальны актыў знаходзіўся 
ў стане сталага канфлікту з АЎН (б), выкліканага супрацьлеглымі 
поглядамі на этнічную прыналежнасьць Палесься.86 З сярэдзіны 30-
х гадоў і да 1943 г. вядомы толькі адзін факт досыць асьцярожных і 
нетрывалых кантактаў АЎН (б) і беларускага вызвольнага руху — у 
1940 г.87 А вось аб супярэчнасьцях і нават збройных канфліктах у 
1941-1943 гг. маем шмат сьведчаньняў. Аб гэтым распавядаюць І. 
Касяк88, В. Вір89, Я. Малецкі. Апошні нават сьведчыць аб тым, што 
прадстаўнікі АЎН (б) дамагліся ад нямецкай цывільнай адміністрацыіі 
высылкі з Палесься грэка-каталіцкага сьвятара і актыўнага дзеяча 
беларускага нацыянальна-вызвольнага руху а. Льва Гарошкі.90 І гэта 
пры тым, што яшчэ ў 1939 годзе АЎН (б) узяла курс на стварэньне 
“Фронту паняволеных народаў”. Варта таксама адзначыць, што нават 
“І Канферэнцыя паняволеных народаў Усходу Эўропы і Азіі”, якая 
адбылася з ініцыятывы АЎН (б) 21-22 лістапада 1943 г. у в. Будзе-
раж на Роўненшчыне, не прынесла аніякіх вынікаў для беларусаў і 
была пераважна прапагандысцка-дэкляратыўным актам. Бо аніякіх 
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83 Сьведчаньне Ганны П. аўтару ад 17 жніўня 1994 г. Паводле яе ўспамінаў, аб 
тым, што ўкраінскі сьвятар — “каталіцкі” ім распавёў мясцовы праваслаўны 
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— www.knihi.com).
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канкрэтных дамоваў з беларускім вызвольным рухам (на нарадзе 
яго рэпрэзэнтавала БНП) заключана не было, а беларускія аддзелы 
пры ЎПА (б) так і не былі створаныя (і гэта ў той час, калі пры ёй былі 
створаныя аддзелы жмудзінаў, татараў, грузінаў, азербайджанцаў, 
армянаў, узьбекаў і нават расейцаў). Відавочна, што супярэчнасьці 
АЎН (б) з беларускім вызвольным рухам былі вельмі моцнымі, таму 
лідэры АЎН (б) не шукалі трывалых кантактаў, а тым больш не праглі 
нейкіх дамоваў з беларускім нацыянальным актывам у 1941-1943 гг.

Абсалютна іншае стаўленьне да Беларусі меў мітрапаліт А. Шап-
тыцкі. Яшчэ ад пачатку ХХ ст. ён разглядаў беларускія землі як пля-
цоўку для празэлітызкага руху на Ўсход, кантактуючы ў гэтай справе 
з Іванам Луцкевічам.91 Менавіта таму ў міжваенны час ён усяляк 
падтрымліваў неаунійную дзейнасьць у Заходняй Беларусі92, якая 
вялася пераважна прадстаўнікамі ўсходніх місіяў каталіцкіх ардэноў 
у наднацыянальным, а лепш казаць — у расейскім дусе.93 

Ужо ў кастрычніку 1939 году ствараецца шэраг грэка-каталіцкіх эк-
зархатаў, у тым ліку і беларускі, пад агульным кіраўніцтвам мітрапаліта 
А. Шаптыцкага. Нягледзячы на ўсё супярэчнасьці, 22 сьнежня 1941 
году Ватыкан зацьвердзіў створаныя экзархаты і пацьвердзіў агульнае 
кіраваньне імі мітрапалітам А. Шаптыцкім.94 З ўсіх новапрызначаных 
грэка-каталіцкіх экзархаў, толькі а. Антоні Неманцэвіч быў белару-
сам. Усе іншыя — украінцы, у тым ліку экзарх Расеі а. архімандрыт 
Кліменці Шаптыцкі. 

Відавочна, што дзейнасьць украінскага батальёну фармавала ў 
вачах беларускага насельніцтва негатыўны вобраз ня проста ўкраін-
ца-незалежніка, а і негатыўны вобраз украінца-уніята (грэка-каталіка). 
Цалкам магчыма, што канфлікт адбіваўся і на стаўленьні беларускага 
нацыянальнага актыву да Беларускага грэка-каталіцкага экзархату. Усё 
гэта не магло не турбаваць мітрапаліта А. Шаптыцкага і, адпаведна, 
шукаць шляхі ўлагоджваньня канфлікту. Ліст кіраўніка Ўкраінскай Ка-
таліцкай Царквы мог нават прымусіць Шухевіча да перамоваў, бо ўсе 
сучасьнікі характаразуюць яго, як вельмі набожнага чалавека.

На жаль, нам невядомыя інструкцыі альбо прапановы, атрыманыя 
Р. Шухевічам праз мітрапаліта А. Шаптыцкага. Найхутчэй, гэта былі 
нейкія рэкамендацыі аб спыненьні карніцка-рэквізацыйных акцый і 
пачатку перамоваў. А ключ да раскрыцьця таямніцы перамоваў ка-

91 Митрополит Андрій Шептицький. — Львів, 1995, б. 34.
92 ЦДІАЛ, ф. 358, воп. 1, спр.18, арк. 25-42.
93 Надсан А. Magis amica veritas // Наша Ніва, 1999, № 6.
94 Письма-паслання Митрополита Андрея Шептицького, ЧСВВ. З часів німецької 
окупації. — Йорктон, Канада, 1969, б.149-161.
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мандзіраў 201-га украінскага паліцыйнага батальёну з прадстаўнікамі 
беларускага нацыянальнага актыву дае, як ні дзіўна, кніга Багдана 
Чайкоўскага, дзе ён піша, што Р. Шухевіч летам 1942 г. дамовіўся аб не-
нападзе з “бальшавіцкімі партызанамі” празь іх агульнага кіраўніка.95

Як мы ўжо адзначалі вышэй, практычна ўсё дасьледчыкі парты-
занскага руху на Віцебшчыне вясной-летам 1942 г. сыходзяцца ў 
адным: тагачасная савецкая партызанка ў гэтым рэгіёне Беларусі 
была прадстаўленая спэцгрупамі НКВД і ГРУ, савецкімі акружэнцамі. 
Ці былі яны зацікаўленыя ў падобных перамовах, ці быў наогул сэнс 
украінцам дамаўляцца з савецкім партызанскім рухам?

На мой погляд, дзеля адказу на пастаўленыя пытаньні варта ад-
сачыць этапы стварэньня цэнтралізаванага кіраўніцтва партызанскім 
рухам пры Дзяржаўным камітэце абароны СССР у 1942 г., а таксама 
рэаліі ягонай дзейнасьці.

Рашэньне аб стварэньні агульнага штабу партызанскага руху 
(Цэнтральны штаб партызанскага руху — ЦШПР) было прынятае ў 
Маскве 30 траўня 1942 г.96 Але гэта была толькі агульная дырэктыва. 
Рэальныя крокі ў адносінах да Ўсходняй Беларусі пачаліся не раней за 
15 ліпеня 1942 году, калі загадам начальніка ЦШПР Калінінскаму ШПР 
былі падпарадкаваныя раёны ў межах Калінінскага фронту, Віцебскай, 
Вілейскай абласьцей Беларускай ССР.97 А франтавы Беларускі ШПР, 
які канкрэтна займаўся плянавай перакідкай партызанскіх групаў, 
усталяваньнем сувязі і каардынацыяй дзейнасьці паміж цэнтрам і 
атрадамі, наогул быў ўтвораны толькі 9 верасьня 1942 г.98

Такім чынам, ад канца траўня і да першай дэкады верасьня 1942 г. 
(а практычна, улічваючы рэальныя тэрміны і шматлікія рэарганізацыі 
ЦШПР, да сярэдзіны восені 1942 г.) цэнтралізаванае кіраўніцтва са-
вецкімі партызанскімі атрадамі засланымі з-за лініі савецка-нямецкага 
фронту адсутнічала, а створаныя ў 1941 г. савецкія партызанскія групы 
з мясцовых партыйных функцыянераў і дабраахвотнікаў практычна 
былі зьнішчаныя да канца зімы 1941-1942 гг. 

Вясной і да сярэдзіны восені 1942 г. больш-менш арганізаваная 
і актыўная савецкая партызанка на Віцебшчыне ўяўляла сабой пе-
раважна спэцгрупы НКВД. Менавіта гэтая арганізацыя, згодна загаду 
НКВД СССР № 001151 ад 25 жніўня 1941 г., займалася фінансаваньнем 
і разгортваньнем савецкай партызанскай барацьбы. Фармальна — да 
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сярэдзіны 1942 г., калі гэтыя функцыі былі перададзеныя ЦШПР.99 

Засланыя групы НКВД складаліся з 20-30 дывэрсантаў, пераважна 
штатных супрацоўнікаў, і мусілі выконваць наступныя задачы: “дэзар-
ганізацыя тылу ворага; разбурэньне камунікацый і сувязі; зьнішчэньне 
складоў, напады на штабы і вайсковыя часткі ворага; разбурэньне ма-
тэрыяльнай часткі на аэрадромах; выведка і паведамленьне штабам 
Чырвонай Арміі аб ворагу”.100 

Такім чынам, вайсковыя мэты арганізаванай “савецкай партызанкі” 
і мэты 201-га ўкраінскага батальёну былі абсалютна супрацьлеглымі, 
улічваючы ахову ўкраінцамі менавіта стратэгічных вайсковых аб’ектаў. 
Ды і становішча на франтах летам 1942 году дыктавала савецкаму 
кіраўніцтву неадкладную патрэбнасьць у актывізацыі дывэрсійнай 
барацьбы ў тыле нямецкай арміі.

Выснова відавочная: кіраўніцтва савецкіх дывэрсійных групаў (пар-
тызанскіх атрадаў) было ня толькі абсалютна незацікаўленае ў адмове 
ад дывэрсій на стратэгічных аб’ектах, якія ахоўваліся ўкраінцамі, дый 
яно было няздольнае гэта зрабіць з агляду на загады кіраўніцтва НКВД. 
Дарэчы, агульнага камандаваньня на акупаванай немцамі тэрыторыі 
гэтыя групы ня мелі. Каардынацыя іх дзейнасьці ажыцьцяўлялася ў 
Чацьвёртым аддзеле НКВД СССР, альбо — у чацьвёртым аддзеле 
НКВД БССР.101 

Не “здалі” савецкім партызанам, з ліку засланых дывэрсійных 
групаў, “свае” аб’екты і ўкраінцы, бо ў іншым выпадку яны патрапілі 
б пад нямецкія рэпрэсіі. Але ўсё было “з дакладнасьцю наадварот”: 
за ўзорнае выкананьне сваіх абавязкаў паручнік Брылінскі і чотары 
Малы і Гэрцык былі адзначаныя нямецкімі ўзнагародамі.102 

Усё выкладзенае вышэй стасуецца і нешматлікіх выведачна-
дывэрсійных групаў ГРУ, якія дзейнічалі летам 1942 г. у Віцебскай 
вобласьці, з адной заўвагай — яны ня мелі практычна ніякай каар-
дынацыі з групамі НКВД. Апошняе лёгка вытлумачыць звычайнай 
“канкурэнцыяй” розных ведамстваў: НКВД і Генэральнага штабу 
Чырвонай Арміі.

Аб тым, што Р. Шухевіч ня мог дамаўляцца з засланымі з-за лініі 
фронту партызанскімі групамі НКВД і ГРУ, сьведчыць ня толькі адсут-
насьць у гэтых групаў агульнага камандаваньня, якое б знаходзілася 
на акупаванай тэрыторыі; ня толькі відавочная супярэчнасьць мэтаў 
дзейнасьці з украінцамі; ня толькі слабыя сувязіі “савецкіх партыза-
наў” з мясцовым насельніцтвам (больш-менш масавы сыход у лясы 

99 ГА РФ, ф. 9476, воп. 1, спр. 276, арк. 2.
100 Тамсама.
101 Тамсама, арк. 4.
102 Грабовський С. Так проти кого ж воював Шухевич у Білорусі? //www.pravda.
com.ua /news/ 2007/11/13/66774.htm
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беларусаў пачаўся толькі з 1943 г.), але і сьведчаньне Б. Чайкоўскага 
аб згодзе выпусьціць “усіх вашых з турмы”.103 Якіх “вашых” і куды 
зьбіраўся выпускаць Р. Шухевіч? Узятых у палон украінцамі штатных 
агентаў і дывэрсантаў-НКВДэшнікаў? Апрача таго, што падобныя 
палонныя адразу перадаваліся службе СД альбо гэстапа (у самым 
Лепелі знаходзіўся адмысловы аддзел 9-й айнзацкаманды айнзац-
групы Б, а пры ўкраінскім батальёне быў адмысловы “наглядчык” 
ад немцаў — капітан Моха), а іх лёс абсалютна не цікавіў мясцовае 
насельніцтва, трэба ўлічваць і асабістыя адносіны самога Шухевіча 
да НКВДэшнікаў. Менавіта яны закатавалі перад адыходам са Львову 
роднага брата Р. Шухевіча — Юрыя.104

Не было сэнсу Р. Шухевічу дамаўляцца і з разнастайнымі малаколь-
каснымі групамі савецкіх акружэнцаў. Яны ня мелі сувязі з савецкім 
камандаваньнем і, адпаведна, харчовага, рэчавага і вайсковага за-
бесьпячэньня, таму былі вымушаныя выжываць за кошт рабаваньня 
мясцовага несельніцтва. Дастаткова згадаць шматлікія сьведчаньні 
аб тым, што падобныя групы разглядаліся мясцовым насельніцтвам 
як звычаныя “бандыты”. Ды і дзеля нападаў на ўмацаваныя агнявыя 
кропкі гэтыя “дзікія” савецкія партызаны ня мелі дастаткова сілаў, а 
аб іх “агульным” кіраўніцтве і каардынацыі дзейнасьці нават казаць 
ня варта.

Як я ўжо адзначаў вышэй, ключ да высьвятленьня асобы партнёра 
Р. Шухевіча ў перамовах з “партызанамі” падае Б. Чайкоўскі: “Раман 
пайшоў да войта мясцовай грамады”.105 Але падобнай пасады 
— “войт” — у цывільнай беларускай адміністрацыі Ўсходняй Беларусі 
не існавала. Былі “бурмістры” (у гарадах) і “старасты” (у вёсках). Таму 
Р. Шухевіч мог зьвярнуцца: альбо да старасты в. Бароўка, альбо да 
бурмістра Лепеля. Але цывільная адміністрацыя ва Ўсходняй Беларусі 
набіралася альбо з прызначаных немцамі прадстаўнікоў беларускага 
нацыянальнага актыву, (прыклад — Ус. Родзька), альбо — зь ліку 
мясцовага насельніцтва па рэкамендацыі таго ж беларускага актыву 
(або нямецкіх спэцслужбаў). У абодвух выпадках кіраўнікі беларускай 
цывільнай адміністрацыі знаходзіліся пад падвойным кантролем: 
немцаў і беларускага нацыянальнага актыву. Праца на падобнай 
пасадзе (у 1942 г.) прадстаўніка кампартыі, агента НКВД альбо ГРУ 
была практычна немагчымая. 

Асабліва неаспрэчным фактам адсутнасьці перамоваў Р. Шухевіча 
з “савецкай партызанкай” ёсьць адсутнасьць падобнага эпізоду ва 
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103 Чайківський Б. “Фама”. Рекламна фірма Романа Шухевича. — Львів, 2005, б. 77.
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ўспамінах камандзіра ўкраінскага батальёну Я. Пабягушчага. Цяжка 
паверыць, што ў часе вайны бяз згоды камандзіра і па-за ягонай інфар-
маванасьцю асобны афіцэр вёў сэпаратныя перамовы з ворагам. Ці 
думаў Б. Чайкоўскі106, у якім сьвятле ён выстаўляе будучага камадзіра 
УПА? Дарэчы, той жа Я. Пабягушчы падае некаторыя даты летніх 
буйных баёў украінскага паліцыйнага батальёну менавіта з “савецкімі 
партызанамі”: 16 чэрвеня, 25 ліпеня, 3 жніўня і 10 жніўня, — як бачна 
аніякага спыненьня баявых дзеяў не было. А сотня Р. Шухевіча наогул 
панесла ў баях найбольшыя страты (агулам украінскі батальён згубіў 
39 ваякаў забітымі і 40 параненымі).107 Дык аб якіх дамовах Шухевіча 
з “савецкімі партызанамі” можа ісьці гаворка?

Больш таго, савецкая “партызанская гістарыяграфія” з абсалют-
най дакладнасьцю вызначала ўсе выпадкі, калі на пасады старастаў 
патраплялі прадстаўнікі савецкага падпольля, а тым больш у першай 
палове 1942 г. і зьвязанага з маскоўскім цэнтрам. Але ані бурмістр 
Лепеля, ані стараста в. Бароўка “у гэтым (савецкага падпольля — С. 
Г.) сьпісе наогул ня значацца… падпольная (савецкая — С.Г) аргані-
зацыя ў в. Бароўка і г. Лепелі летам 1942 г. адсутнічала”.108 

Беларускі нацыянальны актыў яшчэ ад чэрвеня 1941 г. намагаўся 
(і не безпасьпяхова) апанаваць якмага болей адпаведных пасадаў у 
цывільнай акупацыйнай адміністрацыі. У Віцебскай вобласьці (пры-
намсі ў раёне дысьлякацыі ўкраінскага батальёну) яна фармавалася 
пад пільным наглядам аднаго з кіраўнікоў БНП Ус. Родзькі, які ад лета 
1941 г. быў бурмістрам Віцебску, а летам 1942 г. і намесьнікам Віцеб-
скай акругі. Як легальная частка беларускага нацыянальнага актыву 
(цывільная адміністрацыя), так і нелегальная (структуры БНП) былі 
добра скаардынаваныя і замыкаліся на адных і тых жа асобах. Таму 
цалкам натуральна, што кіраўнікі цывільнай беларускай адміністра-
цыі пераважнай большасьці населеных пунктаў Віцебшчыны былі 
“людзьмі Ўс. Родзькі”.109

Звычайна вясковымі старастамі абіраліся (прызначаліся) досыць 
уплывовыя паміж вяскоўцамі людзі. Яны ня толькі фактычна кіравалі 
дзеямі мясцовай паліцыі, а і паўлегальнымі атрадамі самааховы. 
Апошнія складаліся пераважна зь мясцовых жыхароў і фактычна 
падпарадкоўваліся мясцовай грамадзе (старасьце).110 Таму менавіта з 

106 Некаторыя сучасныя ўкраінскія дасьледчыкі досыць скэптычна ставяцца 
да магчымасьці перамоваў Р. Шухевіча з прадстаўнікамі НКВД, які тады 
рэпрэзэнтавалі “савецкі партызанскі рух”.
107 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів //  http://lib.galiciadivision.com/ren/r208.
html
108 Адказ з навуковага аддзелу Беларускага дзяржаўнага музэю Вялікай Айчыннай 
вайны ў Менску ад 27 жніўня 2008 г.
109 Ліст беларускага камбатанта Ю. В. аўтару ад 21 жніўня 2008 г.
110 ЦА КГБ СССР, ф. 15, воп. 314, партфель №2, арк. 12.
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беларускім актывам, а не з “савецкай партызанкай” наладжваў сувязі 
Р. Шухевіч. Дамова з самаахоўнікамі, у сьвятле прапаноў адмовіцца 
ад удзелу ў нямецкіх рэквізіцыях; агульнай абароне вёсак ад савецкіх 
спэцгрупаў і вызваленьня вязьняў зь ліку мясцовых жыхароў, падаецца 
цалкам лягічнай. Ды і агульнае кіраўніцтва ў асобе лідараў беларускага 
актыву альбо БНП яны мелі.111

Яшчэ адным пацьверджаньнем магчымага вядзеньня перамоваў 
менавіта з беларускімі незалежнікамі ёсьць словы самога Рамана 
Шухевіча на перамовах: “Мы ня хочам з вамі ваяваць…”. Ці Р. Шухевіч, 
ваякі ўкраінскага батальёну і наогул АЎН (б) не жадалі ваяваць супраць 
СССР? Наадварот, ваявалі і досыць пасьпяхова. А вось з беларусамі 
на Віцебшчыне ім сапраўды не было чаго дзяліць.

Паводле сьведчаньня былога ваяка ўкраінскага батальёну М. 
Кальбы аўтару112, спробы Р. Шухевіча наладзіць сувязь з партызанамі 
праз старасту в. Бароўка датуюцца “недзе паловай лета”, г. зн. канцом 
чэрвеня — пачаткам ліпеня 1942 г. А да Ўс. Родзькі яны надышлі ад 
бурмістра Лепеля. Вось як апісвае гэты факт адзін з беларускіх ветэра-
наў: “Недзе ў другой палове ліпеня 1942 г. я даведаўся ад Усевалада 
Родзькі, што ён атрымаў праз бурмістра Лепеля ліст ад камандзіра 
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Раман Шухевіч (сядзіць у першым шэрагу трэці зьлева) сярод 
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112 Ліст з адказам М. Кальбы на пытаньні аўтара, перасланы 11 лютага 2008 г.
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ўкраінцаў, у якім ён (камандзір украінцаў — С. Г.) просіць аб асабіс-
тай сустрэчы”.113 Як бачым, сьведчаньне ўкраінскага і беларускага 
ветэранаў супадаюць у часе, што сьведчыць аб іх дакладнасьці.

Сустрэча прадстаўніка беларускага актыву (альбо БНП) з Р. Шу-
хевічам, хутчэй за ўсё, адбылася не раней жніўня 1942 г., бо ад 29 
ліпеня ў Віцебску 2 дні доўжылася нарада беларускага актыву і БНП. 
Апрача Ўс. Родзькі на нарадзе прысутнічалі Дз. Касмовіч і М. Вітуш-
ка. Р. Астроўскі ў Віцебску прысутнічаў, але ў нарадзе БНП ўдзелу 
не прымаў.114 Пры гэтым два пункты выніковага дакумэнта нарады 
непасрэдна датычыліся перамоваў з украінцамі: “12. Не дапушчаць 
да нішчэньня праз СС жыхароў Беларусі, а таксама не дапушчаць да 
самавольных грабежоў жыўнасьці праз нямецкія вайсковыя часткі і г. 
д. у мясцовага насельніцтва; для гэтай мэты арганізаваць тайныя 
аддзелы БНП — беларускай антыфашысцкай партызанкі. …15. На-
вязаць цясьнейшы кантакт з патрыятычным актывам паняволеных 
Масквою народаў, з мэтай каардынацыі змаганьня за Вольнасьць і 
Незалежнасьць паняволеных Масквою народаў”.115 

Лідэры БНП недарэмна пішуць аб навязаньні менавіта “цясьней-
шых кантактаў”, бо кантакты паміж беларускімі патрыётамі і украінскім 
батальёнам да сярэдзіны ліпеня ўжо існавалі.

Так, Я. Пабягушчы распавядае аб сумесным змаганьні беларусаў 
і ўкраінцаў з савецкімі дэсантамі “ў паўночнай частцы тэрыторыі”, 
якую абараняла сотня пар. Сыдара: “Цяжкі бой адбыўся 25 ліпеня 
1942 году. Нашыя ваякі даведаліся, што з адной вёсцы месьціцца 
галоўны штаб партызанскага камандаваньня на цэлы раён. З той 
мясцовасьці прыходзілі ўпотайкі беларусы і прасілі вызваліць іх з-пад 
партызанскага рэжыму… Выправілася туды сотня пар. Сыдара… 
з сотняй пайшлі таксама 60 ваякаў-беларусаў”.116

На жаль, пакуль невядома, хто былі гэтыя “ваякі-беларусы”, але, 
хутчэй за ўсё, байцы мясцовай беларускай самааховы, бо аб іх 
прыналежнасьці да нейкай легальнай беларускай вайсковай альбо 
паліцыйнай фармацыі зьвестак няма. Яны ж, беларусы-самаахоўнікі, 
крыху пазьней сфармавалі пры сотні пар. Сыдара асобны атрад у 
колькасьці 150 чалавек.117 

Як бачым, на канец ліпеня 1942 г. аб сур’ёзных перамовах з украін-
цамі Дз. Касмовіч, як непасрэдны ўдзельнік падзеяў, ня згадвае, але 
ўскосная згадка аб кантактах і пункт аб неабходнасьці непасрэдных 
сур’ёзных перамоваў унесены ў выніковыя дакумэнты нарады. Ці маглі 

113 Ліст беларускага камбатанта Ю. В. аўтару ад 21 жніўня 2008 г.
114 Касмовіч Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 156.
115 Тамсама, б. 158-159.
116 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів// http://lib.galiciadivision.com/ren/r205.html
117 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів//http://lib.galiciadivision.com/ren/r208.html
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кіраўнікі БНП, найперш Ус. Родзька, не скарыстацца прысутнасьцю 
на Віцебшчыне дзьвух лідэраў украінскага руху: Я. Пабягушчага і Р. 
Шухевіча? Тым больш, што яны самі заклікалі да перамоваў.

З кім, дзе і калі сустракаўся Раман Шухевіч? 
Паводле таго ж Дз. Касмовіча, “пасьля адбытай нарады Д. Ка-

смовіч і М. Вітушка вярнуліся ў Смаленск”118 і з Шухевічам яны не 
сустракаліся; Р. Астроўскі не займаў аніякай пасады ані ў віцебскай 
цывільнай адміністрацыі, ані ў БНП, таму паўнамоцным прадстаўніком 
на перамовах быць ня мог. Відавочна, што перамовы з Р. Шухевічам 
вёў Усевалад Родзька. Апошняе адпавядае сьведчаньням украінскіх 
ветэранаў і дасьледчыкаў аб тым, што перамовы вяліся з адным 
“кіраўніком”.119 Паколькі аб ад’езьдзе Шухевіча з месца дыслякацыі 
батальёну ў жніўні 1942 г. нічога невядома, можна зрабіць выснову, 
што перамовы адбываліся ў Лепелі альбо Бароўцы. Дзеля прыезду 
туды Ус. Родзька ня меў асаблівых праблемаў, бо мог знайсьці для 
гэтага падставу як намесьнік Віцебскай акругі.120

З датай сустрэчы вызначыцца значна цяжэй, бо ніхто з мэмуа-
рыстаў дакладнай даты не называе. Адзінай больш-менш вызначаль-
най кропкай ёсьць дата падрыву машыны, на якой ехаў Р. Шухевіч, 
адной з групаў БНП альбо беларускай самааховы — 19 жніўня 1942 
г.121 Але толькі ў тым выпадку, калі гэтую міну сапраўды падклалі бе-
ларускія незалежнікі; калі нейкая група БНП ня ведала аб перамовах; 
калі перамовы ўжо адбыліся, але былі няўдалымі. Цалкам магчыма, 
што і Я. Пабягушчы-Рэн у сваіх успамінах мог памыліцца з месяцам 
альбо, хутчэй за ўсё, з датай…122

На нашую думку, сустрэча адбылася ў першай палове жніўня 1942 
году. На перамовах былі ўлагоджаныя пытаньні далейшай супрацы 
з паўлегальнымі фармаваньнямі беларускай самааховы, а таксама 
поўнай адмовы ўкраінцаў удзельнічаць у нямецкіх рэквізіцыйных 
кампаніях і рэпрэсіўных акцыях, накіраваных супраць беларускага 
цывільнага насельніцтва. Невыпадкова і М. Кальба, і І. Патрыляк 
распавядаюць аб адмовах “дапамагаць… пры здзіраньні кантын-
генту” і зьмяншэньні выпадкаў гібелі ўкраінскіх ваякаў у сувязі і ў 
выніку перамоваў Р. Шухевіча з “правадыром беларусаў (Усеваладам 
Родзькам — С. Г.)”.123  

Хутчэй за ўсё, як найбольш актуальнае для беларускага боку, 

118 Касмовіч Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 159.
119 Чайківський Б. “Фама”. Рекламна фірма Романа Шухевича. — Львів, 2005, б. 77.
120 Касмовіч Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 156.
121 Замах на Рамана Шухевіча. Лета 1942 году. // Беларускі Рэзыстанс. 2007, № 
1(4), б. 142.
122 Побігущий-Рен Е. Мозаїка моїх споминів. — Ів. Франківськ, 2002, б. 77.
123 Ліст з адказам М. Кальбы на пытаньні аўтара, перасланы 11 лютага 2008 г.
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ўздымалася і пытаньне сыходу батальёну зь Беларусі. Верагодна, 
улічваючы тагачасныя перамогі немцаў на Ўсходнім фронце і рэзкую 
зьмену адносінаў да нацыянальных рухаў, прымусіць нямецкае каман-
даваньне перадысьлякаваць украінскі батальён ва Ўкраіну не было 
аніякай магчымасьці. Таму, на наш погляд, гаворка магла ісьці толькі 
аб пераводзе гэтай украінскай вайсковай фармацыі на нелегальнае 
становішча і наступным рэйдзе да абранага месца сталай дыслякацыі 
ва Ўкраіне.124

Наогул, пытаньне аб магчымасьці, а найбольш — жаданьні або 
палітычным нежаданьні Р. Шухевіча перадысьлякаваць ўкраінскіх вая-
каў ва Ўкраіну  найбольш супярэчлівая як у беларускіх, так і ўкраінскіх 
дасьледчыкаў. Таму варта на ім спыніцца больш падрабязна.

Так, малады беларускі гісторык Раман Клявец сьцьвярджае: “Улетку 
1942 г. Шухевіч зьдзейсьніў спробу перавесьці ўвесь асабовы склад 
батальёну ў поўным узбраеньні ва Ўкраіну для абароны мясцовага 
насельніцтва ад акупантаў, бо было відавочна, што немцы рыхтуюцца 
да роспуску фармацыі”.125  Але ўкраінскі гісторык Іван Патрыляк цалкам 
адкідае падобнае сьцьверджаньне.126 

Сапраўды, вэрсія Р. Кляўца мае некалькі слабых месцаў. Па-пер-
шае, немцы не рыхтавалі роспуск фармацыі. Наадварот, ад 22 лістапа-
да да 1 сьнежня 1942 г. яны ўсяляк пераконвалі ўкраінцаў працягнуць 
кантракт. Украінцы самі, у індывідуальным парадку, адмовіліся ад 
падпісаньня кантракту.127 Таму, 1 сьнежня 1942 году, пасьля сканчэ-
ньня тэрміну кантракту, батальён быў расфармаваны і адпраўлены 
невялікімі групамі ва Ўкраіну. Але нават адмова ад кантракту ў 1942 
г. не перашкодзіла Я. Пабягушчаму заняць пасаду камандзіра палка 
ў элітнай грэнадзёрскай дывізіі СС “Галіцыя”.

Па-другое, і тут цяжка не пагадзіцца з украінскім дасьледчыкам 
І. Патрыляком, зьняць з пазіцыяў і правесьці маршам больш за 600 
чалавек па чужой тэрыторыі, бяз сувязяў з мясцовым насельніцтвам, 
бяз падтрымкі боепрыпасамі і харчамі, практычна немагчыма. А, як 
сьведчыць М. Кальба, дэзэртырства нават аднаго салдата магло пры-
весьці да арышту і далейшых рэпрэсіяў немцаў супраць байцоў усяго 
батальёну. Таму гаворка можа ісьці толькі аб адначасовым пераводзе 
батальёну на нелегальнае становішча. 

Разам з тым, мае слабыя бакі і вэрсія ўкраінскага дасьледчыка 
І. Патрыляка, які наогул адмаўляе спробы Р. Шухевіча перавесьці 
батальён ва Ўкраіну.

124  Motyka G. Ukrainska partyzantka 1942 – 1960. — Warszawa, 2006, б. 115.
125 Клявец Р. Да пытаньня дзейнасьці беларусаў у складзе бандэраўскай УПА. 
1942-1944 гг. // Беларускі Рэзыстанс, 2007, № 1(4), б. 80.
126 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 200.
127 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів// http://lib.galiciadivision.com/ren/r205.html
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Так, украінскі дасьледчык цалкам ігнаруе выведачную камандзіроў-
ку старшынаў батальёну В. Сідара і Ю. Кавальскага на Чарнігаўскае 
Палесьсе і Жытоміршчыну.128 Таксама ігнаруецца перавод на бела-
рускую Дзівіншчыну таго ж В. Сідара і В. Івахава.129

Ігнаруе, сьвядома або па няведаньню, І. Патрыляк і магчымасьць 
дапамогі беларускага актыву пры вывадзе батальёну ва Ўкраіну. З 
падобнай дапамогай рэйд быў бы цяжкі, але цалкам магчымы. Праўда, 
толькі ў спрыяльны перыяд году: лета — пачатак восені.

Дык што ж адбылося пасьля перамоваў? Ці зьдзяйсьняў Раман 
Шухевіч спробы вывесьці батальён зь Беларусі? Зьвернемся да фак-
таў. Пасьля перамоваў Ус. Родзькі і Р. Шухевіча ўкраінцы канчаткова 
спыняюць дапамогу немцам у рэквізіцыйных акцыях. Адначасова 
пачынаецца паступовая і няўзгодненая зь немцамі перадысьлякацыя 
ўкраінскіх гарнізонаў у Лепель, дзе ствараецца ўкраінскі умацаваны 
пункт.130

Аналіз усіх даступных нам крыніцаў дазваляе зрабіць выснову, што 
перадысьлякацыя ўкраінскіх гарнізонаў пачала адбывацца з другой 
паловы жніўня 1942 г., магчыма, ад пачатку верасьня. Бо, згодна 
сьведчаньням М. Кальбы, ўкраінскія жаўнеры ўвесь час працягвалі 
весьці баі з спэцгрупамі НКВД і ГРУ (яшчэ адзін доказ адсутнасьці 
дамовы Р. Шухевіча з “савецкімі партызанамі”), што нападалі на 
стратэгічныя аб’екты, якія былі пад украінскай аховай. Ды і падрых-
тоўка перадысьлякацыі аддзелаў патрабавала часу. Працэс праходзіў 
павольна і скончыўся, зважаючы на сьведчаньне таго ж М. Кальбы, 
толькі ў другой паловые кастрычніка 1942 году.

Прыпыненьне выкананьня нямецкіх загадаў па правядзеньні 
карных акцый і рэквізіцый, нежаданьне змагацца з беларускімі сама-
ахоўнікамі, прыводзіць ужо да канца верасьня 1942 г. да непрыхава-
нага канфлікту Р. Шухевіча зь нямецкім наглядчыкам пры батальёне 
— гаўптманам Мохай.131 А па дадзеных савецкай выведкі, канфлікт 
узьнік і з Лепельскім камандаваньнем 9-й айнзацкаманды айнзацгрупы 
Б.132 Канфлікт быў настолькі сур’ёзны, што для ягонага вырашэньня 
1 кастрычніка 1942 г. у Лепель прыбыў нямецкі генэрал фон Бах, ка-
мандуючы усімі антыпартызанскімі сіламі немцаў на усёй акупаванай 
тэрыторыі СССР. Ён пісьмовым загадам адхіляе Я. Пабягушчага ад 

128 Мечник С. Шляхами підпілля революційної ОУН. Причинки до історії. 
— Львів, 1997, б. 91-92.
129 Стародубець Г. ОУН (б) в українському національно–визвольному русі на 
Волині в роки Другої світової війни (1941-1943 рр.). — Тернопіль, 2002, б. 84.
130 Бойцун Р. Легіон ДУН (Дружин Українських Націоналістів) // Вісті комбатантів 
(Торонто – Нью-Йорк), 1982, № 5-6, б. 82.
131 http://www2.maidan.org.ua/n/pressk/1199296017
132 ЦА КГБ СССР, ф. 15, воп. 318, партфель №1, арк. 44.
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камандаваньня ўкраінскім батальёнам і перадае камандаваньне не-
мцу, гаўптману Моху. Але ўкраінцы гэты загад ігнаруюць і выконваюць 
толькі загады Я. Пабягушчага і Р. Шухевіча.

Практычна ўсе ўкраінскія крыніцы не аналізуюць лягічнае пытань-
не: чаму, нягледзячы на даносы ў гэстапа гаўптмана Мохі, пачатак са-
мачыннай перадысьлякацыі частак батальёну ў Лепель і невыкананьня 
пісьмовага загаду генэрала фон Баха аб адхіленьні Я. Пабягушчага 
ад камандаваньня, немцы не рэпрэсавалі ўкраінскі батальён?

На наш погляд, падставай падобнай талерацыі быў ня толькі пра-
цяг узорнага выкананьня батальёнам ахоўных функцый (барацьбы з 
“савецкімі партызанамі”).133 Напраўду, немцы яшчэ малі спадзяваньне 
на магчымае выкарыстаньне салдатаў батальёну пасьля яго перафар-
маваньня і замены ўкраінскіх камандзіраў нямецкімі.134 Менавіта таму 
немцы ў сярэдзіне лістапада 1942 г. выводзяць батальён у Магілёў, 
а Р. Шухевіча і іншых афіцэраў спрабавалі аддзяліць ад асноўнай 
масы ваякаў.

Праўдападобна, адначасова з самавольнай перадысьлякацыяй з 
паловы жніўня 1942 г. пачынаецца пошук прыдатнага месца для дысь-
лякацыі і змаганьня батальёну ўжо як партызанскай украінскай адзінкі. 
Ад пачатку месца шукалі на Жытоміршчыне і Валыні, і толькі потым 
— на Дзівіншчыне. Перадысьлякацыя на Дзівіншчыну была зацьверд-
жана, на наш погляд, не раней кастрычніка 1942 г. З восеньскай датай 
прыняцьця рашэньня аб месцы перадысьлякацыі батальёну ускосна 
згодныя і беларускі дасьледчык Р. Клявец, і ўкраінец І. Патрыляк.

Р. Клявец сьцьвярджае, што “батальён украінскіх нацыяналістаў 
да Дзівіна не прыбыў, бо напрыканцы сьнежня 1942 г. яго раззброілі 
немцы”.135 Але перадысьлякацыя ў Лепель была скончаная недзе да 
20 кастрычніка, а 22 лістапада батальён ужо знаходзіўся ў Магілёве 
пад нямецкай аховай.

І. Патрыляк дадае інфармацыю Р. Кляўца: “вывесьці зімой праз 
тэрыторыю Беларусі… амаль 700 чалавек, — без харчоў, без даклад-
ных картаў маршруту, а таксама бяз выведкі — было практычна 
немагчыма”.136  Дадамо да гэтага і патрэбу дазволу на падобны рэйд 
з боку тагачаснага кіраўніка АЎН (б) М. Лебедзя. Цалкам лягічна, што 
Лебедзь мог даць такі дазвол толькі пасьля правядзеньня выведкі на 
шляху і усебаковай падрыхтоўкі.

У правядзеньні выведкі на шляху будучага рэйду, а таксама ў 
дапамозе харчаваньнем і боепрыпасамі ўкраінцам маглі дапамагчы 
толькі беларускія нацыянальныя структуры (як легальная, так і неле-
гальныя). Па сьведчаньню беларускага ветэрана, новая сустрэча Ўс. 

133 Ліст з адказам М. Кальбы на пытаньні аўтара перасланы 11 лютага 2008 г.
134 Побігущий Є. Мозаїка моїх споминів //  http://lib.galiciadivision.com/ren/r205.html
135 Клявец Р. Да пытаньня дзейнасьці беларусаў у складзе бандэраўскай УПА. 
1942-1944 гг. // Беларускі Рэзыстанс, 2007, № 1(4), б. 81.
136 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 200.
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Родзькі і Р. Шухевіча адбылася ў Полацку “у першых днях кастрычні-
ка 1942 г.”137.  Відавочна, асабіста ўсё арганізаваць Родзька ня мог. 
Магчыма, ён спадзяваўся нешта вырашыць на заплянаваным яшчэ ў 
ліпені восеньскім пасяджэньні кіраўніцтва БНП у Менску.138 Ды і наўрад 
ці беларускі актыў мог хутка, на працягу некалькіх тыдняў, зрабіць 
“калідор” украінцам практычна праз усю тэрыторыю Беларусі. 

Цалкам магчыма, што затрымку ў восеньскіх перамовах Р. Шухевіча 
з беларускім нацыянальным актывам (калі не іх поўную няўдачу) вы-
клікала месца плянуемай дыслякацыі ўкраінскага батальёну — паўд-
нёвая Кобрыншчына. Менавіта гэты рэгіён выклікаў супрацьстаяньне 
АЎН (б) і БНП. Характарызуючы становішча на беларускім Палесьсі 
падчас нямецкай акупацыі, у тым ліку і на Кобрыншчыне, Р. Клявец 
слушна адзначае: “…нацыянальна сьведамае беларускае насельніц-
тва Палесься, якое апынулася ў межах райхскамісарыяту “Ўкраіна”, 
імкнулася адчыніць беларускія школы, аднавіць беларускія цэрквы. 
Немцы давалі на гэта дазвол, але, як сьведчыць беларускі дзеяч Іван 
Касяк, бандэраўцы часьцяком выкарыстоўвалі гвалтоўныя мэтады 
ў мэтах спыненьня і ліквідацыі беларускай справы”.139 

У час пошукаў месца, перадысьлякацыі ў Лепель і перамоваў з 
беларускім нацыянальным актывам надыйшоў лістапад 1942 г., а ў 
лістападзе на поўначы Беларусі (Віцебская вобласьць) пачынаюцца 
замаразкі і выпадае першы сьнег… 

Такім чынам, згодна з вынікам жнівеньскіх перамоваў Р. Шухевіча 
і Ўс. Родзькі, украінцы сур’ёзна разглядалі магчымасьць пераводу 
батальёну на нелегальнае становішча і ягонай перадысьлякацыі на 
Ўкраіну. Ім натуральна не хапіла часу, бо да 22 лістапада ўкраінскі 
батальён ужо знаходзіўся ў Магілёве.

Пасьля адмовы падпісаць новы кантракт зь немцамі ўкраінцаў 
пачалі адпраўляць партыямі па 30-50 чалавек ва Ўкраіну. Адпраўка 
жаўнераў і афіцэраў батальёну распачалася 5 сьнежня 1942 г. і скон-
чылася 14 студзеня 1943 г., а 8 студзеня 1943 г., адразу па прыезьдзе 
ў Львоў, на нелегальнае становішча перайшоў Р. Шухевіч.140

Застаецца зрабіць высновы з кароткага дасьледаваньня аб зна-
ходжаньні ўкраінскага батальёну пад камандай Я. Пабягушчага і Р. 
Шухевіча ў Беларусі.

Па-першае, выбар немцамі ўкраінцаў-патрыётаў з “Нахцігалю” 
і “Роланда” для дапамогі ў зьдзяйсьненьні жорсткай акупацыйнай 
палітыкі ў Беларусі ёсьць вынікам адсутнасьці супрацы і фактычнай 
адсутнасьці кантактаў паміж кіраўніцтвам АЎН (б) і беларускім нацы-
янальным актывам на чале з кс. В. Гадлеўскім у 1939-1942 гг.

Па-другое, якія б не былі падставы знаходжаньня ўкраінскага 

137 Ліст беларускага камбатанта Ю. В. аўтару ад 28 жніўня 2008 г.
138 Касмовіч Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 159.
139 Клявец Р. Да пытаньня дзейнасьці беларусаў у складзе бандэраўскай УПА. 
1942-1944 гг. // Беларускі Рэзыстанс, 2007, № 1(4), б. 82.
140 Патриляк І. Діяльність Романа Шухевича в Українському легіоні (1941-1943) 
// Український визвольний рух. Збірник №10. — Львів, 2007, б. 200-201.

ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ
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батальёну ў Беларусі і вынікі пазьнейшых (канца ліпеня — пачатку 
жніўня) беларуска-ўкраінскіх дамоўленасьцяў, украінцы (пераважна 
сябры АЎН (б)) пасьпелі запляміць сябе вайной на чужой тэрыторыі на 
баку акупантаў (дзейнасьць у Беларусі аніяк не зьвяжаш з барацьбой 
за Ўкраіну), рэпрэсіўнымі дзеяньнямі супраць беларускага цывільнага 
насельніцтва і баямі з беларускім нацыянальным партызанскім рухам. 
Гэтым яны аб’ектыўна паспрыялі савецкай прапагандзе аб АЎН (б) як 
“нацыяналістах-фашыстах”, якая дагэтуль выкарыстоўваецца камуніс-
тамі, расейскімі імпэрыялістамі і ўсімі антынацыянальнымі сіламі.141

Па-трэцяе, нейтральнае стаўленьне кіраўніцтва АЎН (б) да вы-
карыстаньня немцамі ўкраінскіх збройных фармаваньняў на тэры-
торыі Беларусі, якое найперш выявілася ў выпадку з батальёнам 
Пабягушчага-Шухевіча, спрыяла паглыбленьню непаразуменьняў і 
варожасьці паміж украінскім і беларускім рухамі нацыянальнага Супра-
ціву. Невыпадкова беларускія незалежніцкія (“беларускіх буржуазных 
нацыяналістаў” — у савецкай тэрміналёгіі) партызанскія атрады на 
Піншчыне142 называюцца камандаваньнем акругі “Заграва” УПА (б) 
“мясцовымі бандамі”. І гэта ўжо пасьля “І Канферэнцыі паняволеных 
народаў”, 25 сьнежня 1943 г.143 

Неабходна падкрэсьліць, што кіруючыя асобы беларускага Суп-
раціву, нягледзячы на ўсе непаразуменьні, неаднойчы намагаліся 
ўсталяваць узаемавыгадныя і сяброўскія адносіны з АУН (б), якой 
ад сярэдзіны траўня 1943 г. афіцыйна кіраваў Р. Шухевіч.144 Найперш 
— гэта адпраўка дэлегатаў на “І канферэнцыю паняволеных наро-
даў”.145  Спрабавалі гэта зрабіць і кіраўнікі Беларускага паваеннага 
супраціву Міхал Ганько146 і Міхал Вітушка147 ў 1945 г. Але супраца на 
ўзроўні кіраўніцтва так і не была ўсталявана, што было ўдала выка-
рыстана ворагамі ўкраінскага і беларускага народаў.

141 Стародуб П. Где враки зимуют // Советская Белоруссия, 2007, № 116, 26 
чэрвеня; Козлович В. Бандеровцы в деревне Леликово // Советская Белоруссия, 
2006, 11 лістапада.
142 ЦА КГБ СССР, ф. 4, воп. 5, партфель №175, арк. 24. Дата рапарту савецкай 
агентуры практычна тая ж — 18 сьнежня 1943 г.
143 Місячний звіт про стан та діяльність запілля ВО в грудні 1943 р. // Літопис 
УПА. Том 2 (Нова серія). — Київ-Торонто, 1999, б. 261.
144 Мірчук П. Українська Повстанська армія. 1942-1952. Документи і матеріали. 
— Львів, 1991, б. 210.
145 Касмовіч Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 199.
146 Кук В. Я вёў перамовы з прадстаўнікамі беларускай нелегальнай арганізацыі 
// Беларускі Рэзыстанс, 2006, №1(3), б. 74.
147 “Белавежа”. Канферэнцыя камандзіраў беларускага партызанскага руху ў 
верасьні 1945 г. // Беларускі Рэзыстанс, 2007, № 1(4), б. 36.
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ПРАтАКОЛ ДОПЫтУ БеЛАРУсКАГА 
КАмАНДАсА ПАсьЛЯ зАтРЫмАНьНЯ 

Ў чЭРВеНІ 1941 ГОДУ

Мы працягваем друкаваць дакумэнты і паведамленьні на тэму 
дзейнасьці беларускіх камандас у складзе нямецкіх спецпадразьдзя-
леньняў летам 1941 году.1 Нагадаем, “Першы беларускі штурмовы 
зьвяз”2 быў створаны ў траўні 1941 г. у Лямсдорфе (цяпер Ламбіновічы, 
Апольскае ваяв., Польшча), дзе і праходзіў падрыхтоўку. Першапа-
чаткова на курс былі набраныя 52 чалавекі, але па яго сканчэньні да 
перакідкі ў БССР у мястэчку Прушкаў рыхтаваўся 41 чалавек, перакі-
нулі ж ня ўсіх, а толькі ад 27 да 32 байцоў.3 

Браніслаў Валасэвіч, пратакол допыту якога мы друкуем ніжэй, 
патрапіў у адну з першых групаў камандасаў, перакінутых у БССР. 
Адразу ж ён быў затрыманы ды на допыце распавёў, што быў засла-
ны ў беларускі аддзел польскай кансьпірацыяй. Невядома, які лёс 
напаткаў Б. Валасэвіча, але ў выпадку, калі б ён на пачатку вайны 
вырваўся на волю, дык патрапіў бы ў нямецкую турму. Справа ў тым, 
што пратакол допыту Валасэвіча быў захоплены нямецкімі спэцслуж-
бамі пасьля ўварваньня ў Менск. 

Першым зь беларускіх дасьледчыкаў пра пратакол допыту савецкімі 
ворганамі бясьпекі Браніслава Валасэвіча згадаў Юрый Туронак.4

У сьпісе дэсантнікаў, складзеным Ю. Грыбоўскім, ёсьць двое 
Валасэвічаў: Станіслаў, сын Юзафа, і Браніслаў. Абодва яны былі 
перакінутыя праз мяжу 15 чэрвеня (альбо 17 чэрвеня. Гл.: Ёрш С., 
Клявец Р. Новыя факты пра дзейнасьць і лёсы беларускіх камандас 
// Беларускі Рэзыстанс, 2008, № 1 (5), б. 144) 1941 г. Аднак Грыбоўскі 
падае ўдзельнікам групы, дзе быў згаданы ў пратаколе Лявон Зялінскі, 
Станіслава Валасэвіча і, відавочна, памылкова.5  Ці іх сапраўды было 

1 Раней з’явіліся наступныя публікацыі: Грыбоўскі Ю. Першы беларускі 
штурмовы зьвяз. Да гісторыі стварэньня й дзейнасьці беларускіх камандас у гады 
Другой сусьветнай вайны // Беларускі Рэзыстанс, 2005, № 1(2), б. 3-23; Адзінец 
А. Альбэрт Асоўскі (нэкралёг) // Беларускі Рэзыстанс, 2006, № 1 (3), б. 171-173; 
Ёрш С., Клявец Р. Новыя факты пра дзейнасьць і лёсы беларускіх камандас // 
Беларускі Рэзыстанс, 2008, № 1 (5), б. 143-148.
2 Гэтую назву ўнутраным загадам ад 12 чэрвеня 1941 г. зацьвердзіў зьвязны 
Ўладзімер Качан. Гл.: Беларускі Рэзыстанс, 2005, № 1 (2), б. 13. І невыпадкова. 
Высьвятляецца, што ў той час таксама існаваў і 2-гі беларускі штурмовы зьвяз, 
аднак гэтая інфармацыя патрабуе дакумэнтальнага сьверджаньня.
3 Беларускі Рэзыстанс, 2005, № 1 (2), б. 11; Беларускі Рэзыстанс, 2008, № 1 (5), б. 143.
4 Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. — Мінск: “Беларусь”, 1993, б. 207.
5 Беларускі Рэзыстанс, 2005, № 1 (2), б. 10
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двое? Бо знаёмячыся са сьпісам, складзеным Ю. Грыбоўскім паводле 
дзёньніка загадаў Ул. Качана, кідаецца ў вочы падабенства некаторых 
прозьвішчаў і супадзеньне імёнаў, як у выпадку з Чудзяком Міхалам 
і Чудуком Міхалам.6  Магчыма, у дзёньніку неаднаразова рабіліся па-
мылкі падчас запісаў. Да таго ж Валасэвіч ня згадвае сярод закінутых 
зь ім дэсантнікаў Станіслава Валасэвіча.

Блытаніна з імем Валасэвіча патрапіла і ў некаторыя зборнікі 
дакумэнтаў, дзе, дарэчы, пераблытаныя імёны і імёны па бацьку і 
іншых дэсантнікаў.7

У сваім сьведчаньні Браніслаў Валасэвіч прыводзіць нямала ма-
лавядомых дэталяў, што да дзейнасьці 1-га беларускага штурмовага 
зьвязу, плянаў дывэрсіяў на тэрыторыі БССР. Дакумэнт перадрукоў-
ваем без скаротаў у перакладзе на беларускую мову.

Копія
Пратакол

допыту браніслава Казіміравіча валасэвіча, які перайшоў 
нямецка-рускую мяжу 15 чэрвеня 1941 году з задачай узарваць 
чыгуначную лінію на ўчастку Стаўбцы — баранавічы

Арыгінал пратакола быў знойдзены ў Мінску рабочай групай “Бе-
ларусь” спецштабу рэйхсляйтэра Розэнберга

Зусім сакрэтна!
Допыт

Браніслава Казіміравіча Валасэвіча, які перайшоў мяжу 18 чэр-
веня8 1941 году.

Пытаньне:
зь якой мэтай вы прыбылі ў СССР?

Адказ:
На тэрыторыю Савецкага Саюза мяне закінулі немцы для правяд-

зеньня дывэрсій на чыгунцы паміж Баранавічамі і Стаўбцамі. Нямецкая 
выведка яшчэ раней арганізавала спецыяльныя курсы, на якіх нас 
навучалі каля 5 тыдняў.

6 Тамсама, б. 22.
7 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Сборник документов. Том 1. Книга вторая (1 января — 21 июня 1941 г.). 
— Москва, 1995, б. 263; Накануне: Западный особый военный округ (конец 1939 
г. — 1941 г.): док. и материалы. — Минск : НАРБ, 2007, б. 388.
8 Так у дакумэнце — “БР”.
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Пытаньне:
як вас завербавалі?

Адказ:
Умовы жыцьця палякаў на нямецкай тэрыторыі, асабліва ў Вар-

шаве, былі выключна цяжкія. На гэтай глебе ўзьнікла шмат тайных 
арганізацый, якія працавалі супраць немцаў. Асабіста я ўступіў у 
адну з такіх арганізацый у траўні-чэрвені з тым, каб з аднаго боку, 
замаскавацца, а зь іншага боку — каб мець доступ да інфармацыі. Па 
заданьню польскай тайнай арганізацыі я ўступіў у легальную беларус-
кую нацыяналістычную арганізацыю “Беларускі камітэт самапомачы”. 
Мэтай гэтай арганізацыі было стварэньне незалежнай беларускай 
дзяржавы з дапамогай немцаў. Гэтая беларуская арганізацыя да-
памагла мне знайсьці працу, а 10 траўня “Беларускі камітэт” паслаў 
мяне на курсы ў Ламсдорф. Агулам на гэтых курсах навучалася 50 
чалавек, сярод іх і я.

Па прыбыцьцю ў Ламсдорф мы пад кіраўніцтвам нямецкіх афіцэраў 
сталі вучыцца падрыўной справе, стральбе з аўтаматаў, кіданьню гра-
нат, чытаньню карты і арыентаваньню на мясцовасьці. 13 чэрвеня курс 
навучаньня скончыўся, і нас павезьлі ў Варшаву. Упрост з вакзала нас 
тут жа адправілі на аўтамабілях у Трушкаў9 (17 км ад Варшавы), дзе 
мы заставаліся 3 дні, пасьля нас павезьлі ў накірунку Сувалак, куды 
мы прыбылі 16 чэрвеня, а ў ноч на 17 чэрвеня мы перайшлі мяжу па 
заданьню нямецкай выведкі. Агулам быў завербаваны 41 чалавек, 9 
чалавек былі вызваленыя паводле стану здароўя. У Ламсдорфе мы 
разьмяшчаліся ў лягеры… [неразборліва].

Падчас вярбоўкі немцы выпісалі сабе адрасы нашых сваякоў у 
СССР, запатрабавалі напісаць для іх нашыя біяграфіі і пакінулі ў сябе 
нашыя фотаздымкі.

Пытаньне:
якое заданьне атрымалі вы і вашыя спадарожнікі?

Адказ:
Разам з Зялінскім я атрымаў задачу ўзарваць чыгуначную лінію 

паміж Стаўбцамі і Баранавічамі ў момант набліжэньня нямецкага 
войска да Баранавічаў з тым, каб адрэзаць шлях адыходу Чырвонай 
Арміі. Такую ж задачу — ўзарваць чыгуначную лінію — атрымалі і 
іншыя: Акінчыц і Тачаноўскі паміж Баранавічамі і Лунінцом, Станкевіч 
і Галчынскі — паміж Лідай і Маладэчна. Двое з нашай групы атрымалі 
заданьне перасекчы мяжу ў раёне Астраленкі ў накірунку Лунінца 

9  Насамрэч, Прушкаў. — “БР”.
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двума днямі раней з задачай парушыць шлях адыходу Чырвонай 
Арміі паміж Лунінцом і Пінскам ці Лунінцом — Мікашэвічамі, дакладна 
не памятаю. На працягу двух дзён пасьля нашага прыбыцьця мяжу 
перайшлі 20 ці 21 чалавек.

Пытаньне:
якімі сродкамі вы былі забясьпечаны для выконваньня задачы?

Адказ:
Пры пераходзе мяжы кожнаму з нас выдалі па кілаграму піраксіліна, 

упакаванага ў жалезную банку, запал і шнур, але ўсё гэта я выкінуў 
яшчэ на нямецкім баку. Іншыя выкінулі свае баепрыпасы на тэрыторыі 
СССР, як толькі перайшлі мяжу. Акрамя таго, нас узброілі пісталетамі 
сістэмы “Браўнінг № 2” і 14 патронамі. Усё гэта мы таксама выкінулі пры 
пераходзе мяжы. Пры інструктажы немцы далі нам загад: у выпадку 
сустрэчы з савецкімі памежнікамі абстраляць іх і вярнуцца назад. За 
выкананьне задачы кожны з нас атрымае па 900 рублёў. 

Пытаньне:
дзе вы мусілі знаходзіцца да выкананьня задачы?

Адказ:
Нас падбіралі па такім прынцыпе, каб месца жыхарства нашых 

сваякоў знаходзілася недалёка ад пазначанага нам месца дзеяньня 
і ў выпадку нашага выяўленьня мы маглі б схавацца ў сваякоў. У 
дадзеным выпадку я мусіў быў знаходзіцца ў раёне вёскі Шукаўш-
чына, бо пазначанае мне месца дывэрсіі знаходзіцца ў 34 км ад 
Шукаўшчыны.10 

Пытаньне:
якія інструкцыі вы атрымалі ад немцаў у выпадку правалу?

Адказ:
У выпадку арышту мы ні ў якім выпадку не мусім прызнавацца, зь 

якой мэтай перайшлі мяжу. Пры гэтым нам гаварылі, што сьледзтва 
будзе наладжваць нам пасткі; кожнага будуць дапытваць асобна, але 
ўтрымліваць нас будуць у аднолькавых умовах, кожнаму будзе гава-
рыць, што той ці іншы з нас прызнаўся. Мы гэтаму не павінны верыць. 
Таму ніхто не мусіць прызнавацца. У выпадку небясьпекі затрыманьня, 
калі стане зразумела, што сыйсьці ўжо ня ўдасца, мы мусім незаўважна 
выкінуць выбухоўку, каб пазбавіцца ад рэчавых доказаў.

10 Выявіць гэты населены пункт у раёне Баранавічаў і Стаўбцоў няўдалося.
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Пытаньне:
Калі вы мусілі чакаць падыходу нямецкіх войскаў?

Адказ:
Паводле ўказаньня афіцэраў і начальніка курсаў мы павінны былі 

знаходзіцца на тэрыторыі СССР паўтара месяца. Калі за гэты час 
нічога не адбудзецца, то нам трэба было вярнуцца ў Нямеччыну. Пра-
важаты, які суправаджаў нас да самай мяжы, сказаў, што нанясеньне 
ўдара з боку Нямеччыны прадугледжана на 1.07.1941 г.

Пытаньне:
што вам вядома аб высоўваньні і перагрупіроўцы часьцей 

нямецкага войска?

Адказ:
Калі мы вучыліся на курсах у Ламсдорфе ў 2-м лягеры, туды ўвесь 

час прыбывалі цэлымі ротамі салдаты рознага ўзросту ў старым 
абмундзіраваньні, там іх пераапраналі ў новую форму і адпраўлялі 
на мяжу з СССР. Такія роты адпраўляліся праз кожныя 2-3 дні. Гэта 
працягвалася ўвесь час, пакуль мы вучыліся на курсах, гэта значыць 
з 10 траўня да 13 чэрвеня 1941 году. Пераважна прыбывалі пяхотныя, 
радзей кавалерыйскія фармаваньні. У Ламсдорфе яны затрымліваліся 
толькі 1-2 дні. Агулам за гэты перыяд прайшлі падразьдзяленьні да 
аднаго палка.

У 4 км ад Ламсдорфа знаходзіцца аэрадром (дакладных памераў 
ня ведаю, але здаецца, што ён невялікі). Ангараў і іншых пабудоваў 
я там не бачыў. Калі я праходзіў міма аэрадрома, то бачыў, што 
самалёты стаяць пад адкрытым небам. Там я бачыў толькі цяжкія і 
лёгкія бамбардзіроўшчыкі, думаю, што іх было больш за 100. Амаль 
кожны дзень праводзіліся вучэбныя палёты па 4 і больш самалётаў. 
Дакладнага месца аэрадрома і склада паліва я ня ведаю.

На шляху з Варшавы да Астраленкі перасоўваньня войскаў ня 
бачыў.

Прыкладна ў 50-70 км ад Астраленкі перасеклі дарогі каля 100 
грузавікоў з салдатамі ў накірунку Сувалак. У калёне было некалькі 
крытых машынаў, але ўнутры на кожнай зь іх таксама сядзелі 6-8 
чалавек. Затым коні пацягнулі 25-20 артылерыйскіх гармат, затым да 
палка кавалерыі. За кавалерыяй прайшла пяхота, каля 500 чал.   

Пад Сувалкамі зьлева ад дарогі Рашкі — Сувалкі на адлегласьці 
прыкладна 500 метраў разьмешчаны аэрадром. Мне цяжка меркаваць 
пра яго памеры, але здаецца, што ён ня вельмі вялікі. На аэрадроме 
пад адкрытым небам стаяць прыкладна 30 манапланаў. На правым 
баку дарогі стаялі металічныя бочкі з бензінам умяшчальнасьцю 

ДАКУМЭНТЫ
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прыкладна 100 л кожная. Усе бочкі былі прыкрытыя бярозавымі галіна-
мі, частка зь іх была замаскаваная зялёнай тканінай пад колер травы. 
З дарогі Сувалкі — Навінкі я бачыў раскіданыя ў лесе палаткі, каля 
палатак стаялі салдаты. У некаторых лясах можна было пабачыць 
выкапаныя акопы. Ад Навінак да Крулёвых Водаў немцы праклалі 
новую дарогу праз лес, шырыня дарогі каля 8 метраў, і ў далейшым 
з дарогі можна было пабачыць у лесе намёты і войскі.

Пытаньне:
Колькі вам плацілі, калі вы вучыліся на курсах?

Адказ:
За першыя 10 дзён мы атрымалі па 100 марак, а за наступныя дні 

мы атрымлівалі па 5 марак за 10 дзён і бясплатнае харчаваньне.

Допыт правёў тэхнік-інтэндэнт I рангі Фёдараў.

Перадрукоўваецца ў перакладзе з рускай мовы паводле наступнай 
публікацыі: http://2000.net.ua/c/58364

ЛІКВІДАЦЫЯ “АРГАНІзАЦЫІ 
АДНААсОБНІКАЎ” НА БЯГОмЛьШчЫНе

Падчас нямецкай акупацыі 1941-1944 г. супрацоўнікі савецкіх кар-
ных органаў, якія дзейнічалі ў беларускіх лясах у асобных аддзелах 
альбо ў складзе савецкіх партызанскіх атрадаў, займаліся ліквідацыяй 
сваіх палітычных праціўнікаў. Тых, хто выжыў пасьля рэпрэсій, вырваў-
ся з “калёнаў сьмерці” на пачатку вайны, прыехаў з эміграцыі альбо 
праявіўся толькі з прыходам немцаў. Далёка ня ўсіх іх можна было 
падвесьці пад вызначэньне “здраднікаў радзімы”, “нямецкіх паслуга-
чоў” альбо “агентаў нямецкіх спэцслужбаў”, нярэдка абвінавачваньні 
былі надуманымі, а ў людзей не было магчымасьці апраўдацца.

Некаторыя справы, асабліва групавыя, даволі заблытаныя. Харак-
тэрны прыклад — “Арганізацыя аднаасобнікаў”, выкрытая ў сьнежні 
1942 г., калі савецкія партызаны з брыгады “Жалязьняк” узялі пад 
кантроль Бягомльскі раён і ўтварылі там партызанскую зону. Па ёй 
праходзілі дзесяткі людзей, некаторыя зь іх былі расстраляныя. 

Адзіны дакумэнт, выяўлены намі па гэтай справе, не дазваляе 
адназначна сьцьвярджаць, што гэта сапраўды была падпольная 
арганізацыя. Аднак у Маскве паставіліся да інфармацыі пра “ад-
наасобнікаў” сур’ёзна. Верагодна, былі і іншыя дакумэнты, больш 
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дэталёвыя, напрыклад, пратаколы допытаў альбо рэляцыі агентаў. 
Нельга выключыць, што арганізацыя (калі яна сапраўды існавала) не 
была палітычная, а мела характар “самапомачы” (пра гэта сьведчаць 
і некаторыя накірункі яе дзейнасьці) альбо і паўлегальнай самааховы 
ад марадзёраў і грабежнікаў. У 1941-1942 гг. на тэрыторыі Віцебскай 
вобласьці ў многіх вёсках існавалі такія групы самааховы, якія мелі 
сувязь з мясцовай грамадзянскай адміністрацыяй.* Аднак нельга вы-
ключыць і магчымасьці выяўленьня савецкімі партызанамі мясцовай 
сеткі нейкай кансьпірацыйнай арганізацыі.

Мы цалкам перадрукоўваем дакумэнт з рэзалюцыямі і пазнакамі, 
зробленымі на ім. Адзначым, што данясеньне “Настаўніка” ўжо цыта-
валася намі ў адной з публікацый.**

Сяргей ёрш

САКРЭТНА
К о п і я

НАЧАЛЬНІКУ  АПЕР-ЧЭКІСЦКАЙ  ГРУПЫ

Таварышу КРыСАНАвУ

данясеньне

Камісарам брыгады “Жалязьняк” т. Манковічам выкрытая падполь-
ная “арганізацыя аднаасобнікаў”, у якую ў адным м. Беразіно, Бягомль-
скага раёну, уваходзіла 32 чалавекі. Гэтая арганізацыя ўзьнікла на 
антыкалгаснай платформе і ў якасьці сваёй праграмы прыняла нямецкі 
“Новы парадак землекарыстаньня”. На чале яе стаяла кіроўная трой-
ка — Варановіч Іван, Сяўко Аляксандар і Варановіч Міхал, прычым 
першыя двое ўжо расстраляныя партызанамі “Жалязьняка”.

Арганізацыя была створаная праз Бярэзінскага войта Хацкевіча 
Ільлю, які цяпер уцёк у м. Плешчаніцы, з Бягомльскай паліцыяй і не-
сла агентурную службу. У якасьці агентаў працавалі Варановіч Іван 
і Сяўко Аляксандар.

Арганізацыя ўзьнікла прыблізна ў лістападзе-сьнежні 1941 г. і ак-
тыўна дапамагала ў рэалізацыі ўсіх распараджэньняў і мерапрыемс-
тваў нямецкіх уладаў. Арганізацыя займалася падзелам сенажацяў, 

*Глядзі дасьледаваньне а. Сяргея Горбіка “Знаходжаньне ўкраінскага батальёну 
Пабягушчага і Шухевіча ў Беларусі і іх кантакты зь беларускім вызвольным 
рухам”, зьмешчанае ў гэтым нумары “БР”.
**Гл.: Ёрш С. Справа “аднаасобнікаў”. Беларускія сяляне падчас вайны апынуліся 
паміж молатам і кавадлам // Народная воля, 2001, 21 чэрвеня, № 112. 
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пахаты, разьмеркаваньнем ссудаў, аказаньнем дапамогі сялянам, 
разьмеркаваньнем тавараў і г. д., бо мела сваіх сябраў ва ўправе, 
“кааперацыі”, паліцыі і г. д.

Арганізацыя праводзіла зімой мінулага году “добраахвотны збор” 
шэрсьці, аўчынаў, валёнак, кажухоў для нямецкай арміі. Гэта ж ар-
ганізацыя арганізавала адкрыцьцё царквы ў мяс. Беразіно, стварыла 
царкоўную раду, уводзячы для кіраўніцтва ў яе дваіх сваіх сябраў 
— Воранава Васіля і Багуцкага Навума.

Сябры арганізацыі ставілі перад сабой мэту барацьбы з партыза-
намі, выдаючы і здраджваючы іх паліцыі. Так па віне Юхнаўца Антона, 
пражываючага ў Бягомлі, былі расстраляныя два партызаны.

Бярэзінская арганізацыя была зьвязаная і мела сваіх людзей і ў 
іншых вёсках Бягомльскага раёну: в. Асяцішча — Навіцкая Юзэфа 
(муж высланы), в. Кабішча — Шунта (стараста), в. Дамжэрыцы — Ку-
леба Міхал і г. д.

У арганізацыю ўваходзілі: 1) Варановіч Іван, 2) Захарэвіч Андрэй, 3) 
Варановіч Міхал, 4) Казлоўская Алена, 5) Варановіч Васіль, 6) Казёл 
Іван, 7) Захарэвіч Адам, 8) Юхнавец Антон, 9) Захарэвіч Мікалай, 
10) Ралёнак Марыя, 11) Ралёнак Васіль, 12) Кургей Маланья, 13) За-
харэвіч Павал, 14) Захарэвіч Сяргей, 15) Захарэвіч Марка, 16) Сяўко 
Аляксандар, 17) Багуцкі Навум, 18) Хацкевіч Ільля.

Усе вышэйпералічаныя сябры арганізацыі зьяўляюцца бярэзінскімі 
сялянамі, за выключэньнем Сяўко Аляксандра — был[ога] працаўніка 
кааперацыі, Багуцкага Навума і Ралёнка Васіля — [был]ых кулакоў, 
рэпрэсаваных савецкай уладай. Усе яны пакуль жывуць на месцы, 
акрамя расстраляных і Хацкевіча Ільлі, які 21 сьнежня 1942 году ўцёк 
у м. Плешчаніцы.

НАСТАЎНІК.

22 сьнежня 1942 году.

Аддр[укавана] 4 асоб.

(нс)

Сапраўднае: Коссой
 
НАРБ, ф. 3500, в. 2, спр. 51, арк. 1, 1адв. Машынапіс. У арыгінале 

— на рускай мове.

Штампы і пазнакі на дакумэнце сьведчаць, што з “апер-чакісцкай 
групы” копія данясеньня патрапіла ў разьведаддзел Беларускага 
штабу [савецкага]партызанскага руху толькі ў сярэдзіне траўня 1943 
году. Нехта “КС” 18 траўня 1943 г. напісаў на дакумэнце: “Т. Коссой. В 
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р/сводку. Манковича запросить как реализованы данные по органи-
зации. Рекомендовать использовать ее в целях разведки, саботажа, 
диверсий и террора. Руководителей отклоняющих наше предло-
жение ликвидировать”. Ніжэй таксама ад рукі напісана: “Исполнено. 
22.5.43 г. Коссой”.*

Адзначым, што арганізацыя пад назвай “Аднаасобнік” пасьля 
згадвалася ў некаторых справаздачах савецкіх партызанаў. Патрапіла 
яна, побач з Беларускай незалежніцкай партыяй і “Лістападаўцамі”, 
і ў сьпіс “фашысцкіх нацыяналістычных грамадзкіх і палітычных ар-
ганізацый на акупаванай немцамі тэрыторыі”.**

* НАРБ, ф. 3500, в. 2, спр. 51, арк. 1. 
**НАРБ, ф. 3500, в. 2, спр. 51, арк. 13.

АРГАНІзАЦЫЯ БеЛАРУсКАГА 
АНтЫсАВеЦКАГА ПАДПОЛьЛЯ Ў 1943-1944 

ГГ. У ДАКУмЭНтАХ НЯмеЦКІХ АРХІВАЎ 
Пасьля няўдалай летняй кампаніі 1943 году нямецкае каманда-

ваньне пачало сур’ёзна рыхтавацца да зацяжной вайны. Пры гэтым 
страта вялікай колькасьці акупаваных у 1941-1942 гг. тэрыторый СССР 
разглядалася як цалкам верагодная пэрспэктыва, і спэцслужбы Нямеч-
чыны атрымалі загад пачаць падрыхтоўку да “татальнай” (у тым ліку і 
партызанскай) вайны. Найлепшым “матэрыялам” для яе немцы лічылі 
“туземнае насельніцтва” г. зн. народы акупаваных імі тэрыторый. 

У той момант інтарэсы дзеячоў беларускага нацыянальнага актыву 
і нямецкага камандаваньня супалі: першыя атрымалі выдатную магчы-
масьць цалкам легальна падрыхтаваць і ўзброіць беларускія атрады 
для далейшай барацьбы за незалежнасьць Беларусі; другія — нібыта 
рэальную дапамогу ў мясцовых кадрах, што выдатна ведалі будучы 
тэатар баявых дзеяў і мелі ідэалягічныя перакананьні для барацьбы з 
СССР. Зразумела, што абодва бакі “трымалі дулю ў кішэні”: беларусы 
абсалютна не зьбіраліся паміраць за нямецкія інтарэсы, а немцы не 
зьбіраліся даваць беларусам сапраўдную незалежнасьць. Разам з 
тым, па зразумелых прычынах, абодва бакі старанна прыхоўвалі свае 
сапраўдныя думкі і намеры. Толькі ў прыватных дакумэнтах бакоў 
утрымлівалася сапраўднае стаўленьне да “партнёраў”.

Дагэтуль мы карысталіся пераважна дакумэнтамі толькі аднаго 
боку — беларускага. Нядаўнія архіўныя знаходкі даюць магчымасьць 
паглядзець на арганізацыю будучага беларускага супраціву вачыма 

ДАКУМЭНТЫ
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супрацоўнікаў Галоўнага ўпраўленьня імпэрскай бясьпекі і ягоных 
службоўцаў на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Гэтыя дакумэнты 
адкрываюць нам увесь цынізм немцаў у адносінах да беларусаў, 
разьбіваюць міты аб “добрым стаўленьні” акупантаў да мясцовага 
насельніцтва, але, адначасна, выяўляюць і мужнасьць, дыпляматыч-
ны і кансьпірацыйны талент сяброў беларускага супраціву. У даволі 
цяжкіх умовах яны здолелі перайграць немцаў, стварыць баяздоль-
ныя беларускія вайсковыя адзінкі для антысавецкага партызанскага 
змаганьня. 

Адзначым, што з гэтымі дакумэнтамі нам адкрываецца і шэраг 
невядомых дагэтуль прозьвішчаў дзеячоў беларускага супраціву. Так-
сама выяўляюцца новыя факты супрацоўніцтва кіраўніка Беларускай 
Незалежніцкай Партыі Ўсевалада Родзькі з украінцамі–“бульбаўцамі”, 
склад і колькасьць некаторых аддзелаў беларускага супраціву. Лічым, 
што гэтыя дакумэнты дадуць новы штуршок у дасьледаваньні бела-
рускага паваеннага Супраціву.

Лявон Мазур

1.загад галоўнага ўпраўленьня імперскай бясьпекi (РСХА) 
у бэрлiне аб пачатку рэалізацыі пляну “Любімая Котка”1 на 
ўсёй тэрыторыі “остлянда”2. загад скіраваны камандуючаму 
Палiцыяй бясьпекi i Сд остлянда д-ру вальтэру штальэкеру 12 
верасьня 1943 г.

“У сувязі з неспрыяльным становішчам на Ўсходнім фронце і 
магчымасьцю далейшага скарачэньня лініі фронту загадваем па-
чаць рэалізацыю першага этапу пляну па разгортваньню апэрацыі 
па доўгатэрміновай таемнай (партызанскай) вайне ў тыле войск 
праціўніка… (арк. 1)

На тэрыторыі Генэральнага камісарыяту Беларутэнiя падрых-
тоўка спэцыяльных каманд ускладаецца на начальніка Баранавіцкай 
філіі палiцыi бясьпекi i СД Беларутэнii. (арк.3) 

…Падбор кадраў для асобых групаў ажыцьцяўляць зь ліку ту-
земных супрацоўнікаў СД, дапамогавай паліцыі і антыпартызанскіх 
спэцгрупаў. Усе далучаныя да пляну туземныя супрацоўнікі мусяць 
мець адмысловы досьвед удзелу ў антыпартызанскіх апэрацыях. 
(арк. 4-5)

1 Ён прадугледжваў стварэньне закансьпіраванай выведча-дывэрсійнай сеткі на 
тэрыторыі ад Балтыкі да Чорнага мора для доўгатэрміновых апэрацый.
2 Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўтварэньне, створанае нямецкімі 
акупацыйнымі ўладамі ў верасьні 1941 г. са сталіцай у Рызе. У склад Остланда 
ўваходзілі Беларусь, Летува, Латвія, Эстонія.
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…У пляне рэкрутацыі дапускаецца супрацоўніцтва зь мясцовым 
палітычным пэрсаналам, які прайшоў праверку нямецкімі супрацоўні-
камі СД. (арк.5)

Ausland-SD3 Обэрфюрэр  В. Шэленберг”.4

Цэнтральная служба ўпраўленьняў органамi юстыцыi федэраль-
ных земляў, Людвiгсбург (ZStL) 206 AR-Z 94/60, Bd.III, Bl. 3258.

2. загад галоўнага ўпраўленьня імпэрскай 
бясьпекi ў бэрлiне аб прызначэньні (зацьвяр-
джэньні) “туземных камандзіраў” апэрацыі 
“Любімая Котка” на тэрыторыі генэральнага 
камісарыяту беларутэнiя ад 27 лістапада 1943 
г. На дакумэнце таксама подпіс оберштурмбан-
фюрера СС густава фон Фельдэ.

 
“Для ажыцьцяўленьня апэратыўнага кірава-

ньня аддзеламі “Чорнага Ката” на тэрыторыі 
Генэральнага камісарыяту Беларутэнiя зацьвяр-
джаюцца наступныя кандыдатуры туземнага 
каманднага складу (падаюцца ў парадку падпа-
радкаваньня):

1. капітан Вітушка Міхал Апанасавіч;5

2. капітан Ахрэмчук Віктар Мікалаевіч;6

3. капітан Вежан Юрый Феліксавіч;7

4. надлейтэнант Качан Уладзімер Сяргеявіч;8

3 Служба знешняй выведкі СД, уваходзіла ў склад Галоўнага ўпраўленьня 
імперскай бясьпекі (РСХА), як VI упраўленьне.
4 Вальтэр Шэленберг (1910 — 1952), начальнік палітычнай выведкі Службы 
бясьпекі (СД). Ачольваў Ausland-SD з чэрвеня 1941 г. і да капітуляцыі Нямеччыны. 
Брыгадэнфюрэр СС (з чэрвеня 1944-га).
5  Міхал Вітушка (1907 — 2006), кіраўнік беларускага паваеннага антысавецкага 
Супраціву. У першыя паваенныя гады жыў у Польшчы, адкуль кіраваў падпольнай 
сеткай і партызанскімі аддзеламі ў Беларусі. Супрацоўнічаў з заходнімі 
спэцслужбамі. Памёр у Нямеччыне.
6  Віктар Ахрэмчук, верагодна, дзейнічаў і ў паваенны час. Адзін з партызанаў, які 
трапіў на Захад, згадваў нейкага “Ахрэма” як намесьніка М. Вітушкі. Гл.: Сяргей 
К. Падпольныя выданьні беларускіх партызанаў і нацыянальных арганізацыяў 
// Вольнае слова (Заходняя Нямеччына), 1949, № 7-9, 5 сьнежня.
7  Юрый Вежан — адзін з камандзіраў беларускіх камандас, якія выкарыстоўваліся 
Абверам на пачатку нямецка-савецкай вайны. У пазьнейшы час — выкладчык 
у школах Абверу. Камандзір партызанскага атрада арганізацыі М. Вітушкі, 
дзейнічаў на тэрыторыі БССР. На Захад перабраўся ў пачатку 1950-х. 
8  Магчыма, маецца на ўвазе камандзір Першага беларускага штурмовага зьвязу 
ў траўні-чэрвені 1941 г. Больш пра яго гл. у “БР”, № 1 (2) за 2005 г., б. 8-17, 20. 
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5. надлейтэнант Корзун Павал Афанасьевіч;
6. надлейтэнант Луцэвіч Георгій Віктаравіч;9

7. надлейтэнант Лявонаў Сіланцій Аляксандравіч;
8. лейтэнант Насаль Юрый Мікалаевіч;10

9. лейтэнант Палякоў Сяргей Канстанцінавіч;
10. лейтэнант Казак Руслан Анатольевіч;
11. лейтэнант Хамутоў Іван Сямёнавіч.11

Усім вышэйназваным асобам да 1 сьнежня 1943 г. загадваецца 
прыбыць да чарговага афіцэра Баранавіцкай філіі СД для накірава-
ньня ў падрыхтоўчы лягер “Калдычэва”.12

Ausland-SD Обэрфюрэр В. Шэленберг”. 

ZStL 206 AR-Z 94/60, Bd.III, Bl. 3215.

3. загад камандуючага Палiцыяй бясьпекi i Сд остлянда д-ра 
вальтэра штальэкера ад 1 сьнежня 1943 г. аб прыёме ў асобую 
групу Сд у Калдычэва “туземных агентаў” абвэра зь ліку бела-
русаў, што былі завэрбаваны “туземным” надлейтэнантам У. 
Родзькам. 

“Дзеля ажыцьцяўленьня дывэрсійнай дзейнасьці ў тыле праціўніка 
ў выпадку скарачэньня лініі фронту на тэрыторыі Генэральнага ка-
місарыяту Беларутэнiя прыняць на навучаньне ў спэцыяльную групу 
(аддзел) СД у Калдычэва завэрбаваных туземным надлейтэнантам 
абвэру Ў. Родзькам агентаў зь ліку беларускіх нацыяналістаў:

1. Абрамава Анатоля Пятровіча;
2. Грака Віктара Сямёнавіча;
3. Кавалёва Генрыха Віктаравіча;

9  Георгій Луцэвіч, мянушка “Сыч”, камандзір галіны “Беларусь-Поўдзень” 
арганізацыі М. Вітушкі. Верагодна, загінуў у лістападзе 1948 г. на тэрыторыі 
Ровенскай вобл. Украіны. Больш пра яго гл.: Беларускі Супраціў, б. 367-368.
10 Юрый Носаль, мянушка “Саха”, намесьнік камандзіра галіны “Беларусь-
Поўдзень” арганізацыі М. Вітушкі. Загінуў у сьнежні 1948 г. на кансьпіратыўнай 
кватэры ў Пінску. Больш пра яго гл.: Беларускі Супраціў, б. 370.
11  Іван Хамутоў (1917 — 2003), сябра Галоўнага штабу арганізацыі М. Вітушкі. 
Да канца 1950-х жыў у Польшчы, калі перад пагрозай арышту перабраўся на 
Захад. Памёр у Нямеччыне. Больш пра яго гл.: Беларускі Супраціў, б. 377.
12  Калдычэўскі працоўны лягер і адначасова турма месьціўся ў 15 км на поўнач 
ад Баранавічаў. У яго зьмяшчалі ўдзельнікаў партызанскага і падпольнага руху 
і тых, хто падазраваўся ў сувязях зь імі. У Калдычэўскім лягеры, які фактычна 
падначальваўся Баранавіцкай філіі СД, існавалі жорсткія парадкі, многія яго 
вязьні былі расстраляныя. Адначасова лягер быў прыкрыцьцём для падрыхтоўкі 
асобаў, якіх меркавалася пакінуць у тыле Чырвонай Арміі. 



65

4. Канапатава Юрыя Ўладзіміравіча;
5. Кісялёва Барыса Генадзьевіча.
6. Сьлесарова Сяргея Леанідавіча;
7. Цыбулю Віктара Анатольевіча.
Курсантаў утрымліваць асобна ад асноўнай групы падрыхтоўкі 

агентуры СД. 
[…] Пасьля заканчэньня навучаньня адправіць у г. Вільню, абвэр-

каманда 202”.
ZStL 206 AR-Z 94/60, Bd.Х, Bl. 8712.

4. загад камандуючага Палiцыяй бясьпекi i Сд остлянда д-ра 
вальтэра штальэкера ад 27 лістапада 1943 г. аб накіраваньні 
выпускнікоў спэцыяльных курсаў Сд у Рызе ў выкарыстаньне 
спэцыяльнай групы (аддзелу) Сд у Калдычэва.

“Для ажыцьцяўленьня падрыхтоўкі спэцыяльнай групы агентаў 
СД скіраваць у выкарыстаньне аддзелу па навучаньню агентуры 
пры Баранавіцкай філіі палiцыi бясьпекi i СД Беларутэніi наступных 
туземных агентаў:

1. Самсонава Віктара Іванавіча;
2. Латушку Генадзя Барысавіча;
3. Чыжа Сяргея Антонавіча;13

4. Каравай Людмілу Віктараўну;
5. Гайдучок Вікторыю Паўлаўну;
6. Таполю Адольфа Янавіча;
7. Сухар Пятра Пятровіча”.

ZStL 206 AR-Z 94/60, Bd.ХІ, Bl. 6513.

5. Справаздача “туземнага” надлейтэнанта Ў. Родзькі аб кан-
тактах з прадстаўнікамі АЎН (м)14 у кастрычніку-лістападзе 1943 
г. дакумэнт перасланы камандуючаму Палiцыяй бясьпекi i Сд 
остлянда д-ру вальтэру штальэкеру зь Менскага Сд. Але на да-

13 Чыж Сяргей, мянушка “Злы”, камандзір Беластоцкай групы арганізацыі М. 
Вітушкі. Кадравы афіцэр польскага войска. Увосень 1939 г. патрапіў у нямецкі 
палон, быў завэрбаваны абверам. У 1941-1943 гг. займаўся антыпартызанскай 
барацьбой на Віцебшчыне, прайшоў спэцкурсы СД у Рызе. Пасьля падрыхтоўкі 
пад Баранавічамі, з красавіка 1944-га знаходзіўся ў Беластоку. Разам з М. Ганьком 
кіраваў Беластоцкай групай яшчэ ў канцы 1948 г. Далейшы лёс невядомы. Гл.: 
Ёрш С., Горбік С. Беларускі супраціў. — Львоў, 2006, б. 379.
14 АУН (м) — Арганізацыя ўкраінскіх нацыяналістаў, якой кіраваў А. Мельнік. 
Знаходзілася ў апазыцыі да “бандэраўскай” АУН (АУН(р — рэвалюцыйнай), а 
вось з Т. Бульбай-Бараўцом супрацоўнічала.

ДАКУМЭНТЫ
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кумэнце маецца і адзнака канцылярыі абвэру 
(абвэркаманда 202). Найбольш раньняя дата 
(згодна ўліковых пячатак) — 28 лістапада 1943 
г. дакумэнт перакладзены з расейскай мовы. 
Падаецца нямецкі варыянт у перакладзе на 
беларускую мову.

“Па згодзе нямецкага камандаваньня я, над-
лейтэнант Родзька Ў., ажыцьцявіў праз сваю 
агентуру перамовы і кантакты зь нелегальнымі 
групамі ўкраінскіх нацыяналістаў, якія да гэтага 
падпарадкоўваліся Т. Бараўцу і адносілі сябе да 
АЎН(м).

29 кастрычніка 1943 г. на кансьпіратыўнай 
кватэры СД у г. Калінкавічы адбылася сустрэча з 
камандным складам украінскіх бандаў у колькась-
ці 18 чалавек. Па іх словах, яны прадстаўляюць 
каля 1500 узброеных і падрыхтаваных салдат і 
афіцэраў, што сканцэнтраваны ў раёнах гара-
доў Пінску, Роўна, Брэста, Луцку. На сёньняшні 

дзень яны апынуліся практычна без агульнага кіраўніцтва, супраць 
іх ваююць і банды АЎН (р), сталінскія бандыты і польскія атрады АК. 
Зь нямецкімі войскамі яны спрабуюць не канфліктаваць.

Асноўным прадметам перамоваў зьяўляліся ўмовы пераходу 
ўкраінскіх аддзелаў на бок нямецкіх войскаў для далейшай барацьбы 
супраць камуністаў і сталінскіх расейцаў. Таксама ўкраінцамі вылу-
чана ўмова іх выкарыстаньня па месцу сёньняшняй дыслякацыі.

Па згодзе зь нямецкім камандаваньнем, мае прадстаўнікі на пе-
рамовах пагадзіліся на ўмовы камандзіраў і быў таксама ўзгоднены 
графік легалізацыі аддзелаў і парадак іх выхаду зь лясоў.

Згодна зь дамоўленасьцямі, 3 лістапада 1943 г. першая група 
ўкраінцаў у колькасьці 42 чалавек выйшла на ўмоўнае месца каля г. 
Калінкавічы. Іх сустрэлі вайсковыя беларускай дапамогавай паліцыі 
і супрацоўнікі баранавіцкага СД. Украінскі аддзел быў абяззброены і 
на аўтамашынах скіраваны на базу ў м. Калдычэва.

У працэсе сэлекцыі выяўлена, што аддзел складаюць: 28 украін-
цаў, 9 беларусаў, 1 праваслаўны паляк і 4 тутэйшых. Далейшая 
сэлекцыя і допыты выявілі сярод украінцаў 1 агента АЎН (р) і 1 па-
дазронага ў сувязях з бальшавікамі. Яны былі перададзены сьледчым 
СД г. Баранавічы. Усе іншыя забясьпечаны амуніцыяй і разьмешчаны 
ў асобным памяшканьні на базе беларускай аховы.

Другая група ўкраінцаў, у колькасьці 73 асоб, перайшла на бок 
нямецкай арміі 7 лістапада 1943 г. Яна накіраваная ў той жа лягер 

Усевалад Родзька, 
палітычны 

кіраўнік батальёну 
“Дальвіц”, 1944 г
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м. Калдычэва для сэлекцыі і далейшага 
выкарыстаньня. Прыём украінцаў ажыць-
цяўляўся: 10 лістапада, 12 лістапада, 14 
лістапада, 17 і 18 лістапада 1943 г.

Агулам, у адпаведнасьці з дамоўленас-
ьцямі, на месцы, указаныя СД, з 3 па 18 
лістапада 1943 г., выйшлі 733 узброеных 
украінца. Гэта складае прыкладна палову 
заяўленых на перамовах [людзей]. Аднак, 
у выніку агентурнай працы сярод пера-
шоўшага на нямецкі бок кантынгенту 
ўкраінцаў, высьветлена, што колькасьць 
узброеных аддзелаў украінцаў, прадстаў-
леных на перамовах, моцна павялічана. 
Рэальная колькасьць складае прыкладна 
1000 чалавек. Яшчэ прыкладна 150 чалавек – гэта іх агентура ў 
вёсках і мястэчках, але гэта пераважна жанчыны і небаяздольныя 
мужчыны. З украінскай агентурай на месцах будуць працаваць суп-
рацоўнікі СД.

Усе прадстаўнікі ўкраінскіх аддзелаў, пасьля сэлекцыі, падзе-
лены на групы ад 15 да 30 чалавек і адпраўлены ў розныя лягеры 
падрыхтоўкі дапамаговай паліцыі, абвэру і СД. У працэсе сэлекцыі 
выяўлена: агентаў АЎН (р) — 12 чалавек; бальшавіцкіх — 8 чалавек; 
польскіх — 17 чалавек. Нацыянальны склад: украінцы — 527 чалавек, 
беларусы — 132 чалавекі; палякаў (праз каталіцкае веравызнаньне) 
— 46 чалавек, расейцаў — 23 чалавекі; тутэйшых — 5 чалавек.

На сёньняшні дзень ужо высьветлена, што асноўнай праблемай 
у падрыхтоўцы ўкраінскіх аддзелаў ёсьць недахоп кваліфікаваных 
і правераных камандных кадраў. Падрыхтоўка падобных кадраў 
займае шмат часу і таму, па ўзгодненым пляне, для будучага кіра-
ваньня ўкраінскімі аддзеламі вылучана 8 беларускіх афіцэраў, што 
прайшлі падрыхтоўку ў школах абвэру і СД. Дадзеныя кадры паход-
зяць з памежных з украінцамі раёнаў, валодаюць украінскай мовай і 
ведаюць спэцыфіку.

У выкананьне ўзгодненага пляну, я праз сваю агентуру працягваю 
спробы ўсталяваць кантакты з прадстаўнікамі іншых узброеных ук-
раінскіх бандаў, а таксама высьветліць лёс агента “Вандроўнік”, што 
быў скіраваны на перамовы зь украінцамі яшчэ летам 1943 г.”.15

ZStL 206 AR-Z 94/61, Bd. ІХ, Bl. 7311.

ДАКУМЭНТЫ

 Родзька падчас сьледзтва 
ў турме НКГБ, 1945 г.

15 Праўдападобна, маецца на ўвазе Ўладзімер Шавель, пасланы ў жніўні 1943 
г. Ус. Родзькам па ўзгадненьню з СД, на Валынь для перамоваў з кіраўніцтвам 
бандэраўскай АУН і УПА. Верагодна, быў расстраляны бандэраўцамі. Больш 
пра яго гл.: Беларускі супраціў, б. 379.
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6. Справаздача камандзіра асобай групы гаўптмана отта-Ма-
рыі шульца камандуючаму Палiцыяй бясьпекi i Сд остлянда д-ру 
вальтэру штальэкеру аб падрыхтоўцы агентуры зь ліку тузем-
нага пэрсаналу ад 22 сакавіка 1944 г. Афіцэр інспэктаваў месцы 
падрыхтоўкі агентаў з 10 сакавіка да 20 сакавіка 1944 г.

“Згодна загадам з Бэрліну, я ад 10 сакавіка пачаў інспэкцыю месцаў 
падрыхтоўкі туземнай агентуры для доўгатэрміновых апэрацый у 
тыле ворага. За пэрыяд ад 10 па 20 сакавіка мной праведзена інспэк-
цыя 18 пунктаў і праведзены гутаркі з туземным пэрсаналам.

Выяўлена, што ў агульным пляне падрыхтоўка праводзіцца на 
належным узроўні і адпавядае дырэктывам Бэрліну. Аднак назіраецца 
пэўная няўважнасьць і недахопы ў адборы будучых агентаў, іх ад-
мысловай падрыхтоўкі на прадмет немагчымасьці пераходу на бок 
ворага альбо невыкананьня загадаў нашага камандаваньня.

На момант маёй інспэкцыі навучаўся 1271 курсант — беларус, 
831 украінец і 345 расейцаў. Сярод іх налічваецца 23 былых афіцэра 
Чырвонай і Польскай армій, 93 чалавека мелі розныя падафіцэрскія 
рангі гэтых жа армій. Мною дадзена каманда аб вылучэньні былога 
афіцэрскага і падафіцэрскага складу туземных курсантаў у асобную 
групу.

Але частку зь іх ліку мы мусім перадаць абвэру і франтавым ка-
мандам выведкі і дывэрсій для правядзеньня неабходных франтавых 
акцый у тыле праціўніка. Мной ужо дадзены загад аб адборы най-
больш непэрспэктыўных курсантаў у колькасьці да 500 чалавек.

Сярод курсантаў вылучана асобная, асабліва пэрспэктыўная 
група ў колькасьці 156 чалавек, якая найбліжэйшым часам будзе 
адпраўлена на адмысловыя базы навучаньня СС ва Ўсходняй Прусіі 
і Баварыі. Прашу для кіраваньня імі вылучыць некалькіх туземных 
афіцэраў зь ліку туземных супрацоўнікаў СД.

[…] 
Таксама прашу ўзгадніць з камандаваньнем вэрмахту магчымась-

ць накіраваньня ў Пінск зьмешанай беларуска-украінскай туземнай 
групы на базу кавалерыйскага палка вэрмахту, які, згодна атры-
маным дырэктывам, будзе разьмешчаны ў Пінску. На базе палка 
група мусіць прайсьці дадатковую баявую падрыхтоўку на працягу 
некалькіх месяцаў.

Па ўзгадненьню з Бэрлінам, падрыхтоўка групы на базе кава-
лерыйскага палка носіць сакрэтны  характар і будзе курыравацца 
адмысловым афіцэрам СД.

Аднак зноў зьвяртаю Вашу ўвагу на нежаданьне камандаваньня 
абвэру плённа супрацоўнічаць зь нашай службай. Праз туземную 
агентуру СД мною знойдзена група туземнай моладзі зь ліку 
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сяброў СБМ у колькасьці 83 асоб, што выявіла жаданьне змагацца 
зь бальшавізмам у шэрагах нашых аддзелаў і была завэрбаваная 
супрацоўнікамі абвэру. Па ўзгодненаму пляну гэтыя людзі мусілі 
навучацца па адмысловай праграме з далучэньнем супрацоўнікаў 
СД. Аднак камандаваньне абвэру нам аб гэтых туземных курсантах 
не паведаміла і забараніла гэта рабіць сваім туземным афіцэрам. 
Курсанты былі скіраваны на вучэбную базу абвэру пад г. Менскам, 
дзе праходзілі звычайную праграму падрыхтоўкі франтавых аген-
таў-дывэрсантаў. Лічу гэта недапушчальнай тратай каштоўнага 
туземнага матэрыялу і прыкладам супрацьдзеяньня камандаваньня 
абвэру загаду з Бэрліну.

Для выпраўленьня становішча мною ў г. Менск накіраваны тузем-
ны обэр-лейтэнант Корзун П. А., які пераняў каманду над аддзелам 
курсантаў зь ліку сяброў СБМ. Зараз усе курсанты знаходзяцца 
пад яго камандай і праходзяць адмысловы курс падрыхтоўкі. Ужо 
выяўлена 8 кандыдатаў на пасады камандзіраў групаў.

Выконваючы дырэктыву Бэрліна па ўзмацненьню якаснага і 
колькаснага адбору ў нашы структуры, 18 сакавіка 1944 г. правёў 
нараду з туземным кіраўніком СБМ Ганько М. Я. Да яго была давед-
зена дырэктыва аб асаблівай працы з сябрамі СБМ ад 16 да 22 гадоў 
па адбору кандыдатаў у навучальныя пункты, іх праверкі праз СД. 
Згодна майго загаду, Ганько М. Я. мусіць да 12 красавіка перадаць 
мне сьпіс кандыдатаў у колькасьці 200 асоб.

ДАКУМЭНТЫ

Міхал Ганько, 1944 г.
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Па выніках праверкі і аналізу дзейнасьці нашай групы лічу мэта-
згодным распачаць больш шчыльныя прамыя кантакты з тузем-
най мясцовай адміністрацыяй у справе падрыхтоўкі адмысловых 
аддзелаў. Для гэтага пляную правесьці 20 красавіка 1944 г. на базе 
Баранавіцкага СД нараду з прысутнасьцю выбраных прадстаўнікоў 
туземнай адміністрацыі”.

ZStL 206 AR-Z 94/61, Bd. Х, Bl. 8317.

7. Справаздача камандзіра асобай групы гаўптмана отта-
Марыі шульца камандуючаму Палiцыяй бясьпекi i Сд остлянда 
д-ру вальтэру штальэкеру аб падрыхтоўцы агентуры зь ліку 
“туземнага пэрсаналу” ад 27 траўня 1944 г.

“25 траўня ў Баранавічах мною праведзена нарада афіцэраў СД, 
уключаючы туземных, па выкананьню пляна падрыхтоўкі дзейнасьці 
нашай агентуры ў выпадку неспрыяльнай летняй кампаніі 1944 г. і 
вымушанага далейшага скарачэньня лініі Ўсходняга фронту.

На сёньняшні дзень цалкам падрыхтавана для дзейнасьці 827 
баявых агента зь ліку беларускага кантынгенту. Групы ўкамплек-
таваны афіцэрскім складам, з 29 красавіка пачалася падрыхтоўка 
сховішчаў для зброі, амуніцыі, прадуктаў і мэдыкамэнтаў. Падрых-
тоўка сховішчаў мусіць быць скончана да 23 жніўня 1944 г.

Асобна разгледжаная справа “украінскай” групы, якая знаходзіцца 
пад г. Пінскам. Паводле дакладаў туземнай агентуры і нямецкага 
кіраўніцтва, частка аддзелу зьбіраецца ў выпадку наступу праціўні-
ка адступаць разам з часткамі вэрмахту; частка — перайсьці пад 
кіраўніцтва ўкраінскага падпольля. Надзейнымі застаюцца каля 250 
асоб. Вырашана вылучыць надзейных украінцаў у асобны аддзел. Для 
выпраўленьня справы на месцы туды 30 красавіка 1944 г. скіраваны 
туземны обэр-лейтэнант Луцэвіч Г. В. з асаблівымі паўнамоцтвамі. 
На момант нарады становішча амаль выпраўлена: група гатовая дэ-
зертыраваць абяззброеная, вылучаная і падвергнутая адмысловай 
апрацоўцы камандай СД. Іншая частка перададзеная франтавым 
часткам вэрмахту. Паводле рапарту обэр-лейтэнанта Луцэвіча, 
“украінская група” цалкам гатовая для выкананьня заданьняў.

Прысутным даведзены інструкцыі аб межах інфармаванасьці 
туземнай цывільнай адміністрацыі і камандаваньня туземных ад-
дзелаў аб нашай апэрацыі”. 

ZStL 206 AR-Z 94/65, Bd. ХІІ, Bl. 3314.

Аўтар удзячны нямецкаму даследчыку Паўлю Коху за дапамогу ў 
падрыхтоўцы гэтай публікацыі
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ГРУПЫ сАмААБАРОНЫ НА 
ДзІВІНШчЫНе, 1945 ГОД

Тэрмін “самааабарона” звычайна ўжываецца да фармацый, якія 
стыхійна альбо арганізавана ўтвараліся на Палесьсі ў 1941-43 гг. і 
мелі на мэце абарону сваіх вёсак і мястэчак ад марадзёраў альбо 
партызанаў розных афарбовак. Часам гэта былі нелегальныя, часцей 
— паўлегальныя аддзелы. Частку з гэтай самаабароны (альбо сама-
аховы) спрабавалі ўзяць пад свой кантроль нямецкія акупацыйныя 
ўлады і беларускія грамадзянскія ўстановы. Дагэтуль практычна нічога 
не было вядома пра існаваньне на Палесьсі самаабароны і пасьля вы-
гнаньня нямецкіх войскаў і ўсталяваньня савецкай ўлады. Дакумэнты, 
якія зьмяшчаюцца ніжэй, прыадчыняюць яшчэ адну малавядомую ста-
ронку паваеннага супрацьстаяньня прыхільнікаў і праціўнікаў савецкай 
улады. Высьвятляецца, што ў Дзівінскім раёне Брэсцкай вобласьці 
для барацьбы з партызанскім рухам (рэйдавымі аддзеламі УПА, якія 
прыйшлі з Валыні, і атрадамі мясцовага фармаваньня) недастаткова 
было падразьдзяленьняў войскаў НКВД, міліцыянтаў, супрацоўнікаў 
дзяржбясьпекі, байцоў зьнішчальных батальёнаў. Савецкую ўладу на 
месцах умацоўвалі “групы самаабароны”.

Верагодна гэта была лакальная зьява, выкліканая вельмі напружа-
най сытуацыяй у канкрэтным раёне, дзе ў антысавецкі супраціў была 
ўцягнутая значная частка насельніцтва.* Нягледзячы на аптымістыч-
ную справаздачу кіраўніка “спэцгрупы” генэрал-маёра Ф. Капусты, 
наўрад ці ў Менску былі задаволеныя вынікамі гэтага “экспэрымэнту”. 
Таму і не было працягу (прынамсі, дакумэнты на гэты конт пакуль 
нявыяўленыя). Ужо ў траўні 1945 г. сакратар Брэсцкага абкама КП(б)Б 
М. Тупіцын прасіў рэспубліканскае партыйнае кіраўніцтва ўстанавіць 
вайсковыя гарнізоны ў шэрагу сельсаветаў — у Хабовіцкім, Павіцьскім, 
Лелікаўскім і Осаўскім Дзівінскага раёну.** 

Адзначым, што што “групы самаабароны” згадваюцца ў савецкіх да-
кумэнтах у чэрвені 1945-га ў Астражэцкім раёне Ровенскай вобласьці 
Ўкраіны. Але адначасова гэтых байцоў называлі і ўдзельнікамі зьніш-
чальнага батальёна.*** Дакумэнты друкуюцца на мове арыгіналу.

ДАКУМЭНТЫ

* Ёсьць зьвесткі, што зь лета 1944 г. “атрады самаабароны з мясцовага 
насельніцтва” пачалі стварацца ў мястэчках і вёсках Мінскай вобласьці. На 
сакавік 1945 г. у іх складзе налічвалася 2348 чалавек. Гл.: Погибли на боевом 
посту.  [выданьне Ўпраўленьня КГБ па г. Мінску і Мінскай вобл., 2009?] // 
http://www.minsk-region.gov.by/data%5Cukgb%5Cizd-1.doc  Праўда, існуе 
верагоднасьць, што тут гаворка ідзе ўсё ж пра зьнішчальныя батальёны, якія 
камплектаваліся савецкімі партызанамі, савецка-партыйнымі актывістамі для 
барацьбы з антысавецкім партызанскім рухам, бандытызмам, для вылоўліваньня 
нямецкіх акружэнцаў і дэзерціраў з Чырвонай Арміі.
** НАРБ, ф. 4п, воп. 29, спр. 42, арк. 29.
*** Повседневность террора: Деятельность националистических формирований 
в западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль — июнь 1945 года 
/ Фонд ”Историческая память”; Сост. А Дюков и др. — Москва, 2009, б. 128.
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дакумэнт № 1
Дакладная запіска ўпаўнаважанага ЦК КП(б)Б генэрал-маёра Ф. 

Капусты сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку аб арганізацыі груп 
самаабароны і барацьбе з бандытызмам у Дзівінскім раёне Брэсц-
кай вобласьці ў лютым-сакавіку 1945 г. Бяз даты (не раней за 27 
сакавіка 1945 г.)

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)БЕЛОРУССИИ
т. ПОНОМАРЕНКО П. К.
ДОКЛАДНАЯ

Довожу до Вашего сведения, что спецгруппой, направленной по 
решению ЦК КП(б)Б в Дивинский район, Брестской области, для ока-
зания практической помощи партийно-советским и комсомольским 
организациям в выполнении поставленных задач партией и советским 
правительством и реализации решений ЦК КП(б)Б в организации 
групп самообороны и борьбы с бандитизмом за период с 8 февраля 
1945 года по 27 марта 1945 года при совместной работе партийных, 
советских, комсомольских организаций и воинских частей района 
проделано следующее:

1.а) На место назначения прибыли 8.II.45 года, где на следующий 
день секретарь РК КП(б)Б т. Езовитов и председатель РИК’а тов. 
Караваев характеризовали положение данного района;

б) 10.II.45 года было проведено инструктивное совещание сов-
местно с партийно-советским, комсомольским активом и товарища-
ми, отъезжающими* в сельские советы района с задачей в разрезе 
решений ЦК КП(б)Б по следующим вопросам:

1. Ознакомиться и оказать помощь партийно-советскому комсо-
мольскому активу сельсовета, для сего провести совещания в разрезе 
решений ЦК КП(б)Б.

2. Провести собрания в сельсоветах по вопросам:
Успехи Красной Армии на фронтах Отечественной войны и задачи 

населения советского тыла.
3. При помощи советско-партийного комсомольского актива про-

вести работу в сельсоветах по выяснению уклоняющихся от призыва 
в Красную Армию. 

4. Проверить работу изб-читален, состав агитаторов, чтецов и 
пропагандистов, для чего провести совещание и оказать практическую 
помощь в их работе.

*У арыгінале — “товарищи от’езжающие”.
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5. Ознакомиться с ра-
ботой школ, посещаемость 
и успеваемость детей и 
работа с ними.

6. Выяснить хозяйства, 
подлежащие отрезке земли 
и правильное её распреде-
ление среди беднейшего на-
селения, для чего провести 
собрания в сельсоветах.

7. Провести мероприятия 
по выполнению плана ле-
созаготовок и лесовывозок, 
разъяснив среди населения 
значение данного меропри-
ятия в деле практической 
помощи Красной Армии и 
восстановления разрушен-
ного хозяйства немецко-фа-
шистскими захватчиками.

8. Провести работу в подборе преданных людей советской власти 
для организации групп самообороны и борьбы с бандитизмом.

Исходя из поставленных задач группа была направлена в следу-
ющие сельские советы района:

1. КРАВЧЕНКО Кузьма Кузьмич  — Чернянский
2. КУСКОВ Тимофей Иванович  — Леликовский
3. СЕЛЮНИН Николай Иванович  — Новоселковский
4. НИЧВОЛОД Николай Васильевич  — Верхолесский
5. МЕДЬВЕДЕВ Пётр Васильевич  — Ягвиновский
6. ЛОСЕВ Фёдор Андреевич   — Чеморский
7. ЮРАСОВ Иван Петрович   — Дивинский
8. КИРЮШИН Константин Александрович — Повитьский
9. ТАМУРКИН Николай Тимофеевич  — Оссовский
10. УМРИХИН Павел Иванович  — Радостовский
11. ИСАЕВ Павел Яковлевич  — Хабовичский

В результате пребывания вышеуказанной группы за период с 8.II. 
по 27.III.1945 года проделана следующая работа в районе:

1. Проведено собраний в сельских советах и деревнях — 67 с 
охватом 85% населения с вопросами:
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а) Успехи Красной Армии на фронтах Отечественной войны и 
задачи населения советского тыла — 26 собраний;

б) О 27-й годовщине Красной Армии и приказа товарища Сталина 
— 16 собраний;

в) О выполнении государственных поставок и госплатежей, обрезки 
земли у кулацко-зажиточной части крестьян — 14 собраний;

г) О международном положении и о дне 8-го марта — 11 собраний.

2. Проведено 149 бесед по вопросам:
Международное и внутреннее положение СССР. 
О дружбе народов Советского Союза, о победе колхозного 

строя.
Подготовка к весеннему севу.
Собрания в сельсоветах проходили с большой активностью насе-

ления. Характерны выступления на собраниях крестьян, где выражали 
преданность Советскому правительству, большевистской партии и её 
вождю товарищу Сталину.

Например: крестьянин Радостовского сельсовета Осипук Алек-
сандр заявил: “Земля кулацкая должна быть распределена, нам нет 
чего бояться, нам даёт её советская власть”. Повитьский сельсовет, 
крестьянин Чопик Фёдор — “Каждый килограмм хлеба помогает бить 
врага, мы обязаны все госпоставки выполнять в срок, я сам выпол-
нил все перед государством и призываю Вас всех следовать моему 
примеру”.

Ягвиновский сельсовет: крестьянин Карасс Владимир — “Нам 
нужно помогать нашей Красной Армии всем старым и молодым всем, 
чем мы можем”.

Верхолесский сельсовет: крестьянин Калиновский — “Узнав о том, 
что наш район помогает военному госпиталю, мы мобилизуем все 
средства и передадим их нашим воинам”.

Проведено 32 заседания исполкома сельсовета совместно с ак-
тивом по вопросам в разрезе решений ЦК КП(б)Б.

3. В результате политико-воспитательной и разъяснительной ра-
боты с семьями укрывающихся от мобилизации за период с 8.II.45 
года по 27.III.1945 года на сборный пункт РВК добровольно явились и 
отправлены в Красную Армию 466 человек. С приходом в РВК укры-
вающие сообщали, что они скрывались в лесах и постройках ввиду 
влияния бандитско-профашистских элементов.

4. За период работы группой при содействии* партийно-совет-
ского и комсомольского актива вновь организованы и начали свою 

*У тэксьце памылкова — ”группа при совместной”.
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работу 11 изб-читален, назначены советы таковых, подобраны чтецы, 
агитаторы и беседчики и с ними же было проведено инструктивное 
совещание, составлены планы работ и тетради учёта проводимых 
мероприятий.

5. В школах с детьми проведены беседы о роли отличника, по-
сещаемости и успеваемости, с родителями также были проведены 
беседы о роли школ в воспитании детей. В результате чего процент 
посещаемости и успеваемости в школах значительно повысился.

6. С семьями военнослужащих проведена разъяснительная работа 
в индивидуальных беседах о пользовании льготами и о героических 
подвигах Красной Армии. В сельских советах созданы комиссии по 
оказанию помощи красноармейским и партизанским семьям, которые 
приступили к работе.

7. За период работы в сельских советах, выполняя решение ЦК 
КП(б)Б и СНК БССР об отрезке земель у зажиточной кулацкой части 
населения и распределение её безземельным и малоземельным хо-
зяйствам, была проведена разъяснительная работа среди населения 
на собраниях и в индивидуальных беседах. Кроме того, при помощи 
советского, партийного и комсомольского актива были созданы ко-
миссии по обрезке и распределении земли.

На 22 марта 1945 года обрезана земля в 67 хозяйствах с общим 
количеством 156 га, которая была роздана беднейшему крестьянству, 
комиссии продолжают свою работу.

8. Для соблюдения в сельских советах общественного порядка и в 
необходимых случаях для вооружённой борьбы с бандитскими груп-
пами среди населения проведена массово-разъяснительная работа 
о прочности советского строя и мощи Красной Армии, о вражеских 
действиях националистических групп и необходимости борьбы с 
ними, в 9-ти сельских советах, как-то: Чернянский, Новосёлковский, 
Радостовский, Повитьский, Оссовский, Хабовичский, Дивинский, 
Леликовский, Верхолесский, созданы группы самообороны с общим 
количеством вооружённых 153 человека. Однако из-за отсутствия 
оружия созданное количество групп в сельских советах полностью 
не вооружены.

В отдельных сельских советах как Повитьский, группой самообо-
роны (старший — Чумак) было поймано 4 бандита живьём, один 
убит, руководителя банды — ПЕЦ — ранили, последний скрылся. 
В результате работы с населением из лесов выходят вооружённые 
[люди], сдают оружие местным группам самообороны и добровольно 
просятся в Красную Армию. Например: в Повитьский сельсовет при-
было 3 вооружённых [человека].
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В Радостовский сельсовет прибыло 3 вооружённых и один нево-
оружённый. 

9. Путём проведения политико-воспитательной работы среди насе-
ления в оказании практической помощи Красной Армии и приближения 
победы над фашистской Германией, значительно увеличился процент 
хода выполнения госпоставок и госплатежей по району.

В Ы В О Д:
Весь период времени работы группы было обращено внимание 

на реализацию и выполнение решений ЦК КП(б)Б и СНК БССР, особо 
уделено внимание вопросу совместно с партийно-советским и ком-
сомольским активом района на повышение воспитательной работы 
среди населения в деле преданности делу партии Ленина-Сталина. 
Учитывая победоносные наступления на фронтах Отечественной 
войны в борьбе за окончательный разгром фашистской Германии 
и патриотизм крестьянского населения района в деле выполнения 
государственных мероприятий, а также работа партийных, советских, 
комсомольских организаций и проведение в дальнейшем партийно-
воспитательной и политической работы среди населения, провести 
следующие мероприятия:

1. С приходом Красной Армии и освобождения района от фашистс-
ко-гитлеровских захватчиков и восстановление в нём советской власти 
надо отметить, что со стороны обкома и районных работников было 
мало обращено внимание к вопросу подбора партийно-советских и 
комсомольских кадров, которые в силу слабого своего подготовитель-
ного идейно-политического уровня недостаточно проводят в жизнь 
директивы партии и правительства. Однако надо указать, что и до сих 
пор вопросом подбора кадров на руководящую работу в район мало 
обращено внимание со стороны обкома. Примером можно указать 
ГОЛУБЕВ Никита в должности инструктора РК КП(б)Б, Игнатович 
Михаил  — зав. оргинструкторским отделом РК КП(б)Б.

2. Районный комитет партии недостаточно руководит и оказывает 
практической помощи районному комитету комсомола в деле поста-
новки всей политико-воспитательной работы среди молодёжи. Надо 
отметить, что районный Комитет комсомола мало уделил внимания 
по созданию первичных комсомольских организаций в районе, а так-
же неудовлетворительно отнёсся к подбору секретарей первичных 
организаций комсомола и оказанию им практической помощи.

3. Выполняя решения ЦК КП(б)Б и СНК БССР, районный земельный 
отдел недостаточно справился с своей работой по обрезке и распре-
делению земли в силу отсутствия работников райземотдела, как-то: 
землемеров, агрономов и зоотехнического персонала.
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4. В силу недостаточной работы со стороны отдела народного 
образования по охвату всеобщего обучения детей и воспитания 
их в коммунистическом духе надо отметить, что из общего числа 
детей школьного возраста учёбой охвачено только 70% в районе, а 
остальные дети школьного возраста ввиду отсутствия учительского 
состава не были охвачены учёбой, а если таковые учителя имеются, 
то в большинстве случаев не имеют практической и педагогической 
подготовки, как-то: из имеющихся 40 учителей — 10 учителей имеют 
среднее образование, а 30 учителей — 6-7-ми классное образование. 
Отсюда надо отметить, что ОблОНО недостаточно оказывает прак-
тическую помощь работникам РОНО и как факт, что до сего периода 
времени из облОНО никто не приезжал. Необходимо оказать помощь в 
снабжении и учебными пособиями, письменным[и] принадлежностями 
школ данного района. Для обеспечения 100% охвата детей школь-
ного возраста необходимо для РОНО 40-50 учителей. Однако надо 
отметить, что отдел народного образования мало уделяет внимания 
работе изб-читален и оказанию им повседневной практической по-
мощи в их работе, обратив внимание на подбор чтецов, агитаторов 
и работа с ними.

5. Обращая серьёзное внимание отделу здравоохранения и быст-
рейшего изжития большого количества эпидемического заболевания 
населения района, ввиду отсталости крестьянства в культурном 
отношении, а также влияния остатков польского суеверия и влияния 
продолжительной оккупации немецко-фашистскими властями района 
и в силу отсутствия полного укомплектования штатов медицинских 
работников и отсутствия необходимых медикаментов, участились 
случаи заболеваний и смертности особо распространились болезни 
тиф, часотка и в отдельных случаях венерические заболевания. 
Заведующий отделом здравоохранения тов. Саникидзе в силу выше-
изложенного [стремясь] озд[о]равить район встречается с большими 
трудностями.

6. Райуполнаркомзаг недостаточно руководит выполнением госу-
дарственных поставок, особо плохо налажен учёт, где невозможно 
установить лиц не выполнивших недоимки, что тормозит своевре-
менное выполнение доводимых планов району по государственным 
поставкам.

7. Для перестройки работы отделов райсовета депутатов тру-
дящихся и ввиду того, что заведующими отделами РИК’а работают 
молодые кадры, не имея практического опыта, считаю необходимым 
обратить серьёзное внимание улучшению повседневного руководства 
и оказанию помощи в их работе как со стороны райсовета депутатов 
трудящихся, а также облисполкома. Районному исполнительному 
комитету депутатов трудящихся систематически заниматься кон-
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тролем, руководством и улучшением работы сельских советов* в 
силу чего, что в отдельных сельских советах руководящий состав 
не соответствует своему назначению из-за отсутствия опыта работы 
и не внушает политического доверия, как например: председатель 
Чемерского сельсовета ДАНИЛЮК Филимон Аверкович и секретарь 
того же сельсовета ЛОГВИНОВИЧ Михаил Семёнович оба бывшие 
службисты немецким властям, отсюда — последние не пользуются 
авторитетом среди населения.

8. Учитывая, что созданы** местные группы самообороны, необхо-
димо райкому, райисполкому и органам НКВД активизировать боевые 
действия групп, повседневно руководить и контролировать их работу, 
направляя их на непримиримую борьбу с украинско-немецкими наци-
оналистическими бандами в районе для полного уничтожения их.

Уполномоченный ЦК КП(б)Б  
генерал-майор     (Капуста)***

НАРБ, ф. 4п, в. 29, спр. 92, арк. 1-7.

дакумэнт № 2
Рапарт генэрал-маёра Ф. Капусты аб апэратыўнай сытуацыі 

ў Дзівінскім раёне ў лютым-сакавіку 1945 г. Бяз даты (не раней за 
28 сакавіка 1945 г.)

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ДИВИНСКОГО 
РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ с 8.II. по 28.III.1945 г.

1. Ликвидация вооружённых банд
8.2.45 г. Во время проводимой операции по прочёске Радостовс-

ких хуторов было задержано 3 бандита из банды Ковальчук Фёдора 
Дмитриевича — “Бондаренко”.

*У арыгінале — “сельским советам”.
** У арыгінале —  “созданные”.
***Капуста Філіп Філіпавіч (1907 — 1973), адзін з кіраўнікоў савецкага 
партызанскага руху ў гады нямецкай акупацыі ў Мінскай і Беластоцкай абласьцях. 
Ураджэнец Днепрапятроўскай вобласьці Ўкраіны. У пачатку вайны быў у 
ранзе палкоўніка, патрапіў у палон, у сьнежні 1941 г. уцёк. З сакавіка 1942 году 
ўдзельнічаў у савецкім партызанскім руху на Случчыне. Камандзір партызанскай 
брыгады імя Варашылава Мінскай вобл., пазьней — партызанскага злучэньня 
Слуцкай зоны. У 1943 г. атрымаў рангу генэрал-маёра. Са жніўня 1943 г. да ліпеня 
1944 г. займаў пасаду начальніка штаба партызанскага злучэньня Беластоцкай 
вобл. Узнагароджаны 2 ордэнамі Леніна, 2 ордэнамі Чырвонага Сьцягу, медалямі. 
Пасьля вайны працягнуў службу ў савецкай арміі.
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9.2.45 г. Возле хуторов Теляче нарядом было обстреляно 7 банди-
тов, один из которых убит, а 6 бежало. Поиски результатов не дали. 

В Повитскую опергруппу явился с повинной [из] банды “Буруты” 
Бриштел Яков Дмитриевич “Смелый”, 1909 года рождения и Косенюк 
Николай Адамович “Калина”.

12.2.45 г. в Повитскую опергруппу явились с повинной бандиты: 
Бриштен Иван Митрофанович “Сокол”, Сухаревич Николай Кирилло-
вич “Соловей”, оба [из] банды “Буруты”, Литвин Павел Николаевич, 
“Неразлучный” из банды “Яра”. 

13.2.45 г. Задержан бандит из банды “Хмара” Логвинович Василий, 
второй бандит убит.

17.II.1945 г. задержан бандит Онапчук Иван Борисович “Шашко” 
из банды “Веснянка”.*

18.2.45 г. — в Повитскую опергруппу добровольно явился Кравчук 
Степан Архипович “Кравченко”, Колофей Адам Филиппович “Непо-
бедимый”, Бриштель Сидор Степанович, “Быстрый”, все из банды 
“Буруты”.

Задержаны 3 бандита: Порфенюк Иван Степанович “Ударный”, Бе-
ренок Иван Демидович “Пенек”, Турчук Иван Зиновьевич “Камень”.

20.2.1945 г. в Повитскую опергруппу явился с повинной Бриштель 
Александр Савельевич из банды “Буруты”.

22.2.45 г. в Повитскую опергруппу явились с повинной 4 бандита: 
Колодей Адам “Непобедимый”, Кравчук Степан “Кравченко”, Бриштель 
Сидор “Быстрый”, Остапчук Дмитрий “Берестень”.**

23.2.45 г. задержан бандит Курашко Александр Дмитриевич из 
банды “Ермак”.***

12.3.45 г. Повистской группой местной охраны уничтожена банда 
“Буруты”. В плен взято 4 человека, убит один человек. Главарь “Бурута” 
бежал, получив ранение в руку.

20.3.45 г. Повистской опергруппой была обстреляна банда, в ре-
зультате бандиты бросили два автомата, ушли.

23.3.45 г. проводимой операцией убиты 2 бандита, взяты в плен 

*Атрад створаны ў жніўні 1944 г., складаўся з 13 чалавек. Камандзір — Іван 
Скарчук (“Весьнянка”). Атрад, які ў савецкіх дакумэнтах называлі “Дзівінскай 
баёўкай”, ліквідаваны ў траўні 1945 г. Скарчук быў арыштаваны. Гл.: NKWD 
o polskim podziemiu. 1944 – 1948. Konspiracja polska na Nowogrodczyz’nie i 
Grodzien’szczyz’nie. — Warszawa, 1997, s. 96-97.
**Складальнікам дакумэнта, магчыма, была зроблена памылка, бо першыя трое з 
пералічаных асобаў прыходзілі з павіннай 18 лютага (праўда, прозьвішча Каладзея 
пад той датай праходзіць як “Калафей”, відавочна, памылкова). Невыключана, 
што іх тады адпусьцілі з мэтай агітацыі сярод тых, хто заставаўся ў лесе.
***У дакумэнце памылкова падавалася назва — “Ермок”.  
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два, все из банды “Веснянка”.
26.III.45 г. проводимой операцией убито 4 бандита.

бандпроявления
23.2.45 г. бандой убит житель д. Ходовичи, Дивинского района Ге-

лемент Григорий и его жена — Анастасия, сын — Иван тяжело ранен. 
Бандиты в количестве 5 чел. скрылись.

7.III.45 г. бандитами был ограблен ларёк в д. Клетище, Дивинского 
района. Бандиты скрылись.

9.III.45 г. бандиты угрожали расстрелом жителя д. Повить за то, 
что её брат “Олег” добровольно сдался органам НКВД.

16.III.45 г. бандой у жителя д. Дивин уведена корова. Преследова-
нием корова найдена зарезанной. Бандиты ушли.

16.III.45 г. два бандита забрали у гр-на Петрик 8 кгр. сала и избив 
последнего ушли.

23.III.45 г. бандиты в количестве 10 чел. во главе с “Ермаком” на 
х. Утели избили прикладом Лазарчук Якова и забрав одежду хозяина 
ушли. В результате издевательства побита сильно голова, плечо, рука. 
Сын Лазарчук Якова — находится в Красной Армии.

25.III.45 г. бандиты в количестве 10 чел. во главе с “Ермак”, под 
видом работников НКВД, зашли в дом к Гордеюк Василию и не застав 
последнего дома начали производить обыск. Забрав две юбки, масло, 
яйца, табак и др. вещи, сказали жене Гордеюк Василия — если мы 
не поймаем твоего Василия, то тебе будет то, что твоей матери, т. 
е. убьём.

о б с т а н о в к а
Оперативная обстановка за последние два месяца характеризу-

ется следующим моментом:
1.Выход на [территорию] района рейдовых банд из УССР фиксиру-

ется систематически. Так, например, 9.II.45 г. банда численностью до 
30 чел., прибыв из Украины на хутор “Победище” и взяв у гр-на корову, 
ушла обратно. В результате преследования группа бойцов в 16 чел. 
неожиданно налетела на группу бандитов до 200 чел. Во время боя 
бандиты оставив 3 повозки ушли, бросив труп убитого бандита.

2.В настоящий момент отмечены факты появления бандгрупп по 
3-15 чел.

3.II.45 года на повитских болотах появлялась банда 10-12 чел., 
которая ушла безнаказанно. Главарь этой банды Ковальчук Фёдор. 

9.II.45 г. банда в количестве 15 чел. появилась на хут. “Песщилка”, 
юго-запад д. Повить.

10.III.45 г. банда “Липы” в количестве 10 чел. появилась в дер. 
Повить и зайдя в дом к одному из гражданинов (так у тэксьце — РК), 
спросили у него: “Как мы после зимней кампании выглядим”.
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17.III.45 г. банда Ковальчук в 15 чел. прибыла на хут. Яжвино и 
забрав ряд продуктов ушли в лес, что южнее д. Повить 3-4 км.

23.III.45 г. задержанные бандиты из банды “Веснянки” заявили, 
что главарь “Веснянка” им говорил, что сейчас идёт подготовка к 
объединению в крупные банды для активного действия в весенний 
и летни[й] период.

Старший спецгруппы 
генерал-майор     (Капусто)

НАРБ, ф. 4п, в. 29, спр. 92, арк. 8-10.

дакумэнт № 3
Характарыстыка спэцгрупе ўпаўнаважанага ЦК КП(б)Б генэ-

рал-маёра Ф. Капусты, дадзеная Дзівінскім РК КП(б)Б і выканкамам 
раённага савета за пэрыяд яе дзейнасьці ў лютым-сакавіку 1945 г. 
Бяз даты (не раней за 27 сакавіка 1945 г.)

ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИВИНСКОГО РК КП/б/Б И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ДИВИНСКОГО РАЙОНА
ГРУППЕ В СОСТАВЕ 14 ЧЕЛОВЕК ВО ГЛАВЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЦК КП/б/ ТОВ. КАПУСТА Ф.Ф.

За период работы с 8-го февраля 1945 года по 27-е марта 1945 года 
к работе отнеслись добросовестно, за этот период провели большую 
массово-политическую работу сре-
ди населения района по вопросам: 
госпоставок всех видов, лесозагото-
вок и лесовывозок, обрезка земли 
и передача её безземельным и 
малоземельным крестьянам.

За период пребывания в районе 
товарищи систематически знакоми-
ли крестьян с военно-политическим 
положением страны, с положением 
на фронтах Отечественной войны, 
читали лекции и доклады на темы: 
О текущем моменте, О международ-
ном положении, О экономическом и 
политическом положении страны, 
разоблачая агитацию фашистских 
наймитов — националистов из 
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“УПА”, пытавшихся распространять среди крестьян района провока-
ционно-лживые слухи против советской власти, против мощи Красной 
Армии.

И особенно группа тов. КАПУСТА Ф.Ф. оказала большую помощь 
партийным и советским властям района в области укрепления местной 
власти на селе, в подборе людей из местного актива и организации 
групп самозащиты при сельсоветах. 

Секретарь
Дивинского РК КП/б/Б    /ИНДЮКОВ/

Председатель исполкома Дивинского
райсовета депутатов трудящихся   /КАРАВАЕВ/

НАРБ, ф. 4п, в. 29, спр. 92, арк. 11. Арыгінал, завераны подпісамі 
і пячаткамі.

дакумэнт № 4
Інструкцыя для групы самаабароны, створанай ў Дзівінскім 

раёне. Зацьверджаная ўпаўнаважаным ЦК КП(б)Б генэрал-маёрам 
Ф. Капустай. Бяз даты

Утверждаю: Генерал-майор 
  /КАПУСТА/  ИНСТРУКЦИя
       Для местной группы самообороны
       Дивинского района…………… с/с.
Местная группа самообороны создана
для соблюдения в сельсовете общественного порядка и в необхо-

димых случаях для вооружённой борьбы с бандитскими группами. В 
целях боеспособности и дисциплинированности группы самообороны, 
каждый её боец обязан:

1. Бесприкословно выполнять все приказы и распоряжения своего 
командира.

2. Быть примером поведения в быту, а также и среди населения.
3. В любое время иметь при себе оружие и боеприпасы.
4. Всегда быть бдительным, выявляя врагов и вражескую де-

ятельность, задерживать и доставлять в гарнизон подозрительных 
и неизвестных лиц.

5. Всемерно помогать партийным и советским местным органам 
во всех проводимых ими хозяйственных и политических мероприя-
тиях.

6. Без разрешения своего командира группы никуда не отлучаться 
из предела своего расположения.
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7. В случае обнаружения банды немедленно сообщить об этом 
своему командиру и собираться в назначенное место командиром.

8. Не производить бесцельных выстрелов, так как каждый выстрел 
воспринимается как тревога.

9. Держать всегда и в исправном виде и чистом состоянии вру-
ченное оружие.

10. Сбор группы производится раз в сутки в указанное время и 
место командиром.

11. Добросовестно и аккуратно нести гарнизонную службу /особен-
но в ночное время/ согласно составленных нарядов.

12. Во время несения гарнизонной службы непосредственно под-
чиняться ответственному дежурному по гарнизону.

13. Уходить из гарнизона только по разрешению своего коман-
дира.

14. В дневное время суток по первому вызову ответственного де-
журного немедленно явиться на указанное место командиром.

15.Держать себя всегда в боевой готовности.
Указанная выше инструкция должна выполняться чётко каждым 

бойцом. За нарушение указанной инструкции виновные будут ис-
ключаться из группы с изъятием оружия и привлекаться к уголовной 
ответственности по закону военного времени.

   
НАРБ, ф. 4п, в. 29, спр. 92, арк. 12.

дакумэнт № 5
“Сьпіс асобаў, якія маюць зброю, залічаных у самаабарону па 

Дзівінскім раёне”. Бяз даты

НАРБ, ф. 4п, в. 29, спр. 92, арк. 13-17.

У сьпісе пазначаныя прозьвішчы больш за сотню асобаў, якія 
атрымалі зброю.* Агулам жа ў самаабароне бралі ўдзел ад 153 да 
162 чалавек. Мы назавем толькі камандзіраў групаў і іх намесьнікаў, 
узбраеньне, колькасьць байцоў.

чарнянскі сельсавет
21 чалавек
Камандзір групы — Пятроў Аляксандр Кузьміч, 1919 г. н., быў 

узброены вінтоўкай; намесьнік камандзіра — Новікаў Аляксандар 
Васільевіч, 1919 г. н., аўтамат ППШ.

*Яны атрымлівалі пераважна вінтоўкі (як савецкія, так і нямецкія) і карабіны, 
радзей — аўтаматы, кулямёты. 



84

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

Навасёлкаўскі сельсавет
9 чалавек
Камандзір групы — Пятручык Фёдар Міканоравіч, 1917 г. н., він-

тоўка; намесьнік камандзіра — Пятручык Кірыл Сьцяпанавіч, 1906 г. 
н., аўтамат ППШ.

Радостаўскі сельсавет
34 чалавекі
Камандзір групы — Ларывончык Уладзімер Фёдаравіч, аўтамат 

ППШ; намесьнік камандзіра — Капуза Іван Васільевіч, аўтамат 
ППШ.

Павіцьскі сельсавет
28 чалавек
Камандзір групы — Ліхван Аўрам Ярмалаевіч, 1889 г. н., вінтоўка; на-

месьнік камандзіра — Саўчук Міхаіл Мануілавіч, 1919 г. н., вінтоўка.

осаўскі сельсавет
8 чалавек
Камандзір групы — Беразюк Карняіл Дзям’янавіч, 1898 г. н., він-

тоўка; намесьнік камандзіра — Вышынскі Дзямід Ільіч, 1897 г. н., 
вінтоўка.

Лелікаўскі сельсавет
3 чалавекі
Капуза Мікалай (старшыня сельсавета) ды інш., узброеныя аўта-

матамі і пісталетам. Камандзір групы не пазначаны.

верхалескі сельсавет
2 чалавекі
Кухта Фёдар Ігнатавіч і Серадовіч Пётр Антонавіч, узбраеньне не 

пазначанае, верагодна, аўтаматы.

Хабовіцкі сельсавет
7 чалавек
Лазарчук Юрый Фёдаравіч ды інш., узброеныя 1 ручным кулямётам 

Дзегцярова і вінтоўкамі.

дзівінскі сельсавет
50 чалавек
Узброеныя 25 аўтаматамі ППШ, 1 ручным кулямётам Дзегцярова, 

25 савецкімі і нямецкімі вінтоўкамі, 4 пісталетамі ТТ і 5 наганамі. 
Адзначым, што не па ўсіх удзельніках самааброны ёсць поўныя 

зьвесткі. Паводле наяўнай інфармацыі можна зрабіць высновы, што 



85

самаму маладому байцу 
было 15 гадоў, а самаму 
сталаму — 68. Значнай 
частцы байцоў было па 17-
26 гадоў. 

Ёсьць зьвесткі пра ахвя-
ры сярод іх. Вядомы выпа-
дак, калі ўначы 4 красавіка 
1945 году каля 10 “лясных 
братоў” ў вёсцы Лелікава 
Дзівінскага раёну спалілі 
дом удзельніка групы са-
маабароны Ярафея Каржа, 
тады яго сям’я ацалела 
— яны здолелі выйсці з па-
лаючага будынка. Яшчэ ад-
зін удзельнік самаабароны, 
старшыня сельсавета Міка-
лай Капуза разам з участко-
вым упаўнаважаным НКВД 
здолеў уцякчы.* Аднак 24 
красавіка 1945 г. на Лелікава 
напала ўжо 40 “лясных”, яны 
спалілі тры дамы, забілі дзя-
цей Ярафея Каржа (аднаму 
было 10 гадоў, другому — 10 
месяцаў).**

Сам Ярафей Корж быў забіты ў сярэдзіне 1950-х, калі працаваў 
лясьніком.*** 

25 чэрвеня 1945 г. у в. Оса быў забіты камандзір групы самаабароны, 
старшыня Осаўскага сельсавета Карнііл Беразюк.****

Калі групы самаабароны былі расфармаваныя, дакладна невядома.

Публікацыя Рамана Кляўца
 

ДАКУМЭНТЫ

*НАРБ, ф. 4п, воп. 29, спр. 42, арк. 23, 27.
**Тамсама, арк. 28. Пра гэтую трагедыю таксама гл.: Козлович В. Бандеровцы в 
деревне Леликово // Советская Белоруссия, 2006, 11 лістапада; http://sb.by/printv.
php?area=content&articleID=55099
***Советская Белоруссия, 2006, 11 лістапада.
****НАРБ, ф. 4п, воп. 29, спр. 42, арк. 44.
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У сПРАВе сПРЭчАК ВАКОЛ 
НАВАГРАДзКАЙ АКЦЫІ 1948 ГОДУ

У мінулым нумары (№ 1(6) за 2009 г.) “БР” быў надрукаваны артыкул 
Лявона Мазура “выданьні Мгб і Кгб СССР сьведчаць пра бела-
рускі паваенны антысавецкі супраціў” (б. 18-24). У прыватнасьці, 
аўтар зьмясьціў цытату з кнігі “Белорусские буржуазные националис-
ты. Учебник” (Москва: Высшая школа КГБ СССР, 1957) пра “начны 
налёт” 29 сакавіка 1948 году баевікоў з арганізацыі “Чорны Кот” на 
Наваградак. У адказ “вядомы спэцыяліст па антысавецкім супраціве” 
Анджэй Пачобут з Горадні надрукаваў на сайце часопіса “Архэ” чарго-
вы пашквіль — “Казус барона Мюнхаўзэна, альбо ізноў пра “Беларускі 
супраціў”* Ня маючы што адказаць на зьяўленьне новых дакумэнтаў 
па беларускім нацыянальным Супраціве і не жадаючы прызнаць свае 
“памылкі” (як жа ж тут іх прызнаеш — столькі ж бруду выліта!), ён 
чапляецца за нейкія дэталі ды робіць дылетанцкія высновы. Самае 
галоўнае — установы “изолятор временного содержания МГБ” у 1948 
годзе ў Наваградку (як і ва ўсім СССР) не існавала і спецбатальён МГБ 
там не кватэраваў, піша Пачобут. Таму ён сьцьвярджае, што кніга, зь 
якой узятая цытата, непраўдзівая, а значыць зьвесткі, прыведзеныя 
зь яе, выдумкі. 

Мы ня бачым сэнсу рэагаваць у далейшым на фантазіі і трызь-
неньне гэтага пана з аднаго з двух Саюзу палякаў. Аднак у справе 
наваградзкай акцыі зьмяшчаем копіі вокладак кнігі “Белорусские бур-
жуазные националисты”, а таксама дакумэнт з архіву СБУ Ўкраіны, 
каб сьцьвердзіць яе рэальнае існаваньне. Таксама друкуем у скароце 
даведку, складзеную на нашую просьбу падпалкоўнікам КГБ УССР у 
адстаўцы А. Д.

1. У часе напісаньня кнігі [1957 г.], паводле загаду М. Хрушчова 
(пасьля рэарганізацыі МГБ і МВД), усе ўстановы дасудовага ўтрыма-
ньня арыштаваных называліся: 

“Следственные Изоляторы Временного Содержания” — зна-
ходзіліся ў месцах вядзеньня сьледства г. зн. у сталіцах саюзных 
рэспублік і абласных (краявых цэнтрах).

“Изоляторы Временного Содержания” знаходзіліся ў раёнах.
Тэкст кнігі пісаўся пасьля разьвянчаньня культу асобы Сталіна і 

ніхто на дакладнасьць абрэвіятур асаблівай увагі не зьвяртаў.

*http://arche.by/blog/?p=102 Перадрукоўваўся ў тым жа кастрычніку 2009-га 
сайтам “Нашай нівы”: http://www.nn.by/index.php?c=ar&i=30504
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Адзначу, што нават у сталінскія часы існавалі “Д и ИВСЗ” (Дома и 
Изоляторы Временного Содержания Задержанных). 

2. Аўтарам сьвядома атаясамляюцца звычайныя раённыя ўста-
новы МВД, МГБ і адмысловыя вайсковыя адзінкі для прачосваньня 
лясоў і фільтрацыі насельніцтва.

Установы МВД і МГБ у раёнах (асабліва МГБ) налічвалі да 10 
супрацоўнікаў. Звычайна, гэта начальнік у ранзе лейтэнанта альбо 
надлейтэнанта і некалькі ўпаўнаважаных, да таго ж адзяленьне салдат 
пад кіраўніцтвам старшыны альбо сяржанта. Яны займаліся звычай-
ным улікам, зборам даносаў і наглядам, а таксама арыштамі.

Апісаная ў падручніку частка (зводны батальён) арганізоўвалася 
паводле загаду агульнасаюзнага, рэспубліканскага альбо абласно-
га кіраўніцтва МГБ для правядзеньня апэратыўных апэрацый. Яна 
складалася з вайскоўцаў адной альбо некалькіх частак, адкаманд-
зіраваных у распараджэньне кіраўніка апэратыўнай апэрацыяй. Па-
добныя часткі аніякіх адносінаў да раённых структураў МГБ ня мелі 
(хіба быў загад раённым аддзелам супрацоўнічаць). А апэратыўныя 
матарыялы дагэтуль зьяўляюцца сакрэтнымі і ў дзяржаўныя архівы не 
трапляюць. Адзінае, што ў архіўных дакумэнтах абкаму партыі можа 
быць тэлеграма альбо тэлефанаграма наступнага зьместу: “З … па 
… у вашай вобласьці будзе праходзіць апэратыўная апэрацыя МГБ. 
Кіраўнік (ранг, прозьвішча). Загадваем аказваць дапамогу. Подпіс”. 
Такім чынам, аніякіх дакумэнтаў аб дзейнасьці падобных адзінак МГБ 
у абласных альбо раённых архівах ня знойдзеш.

Калі ісьці па аналёгіі з Украінай, спэцапэрацыі МГБ у шматлікіх 
выпадках праводзілі сіламі аб’яднаных аддзелаў унутраных войскаў, 
звычайных вайсковых аддзелаў і нават курсантаў вайсковых вучэль-
няў. Бо ў тых апэрацыях была важная колькасьць салдат на кожныя 
сто мэтраў ланцуга падчас “зачысткі” тэрыторыі. Таму вайсковая 
адзінка МГБ цалкам магла складацца з вайскоўцаў розных частак, 
зьведзеных разам.   

Падчас апэрацыі ў Наваградку ў МГБ дзейнічалі асабовыя склады 
вайсковых адзінак мірнага часу. Колькасны склад батальёну (з гас-
падарчым узводам, мэдсанчасьцю і г. д.) складае каля 400 чалавек. 
Але гаспадарнікі на апэрацыі ня езьдзілі, як і мэдычная частка. Вось і 
атрымліваецца каля 300 чалавек, можа нават і меней. Батальён звы-
чайна месьціўся (без уліку афіцэраў) разам: у школе, клюбе, намётах 
і г. д. А каравул складаўся з узводу і аднаго афіцэра. Звычайна адна 
зьмена на варце, другая паўгатовая, а трэцяя адпачывае. Такім чынам, 
напад быў зьдзейсьнены на каравул у складзе да 10 чалавек. Потым 
да бою далучылася яшчэ 10-15 вайсковых МГБ. Пасьля кароткага 
бою “лясныя браты” сышлі з гораду ў лес. Начны перасьлед у лесе 
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мог выліцца для батальёну МГБ у значныя страты, таму ўначы ён ня 
быў наладжаны.

Калі ня браць пад увагу падручнік КГБ і шукаць архіўныя дакумэнты, 
дык адзінай 100% крыніцай ёсьць “Журнал оперативного дежурного 
МГБ БССР” за месяц і год апэрацыі ў Наваградку. Ну і, натуральна, 
кніга загадаў па ўпраўленьню і г. д. Але гэтыя дакумэнты жорсткай сак-
рэтнасьці і ў бліжэйшы час іх пабачыць немагчыма. Нават ва Ўкраіне 
яны і сёньня засакрэчаныя. 

3. Аўтар абсалютна не знаёмы з структурай партыйнага ўліку суп-
рацоўнікаў МГБ і вайскоўцаў савецкай арміі наогул.

У МГБ БССР была ўласная партыйная арганізацыя на правах аб-
ласной. Улік вёўся на ўзроўні месцаў праходжаньня службы. Толькі 
вызначаныя асобы са штату вайсковых частак (упраўленьняў), так зва-
ныя заступнікі кіраўніка вайсковай часткі (упраўленьня), кантактавалі 
з рэспубліканскімі, абласнымі альбо раённымі камітэтамі партыі. Пры 
гэтым аніякіх уліковых картак (нават агульнага колькаснага складу) 
апэратыўных працаўнікоў МГБ альбо вайскоўцаў у ЦК рэспублікі, 
абкамах альбо райкамах не было. Бо гэта абсалютна сакрэтныя 
дадзеныя. Адзінае — у склад бюро абкамаў і райкамаў уваходзілі 
кіраўнікі абласных (раённых) упраўленьняў МГБ. 

Натуральна, прысланыя для ажыцьцяўленьня апэратыўных мерап-
рыемстваў на ўлік у мясцовай партарганізацыі (свайго ведамства, ужо 
не кажучы аб цывільных партыйных структурах) не станавіліся. Таму 
шукаць сьляды падобных аддзелаў і зводных батальёнаў у партыйных 
дакумэнтах — гэта поўны маразм.
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ЯК ДзЯЛІЛІ АРХІЎ КАсмОВІчА*
Архіў Дзьмітрыя Касмовіча знайшоўся! — рапартуюць апошнія 

“Запісы” Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Ёрку.1

Дачакаліся, пасьля пяці гадоў маўчаньня. Натальля Гардзіенка 
распавяла дзіўную гісторыю пра тое, як увосень 2004-га (відаць, 
памылковая дата, насамрэч — 2003 году) “адзін беларускі гісторык 
з Варшавы” (відавочна, Юрась Гарбінскі) на просьбу кіраўніка БІНІМ 
Вітаўта Кіпеля прыехаў у Штутгарт і “забраў усё, што аддала Надзея 
Касмовіч”. Усё гэта ён завёз у Варшаву, дзе выбраў з папераў тое, што 
яго цікавіла (найперш, дакумэнты, якія асьвятлялі рэлігійнае жыцьцё 
на эміграцыі). Гэтыя дакумэнты засталіся “ў Варшаве ў прыватным 
валоданьні”. Рэшту гэтая асоба прапанавала Кіпелю забраць, але ён 
вырашыў іх пераправіць не ў ЗША (як плянавалася, для перадачы ў ар-
хіў аднаго з унівэрсытэтаў), а ў Беларусь. У выніку 8 скрынак патрапілі 
ў архіў Згуртаваньня беларусаў сьвету “Бацькаўшчына”. Н. Гардзіенка і 
падае апісаньне гэтай часткі архіву. Яна згадвае ў кароткай прадмове, 
што “вакол яго ў пэўны час было даволі шмат чутак і мітаў, а БІНІМ 
абвінавачваўся (цікава, кім? — Сё) ў тым, што паперы згубіліся”. 
Таксама Гардзіенка выказвае спадзяваньне, што “з часам усе пе-
рашкоды будуць зьнятыя, і айчынныя навукоўцы змогуць адпаведна 
ацаніць скарбы гэтага ўжо крыху міталягізаванага архіву”. 

Азнаямленьне з апісаньнем папераў Дз. Касмовіча, якія захоў-
ваюцца ў Менску, прыводзіць да сумнай высновы. Менская частка 
архіву — гэта тое, што падалося не цікавым “беларускаму гісторыку 
з Варшавы” і ў ёй фактычна няма каштоўных дакумэнтаў. Таму, ша-
ноўная спадарыня Гардзіенка, пасьля Вашай публікацыі пытаньняў 
стала яшчэ болей. 

1.Чаму БІНІМ дапусьціў падзел архіву Дз. Касмовіча?
2.Ці было зробленае апісаньне ўсяго архіву яшчэ ў Штутгарце?
3.Чаму частка архіву (і, відавочна, найбольш каштоўная, бо га-

лоўную каштоўнасьць у архіве Касмовіча ўяўлялі якраз арыгіналы 
дакумэнтаў да гісторыі Беларускай Праваслаўнай Царквы) патрапіла 
ў прыватныя рукі і ці застанецца яна там назаўсёды?

*Дзьмітрый Касмовіч (1909 — 1991) — дзеяч беларускай палітычнай эміграцыі 
(БЦРаўскай плыні), ачольваў Беларускі Вызвольны Фронт, выдаваў часопіс 
“Барацьба”, удзельнічаў у шматлікіх антыкамуністычных міжнародных форумах. 
Жыў у Штутгарце. Аўтар кнігі ўспамінаў, у якой апісвае свой жыцьцёвы шлях 
— ад удзелу ў Народным сходзе Заходняй Беларусі і сустрэчы са Сталіным 
у Маскве да калябарацыі зь немцамі, удзелу ў стварэньні аддзелаў паліцыі і 
самааховы, дзейнасьці кансьпірацыйнай Беларускай Незалежніцкай Партыі. 
Стрыечны брат кіраўніка беларускага паваеннага Супраціву Міхала Вітушкі. 

� Гардзіенка Н. Архіў Дзьмітрыя Касмовіча // ЗАПІСЫ (Нью-Ёрк — Менск), 
2009, № 32, б. 482-498.

АРХІЎНЫЯ СКАРБЫ
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4.Ці вывозілася частка архіву ў ЗША, калі не, дык зь якой мэтай 
распускаліся чуткі пра гэта? Дзеля кансьпірацыі?

Нагадаем, што да праблемы зьнікненьня большай часткі архіву Дз. 
Касмовіча мы зьвярталіся два гады таму.2 

У той публікацыі была пададзеная кароткая перадгісторыя вывазу 
архіву са Штутгарту і адзначалася, што пра яго лёс нічога невядома, 
ніводная папера зь яго не была надрукаваная! 

Натальля Гардзіенка ні словам ня згадвае, што рэшткі архіву Дз. 
Касмовіча ўдава перадала ў 2005 г. журналісту Аляксандру Адзінцу, 
дарэчы, сталаму аўтару “Запісаў”. І менавіта Адзінец надрукаваў не-
каторыя дакумэнты (у т. л. і ў “Запісах”!). Магчыма, праблема гэтага 
маўчаньня дасьледніцы крыецца ў тым, што найбольшая публікацыя 
Аляксандра Адзінца выйшла ў нашым часопісе, які пэўнымі коламі 
ўпарта ігнаруецца.3 

Дык вось А. Адзінец тады пісаў пра прапанову Надзеі Міцкевіч-
Касмовіч: “нечакана пачуў прапанову прыехаць ды забраць рэшту 
архіву яе мужа Дзьмітрыя Касмовіча (асноўная яго частка некалькі 
гадоў назад была перавезеная ў ЗША)”.4

2Ёрш С. Ва Ўкраіну вярнуўся архіў Міколы Лебедзя // Беларускі Рэзыстанс, 2007, 
№ 1 (4), б. 177-179.
3 Адзінец А. Архіў генэрала Дзьмітрыя Касмовіча // Беларускі Рэзыстанс, 2006, 
№ 1 (3), б. 100-129.
4 Тамсама, б. 100.

Дз. Касмовіч у сваім працоўным кабінеце за пішучай 
машынкай, 1986 г.
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Большасьць надрукаванага ім — лісты 1981-1985 гг. К. Глінскага, 
С. Каўша, І. Касяка, С. Стэцько, самога Дз. Касмовіча, рукапісы яго 
артыкулаў — гэта падобныя матэрыялы, якія знайшліся і ў менскай 
частцы архіву, якая захоўваецца ў ЗБС “Бацькаўшчына”. Але ёсьць 
і цікавая рэч — невялікі дзёньнік Касмовіча, які ахоплівае падзеі сь-
нежня 1955 г. — лютага 1956-га. Якраз апошні дакумэнт і дае падставу 
меркаваць, што ў Варшаве (а можа ўсё ж і ў ЗША) захоўваюцца ня 
толькі матэрыялы да гісторыі Беларускай Праваслаўнай Царквы (на 
некаторых дакумэнтах, дарэчы, стаіць подпіс брата Міхала Вітушкі 
Алеся — у 2001 годзе давялося бачыць іх копіі, пра арыгіналы яшчэ 
летам 2003-га шмат гаварыла Н. Міцкевіч-Касмовіч, баючыся, што яны 
загінуць), але і асабістыя паперы Дз. Касмовіча (напрыклад, дзёнь-
нікі, рэдкія выданьні, у тым ліку выдадзеныя падпольна ў паваеннай 
Беларусі, лісты ад асобаў, якія, нібыта, загінулі яшчэ ў час вайны). 
А яшчэ ж ёсьць неправераная інфармацыя, што ў Маскве ў адным 
архіве бачылі дакумэнты са збораў беларускага эміграцыйнага дзе-
яча, нібыта, Касмовіча, якія былі некалькі гадоў таму ўдала набытыя 
расейцамі. 

Самае сумнае ў гэтай гісторыі, што з наступнага нумару “Запісы” 
абяцаюць пачаць друкаваць дакумэнты з архіву Дз. Касмовіча. Маг-
чыма, каб паказаць, што “там нічога цікавага і сэнсацыйнага няма”. 
Вядома, пасьля столькіх “зачыстак”…

Дарэчы, Н. Гардзіенка нічога не напісала пра тое, ці зацікавіліся 
архіўнымі зборамі Касмовіча беларускія праваахоўныя органы. Бо, як 
вядома, 16 сакавіка 2007 году на прыватнай кватэры, дзе захоўвалася 
маёмасьць “Бацькаўшчыны” (верагодна, у тым ліку і архіў), адбыўся 
ператрус, тады былі канфіскаваныя больш за тысячу асобнікаў кніг 
Туронка, Віцьбіча, Касмовіча. 5 

Сяргей ёрш

5 Панкавец З. КДБ сканфіскавала кнігі Туронка і Віцьбіча // Наша ніва, 2007, 23 
сакавіка, №10.



96

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

Англамоўная аўтабіяграфія Дз. Касмовіча са збору Аляксандра 
Адзінца. Верагодна, напісаная ў 1951 г. і далучаная да ліста генэралу 

Д. Эйзенхаўэру (гэты ліст і адказ на яго зьмешчаныя ў кнізе С. Ярша і 
С. Горбіка “Беларускі Супраціў” (Львоў, 2006, б. 293-295). Між іншым, 
у аўтабіяграфіі згадваецца, што Міхал Вітушка быў перакінуты праз 

лінію нямецка-савецкага фронту ў сьнежні 1944 г.
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“ПРАЦЯГВАеЦЦА сУВЯзь ПАКАЛеНьНЯЎ 
ВОЛьНАЛюБІВЫХ ЛюДзеЙ, ЯКІЯ 

ЛюБЯЦь НАШУю БАЦьКАЎШчЫНУ”

ФРАгМЭНТы СТЭНАгРАМы СУСТРЭчы 
вЕТЭРАНАЎ бЕЛАРУСКАгА вызвоЛьНАгА РУХУ. 

гЕРМАНАвІчы, 2006 г. 

27 жніўня 2006 году ў вёсцы Германавічы на Шаркаўшчыне 
прайшла “сустрэча палітвязьняў розных пакаленьняў” (некаторыя 
СМІ назвалі яе “зьездам ветэранаў СБП”). Сем чалавек прадстаў-
лялі паваенны “Саюз Беларускіх Патрыётаў”, прысутнічалі дзеячы 
“сярэдняга пакаленьня”, былі некалькі чалавек, якія бралі ўдзел у 
сакавіцкіх падзеях 2006-га на Кастрычніцкай плошчы (“плошчы Калі-
ноўскага”) беларускай сталіцы. Сустрэчу арганізавала краязнаўца і 
стваральніца прыватнага музею ў Германавічах Ада Райчонак.  

Як і абяцалі, “БР” друкуе фрагмэнты расшыфроўкі аўдыёзапісу, 
зробленага падчас сустрэчы. На жаль, запісалася і захавалася ня 
ўсё. Але і гэты тэкст дае ўяўленьне пра тое, як праходзяць “зьезды 
ветэранаў беларускага вызвольнага руху”. Іх нельга параўнасць з па-
добнымі мерапрыемствамі ва Ўкраіне альбо ў Летуве, якія ў мінулыя 
гады былі вельмі палітызаванымі. Беларускія ветэраны пераважна 
дзеляцца з сябрамі ці моладзьдзю сваімі ўспамінамі, перажываньнямі, 
згадваюць памерлых сяброў, чытаюць вершы…

Ада Райчонак: Я запрасіла вас усіх сюды, каб вы сустрэліся, 
пабачылі друг друга. Многія з вас ужо даўно не бачыліся. І, нарэшце, 
мы з вамі тут у нашых Германавічах, старадаўняй вёсцы Германавічы. 
Нашая вёска вельмі даўняя. Ведаеце, нашая Дзісьненшчына мае 
вельмі славутую гісторыю. Якія не былі падзеі на нашай Беларусі, яны 
не абміналі наш край. І ўсе рэвалюцыйныя падзеі, якія адбываліся, 
усе паўстанні, якія адбываліся на нашай беларускай зямельцы, яны 
не абыходзілі і наш рэгіён. Мы падрыхтавалі да гэтай нашай сустрэчы 
цікавы матэрыял. Я вам прапаную яго — “Паўстанне Дзісьненскага 
павету”. Гэта вельмі цікавы матэрыял. І чаму я яго падрыхтавала? А 
таму, што я хачу паказаць, што вы, дарагія мае сябры, і ГУЛАГаўцы, 
і жыхары намётавага гарадка [на Кастрычніцкай плошчы беларускай 
сталіцы ў сакавіку 2006 году — “БР”], выраслі не на пустой глебе, у 
вас былі славутыя папярэднікі. Вось працягваецца гэтая сувязь па-
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каленняў вольналюбівых людзей, якія любяць нашую Бацькаўшчыну, 
нашую родную Беларусь. Вось гэта нас і аб’ядноўвае: вас, мае дарагія 
ГУЛАГаўцы, і тых, хто прыйшоў вам на змену, яны побач з вамі. 

Вы пражылі цяжкае жыццё. Вас амаль дзецьмі вырвалі з пры-
вычнага жыцця, і кінулі ў страшэнныя вязьніцы. А вось гэтыя рабяты 
таксама ў такім узросце паспыталі гэта “шчасце”… Усе яны сядзелі: 
хто ў Жодзіна, хто на Акрэсціна, хто ў іншых месцах. Так вось я рада 
вітаць вас сёння ў нас на сустрэчы, якая задумвалася як сустрэча 
вязьняў двух пакаленняў. (Воплескі) 

Ну, напэўна, мы слова прадаставім Аляксандру Іванавічу Юршэ-
вічу*.  Ведаеце, мы зь ім сябруем ужо даўно. У яго была “блакітная 
мара” — пасадзіць у Курапатах дрэвы, каштаны.  І ведаеце, куды не 
зьвярталіся, усюды нам адмаўлялі, адмаўлялі… І сёлета, нарэшце, 
зьдзейсьнілася яго “блакітная мара “, гэтыя дрэўцы былі пасаджаныя 
ў Курапатах. Аляксандр Іванавіч, Вам слова.

Аляксандар Юршэвіч: Я ня ведаю, што тут такога сказаць можна…
Ада Райчонак: Што хочаш…
Аляксандар Юршэвіч: У першую чаргу я хачу падзякаваць Адзе 

Эльлеўне за тое, што зьдзейсьнілася іменна тое, што я вельмі хацеў 
зрабіць… Значыць, у адносінах Курапат я хачу сказаць крыху. Упер-
шыню пра Курапаты я пачуў у Валадарскай турме ў быўшай камеры 
сьмертнікаў. Там гаварылі не “Курапаты”, а называлі “Палігон” і “Высо-
кая гара”. Гаварылі, што пасьля вайны там не прыводзілі ў выкананьне 
прыгаворы, некаторыя гаварылі, і з гэтым згодзен Ігар Кузьняцоў**, 
што прыводзілі ў выкананьне. Як бы там ні было, калі я аказаўся ўжо 
на свабодзе і тут выясьнілася ў адносінах Курапат усе, а магчыма і не 
ўсе яшчэ данныя, зрабіць там нешта такое тыпу мэмарыялу. Конкурс, 
які праводзіўся, не атрымаўся, і невядома, чым там усё гэта і закон-
чыцца. Пасадзіць дрэвы, тым больш каштаны, я лічу, што гэта вельмі 
карысная там справа. Па-першае, калі ўжо гаварыць пра каштаны, у 
Бэрліне ў “Трэптаў-парку”, дзе ёсьць помнік савецкім воінам, там так-
сама высаджаныя каштаны. Гэта — раз. Па-другое, каштаны, гэта нібы 
сьвяча, гэтыя іхнія цьвяты. Можна сказаць, што тут нешта зьвязанае 
з рэлігіяй, зь вераваньнем праваслаўным. Вось такое…

І пасадзілі якраз па той дарозе, па якой людзі хадзілі ў свой апош-
ні шлях… Ці будуць яны, я дакладна не скажу. Але зараз яны ўсе 
прыжыліся. І надзеемся, што гэта будзе выканана. І ўсе гэтыя дрэвы 
прыжывуцца. 

*Аляксандар Юршэвіч (1928 — 2007), адзін з заснавальнікаў Саюзу беларускіх 
патрыётаў. У 1947 годзе быў асуджаны да расстрэлу, пазьней замененага 25 
гадамі зьняволеньня.
**Гісторык, грамадзкі дзеяч, дасьледчык сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
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Што да сябе, дык я хачу сказаць, што маё жыцьцё, доля мая вель-
мі зьвязаная з Шаркаўскім раёнам. Ня ведаю, ці хто ведае… Я неяк 
задаваў пытаньне, што было ў данай мясцовасьці 80 гадоў таму? 
Гэта ў час, калі тут была Польшча. Мне, фактычна, ніхто не адказаў. 
А было вось што. Прыкладна, у 1926-27 гадах і ў 1928 яшчэ была так 
званая арганізацыя — Грамада, Беларуская сялянска-работніцкая 
грамада. Гэта вельмі вялікая арганізацыя па тых часах — больш за 
100 тысяч чалавек у іх было. Там з нашай мясцовасьці, з Дзісеншчы-
ны, быў адным з кіраўнікоў Пётр Мятла. Браніслаў Тарашкевіч быў 
і так далей. Ну і ў той час і бацька мой у нашай мясцовасьці вельмі 
актыўна ўдзельнічаў.  І калі я нарадзіўся ў Лужках, [якраз] пачаліся 
арышты, і бацька вынуждзены быў не дома быць, а некаторы час 
трэба было яму перажыць, вось гэты момант. І вось мама адправіла 
сюды да сваёй сястры ў Савіцкія, ёсьць такая вёска і двор быў, мель-
ніца была на Паловіцы. І там я нахадзіўся. Потым у вёсцы Паловіцы 
таксама на Шаркаўшчыне жыў мой дзедушка. І мы ў яго жылі. А калі 
ўсё уцішылася, мы перабраліся ўсёй сям’ёй на радзіму, туды, у сваю 
вёску. Так што, можна сказаць, што сувязі ў мяне з Шаркаўшчынай 
пачынаючы з самых дзіцячых год. 

Ну што яшчэ можна сказаць пра Шаркаўшчыну? Магу сказаць, што 
вельмі актыўна тут моладзь дзейнічала, увесь перыяд — і пры Поль-
шчы, і ў савецкі час… Калі ёсьць якія пытаньні, калі ласка, задавайце. 
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Толькі ў мяне са слыхам і са зрокам не зусім усё ў парадку…
валерый Мазынскі, рэжысёр, удзельнік сакавіцкіх падзеяў на 

Кастрычніцкай плошчы, вязень Акрэсьціна: Што ня трэба, не пачую-
ць… (Сьмяецца)

Ада Райчонак: Ведаеце, ён мяне вельмі ўзрушыў, калі аднойчы 
патэлефанаваў і сказаў, што ён вязе мне каштаны на памяць. Ведаеце, 
ад аўтобуса да аўтобуса, прывёз мне. Я кажу: “Зайдзі да мяне”. А ён: 
“Не, я назад”. Вось мы пагаварылі з ім там, на астаноўцы. Ён прывёз 
тры каштаны, вось яны! Мы пасадзілі іх каля свайго музею. 

Аляксандар Юршэвіч: Карацей, я хачу сказаць так. Я думаю, што 
гэта вельмі карысная і патрэбная справа, што там пасадзілі мы. Але 
калі б не Ада Эльлеўна, нічога не атрымалася б. Там былі супраць 
некаторыя, выступалі. Я хворы быў, не было як мне туды ехаць. Але 
раз супраць, паехаў я, павёз іх сам. І здарылася так, што рукі там 
паламаў сабе… Няшчасьце такое было…

Ада Райчонак: У самы шчаслівы свой дзень, бачыце, няшчасце 
спаткала яго. 

Аляксандар Юршэвіч: Але ўсё ж такі падключылася там лясь-
ніцтва. І пасадзілі мы. Спачатку я калі быў — 10 штук. А пасьля вось 
гэтыя 55 штук было пасаджана. Таму тое, што я хацеў, прапанаваў, 
гэтае збылося. Ну болей я ня ведаю, што яшчэ такога расказаць…

Ада Райчонак: Дзякуем. Вось Мікола хоча нешта запытацца.
Мікола Конан, сябра Саюзу Беларускіх Патрыётаў: Які далейшы 

лёс, хто будзе наглядаць за імі?
Ада Райчонак: Партыя БНФ… Партыя БНФ… Гэта… КХП… Пар-

тыя Пазьняка, так! Яны наглядаюць за гэтым урочышчам.
Мікола Конан: За гэтымі пасадкамі? Таму што можна пасадзіць, і 

могуць тут жа іх зламаць ці пашкодзіць. 
Ада Райчонак: Пашкодзіць могуць.
Аляксандар Юршэвіч: Гэта пра каштаны?
Мікола Конан і Ада Райчонак: Так, пра каштаны.
Аляксандар Юршэвіч: Там, бачыце, не толькі Партыя БНФ. Так, 

правільна, там і другія ёсьць. Але асноўнае — Партыя БНФ. Яны і 
садзілі, памагалі. Але ўдзельнічала і лясьніцтва, удзельнічалі другія 
арганізацыі. Ёсьць такая арганізацыя “Курапаты”. Так што там была, 
як гавораць па-польску, “спульна праца”. Усе, хто мог удзельнічаць. 
І паліваць потым трэба было іх, і другі дагляд быў патрэбны. І калы 
былі патрэбныя, каб абгарадзіць. Карацей, гэта рабілі розныя людзі, 
тыя, хто быў зацікаўлены ў гэтым. Вось такія вось справы…

Ада Райчонак: Дзякую, дзякую. Ну, сядай. Я не прадставіла вам 
нашых гасцей. Самыя дарагія нашы госці — гэта нашы героі ГУЛАГа. 
Я з поўным аснаваннем кажу, што вы — героі, бо мы на вас глядзім, 
як на герояў. Гэта — Антон Фурс… (воплескі)… Яўген Сідаровіч… 
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(воплескі)… Мікола Конан (воплескі)… Шурачка Фурс (воплескі)… 
Марыя Бялевіч... (воплескі)… Бачыце, якія прыгожыя нашы жанчыны… 
(воплескі)… Лёва Бялевіч… (воплескі)… Няма сярод нас Альберта 
Бацяноўскага. Замест яго прыехаў сын яго… (воплескі)…

Таксама сярод вас ёсць і героі нашых дзён. Гэта тыя, хто бараніў, 
хто быў у намётавым гарадку ў сакавіцкія дні. Яраслаў Берніковіч… 
(воплескі)… Надзя… не ведаю нават яе прозвішча… Надзя… І гэтая 
дзяўчынка… Як цябе зваць?

дзяўчына: Надзя.
Ада Райчонак: Такая маладая дзяўчынка, а мае дзіцё! І яе пасад-

зілі за краты. Сколькі ты адседзела?
дзяўчына Надзя: Чацьвёра сутак.
Ада Райчонак: Чацвёра сутак гэтае дзяўчанё адседзела за кра-

тамі… Ну і яшчэ ў нас госці ёсць. Гэта — мінчукі. Прафесар Міхаіл 
Міхайлавіч Чарняўскі*. Прывітаем яго! (воплескі)… Алесь Марачкін. 
Гэта амаль сусветна вядомы мастак. (воплескі) …Валерый Мазынскі, 
кінааператар, які нас здымае…

валерый Мазынскі: Нават не ведаю, як вам сябе зняць… 
(смех)

Ада Райчонак: Ну, нічога…
Алесь Марачкін: Сам сябе здымеш. (смех)
Ада Райчонак: Ну, і наш сябра, адзін з кіраўнікоў БНФ Алесь 

Кавалец. (воплескі)… Здаецца, я ўсіх прадставіла. Ну і старшыня 
БНФ Шаркаўшчынскага раёна Ўладзіслаў Ляскоўскі, наш летапісец. 
(воплескі) 

Ну і паслухаем Антона Фурса. Мы з ім упершыню пазнаёміліся, 
калі ехалі на з’езд БНФ. У цягніку мы разам сядзелі і ён мне так шмат 
расказваў. [частка тэксту прапушчаная праз хібы запісу — БР] …Гэта 
вельмі цікавы чалавек. І чалавек вельмі цікавага і лёсу. Калі ласка.

Антон Фурс, адзін з кіраўнікоў Саюзу Беларускіх Патрыётаў, вязень 
ГУЛАГу: Дык я не ведаю, якую тэму… (смяецца)

Ада Райчонак: Якую хочаце… Што вам хочацца, гаварыце…
Антон Фурс: Не расказваць жа мне сваё…
валерый Мазынскі: Толькі выйдзіце калі ласка…
Антон Фурс: Ну я хачу пачаць з таго, адкуль да мяне прыйшло 

гэта ўсё. 
Ада Райчонак: Калі ласка.
Антон Фурс: Усё пачалося з Вязьненскай школы. Вязна — напэўна, 

ведаюць тут некаторыя…

*Вядомы беларускі гісторык, археолаг, грамадзкі дзеяч. Аўтар кніг пра 
Мядзельска-Смаргонскае антыкамуністычнае падпольле і яго лідэра Расьціслава 
Лапіцкага.
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голас: Ведаем.
Ада Райчонак: А вы сядзьце, сядзьце, будзе лепш. 
Антон Фурс: Там быў вялікі, харошы калектыў настаўніцкі. Яшчэ 

пры “першых саветах”. Дырэктар — Мятла Ігнат, прыехаў з Вільні. А 
гэты Мятла Ігнат быў…

Ада Райчонак: Брат быў?
Антон Фурс: Брат родны Пётры Мятлы, каторы быў ад беларускага 

народу пры Польшчы выбраны ў Польскі Сэйм. Дык вось ён прыехаў 
тады. Вядома, [у нас] не было ніякіх людзей, якія ведалі беларускую 
літаратурную мову, а рускую тым больш ніхто не ведаў. А трэба было 
абавязкова адчыняць беларускія школы і ён запрасіў на працу быўшых 
царскіх настаўнікаў. Гэта — Юршэвіча Паўла, дзядзьку яго [Аляксандра 
Юршэвіча]. Таксама запрасіў быўшых навучэнцаў гімназій польскіх. 
Гэта — Дук Вольга, Сініца Лідзія. Былі і другія настаўнікі. Школа была 
беларуская. І яны вельмі добра праводзілі сярод нас працу, каб мы 
былі больш свядомымі, любілі свой народ, сваю краіну. 

Потым, калі пачалася вайна, яны таксама, гэтым калектывам пра-
цавалі ў гэтай жа самай сямігодцы. Вядома, калі вайна была, адразу 
ўсю ўладу захапілі палякі, але ненадоўга. Потым усё памянялася, 
стала “беларусізацыя”. Пачатковыя і сярэднія школы выключна сталі 
ўсе беларускімі. Вышэй немцы не дазвалялі. І вось там зноў жа гэты 
Мятла. Ён сам добра граў на скрыпцы, арганізаваў мастацкую самад-
зейнасць. І давалі канцэрты ўсюды па Вязьненскай воласці. У Дзісну 
ездзілі. Вось так адтуль у мяне з’явілася нацыянальная свядомасць і 
з той пары… ужо я там паступіў у Глыбоцкую прагімназію, там такса-
ма ўсё было па-беларуску. Так і пайшло, і пайшло, і пайшло… А калі 
ўжо ў педвучылішчы вучыўся, ну там мы з хлопцамі… у нас цярпення 
не хапіла… (смяецца) зарганізавалі такую падпольную арганізацыю 
— Саюз Беларускіх Патрыётаў. Мы разам з Бялевічам, вось сядзіць 
самы апошні, з Юршэвічам. Яшчэ Мядзелец*. Ён на жаль памёр, 
пахаваны каля Полацку. Мы сарганізавалі, але нядоўга гэта было 
— крыху больш за год. І нас… У нашую арганізацыю туды паслалі 
правакатара і ён паработаў добра і нас хутка НКВД схапіла. І далі каму 
па колькі. Я атрымаў “падарунак” — 15 год… Юршэвіч — 25. Чатыром 
25 было. Адразу ім далі, чатыром, смяротны прыгавор, але якраз у 
гэты час выйшаў указ Вярхоўнага Савета аб адмене смяротнай кары. 
І ім замянілі яе на 25 гадоў. 

Вось так. Нас было 44 чалавекі. Аднаго толькі ў зале суда апраў-
далі, астатнія ўсе пайшлі па этапах: хто ў Караганду, хто ў Комі АССР, 

*Васіль Мядзелец (1928 — 2004), адзін з кіраўнікоў Саюзу Беларускіх Патрыётаў. 
У 1947 г. арыштаваны, асуджаны да расстрэлу, замененага на 25 гадоў зняволення. 
Памёр у Полацку.
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хто на Калыму. Параскідавалі па ўсім Савецкім Саюзе. 
А ў 1956 годзе, ужо пры панаванні Хрушчова, калі культ Сталіна 

адмянілі, нас выпусцілі са зняццем судзімасці, але нерэабілітаваных 
яшчэ. Рэабілітацыю мы атрымалі ўжо ў 1992 годзе… “за неимением 
состава преступления”… (смяецца) 

9 гадоў страчана, самых лепшых… ну і жыццё ўсё парушана. Хто 
яшчэ там, некаторыя закончылі хто тэхнікум, хто інстытуты. А я ўвесь 
час працаваў электразваршчыкам, цэлых 30 гадоў. На Беларусі не 
жылі мы цэлых 35 гадоў. Таму ў мяне і з мовай [праблемы], ну ў рускім 
асяроддзі ўвесь час. 

Усё страчана. Цяпер ужо старасць надыйшла. І жыццё становіцца 
не цікавае…

Марыя бялевіч, удзельніца Саюзу Беларускіх Патрыётаў, вязень 
ГУЛАГу: Прабач, пачытай вершы свае.

Антон Фурс: Жаль, што мы не дачакаемся магчымасці…
Ада Райчонак: Марыя просіць пачытаць вершы… Верш свой 

пачытайце калі ласка…
Антон Фурс: Магу вам пачытаць трошкі. 
валерый Мазынскі: Дзядзька Антон, гэта колькі вам год было, 

як вас забралі?
Антон Фурс: Ужо дваццаць было… Тут у мяне трошкі захавала-

ся [вершаў], каторыя напісаў у лагеры яшчэ. Я тут і прыпіску зрабіў: 
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“Гэтыя вершы, якія захавала мая памяць, і якія былі складзены ў 
няволі, з’явіліся не таму, што ў мяне быў такі добры настрой, а таму, 
каб заглушыць добрымі думкамі заўсёднае адчуванне голаду. Часам 
гэта ўдавалася. Жаль, што шмат іх згубілася на дарогах этапаў”. Не 
паверыце, што там я пісаў…

Ці помніш ты, ці помніш ты
Студэнцтва мілыя гады
Ты больш ўжо не ўбачыш іх, 
Такіх прыгожых, маладых
Як кветка ранняю вясной
Зіяла дзіўнай тэй красой
І ў чорнай непрагляднай цьме
Жыццё аздобіла ты мне.
Гады міналі нібы ў сне
Усмешкі ты дарыла мне
І іх, чароўныя, як знаў,
У сэрцы я сваім хаваў
Я помню іх, я не забыў
Аб іх я марыў, аб іх сніў
І сёння хоць на адзіны міг
Прашу цябе, успомні іх.

(Воплескі)

І яшчэ вось адзін… Гэта адныя з першых…. У нас у Полацку была 
сустрэча, прыехалі з “Нашай нівы”, і тады сябра, каторы ўжо памёр, 
Табола Алег*. Ён прадыктаваў. Мы ў адным лагеры былі, і ён на па-
мяць вывучыў мой верш. Таму што запісваць і захоўваць там не было 
магчымасці. І ён дэкламуе, а я думаю: дзесьці некалі чуў…

Бывайце вы, сябры, сяброўкі
Бывай мой родны, мілы край
Ад вас я еду ў свет далёкі
Бывай каханая, бывай
Бывайце вы лугі і гоні
Юнацтва мой змагарны шлях
Я еду, еду ўжо сягоння
І слёзы, слёзы на вачах
Садок, пасаджаны вясной

*Алег Табола (1929 — 2003), сябра Саюзу Беларускіх Патрыётаў, вязень 
ГУЛАГу. 
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Балота, торфель, курганы
Вярба, абняўшыся з вярбою, 
Прыпаўшы лісцем да вады
Аб гэтым цяжка мне забыцца
Павер жа мне, мой родны брат
Цягнік жа далей, далей імчыцца
А думкі мкнуцца ўсё назад.
О Беларусь, мая ты маці,
Кахана кветачка мая
Хоць час з табой нам развітацца
Дарога наша дальш адна.

[…]
Ада Райчонак: Яна [Аляксандра Фурс] — мастачка, у падарунак 

прывезла ў наш музей вось гэту карціну. Ну а цяпер пэўна трэба 
мастачку паслухаць.

Аляксандра Фурс, сяброўка Саюзу Беларускіх Патрыётаў, вязень 
ГУЛАГу: Я мабыць не буду ўспамінаць тое, што мы перажылі, цяжкае. 
Штосьці ўжо пісалі мы ў сваёй кніжцы “Гарт”, і не буду паўтарацца. А 
я проста раскажу, як я прыйшла да мастацтва ў няволі. 

Я з дзецтва любіла рысаваць, цікавілася гэтым. Але ж сур’ёзна 
гэтаму ніхто не прыдаваў значэння. Да майго вялікага стыду, будучы 
ў [настаўніцкай] сэмінарыі, я нават уцякала з урокаў рысаваньня, бо 
вельмі ж не падабаўся мне наш выкладчык. Несур’ёзна ён адносіў-
ся да гэтага свайго прадмета. І на ўроках мы рабілі тое, што кожны 
хацеў. Гэта для мяне было нават цяжка. Што такі прадмет і так зне-
важаецца. 

Ну а потым, калі я ўжо была ў няволі, пасля вельмі цяжкіх допытаў, 
дзе прымянялі да мяне і электраток, і гіпноз… Я выйшла вельмі цяжка 
хворай. Калі нас сталі развозіць па этапам. У сувязі з такім цяжкім 
станам майго здароўя, медкамісія паслала мяне ў Мардовію. Не на 
цяжкія работы, а там нібы нейкая швейная фабрыка была. Пасёлак 
Яваз, Мардоўская АССР. Нумар 3853. 

Потым, як аказалася, гэты лагер быў засакрэчаны. І вельмі цяжкія 
там былі ўмовы. Нам не дазвалялася пісаць, і наогул вялікая смярот-
насць была. І нейкім цудам я выжыла. І вясной ужо [1948-га?] гэты 
лагер расфарміравалі, а начальніка Юркова за вялікую смяротнасць, 
якая там адбывалася (ніякага прыбытку гэта прадпрыемства, дзе пра-
цавалі зняволеныя, не давала), звольнілі. А лагер, я там думаю, не 
расфарміравалі, а проста тых, хто яшчэ мог стаяць на нагах, асабліва 
маладзейшых, направілі ў другі лагер. А старых і нямоглых, як нас там 
называлі — дахадзяг — тых заставілі там напэўна сканаць… Шмат 
асталося там сяброў, пра лёс якіх нічога ня ведаю. 
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[…]
Так здарылася, што я папала ў першую партыю на звальненне. 

І перад брамай нас там паставіўшы, кожны павінен быў апошні раз 
сказаць свой артыкул, па якому быў асуджаны, на колькі гадоў. Ну 
і, вядома ж, сваё прозвішча. У мяне аднялася мова, я не магла вы-
мавіць ні слова. І я так расплакалася, азірнуўшыся. І мне начальнік 
сказаў: валяй! Азірнулася і расплакалася. Я развітвалася са сваёй 
маладосцю, якая назаўсёды засталася за кратамі. Ну а далей нас 
ужо павязлі на радзіму… 

(Воплескі)
[…]
Ада Райчонак: Калі глядзім на гэтую карціну, на працу Аляксандры, 

мы бачым, што гэтай працай яна выразіла ўсю сваю любоў, усё сваё 
шчырае пачуццё да нашай Бацькаўшчыны, да роднай Беларусі… 
Вельмі цікавая праца, светлая такая. Глядзіш на яе і здаецца, мы 
ўпэўненыя, што будзем мы вольныя. Свабодныя і некалі дачакаемся 
свабоды. 

голас жанчыны: Перадаем сваю эстафету слаўнай нашай мо-
ладзі! За Беларусь!

[…]
Марыя бялевіч: …Як гэта было. Там яны жанчыны, жаночым лаге-

рам будавалі нейкі аб’ект. Ну, калі жаночай сілы не хапала, вяртушкай 
туды на 6 кілометраў з нашага лагера дастаўлялі дзе-тры брыгады 
мужчын. А два разы ў тыдзень апошні час там працавалі жанчыны. 

Дык вось, як наладжвалася сувязь. Украінцы наладзілі сувязь 
сваімі дзяўчаткамі, якія сядзелі ў лагеры. І тады ўжо Ларыса Геніюш 
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перадавала нам, беларусам, вершы.Тайнічок быў створаны, куды 
клалі паперкі. 

[…]
Вось такім шляхам украінцы перадавалі Супруну* вершы, некато-

рыя вершы, якія прысылала нам у лагер Ларыса Геніюш. І нас гэта 
акрыляла. Нас гэта здорава падтрымоўвала. Нам лягчэй станавілася 
цярпець гэты голад. 

Што вось ёсць нашая такая беларуская жанчына, патрыётка…
Ада Райчонак: Я казала, што наша зямля паліта крывёю нашых 

продкаў. І ўсе паўстанні, якія былі, адбываліся менавіта на нашай 
тэрыторыі. Я вам паказала і газету, якую мы выпусцілі да гэтай сус-
трэчы…

Вось выступілі перад намі героі ГУЛАГу. Так, героі. Я інакш іх 
назваць і не магу. Яны — прыклад для нас. І вось гэта эстафета 
працягваецца…

[…]
Алесь Марачкін: …Гэтая “Лінія Сталіна”, яна праходзіць праз нашы 

душы. Аднаўляецца не толькі “Лінія Сталіна”, сёння аднаўляюцца і 
паводзіны. Не такія, канешне, як тады — браліся адразу гэтыя “тройкі”, 
“чацвёркі”, але дзесьці таемна, дзесьці псіхалагічна, ствараюць люд-
зям дыскамфорт. І асабіліва тым, што спавядае беларушчыну. Таму 
вы нам даеце сілы перажыць гэты час, і з надзеяй глядзець. 

У гэтым гарадку… Я не хачу быць героем, далучыцца да гэтага: 
“мы там пакутавалі”. Мазынскі Валер сядзеў там [на Акрэсьціна].

валерый Мазынскі: Я паправіўся на два кілаграмы.
(Сьмех)
Алесь Марачкін: Так. Паправіўся там. Мы на другі дзень прэзен-

тавалі “Звон Свабоды”. Гэта Алесь Пашкевіч, старшыня Саюзу пісь-
меннікаў Беларусі, якраз яго ўзяў, і яго арыштавалі. І ён у пастарунку 
быў больш за ўсіх вязьняў, 21 дзень. І толькі на 21-ы дзень, калі ўжо 
прайшоў і “Чарнобыльскі шлях”, 1 мая, ён быў, нібыта, таксама за 
кратамі. Праўда, не за кратамі, а ў спецыяльнай аўдыторыі, ён быў 
як бы на пастаменце. І там не карціны былі, а плакаты, як змагацца з 
апазіцыянерамі…. І быў як наглядны дапаможнік…

І яшчэ мне вельмі прыемна было ўдзельнічаць на плошчы ў тым, 
што мы, мастакі, там нават нас было чацвёра — Віктар Маркавец, 
Алесь Цыркуноў, я, там яшчэ нехта. Мы фактычна візуальна ахрысцілі 
Плошчу — Кастуся Каліноўскага. Калі Валодзя Арлоў выступіў і сказаў, 
што з сённяшняга дня гэта не Кастрычніцкая плошча, а будзе плошча 

*Васіль Супрун (1926 — 2007), паэт, краязнаўца, вязень ГУЛАГу. У 1946-1947 
гг. кіраваў нелегальнай беларускай патрыятычнай арганізацыяй “Чайка” (цэнтр 
— на Слонімшчыне), пасьля “Цэнтрам беларускага вызваленчага руху”.
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*Аўген Жыхар (1925 — 1955), камандзір беларускага антысавецкага партызанскага 
атрада на Пастаўшчыне і ў сумежных раёнах у 1946-1955 гг., паэт.   
**Гэтыя кнігі выйшлі ў 2006 годзе: “Ня бойцеся ахвяраў і пакут!”. Дакумэнты 
і матэрыялы пра дзейнасьць мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага 
падзем’я (1948-1950 гг.) / укладальнік М. Чарняўскі. — Вільня: “Наша будучыня”, 
2006; Чарняўскі М. Як пошуг маланкі. — Менск: Тэхналёгія, 2006.

Кастуся Каліноўскага, назаўтра мы сабраліся. Велізарнейшае палат-
но, гэта за 11 метраў. Мы напісалі там Пагоню, яшчэ партрэт Кастуся 
Каліноўскага. У канцы гэтага вялізнага плаката мы намалявалі. І тут жа 
думалі, ну як яго данесці, ну як… І я, як ужо такі дзядзька сівы, кажу: 
“Хлопцы, абматвайце мяне”. Я абматаўся, апрануй куртку і — туды, 
у намётавы гарадок. Там мяне разматалі. І вы бачылі фотаздымкі, 
былі яны ў інтэрнэце. І мы як бы візуальна ахрысцілі гэтую Плошчу. 
Дзякуй вам, маладыя людзі! Дзякуй вам, старэйшае пакаленне! І мы, 
сярэдняе пакаленне, будзем, колькі нам наканавана, будзем ісці гэтым 
шляхам. Дзякуй!

[…]
Міхась чарняўскі: …Разумееце? І гэты вось прыклад, адзін 

маленечкі штрых, што вось яго [Расьціслава Лапіцкага] расстралялі, 
гэтага хлопца, які так цудоўна маляваў, расстралялі за Беларусь, гэта 
можа вызначыла ўсё маё далейшае жыццё будучае. Гэты вобраз мне 
заўсёды быў, гэтага хлопца, якога расстралялі за Беларусь. І не толькі 
на мяне гэта ўздзейнічала. На другіх мядзельскіх хлопцаў узьдзейні-
чае. І потым я, калі ўжо вырас, быў студэнтам, пазней аспірантам, я 
ўсё гэта, усе гэтыя звесткі ўсмоктваў, якія я змог сабраць пра гэтых 
падпольшчыкаў мядзельскай школы. 

Як зараз я памятаю, тая інфармацыя, што ішла да мяне, гэта было 
і Мядзельска-Смаргонскае падполле, і Саюз Беларускіх Патрыётаў 
ваш таксама. Гэта ўсё мяшалася ў кучу і мне ўсё перадавалася. І 
партызанка гэтая. Той жа самы Жыхар, напэўна, Яўген Жыхар.*

Я практычна ўжо закончыў справу па збору матэрыялаў па Мяд-
зельска-Смаргонскаму падполлю. Нават ужо здаў дзве кніжачкі ў друк. 
Адну пра Лапіцкага, якая, магчыма (гэта вельмі небяспечна гаварыць 
тое, што будзе, я чалавек такі прымхлівы, забабонны і ведаю, калі 
нечым пахвалюся, то гэта не будзе…), але магчыма выйдзе кніжка 
пра Расьціслава Лапіцкага ў серыі “Нашы славутыя землякі” і кніжка 
ўспамінаў, дакумэнтаў тых, хто жывы-нежывы, удзельнікаў Мядзель-
ска-Смаргонскага падполля.**

“БР” таксама мае намер апублікаваць матэрыялы, прысьвечаныя 
зьезду ветэранаў беларускага вызвольнага руху, які адбыўся ў студзені 
2000 г. у Горадні.
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НечАКАНЫ ПАВАРОт У сПРАВе 
АРГАНІзАЦЫІ БеЛАРУсКІХ 

НАЦЫЯНАЛІстАЎ
Гісторык Юрый Грыбоўскі, які жыве і 

працуе ў Варшаве, “рыхтуе навуковую ма-
награфію пра беларускі нацыянальны рух 
у 1939-1956 гг.”. Праўдападобна, частка 
яе і была надрукаваная сёлета часопісам 
“Архэ”.1 

Ці не самымі цікавымі зьвесткамі, 
зьмешчанымі ў тэксьце, былі згадкі пра 
“Партыю беларускіх нацыяналістаў”. Спа-
сылаючыся выключна на ліст Янкі Стан-
кевіча да Івана Ермачэнкі ад 18 жніўня 
1940 году, Грыбоўскі робіць выснову, што 
была гэта “партыя-прывід”, “своеасаблі-
вая палітычная платформа”. Але перад 
гэтым робіць “адкрыцьцё”: “вынікае, што 
да ПБН належалі асобы, якіх Ю. Туронак 

залічвае да асобнай палітычнай групоўкі”. А менавіта: “на жнівень 
1940 г. кіраўніком партыі быў кс. Гадлеўскі, яго заступнікамі М. 
Шчорс і М. Шкялёнак, сакратаром Я. Станкевіч, а скарбнікам Чэслаў 
Ханяўка”.2 

Падобная інфармацыя, безумоўна, ставіць пад сумнеў версію Ту-
ронка пра заснаваньне “ПБН”. Ён пісаў: “У чэрвені 1940 г. Станкевіч 
прыбыў у Варшаву і праз некалькі месяцаў утварыў падпольную ар-
ганізацыю пад назвай Партыя беларускіх нацыяналістаў… галоўным 
чынам, сярод сяброў Беларускага камітэта, апазіцыйна настроеных 
да палітыкі Шчорса і Гадлеўскага”.3 

Яшчэ ў 2004-м мы адзначалі, што “сьцьверджаньне Ю. Туронка 
пра кардынальную рознасьць палітычных канцэпцый групаў Я. 
Станкевіча—В. Іваноўскага і Гадлеўскага ў 1940-41 гг. не адпавядае 
сапраўднасьці”.4 

Як адзін з доказаў прыводзіўся факт, што ў 1940 г. бліжэйшы 
паплечнік В. Гадлеўскага Мікола Шкялёнак быў сябрам ЦК Арганізацыі 
беларускіх нацыяналістаў. Пра гэта згадаў сваёй працы дасьледчык 
Сяргей Жумар.5  На той час увесь склад ЦК АБН ня быў апублікаваны 
і стаў вядомы толькі з публікацыі Ю. Грыбоўскага, праз 13 гадоў!

Дарэчы, варта спыніцца на назьве арганізацыі. Ю. Грыбоўскі 
прытрымліваецца версіі Ю. Туронка, якая, верагодна, грунтуецца 
на польскіх крыніцах, што яна мела назву “Партыя беларускіх на-

Янка Станкевіч

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ
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цыяналістаў”. Аднак у большасьці іншых крыніц згадваецца іншая 
назва: Арганізацыя беларускіх нацыяналістаў (АБН). І на наш погляд, 
яна праўдзівая, прынамсі, у пэрыяд 1940-41 гадоў. 

Гісторык Анатоль Бадулін, праўдападобна, па матэрыялах 
крымінальнай справы старшыні Беларускай незалежніцкай партыі 
Ўсевалада Родзькі напісаў тэндэнцыйны нарыс, прысьвечаны аргані-
зацыям беларускіх нацыяналістаў 1940-42 гг. 6  Ён сьцьвярджае, што 
ў 1940 годзе сярод сяброў Беларускага камітэту ў Варшаве “ўзьнікла 
думка пра стварэньне нелегальнай арганізацыі беларускіх нацы-
яналістаў — АбН”. Ён ня піша, які быў яе лёс, толькі адзначае, што 
арганізацыю “кантраляваў Абвер”. 

Ёсьць зьвесткі, што падчас арышту ў 1945 годзе ў слуцкага паўстан-
ца Васіля Русака, сярод іншага, канфіскавалі і “Статут Аб’яднаньня 
беларускіх нацыяналістаў”, а таксама “форму заявы для тых, хто 
ўступае ў гэтую арганізацыю”. Статут АбН (не “ПБН”) захоўваецца і 
ў зборах НАРБ. Копію яго мае сп. Ю. Туронак (асабіста паказваў яе 
аўтару гэтых радкоў у студзені 1999-га).

Эміграцыйны дасьледчык Іван Касяк піша, што зь лета 1941 г. 
Я. Станкевіч “арганізаваў нелегальную беларускую нацыянальную 
партыю”.7  Праўда, І. Касяк у шэрагу публікацый блытае розныя ар-
ганізацыі — АБН і БНП, да якіх ён меў дачыненьне.8  І гэта ня дзіўна, 
бо ў гэтых структурах фактычна былі адны і тыя ж людзі.

Усевалад Родзька ў турме НКГБ згадваў, што ў час нямецкай аку-
пацыі, акрамя Беларускай незалежніцкай партыі, існавалі таксама 
“Беларускі цэнтральны фронт на чале з Гадлеўскім, Арганізацыя 
беларускіх нацыяналістаў на чале з Станкевічам”.9 

Такім чынам, Родзька сьведчыць, што падчас нямецкай акупацыі 
Беларусі АБН сапраўды кіраваў Янка Станкевіч, а В. Гадлеўскі ачоль-
ваў іншую структуру. 

Ю. Грыбоўскі слушна робіць выснову: “Верагодна, што ПБН стра-
ціла значэнне для большасці ейных чальцоў у пярэдадзень выбуху 
нямецка-савецкай вайны, калі быў створаны Беларускі нацыянальны 
цэнтр (БНЦ). Аднак некаторыя беларускія дзеячы (Я. Станкевіч, В. 
Іваноўскі і інш.) надалей працягвалі карыстацца гэтай шыльдай — у 
прыватнасці, у часе перамоваў з польскім падполлем”.10 

Нагадаем, у БНЦ увайшлі ўсё тыя ж сябры ЦК АБН (“ПБН”) Шчорс 
(старшыня), Гадлеўскі, Шкялёнак, Ханяўка… Толькі Янкі Станкевіча 
там не аказалася. Застаецца пакуль дакладна неўстаноўленым, ці 
вясной-летам 1941-га разыйшліся іх шляхі, ці Станкевіч пераключыўся 
ў рамках агульнай стратэгіі на працу з польскім падпольлем і атрымаў 
“у спадчыну” АБН. Анатоль Бадулін не тлумачыць, куды зьнікла АБН. 
Пасьля згадкі пра яе заснаваньне ў 1940-м, у згаданай публікацыі ён 
пераходзіць да “Беларускага нацыянальнага фронту” кс. Гадлеўскага. 
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Паводле Бадуліна, праграму БНФ Гадлеўскаму дапамагалі складаць 
Усевалад Родзька, Мікола Шчорс і янка Станкевіч.11  Згадка апошняга 
сьведчыць хутчэй пра тое, што Станкевіч па-ранейшаму дзейнічаў 
разам з групай В. Гадлеўскага. Атрымліваецца, што ў Станкевіча 
застаецца нелегальны (пра які, верагодна, ведаюць немцы) АБН, 
Гадлеўскі ачольвае паўлегальны “Беларускі нацыянальны фронт”, 
Шчорс становіцца кіраўніком “Беларускага нацыянальнага цэнтру”. 
А яшчэ ж, паводле Вацлава Пануцэвіча, ужо ў 1939-1940 г. была 
заснаваная падпольная Беларуская незалежніцкая партыя, і для пры-
крыцьця яе структураў В. Гадлеўскі выкарыстоўваў БНФ. Заданьнем 
групаў БНП, нібыта, было “ў далейшым ахапіць густой сеткай усю 
Беларусь пасьля спадзяванага нямецкага паходу на Ўсход”.12 

“Здаецца, што прыналежнасць кс. Гадлеўскага да ПБН пазней 
паслужыла прычынай узнікнення памылковай версіі наконт засна-
вання ім напрыканцы 1939 г. нелегальнай Беларускай незалежніцкай 
партыі”, — піша Ю. Грыбоўскі.13 

Адзначым, што гэтая версія, высунутая Вацлавам Пануцэвічам, 
не зусім “памылковая”. Прынамсі, у другой палове 1940 году група 
В. Гадлеўскага выдала першы нумар “Бюлетэню БНП”.14  Дзесьці ў 
канцы 1940 г. — у пачатку 1941-га “газэту БНП” уначы ў кашарах 
чыталі беларускія камандасы, якіх на акупаванай тэрыторыі Польшчы 
рыхтаваў Абвер.15 

Пра тое, што В. Гадлеўскі арганізоўваў БНП, сьведчыць выданьне 
КГБ СССР: “Арганізатарам і адным з кіраўнікоў “Беларускай незалеж-
ніцкай партыі” зьяўляўся адзін з “ідэолягаў” беларускіх буржуазных 
нацыяналістаў Гадлеўскі”.16 

Што да Янкі Станкевіча, дык летам-восеньню 1941 году яму да-
вялося будаваць арганізацыю фактычна з нуля і, як мы далей паба-
чым, “прывідам” яна не была, хоць і не стала значнай сілай. Адзін з 
эміграцыйных аўтараў пісаў, што ўжо ў 1941 годзе “было створана 
Аб’яднаньне Беларускіх Нацыяналістых з актыву Ўсходняй і За-
ходняй Беларусі — нелегальная ідэолёгічная група, якая праводзіла 
падрыхтоўчую працу па стварэньню беларускай нацыянальна-вы-
звольнай партыі”.17 

Фактычна гэтая “падрыхтоўчая праца” працягвалася і ў наступныя 
гады. К. Езавітаў на сьледзтве згадваў нараду на кватэры Вацлава 
Іваноўскага ў Менску ў студзені 1942-га. Акрамя Іваноўскага, Езавітава, 
Янкі Станкевіча прысутнічалі таксама Антон Адамовіч і Яўхім Кіпель. 
Паводле Езавітава, Станкевіч “праектаваў стварэньне Беларус-
кай Нацыянал-Дэмакратычнай партыі”. Аднак у далейшым “ні 
статут, ні праграма ў канчатковым выглядзе прыняты не былі, і 
з гэтай спробы яго нічога ня выйшла”.18 

Янка Станкевіч у складзеным адразу па вайне сваім “Жыцьцяпісе” 
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так апісаў сваю кансьпірацыйную дзейнасьць падчас вайны: “Ад 1940 
да 1944 году стаяў на чале Ўсекрывіцкага (Усебеларускага) Дэмак-
ратычнага Незалежніцкага Задзіночаньня, якое ажыцьцяўляла 
акцыі супраць нямецкіх акупантаў”.19 

Як бачым, “шыльды” розныя, нібыта, іх гаспадар іх часта мяняў аль-
бо дапасоўваў да кожнай сытуацыі. У апошнім выпадку Я. Станкевіч 
верагодна меў на ўвазе “беларускае нацыянальна-дэмакратычнае 
аб’яднаньне”, утворанае летам 1943 г. замест АБН.

Аднак не была арганізацыя Янкі Станкевіча толькі на паперы, ён 
ствараў суполкі ў Менску і ў правінцыі. Вядома, што такая існавала 
на Вялейшчыне.20 

Наагул, арганізацыя Станкевіча ў 1942 г. налічвала каля 50 чалавек 
(у розных беларускіх публікацыях працаў Ю. Туронка прыводзяцца 
розныя лічбы — 50 альбо 500 чалавек, апошняя лічба, відавочна, 
памылковая).21 

Выглядае, што арганізацыі Станкевіча кіраўніцтвам беларускага 
нацыянальнага антынацысцкага Супраціву было пакінутае наладжва-
ньне міжнародных кантактаў: акрамя перамоваў з палякамі, на пачатак 
1943 г. “праз сваю віленскую арганізацыю дайшла да паразуменьня 
з літоўцамі, мае цесныя кантакты з чэхамі і вельмі разлічвае на іх 
дыпламатычную дапамогу. А таксама спрабуе дамовіцца з украін-
цамі”.22 

Адзінае, што бянтэжыць у дзейнасьці АБН у 1940 годзе, дык гэта 
тое, якім чынам падтрымлівалася сувязь паміж сябрамі — “пры дапа-
мозе звычайнай карэспандэнцыі”, пра што сьведчыць Ю. Грыбоўскі. І 
ў лістах паведамляўся нават склад партыйнага кіраўніцтва. Сытуацыя 
сапраўды вельмі дзіўная… 

Відавочна, трэба надалей працягваць пошукі дакумэнтальных 
крыніц, каб дакладна вызначыць час заснаваньня арганізацый бела-
рускіх нацыяналістаў, ступень іх узаемадзеяньня, склад кіраўніцтва, 
наяўнасьць альбо адсутнасьць кансьпірацыі і г. д. Бо рабіць высновы 
на падставе аднаго выяўленага ў архіве ліста перадчасна.

Сяргей ёрш
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беларускага нацыянальнага антынацыскага Супраціву. — Менск, 2004, б. 16.
5 Жумарь С. Оккупационная периодическая печать на территории Беларуси в 
годы Великой Отечественной войны. — Минск, 1996, б. 7.
6 Бадулин А. Националист — это человек, сделавший уверенный шаг к фашизму 
// Советская Белоруссия, 1996, № 115, 20 чэрвеня.



115

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

7 Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сяньня. — Менск: “Навука і тэхніка”, 
1993, б. 299.
8 Касяк І. З гісторыі праваслаўнай царквы беларускага народу. — Нью-Ёрк, 1956, 
б. 89; Касяк І. Заўвагі да артыкулу аб Іваноўскім // Беларуская думка (ЗША), 
1984, № 29, б. 33-36.
9 Соловьев А. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах. 
— Минск, 1995, б. 91.
10 Архэ, 2009, № 5, б. 154.
�� Советская Белоруссия, 1996, № 115, 20 чэрвеня.
12 Пануцэвіч В. Кс. Вінцэсь Гадлеўскі. Дзяржаўны Муж і Правадыр Народу // 
Беларуская царква, 1965, № 28, б. 74.
13 Архэ, 2009, № 5, б. 153.
14 Ёрш С. Падпольны беларускі друк падчас нямецкай акупацыі 1941 — 1944 
гадоў // Беларускі Рэзыстанс, 2005, № 1 (2), б. 59-61.
15 Паведамленьне аўтару былога падафіцэра гэтага аддзелу ад 2007 г.
16 Белорусские буржуазные националисты (Учебный материал). — Москва: 
Высшая школа КГБ при Совете Министров СССР, 1957, б. 19.
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БеЛАРУсКА-ПОЛьсКІЯ ПеРАмОВЫ Ў 
ВІЛьНІ Ў ЛютЫм 1941 ГОДУ 

“У лютым 1941 г. Станіслаў Грынкевіч ад імя ПБН [“Партыі бе-
ларускіх нацыяналістаў”  — СЁ]правёў перамовы з прадстаўнікамі 
Саюзу ўзброенай барацьбы”, — піша ў нядаўняй публікацыі гісторык 
Юрый Грыбоўскі, аднак дэталяў не падае.1  Таму варта больш падра-
бязна асьвятліць гэты важны эпізод стасункаў польскага і беларускага 
Супраціваў падчас “першых саветаў”. Успаміны пра гэтыя перамовы 
пакінуў ксёндз Казімер Кухарскі. Дасьледчык Лёнгін Тамашэўскі, які 
скарыстаўся імі для напісаньня тэксту пра беларуска-польскія ста-
сункі, аднак, прадставіў С. Грынкевіча як “дзеяча кансьпірацыйнага 
Беларускага Народнага Аб’яднаньня, прыхільніка супрацоўніцтва з 
польскім падзем’ем” і пра “ПБН” ня згадвае.2

Ініцыятыва перамоваў зыходзіла ад камандаваньня Віленскай ак-
ругі Саюзу ўзброенай барацьбы, якое прапанавала абмеркаваць “маг-
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чымасьці навязаньня цясьнейшых кантактаў, а 
ў перспэктыве — сумеснага дзеяньня дзьвюх 
арганізацый — польскай і беларускай — супраць 
супольнага ворага, Савецкай Расеі”.

Камэндант Віленскай акругі СУБ падпалкоўнік 
Нікадым Сулік упаважніў на перамовы кс. К. Ку-
харскага. На сустрэчы з С. Грынкевічам апошні 
паставіў умову супрацоўніцтва: беларусы мусілі 
заявіць, што “сваю будучыню яны бачаць у пры-
язным сужыцьцю з польскім народам і польскай 
дзяржавай у межах перад верасьнем 1939 г.”. 
Такая ўмова адразу ж ставіла перамовы ў тупік. 

Станіслаў Грынкевіч “прадстаўляючы пазыцыю беларускага боку… 
сьцьвердзіў, што спробы апанаваньня беларускага руху ўжо даўно 
робяць немцы, якія абяцаюць стварэньне ў будучыні, на руінах 
савецкай імпэрыі, незалежнай Беларусі”. Грынкевіч дадаў, што боль-
шасьць беларускіх дзеячоў чакаюць нападу Нямеччыны на СССР і 
спадзяюцца, што немцы выканаюць свае абяцаньні. 

Другая сустрэча кс. К. Кухарскага і С. Грынкевіча адбылася пасьля 
нарады апошняга “зь іншымі беларускімі дзеячамі”. Грынкевіч “асьвед-
чыў, што беларусы даволі прыхільна ставяцца да Нямеччыны, якая, 
як ніхто іншы, абяцае рэалізаваць іх нацыянальныя ідэалы”. У той 
жа час ён адзначыў, што калі б у будучай вайне прайгралі б і немцы, 
і бальшавікі, то “заходнім дэмакратыям не выпадала б адбіраць у 
беларусаў тое, што яны трымаюць у жмені”.3 

“Такая пазыцыя беларусаў была для тагачасных польскіх паліты-
каў незразумелай, — піша Л. Тамашэўскі. — Ня бралі яны да ўвагі 
факту, што зьвязаньне з Польшчай у межах, усталяваных рыжскім 
трактатам, было для беларусаў непрымаль-
ным з-за пагрозы падзелу беларускіх этнічных 
земляў”.4 

Варта адзначыць, што ў красавіку-траўні 
1941 году частка камандаваньня Віленскай 
акругі СУБ было арыштаванае НКВД. За краты 
патрапілі падпалкоўнік Сулік і ксёндз Кухар-
скі. Ад таго часу Віленскую акругу ачольваў 
маёр/падпалкоўнік Аляксандар Крыжаноўскі 
(“Вільк”).5  Менавіта зь ім у наступныя тры гады 
вялі перамовы прадстаўнікі беларускага нацы-
янальнага антынацысцкага Супраціву. У тым 
ліку і той жа Станіслаў Грынкевіч, які таксама 

кс. Казімер Кухарскі

Станіслаў 
Грынкевіч
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быў арыштаваны вясной 1941-га, але вызваліўся на пачатку нямецкай 
агрэсіі. Другі раз Ст. Грынкевіч быў арыштаваны НКВД летам 1944-га 
і, пасьля працяглых допытаў, расстраляны у 1945-м.

Сё

� Грыбоўскі Ю. Беларускі рух і Нямеччына напярэдадні і ў пачатку Другой 
сусьветнай вайны // Архэ, 2009, № 5, б. 154.
2 Tomaszewski L. Spoleczen’stwo Wilen’szczyzny wobec wlady litewskiej i sowieckiej 
(wrzesien’ 1939 — czerwiec 1941) // Spoleczen’stwo bialoruskie, litewskie i polskie 
na ziemiach polnocno-wschodnich II Reczypospolitej (Bialorus’ zachodnia i Litva 
wschodnia) w latach 1939-1941. Pod redakcja Malgorzaty Gizejewskiej i Tomasza 
Strzembosza. — Warszawa, 1995, б. 331. 
3 Тамсама.
4 Тамсама.
5 Тамсама, б. 332.

УКРАІНсКІЯ КУР’еРЫ ДЛЯ сУВЯзІ 
з БеЛАРУсКАЙ КАНсьПІРАЦЫЯЙ У 

БАРАНАВІчАХ, 1947 ГОД 
Кантакты беларускага і ўкраінскага вызвольных рухаў у першыя 

гады пасьля заканчэньня Другой сусьветнай вайны застаюцца мала-
дасьледаванымі. Пакуль толькі акрэсьленая праблема1, наперадзе 
пошук і публікацыя дакумэнтаў. 

У той час, калі з бандэраўскай АУН у эміграцыйных беларускіх вы-
звольных арганізацый адносіны былі складанымі, дык больш плённай 
была супраца з АУН Мельніка і Ўкраінскай нацыянальнай гвардыяй 
Бульбы-Бараўца.2

Украінская нацыянальная гвардыя, УНГ — вайсковая эміграцый-
ная арганізацыя, якой з канца 1940-х кіраваў атаман Тарас Буль-
ба-Баравец. Супрацоўнічала з вайсковай арганізацыяй “Беларускі 
вызвольны рух”, нелегальна засылала сваіх прадстаўнікоў на Валынь 
і Палесьсе.

У гэтым нумары “БР” мы публікуем фрагмэнт дакумэнта з архіву 
Службы бясьпекі Ўкраіны, які якраз ілюструе супрацоўніцтва мель-
нікаўцаў і беларускіх нацыяналістаў, і ня толькі на эміграцыі, але і ў 
Беларусі. 

У 1947-1948 гг. МГБ УССР праводзіў агентурную распрацоўку “Эміг-
ранты”, мэтай якой быў перахоп каналаў сувязі АУН мельнікаўцаў зь іх 
падпольлем і партызанскім атрадам у Валынскай вобласьці Ўкраіны. 
Галоўнай мэтай МГБ быў партызанскі атрад мельнікаўцаў “Пахмура-
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га”3, у які ў пачатку 1947 году прыйшлі прадстаўнікі АУН Мельніка з-за 
“жалезнай заслоны” — “Мудры”4 і “Астап”5. Пасьля гібелі “Пахмурага” 
камандзірам атрада стаў “Астап”.

У чэрвені 1948 году МГБ УССР арыштавала мельнікаўца 49-га-
довага Фаму Мацьвейчука. Паводле яго паказаньняў і стала вядома 
пра місію эмісараў АУН Мельніка “Астапа” і “Мудрага”, у тым ліку і пра 
паездку ў Беларусь:

“У 1947 годзе, пасьля перакідкі праз мяжу, ТАНДРЫК, сустрэўшы-
ся з МАЦЬВЯЙЧУК Фамой, расказаў яму, што цэнтральны “провад” 
АУН мельнікаўцаў дзейнічае сумесна з Беларускім нацыяналістычным 
цэнтрам, [і мае заданьне] перадаць указаньне нацыяналістычным 
арганізацыям Беларусі і з гэтай мэтай ТАНДРЫК С. езьдзіў на 
ст[анцыю] Баранавічы (Беларусь), але да каго невядома.

Да станцыі Баранавічы ТАНДРЫК езьдзіў з напарнікам, які прыбыў 
разам зь ім з-за мяжы. У Беларусі ТАНДРЫК быў арыштаваны, але 
нейкім чынам з-пад варты ўцёк”.

ГДА СБУ, ф. 372, т. 80, арк. 255. У арыгінале — на рускай мове.

Адзначым, што Сяргей Тандрык і Філіп Бандарук загінулі ў 1948 
годзе падчас ліквідацыі іх партызанскага атрада і яны не пакінулі 
сьведчаньняў пра сваю паездку ў Баранавічы. Што да “Беларуска-
га нацыяналістычнага цэнтру”, дык гэта можа быць умоўная назва 
нейкай беларускай эміграцыйнай структуры, альбо скажоная назва 
“Беларускага нацыянальнага цэнтру”, які зь лета 1945-га дзейнічаў у 
Заходняй Нямеччыне і спрабаваў падтрымліваць кантакты з беларус-
кім Супрацівам на Бацькаўшчыне.6

Раман Клявец

1  Акт тайнага дагавору // Беларуская думка (Нью-Ёрк, ЗША), 1965, № 7, б. 10-11; 
Камунікат // Незалежная Беларусь (Лянгэнфельд, Зах. Нямеччына), 1953, № 1 
(7). Студзень; Кук В.: Я вёў перамовы з прадстаўнікамі беларускай нелегальнай 
арганізацыі // Беларускі Рэзыстанс, 2006, № 1 (3), б. 72-76; Ёрш С., Горбік С. 
Беларускі Супраціў. — Львоў, 2006, б. 181, 251-255.
2 Арганізацыя ўкраінскіх нацыяналістаў (мельнікаўцы), АУН (м) — палітычная 
нацыянальна-вызвольная арганізацыя, якой кіраваў Андрэй Мельнік (у выніку 
расколу адзінай АУН, з 1940 г. існавала таксама больш актыўная і масавая АУН 
Сьцяпана Бандэры). У паваенны час мельнікаўцы, якія мелі арганізацыі ў краінах 
Заходняй Эўропы і ў Амэрыцы, спрабавалі аднавіць свае кансьпірацыйныя 
структуры ва Ўкраіне.Украінская нацыянальная гвардыя, УНГ — вайсковая 
эміграцыйная арганізацыя, якой з канца 1940-х кіраваў атаман Тарас Бульба-
Баравец. Супрацоўнічала з вайсковай арганізацыяй “Беларускі вызвольны рух”, 
нелегальна засылала сваіх прадстаўнікоў на Валынь і Палесьсе.
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3  “Пахмуры” — Ўладзімер Іваноў, 1920 г. н., ураджэнец в. Гарадзіно Тарчынскага 
раёну Валынскай вобл. У дакумэнтах МГБ УССР праходзіць як эмісар замежнага 
“проваду” АУН-Мельніка. Забіты 16 жніўня 1947 г. у в. Багушоўка Луцкага раёну. 
Кр.: ГДА СБУ, ф. 372, т. 80, арк. 250, 261.
4  “Мудры” — Сяргей Тандрык, 1924 г. н., ураджэнец в. Дамброва Тарчыйскага 
раёну Валынскай вобл. Падчас нямецкай акупацыі служыў у паліцыі, выехаў у 
Нямеччыну. На Захадзе скончыў разьведшколу. У 1947 г. вярнуўся ва Ўкраіну ў 
якасьці эмісара замежнага “проваду” АУН Мельніка. Уваходзіў у партызанскі 
атрад “Астапа”. Быў забіты 10 жніўня 1948 г. у в. Гарадок Сянкевіцкага раёну 
Валынскай вобл. Кр.: ГДА СБУ, ф. 372, т. 80, арк. 250, 261.
5  “Астап” — Філіп Бандарук, 1921 г. н., ураджэнец в. Забароль Луцкага раёну 
Валынскай вобл. У АУН Мельніка ён уваходзіў з 1939 г., эмісар замежнага 
“проваду” АУН мельнікаўцаў. Пасьля гібелі камандзіра мельнікаўскага 
партызанскага атрада “Пахмурага” ачоліў яго. Паводле адных зьвестак, быў 
забіты 3 траўня 1948 г. падчас чэкісцка-вайсковай апэрацыі, паводле іншых — у 
пазьнейшы час дзейнічаў на тэрыторыі Луцкага раёну. Кр.: ГДА СБУ, ф. 372, т. 
80, арк. 250, 261.
6  Антысавецкія рухі ў Беларусі: 1944-1956 / Даведнік. — Менск: Архіў найноўшай 
гісторыі, 1999, б. 124-126.

 КАНсьПІРАЦЫЙНЫ “сАюз сУПОЛьНАЙ 
сПРАВЫ” 1949-1951 ГАДОЎ

У 1951 годзе ў Маладэчанскай вобласьці МГБ выкрыў і ліквідаваў 
падпольную беларускую арганізацыю “Саюз супольнай справы”. 
Паводле зьвестак савецкай дзяржбясьпекі, яна была створаная “з 
мэтай вядзеньня барацьбы супраць Савецкай улады за стварэньне 
беларускай буржуазнай дзяржавы”.1 

Пра “Саюз супольнай справы” вядома ня шмат і ўсе гэтыя зьвесткі 
паходзяць з матэрыялаў савецкай дзяржбясьпекі. Ён быў заснаваны 
ў 1949 годзе ў Маладэчанскай вобласьці. На чале арганізацыі быў 
“актыўны беларускі нацыяналіст” Радзюкевіч. Падчас нямецкай аку-
пацыі ён быў сябрам СБМ, у 1944-м закончыў курсы кіруючага складу 
арганізацыі ў Альбярціне. Верагодна, зь Беларусі не выяжджаў.

“Саюз супольнай справы” складаўся з троек, аднак агульная 
колькасьць сяброў невядомая. Акрамя вярбоўкі новых сяброў, 
кансьпірацыйнікі займаліся вырабам і распаўсюдам сярод насель-
ніцтва антысавецкіх ўлётак, адозваў. Яны былі “накіраваныя супраць 
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мерапрыемстваў, якія праводзілі Камуністычная партыя і Савецкі 
ўрад у галіне сельскай гаспадаркі”.2  Атрымліваецца, што друкаваная 
прадукцыя мела антыкалгасны зьмест, а сама арганізацыя магла 
ўзьнікнуць у час актывізацыі супраціўленьня сялянства масавай 
калектывізацыі. 

Сябры арганізацыі, нібыта, таксама мусілі набываць зброю і бое-
прыпасы, а таксама ствараць партызанскія атрады для ўзброенай 
барацьбы ў выпадку вайсковага канфлікту паміж СССР і Захадам.3 

Радзюкевіч, відавочна, ня меў досьведу кансьпірацыйнай працы 
і адпаведнай падрыхтоўкі, інакш бы не пакінуў бы столькі дакумэн-
тальных сьведчаньняў існаваньня “Саюзу супольнай справы”. На-
прыклад, завербаваныя сябры давалі пісьмовыя “забавязацельствы” 
і атрымлівалі ад кіраўніка арганізацыі “пасьведчаньні-даведкі”, на 
якіх стаяла пячатка “Саюза супольнай справы” — яны сьведчылі пра 
прыналежнасьць гэтых людзей да арганізацыі. 

Даведкі гэтыя склаў Радзюкевіч, а надрукаваў на пішучай машынцы 
ў 1949 годзе ўдзельнік арганізацыі Скарнічэнка, які працаваў у Мала-
дэчне мэтадыстам Інстытута ўдасканаленьня настаўнікаў.4 

Паводле зьвестак МГБ, кіраўнікі арганізацыі мелі намер усталяваць 
сувязь з “узброенай бандай беларускага нацыяналіста Мятліцкага”, 
якая ў той час дзейнічала ў Маладэчанскай вобл.5  Пра партызанскі 
атрад Мятліцкага вядома мала. Паводле С. Жумара і В. Ермаловіча, 
“група братоў Мятліцкіх” дзейнічала ў Радашковіцкім раёне. У 1950 
годзе яна аб’ядналася з атрадам Шыдлоўскага, які дзейнічаў у Ва-
ложынскім і Івянецкім раёнах.6

Што да Радзюкевіча, дык зьвесткі пра яго знаходзім у даведніках 
Леаніда Маракова, прысьвечаных рэпрэсаваным. Яны істотна дапаў-
няюць біяграфію ўдзельніка беларускага Супраціву.

РАдзЮКЕвІч Анатоль Сьцяпанавіч, 1922 года нараджэньня, 
беларус, ураджэнец в. Машніна Маладэчанскага пав. Віленскага ваяв., 
цяпер Маладэчанскі р-н Мінскай вобл. Паходзіў з сялянскай сям’і. Меў 
сярэднюю адукацыю. У першыя паваенныя гады Радзюкевіч працаваў 
настаўнікам Хатуціцкай пачатковай школы (цяпер Маладэчанскі р-н). 
Быў жанаты, гадаваў дзіця. 27 лютага 1951 году яго арыштавалі ў в. 
Баяры, дзе ён на той час жыў. Анатоль Радзюкевіч быў асуджаны 12 
верасьня 1951 г. асобай нарадай пры МГБ як “член антысавецкай 
арганізацыі” да 10 гадоў зьняволеньня з канфіскацыяй маёмасьці. 
Пакараньне адбываў у Омскім канцлягеры. Вызвалены 28 жніўня 1956 
году. 10 чэрвеня 1992 г. Анатоль Радзюкевіч быў рэабілітаваны Пра-
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куратурай Беларусі. Групавая справа Радзюкевіча і іншых удзельнікаў 
арганізацыі (№ 34579-с) захоўваецца ў архіве КДБ Беларусі.7 

На жаль, далейшы лёс Анатоля Радзюкевіча невядомы. Таму 
спадзяемся, што гэтая публікацыя паспрыяе яго высьвятленьню.

Сяргей ёрш 

� Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал. — Москва: Высшая 
школа КГБ СССР, 1957, б. 32-33.
2 Тамсама, б. 33.
3 Тамсама.
4 Тамсама.
5 Тамсама.
6 Ермолович В., Жумарь С. Огнём и мечом. Хроника польского националистического 
подполья в Беларуси (1939 — 1953 гг.). — Минск, 1993, б. 93.
7 http://www.marakou.org/en/davedniki/repres_nastaunik/tom-iv-kniga-ii/index_
24859.html; http://lists.memo.ru/d27/f435.htm.

БеЛАРУсКІ ПАРтЫзАН ВІКтАР 
ВАсІЛеЎсКІ НА зАХАДзе

Згадкі пра беларускіх антыбальшавіцкіх партызанаў, якія трапілі 
пасьля Другой сусьветнай вайны на Захад, сустракаюцца ў эмігра-
цыйных выданьнях вельмі рэдка. Таму кожная зь іх — вельмі каш-
тоўная. Часам на такія згадкі натрапляеш зусім выпадкова. Яшчэ ў 
сярэдзіне 1990-х праглядаў двухтомнік мэмуараў Яна Пятроўскага ды 
не зьвярнуў увагі на лісты журналіста, выдаўца і бібліёграфа Міколы 
Панькова, якія там былі зьмешчаныя. Толькі сёлета іх перачытаў ды 
натрапіў на цікавую знаходку. 

М. Панькоў у сваім лісьце з Ольдэнбургу да Я. Пятроўскага ў 
Аўстрыю ад 20 жніўня 1949 году згадаў “партызана з Бацькаўшчыны 
Віктара Васілеўскага з жонкаю”.1

У лісьце ад 27 сакавіка 1951 г. Мікола Панькоў адзначае: “Вамі 
вельмі быў захоплены др. Васільеўскі (ён таксама ўжо ў Амэрыцы) і 
пісаў мне…”.2 

Такім чынам, атрымліваецца, што Панькоў пазнаёміў Пятроўскага 
зь нейкім лекарам-партызанам Васілеўскім, які здолеў перабрацца ў 
Заходнюю Нямеччыну з-за “жалезнай заслоны”. З Аўстрыі Васілеўскія 
выехалі ў ЗША. Вось што дадае сам Ян Пятроўскі:

“Малады тады лекар у Гроне, Віктар Васілеўскі, каторага пазнаў 
я ў ляг[е]ры, і каторы адбыў ужо некалькі морскіх падарожжаў з ДП, 
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казаў мне, што зараз з уваходам на вадасплаў — усякае яды колькі 
хто хоча”.3 

Гэтае дапаўненьне Пятроўскага дае падставу меркаваць, што 
Васілеўскі мог патрапіць у Заходнюю Нямеччыну праз Швецыю ці 
Данію. На жаль, пра лёс беларускага партызана на Захадзе нічога 
невядома.  

Сё

 1 Пятроўскі Я. Мэмуары. Стагодзьдзе ў рэтраспэкце (1945-1953). — Кніга другая. 
— Слуцак — Гэйнсвільл, 1991, б. 127.
2 Тамсама, б. 132-133.
3Тамсама, б. 224.

ПАРтЫзАНсКІ АтРАД АНДРЭЯ ГОРБАНЯ 
НА мАЛАДЭчАНШчЫНе, ДР. ПАЛ. 1940-Х

Да нядаўняга часу пра гэты партызанскі атрад нічога не было 
вядома. Дзякуючы некалькім публікацыям, якія зьявіліся ў 2009 
годзе, зьявілася мінімальная інфармацыя пра яго кіраўнічы склад і 
дзейнасьць. 

Атрад Андрэя Горбаня (мянушка “Гарбаты”) дзейнічаў у раёне Ма-
ладэчна, “на асноўных лясных дарогах, якія вялі з абласнога цэнтру, 
зьдзяйсьняючы забойствы, дывэрсіі і дзёрзкія рабункі”.1 

Да вайны Горбань служыў у памежных войсках НКВД, пасьля 
“здаўся ў палон немцам”. Служыў у Беларускай Краёвай Абароне, 
“дзе камандаваў штурмавой ротай”.2  На жаль, выявіць прозьвішча 
ў вядомых нам сьпісах афіцэраў БКА, тым больш сярод камандзіраў 
ротаў, няўдалося. 

Варта адзначыць, што намесьнікамі Горбаня былі вайскоўцы, якія 
таксама мелі спэцыяльную падрыхтоўку: “дывэрсант” П. Каханоўскі 
(“дэзэртыр, які прайшоў навучаньне ў нямецкай разьведшколе”) і 
баец “Ост-Мусульманскай дывізіі СС”, якая падчас нямецкай акупацыі 
”дыслякавалася на станцыі Юрацішкі Маладэчанскай вобласьці”, А. 
Касенаў (“здраднік Радзімы”, “садыст і жорсткі кат”).3 

Пра колькасьць байцоў атрада Горбаня інфармацыі няма. Вядома, 
што 14 чэрвеня 1948 г. група яго партызанаў (чатыры чалавекі) зрабіла 
засаду на оперупаўнаважанага УМГБ Маладзечанскай вобласьці стар-
шага лейтэнанта Васіля Чуланава і малодшага лейтэнанта Зароўскага. 
Апошнія “выйшлі на сьлед банды” — праводзілі “сьледчыя дзеяньні” ў 
Доўнарскім сельсавеце. Калі яны выехалі на падводзе зь вёскі Шашкі ў 
вёску Гудзяняты, былі расстраляныя з аўтаматаў і кулямёта. Чуланаў 
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загінуў на месцы, а паранены Зароўскі здолеў уцячы. 
У 1950 годзе падчас сьледзтва былы “лясны брат” Пётр Буйко 

прыгадаў адну з засадаў сваёй групы, якая супадала з абставінамі 
забойства Чуланава. Пасьля гэтага былі арыштаваныя двое ўдзель-
нікаў той акцыі, а яшчэ адзін на той час ужо быў забіты.4 

Што да Андрэя Горбаня (“Гарбатага”), П. Каханоўскага, А. Касена-
ва, дык пра іх лёс пакуль інфармацыі няма. У згаданых публікацыях 
мусілі б адзначыць іх ліквідацыю (калі такая адбылася), як помсту за 
загінулага чэкіста, але прамаўчалі.

васіль Сушко

� Разумник И. Погибли на боевом посту//http://www.vpr.by/ru/issues?art_id=1342
2 Барысенка С. Апошнія дні разгулу бандытызму//Звязда, 2009, 24 кастрычніка, № 202.
3 Разумник И. Погибли на боевом посту//http://www.vpr.by/ru/issues?art_id=1342
4 Барысенка С. Апошнія дні разгулу бандытызму//Звязда, 2009, 24 кастрычніка, № 202.

ПРА АБстАВІНЫ зАБОЙстВА 
НАчАЛьНІКА 2-ГА АДДзеЛА 

ЎПРАЎЛеНьНЯ мГБ мІНсКАЙ 
ВОБЛАсьЦІ Ў 1953 ГОДзе

У сакавіку 1953 году ў Бярэзінскім раёне Мінскай вобласьці падчас 
спробы затрыманьня камандзіра групы “лясных братоў” быў забіты 
падпалкоўнік Барыс Гладышаў, начальнік 2-га аддзела Ўпраўленьня 
МГБ галоўнай вобласьці рэспублікі. Нядаўна пра абставіны той пра-
вальнай “спэцапэрацыі” згадала газэта “Звязда”1. Аднак інфармацыя 
была пададзеная “прыгладжана”, трусьлівыя паводзіны памочнікаў 
Гладышава не былі апісаныя. Таму варта прыгадаць, як было на самой 
справе ў “апошнія дні разгулу бандытызму”.

Барыс Гладышаў нарадзіўся ў 1913 г. у Кастрамской вобл. Расеі. 
Пасьля службы ў Чырвонай Арміі і датэрміновай дэмабілізацыі па 
стане здароўя, працаваў на заводзе ў Ленінградзе. У сакавіку 1938 г. 
партыйнымі ворганамі быў мабілізаваны на службу ў дзяржбясьпеку, 
яго накіравалі ў Беларусь. У 1940 г. Гладышаў ужо стаў памочнікам 
начальніка 2-га аддзяленьня 5-га аддзела НКВД БССР. Быў накіра-
ваны на навучаньне ў філіял Вышэйшай школы НКГБ СССР у Ленін-
градзе. Падчас вайны працаваў у сістэме Ўпраўленьня НКГБ СССР 
Ленінградзкай вобласьці, выяўляў нямецкую агентуру, арганізоўваў 
спэцапэрацыі на акупаванай тэрыторыі. У сьнежні 1944 г. датэрмінова 
атрымаў рангу маёра. У першыя паваенныя гады працаваў у апара-
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це Упраўленьня МГБ Ленінградзкай 
вобласьці, адказваў за змаганьне з 
амэрыканскай выведкай і яе агенту-
рай. Меў узнагароды, атрымаў рангу 
падпалкоўніка. Б. Гладышаў завочна 
навучаецца на юрыдычным факуль-
тэце Ленінградзкага ўніверсітэта, 
вывучае англійскую мову. У сьнежні 
1950-га яго накіроўваюць у Беларусь. 
Ужо ў 1952 г. Глыдышаў становіцца 
начальнікам 2-га аддзела ўпраўлень-
ня МГБ Мінскай вобласьці. 

Барыс Гладышаў вырашыў пра-
явіць сябе на новай пасадзе. Ён 
асабіста ачоліў аператыўную групу, 
якая мусіла ліквідаваць “апошнюю 
банду”, якая дзейнічала на мяжы 
Бярэзінскага раёну Мінскай вобл. і 
Бялыніцкага раёну Магілёўскай вобл. 
Складалася яна з былых паліцыян-

таў Альшэўскага, Грачыхі і Мароза. “Лясныя браты” былі ўзброеныя, 
яны мелі ня толькі досьвед рабункаў, але і тэракту.2 

Альшэўскі падчас нямецкай акупацыі быў паліцыянтам у сваёй 
вёсцы Жураўка Бярэзінскага раёну, адступіў зь немцамі, пасьля вяр-
нуўся. Працаваў у сваёй гаспадарцы, у калгас уступаць адмовіўся, а за 
службу паліцыянтам яго ніхто не караў. Да крымінальнай адказнасьці 
Альшэўскага зьбіраліся прыцягнуць за самачынны захоп дзяржаўнай 
зямлі і ён перайшоў на нелегальнае становішча.3 

Мароз і Грачыха, таксама былыя паліцыянты, паходзілі зь вёскі 
Іванчаўск Бялыніцкага раёну. Што да Мароза, дык, верагодна, маец-
ца на ўвазе камандзір атрада “лясных братоў” у Бялыніцкім раёне 
Магілёўскай вобласьці, які дзейнічаў яшчэ ў 1947 г. Ён згадваўся ў 
мінулым нумары “БР”, дзе пра Мароза адзначалася, што яго “далейшы 
лёс невядомы”.4 

Рашэньне ліквідаваць “бандгрупу” прыняло кіраўніцтва МГБ БССР, 
якое хацела “паставіць кропку ў барацьбе з бандытызмам у Беларусі”.5  
Быў распрацаваны дэталёвы плян, паводле якога апэрацыя мусіла 
быць бяскроўнай.

Першапачатковую інфармацыю супрацоўнікі дзяржбясьпекі зь-
біралі, працуючы пад выглядам прадстаўнікоў Міністэрства лясной 
гаспадаркі. Начальнік аддзяленьня УМГБ Мінскай вобласьці маёр 
Мярзьлікін і супрацоўнікі УМГБ Магілёўскай вобласьці з дапамогай 
міліцыянтаў са службовым сабакам спрабавалі знайсьці лясныя схо-

падпалкоўнік 
Барыс Гладышаў
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ванкі, але, відаць, няўдала. Пасьля чэкісты працавалі пад выглядам 
упаўнаважаных па выбарах у мясцовыя Саветы. Было высьветлена, 
што Альшэўскі звычайна начаваў у сваёй вёсцы Жураўка, але ў розных 
хатах, у сваіх сваякоў у в. Іванчаўск хаваліся Мароз і Грачыха. “Лясныя 
браты” рэгулярна сустракаліся (вёскі разьмешчаныя на адлегласьці 
7 км). Для ліквідацыі групы Альшэўскага было вырашана прыцягнуць 
былую каханку Мароза Ганну Паддубскую, а таксама яе новага сужы-
целя Сідаровіча (магчыма, ён і быў агентам МГБ “Майскім”, які ўначы 
адсочваў, ці прыходзіў у вёску Альшэўскі). Жонка Альшэўскага ад 
супрацоўніцтва з дзяржбясьпекай адмовілася і заявіла, што пра мужа 
нічога ня ведае (МГБ спадзявалася, што на жанчыну ўдасца націснуць, 
у тым ліку і з дапамогай наяўнасьці ў яе трох дзяцей). 

Пачатак апэрацыі прызначылі на 21 сакавіка 1953 г.6, кіраўніцтва 
распрацоўкай і затрыманьнем “бандгрупы” было ўскладзена на на-
чальніка Бярэзінскага раённага аддзела МГБ Жукава. 

На гэты дзень Г. Паддубская запрасіла Мароза і Грачыху на ве-
чарынку ў сваю хату. Там іх і затрымала “Бялыніцкая” аператыўная 
група ды паведаміла пра гэта “Бярэзінскай” апергрупе трыма белымі 
ракетамі. Сігнал быў пададзены ў 0.10, ужо 22 сакавіка. Чэкісты на 
чале з Гладышавым заблакавалі дамы жонкі Альшэўскага, яго каханкі 
і дзвюх сясьцёр.7  

Аднак у дамах сясьцёр Альшэўскага не знайшлі. Тады было вы-
рашана праверыць дом яго каханкі. Да групы старэйшага лейтэнанта 
Сарокіна далучыліся падпалкоўнік Гладышаў са старэйшым лейтэ-
нантам Захаранкам. Дзьверы ніхто не адкрываў, і Гладышаў загадаў 
Сарокіну і ўчастковаму ўпаўнаважанаму Гаравіку іх выламаць, а сам 
зазірнуў у акно. У гэты момант Альшэўскі стрэліў і сьмяротна параніў 
падпалкоўніка. Ён стрэліў яшчэ раз і, не пабачыўшы ніякага супраціву, 
вылез праз акно і ўцёк.

Сапраўды, астатнія члены апергрупы ў гэтай сытуацыі ніяк сябе не 
праявілі і на дапамогу Барысу Гладышаву не прыйшлі, а некаторыя 
пакінулі свае пазыцыі. Ніхто не хацеў паміраць…

У пазьнейшым рапарце адзначалася: “После произведенных 
бандитом выстрелов Захаренко отбежал в сторону и укрылся за 
картофельным буртом... Старший группы Сорокин с первоначаль-
ного положения отбежал на 35 метров, участковый Горовик отбе-
жал на 15 метров за глухую стену сеней, оставив неприкрытыми 
дверь и окно, выходящие во двор, что позволило бандиту выйти 
из дома...”.8 

Калі ж Альшэўскі ўцякаў, чэкісты спрабавалі страляць у яго з аўта-
матаў ППШ, але ў іх, зьнятых з кансэрвацыі, на марозе застыла змазка 
і набоі закліньвала. Тады ў пагоню кінуўся праваднік з сабакам. Аднак 
Альшэўскі стрэліў у сабаку, які дагнаў яго, і той вярнуўся назад. Сьлед 
“ляснога брата” згубіўся на дарозе каля вёскі Угліца.9 

У выніку, за правальную спэцапэрацыю была аб’яўленая строгая 



129

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

вымова начальніку УМГБ Мінскай вобл. падпалкоўніку Іванькову, яго 
ж зьнялі з пасады. Быў папярэджаны начальнік Бярэзінскага раённага 
аддзела МГБ падпалкоўнік Жукаў. Старэйшыя лейтэнанты Захаранка 
і Сарокін былі арыштаваныя і правялі 15 сутак за кратамі.10 

Што да Альшэўскага, дык злавілі яго толькі ў 1954 годзе.11 

васіль Сушко

� Барысенка С. Апошнія дні разгулу бандытызму // Звязда, 2009, 24 кастрычніка, 
№ 202. 
2 Звязда, 2009, 24 кастрычніка, № 202.
3 Тамсама.
4 Ёрш С. Камандзіры антысавецкіх лясных атрадаў і групаў у БССР. 1944 — 1948 
гг. Кароткі агляд паводле дакумэнтаў Міністэрства ўнутраных спраў БССР // 
Беларускі Рэзыстанс, 2009, № 1 (6), б. 50.
5 Ануфриев Г. Погиб на боевом посту… // Семь дней, 2006, 14 сьнежня, № 50.
6 Цікава, што напярэдадні, 20 сакавіка 1953-га, на Зэльвеншчыне была праведзеная 
апошняя буйная апэрацыя па ліквідацыі рэшткі структураў Ваўкавыскага абвода 
АК-АКА-ВІН, падчас якой быў арыштаваны іх камандзір А. Копач. Гл.: Рыбак Н. 
Ваўкавыскі абвод АК–АКА–ВІН ў 1944–1953 г.: структура, дзейнасць, ліквідацыя 
// http://volkovysk.blogspot.com/2009/12/blog-post_07.html
7 Семь дней, 2006, 14 сьнежня, № 50.
8 Тамсама.
9 Тамсама.
10 Тамсама.
�� Звязда, 2009, 24 кастрычніка, № 202.

ДЫВЭРсІЙНА-тЭРАРЫстЫчНАЯ ГРУПА 
юХНеВІчА 1958-1962 ГГ. 

Упершыню сенсацыйная інфармацыя пра “дывэрсійна-тэрарыс-
тычную банду Юхневіча” патрапіла ў адкрыты друк у 2007 годзе. 
Аказваецца, у канцы 1950-х — у пачатку 1960-х Жыткавіцкі раён 
Гомельскай вобласьці тэрарызавала група рэпрэсаванага савецкай 
уладай мясцовага жыхара. У прыватнасьці, ён арганізаваў вясной 
1962-га падрыў будынка жыткавіцкай міліцыі. 

Публікацыі, на падставе якіх напісаны гэты тэкст*, на наш погляд, 
не даюць поўнага ўяўленьня пра матывы, якімі кіраваўся Юхневіч.

Пра кіраўніка групы Ўладзіміра Юхневіча паведамляецца няшмат. 
Яго называюць “вельмі моцнай асобай”, разумным, уладалюбівым, 
амбіцыйным, бязьлітасным і помсьлівым чалавекам. На момант 
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арышту ў 1962-м яму, праўдападобна, было каля 50 гадоў. У 1936 
годзе Юхневіч быў рэпрэсаваны — “за варожую дзейнасьць супраць 
калгаснага будаўніцтва” яго на пяць гадоў выслалі на поўнач Расеі. 

У Жыткавіцкі раён вярнуўся ўжо пасьля заканчэньня вайны. Па-
колькі ў жонкі былі дзеці ад немца, зь якім яна жыла працяглы час, 
Юхневіч сышоўся з жонкай паліцыянта, асуджанага савецкімі ўладамі. 
Працаваў тэхнікам у райвыканкаме, дзесятнікам, фізруком у школе, 
інжынерам па здабычы торфу. У 1955 годзе вярнуўся паліцыянт і 
Юхневічу давялося сыйсці. Нібыта, гэта стала штуршком да помсты 
ўсім, хто замінаў яму ці раздражняў. У сваю “банду” Ўладзімер Юх-
невіч завербаваў аднавяскоўцаў, якія мелі судзімасьці: Уладзімера 
Папко, Віктара Сакулу, Трафіма Снягурава, Міхаіла Мароза і Мікалая 
Налівайку. 

Спачатку Юхневіч і яго памочнікі пачалі з падпалаў у вёсцы Кольна. 
Прычым, тэлефонныя драты абразаліся, каб нельга было выклікаць 
пажарных. Арганізатараў падпалаў міліцыя знайсці ня здолела. 

Юхневіч помсьціў таксама і за сваю высылку. Падпал быў арганіза-
ваны і ў гаспадарцы былога старшыні калгаса, які ў 1936-м сьведчыў 
на судзе. Разгарнуў ён вайну і супраць дзейнага старшыні калгаса 

Дом, разбураны ў выніку дывэрсіі, арганізаванай групай 
Юхневіча
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“Запаветы Леніна” Мікалая Таўкача. На яго быў зьдзейсьнены на-
пад, у вокны падчас правядзеньня паседжаньняў праўленьня ляцелі 
камяні, у кабінеце ламалі вокны, зьнішчалі дакумэнты. А ў райкаме 
кампартыі Таўкачу казалі, каб ён не панікаваў… У выніку, старшыня, 
баючыся “мсьціўцаў”, начаваў у розных хатах, як гэта было ў першыя 
паваенныя гады, калі ў лясах было нямала антысавецкіх атрадаў і 
проста рабаўніцкіх бандаў. 

Юхневіч перайшоў з асобы старшыні на шкодніцтва: восеньню 1959 
году быў зламаны трансфарматар калгаснай электрастанцыі ў вёсцы 
Млынок, у траўні 1962-га — зламаная грузавая калгасная машына. 

Пасьля падпалаў Юхневіч і яго памочнікі засвоілі падрыўную спра-
ву. Да таго Юхневіч ужо быў зь ёй знаёмы, бо глушыў рыбу на Прыпяці. 
Яшчэ вясной 1958-га са склада каля вёскі Кольна былі скрадзеныя 
выбухоўка, дэтанатары, вогнеправодны шнур. Баючыся выкрыцьця 
гэтага крадзяжу, Юхневіч у лістападзе 1960 году забіў аднавяскоўца 
Івана Мароза, а яго труп узарваў...

Аднойчы Ўл. Юхневіч быў арыштаваны за захоўваньне нагана, ад-
сядзеў амаль год. А калі вярнуўся, вырашыў адпомсьціць участковым 
міліцыянтам. У Жураўлевіча ўзарвалі дом, міліцыянт атрымаў цяжкія 
траўмы, а ў Дадзюка стралялі і паранілі яго. 

Каб зблытаць сьляды, Юхневіч загадаў пісаць ананімкі, у тым 
ліку і на сябе. Ананімкі пісаў у пальчатках Іван Сакула, які раней быў 
асуджаны за выраб самагонкі. Вясной 1962 году, калі стала вядома, 
што расьледаваньне актывізавалася, Юхневіч і Налівайка прымусілі 
Сакулу сыйсьці ў лес і перачакаць. Узброены паляўнічай стрэльбай, 
ён вымушаны быў мяняць месца пастою, бо лес прачосвалі вайс-
коўцы. 

Тым часам Уладзімер Юхневіч вырашыў зьнішчыць матэрыялы 
крымінальных спраў па злачынствах, зьдзейсьненых на тэрыторыі 
Руднянскага сельсавета — узарваць будынак Жыткавіцкай міліцыі, 
у якім таксама знаходзіліся пракуратура і камэндатура мясцовага 
гарнізона. Выбух адбыўся ўначы 28 красавіка 1962 г., будынак быў 
разбураны. Пяць міліцыянтаў і адзін затрыманы засталіся жывыя ў 
выніку зьбегу абставінаў. 

Празь некалькі дзён з той жа мэтай быў падпалены будынак сель-
савета, у агні згарэлі ўсе дакумэнты. 

Аднак апэратыўна-сьледчая група, у складзе супрацоўнікаў КГБ 
БССР і пракуратуры, здолела выйсьці на сьлед падрыўнікоў і пад-
пальшчыкаў.  

Якраз выйшаў зь лесу і здаўся Іван Сакула, ён распавёў усё, што 
ведаў. У выніку, І. Сакула быў вызвалены ад адказнасьці і на судзе 
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праходзіў у якасьці сьведкі. 
Крымінальная справа, якая складаецца з 15 тамоў, слухалася ў 

Гомелі на адкрытым судовым паседжаньні судовай калегіі па крымі-
нальных справах Вярхоўнага суда БССР. Судзілі Юхневіча і чатырох 
яго памочнікаў, пяты — Налівайка — быў забіты падчас нападу на 
міліцыянта. Уладзімер Юхневіч сваёй віны не прызнаў і абвінаваціў 
сьледзтва ў фабрыкацыі справы. Іншыя сваю віну прызналі, але 
казалі, што ўсё рабілі па загадах кіраўніка. Яны атрымалі ад 10 да 
15 гадоў пазбаўленьня волі з канфіскацыяй маёмасьці, Юхневіча ж 
асудзілі да сьмяротнага пакараньня. Яго прашэньне аб памілаваньні 
было адхіленае.

васіль Сушко

*Аленченко Е. Террор районного масштаба // Гомельская праўда, 2007, 16 
лістапада, № 179, http://gp.by/news_more/news5601.html ; Асташкевіч І. Сакрэтны 
план выкананы // Звязда, 2008, 23 сьнежня, № 242. 
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ПРЫГОДЫ БеЛАРУсА Ў ВеРАсьНІ 1939-ГА 
ПА ДАРОзе з ВАРШАВЫ Ў ВІЛьНю

Гэты тэкст зьявіўся ў віленскай “Крыніцы” 70 гадоў таму. На-
таткі беларускага студэнта пра яго поўнае небясьпекі падарожжа 
на пачатку Другой сусьветнай вайны з Варшавы ў Вільню, маглі б 
стаць добрым сюжэтам для камэдыйнага сэрыялу. На жаль, падзеі 
верасьня 1939-га традыцыйна падаюцца праз прызму пастановаў, 
справаздачаў, данясеньняў пра баі, успамінаў пра рэпрэсіі. Мала хто 
піша так, як Сяргей Пясэцкі, што добра пазьдзекаваўся з савецкіх 
парадкаў і чырвоных камандзіраў… А тут напісаная па гарачых 
слядах гісторыя чалавека, які часта патрапляў у розныя дзіўныя 
сытуацыі. 

Некалькі словаў пра аўтара. Антон Цьвячкоўскі паходзіў зь в. 
Шальчыны на Мёршчыне. Быў выхаванцам беларускіх айцоў марыянаў 
з Друйскага кляштару, сябраваў з Ч. Сіповічам. У 1930-х вучыўся ў 
Віленскай духоўнай каталіцкай сэмінарыі, адкуль быў выключаны “за 
беларускі патрыятызм”. Быў высланы зь Вільні ў Польшчу. Цьвяч-
коўскі вядомы як пісьменьнік, друкаваўся ў часопісе “Шлях моладзі”, 
у той жа “Крыніцы”. Ягоныя прыгоды працягнуліся падчас нямецкай 
акупацыі, калі ўпрост цуд неаднаразова ратаваў яго ад сьмерці. Ён 
працаваў настаўнікам, працаўніком беларускай грамадзянскай ад-
міністрацыі, журналістам. Пасьля капітуляцыі Нямеччыны патрапіў 
у рукі “Сьмершу”, павандраваў на Калыму, адкуль вярнуўся ў сярэдзіне 
1950-х з падарваным здароўем. Жыў у Летуве, настаўнічаў. Памёр 
у Вільні ў 1974 годзе.* Публікацыя А. Цьвячкоўскага мае назву “З 
маіх успамінаў (З Варшавы ў Вільню)”. Яна перадрукоўваецца без 
скаротаў.

Варшава. Здаецца, гэта было ўчора. Пекныя дні ткалі кросны 
“бабскага лета”. Беляньскі лес1 зіхацеў шырокай гамай красак ад блед-
ных сэлядынаў аж да яркіх рубінаў. З правінцыі ў места плылі цяжкія 
цягнікі, абладаваныя пладамі ўраджайнага лета. У вокнах крамаў 
ляжалі чырвоныя памідоры і сакавітыя яблыкі, налітыя сонцам. Сумна 
і манатонна ключы жураўлёў і дзікіх гусей ляцелі ў вырай. 

Жыцьцё плыло нармальным шляхам. І ня сьнілася мне, што ўжо 
надыходзе канец майго выгнаньня і блуканьня на “польскім Сібіры” 
з моцы дэкрэту благой памяці ваяводы Людвіка Бацянскага.2 Пакру-

*Больш пра Антона Цьвячкоўскага гл.: Ёрш С. Адысэя Антона Цьвячкоўскага // 
Наша ніва, 2002, 27 верасьня, № 36.
� Цяпер ускраіна Варшавы.
2 Людвік Бацянскі (1892 — 1970), польскі палітык і вайсковец, палкоўнік. У 
1935-1939 гг. займаў пасаду віленскага ваяводы. Актыўна праводзіў палітыку 
палянізацыі. Памёр у Лёндане.

УСПАМІНЫ
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цілася калясо гіс-
торыі. “Пятае ма-
царства”3 сьвету 
пачало разьля-
тацца ў кавалкі. 
Ужо ў першыя дні 
верасьня немаг-
чыма было ўсед-
зець у Варшаве. 
На вуліцы места 
расьлі барыка-
ды, над местам 
плавалі ключы 
цяжкіх бомбаво-
заў. Не чакаючы 
канца пяцігодняе 
кварантанны па 
Варшаўскім бру-
ку, пастанаўляю 
без дазволу ад-
паведных чыньнікаўвярнуцца на Бацькаўшчыну.

Па розных пэрыпэтыях бамбардаваньня і абстрэлаў, з жыцьцём 
у грудзях, а з мылам і ручніком на плячах, пераплыўшы раку Буг у 
Выгодзе, стаў я моцнай нагой на беларускай зямлі. Падняў галаву, 
уздыхнуў глыбака, азірнуўся навокал, быццам баючыся, ці хто ня бача, 
што я родную маці-зямлю асьмяляюся паптаць, — пайшоў па вёсках, 
хутарох і сёлах Зах. Беларусі, кіруючы свае крокі да слаўнае Вільні. 

Палеская беларуская вёска шмат мае асаблівасьцяў. З гэтых 
асаблівасьцяў — фальклёр заінтэрэсаваў мяне. Пачаў я запісываць 
арыгінальныя песьні, сказы, прыказкі, быліны, абычаі, зьбіраць арна-
мэнты ткацкія, узоры, паясы, ручнікі, цудоўную кэраміку. Абчэплены 
ўсім гэтым, выглядаў скарэй на якогась варажбіта, чымся на пада-
рожніка-уцекача.

У міжчасе Немцы, праламаўшы фронт каля Беластока і Мастоў, 
скіравалі свае сілы на Берасьце — крэпасьць. Устаю раніцай у вёсцы 
Більдзюкі — аж тут усюды поўна Немцаў. Уцякаючы ад іх — трапіў 
ім у рукі. Сяляне хутка навязваюць кантакты з войскам. Падыходжу 
да большае групкі людзей. Пасярод стаіць гітлеровец і расказвае 
даслоўна: “Немцамі кіруе Гітлер. А Палякамі Сьміглы.4  У нас (Немцаў) 

Такую браму ўсталявалі ў верасьні 1939-га на 
Берасьцейшчыне

ra
dz

im
a.

or
g

3 “Моцарства” — дзяржава, часам ужывалася ў значэньні “імперыя”. 
Шавіністычныя польскія палітычныя сілы ў міжваенны час абвяшчалі ідэю 
“моцарства” Польшчы г. зн. пераўтварэньня яе ў аднаго з вядучых гульцоў 
сусьветнай палітыкі. 
4 Эдвард Рыдз-Сьміглы (1886 — 1941) — польскі палітык і ваеначальнік, маршал 
(з 1936 г.). Галоўнакамандуючы польскім войскам у верасьні 1939 году. 17 
верасьня перайшоў мяжу з Румыніяй і быў інтэрнаваны. У кастрычніку 1941 г. 
нелегальна вярнуўся ў Польшчу з мэтай удзелу ў Супраціве, але яму не маглі 
дараваць трагедыі верасьня 1939-га. Памёр у сьнежні 1941 г.
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Гітлер браў падаткі, у вас Сьміглы. У нас Гітлер за грошы рабіў аружжа, 
каб страляць, а ў вас Сьміглы за грошы піў і танцаваў”. Пры словах 
“піў і танцаваў” выконвае адпаведныя жэсты. Сяляне, зразумеўшы, 
громка сьмяюцца. 

Прыпомніўшы нямецкую мову, умешваюся ў гутарку. Паважны 
гаспадар просіць спытацца, ці існуе прасьлед Касьцёла ў Нямеччы-
не. Пытаю. Гітлеровец адказвае, што ўрад з Касьцёлам, як такім, не 
змагаецца, але толькі выганяе з касьцёла ўсякага роду палітыку. Усе 
адказваюць: “Вот, каб гэтак зрабіць у нашых цэрквах і касьцёлах”.

Далей жаўнер расказвае аб цудах нямецкае тэхнікі. Як прыклад, 
паказвае свой зялёны мундзір, каторы быццам зроблены з дзерава. 
Пазваляе датыкацца. Мужчыны і нясьмела жанчыны шчупаюць. 
Дзівяцца. Пытаюць, як гэта робіцца. Зразумела, спосабу, як тайніцы, 
не выяўляе.

Пагутарыўшы, іду з ахвіцэрам, які зьяўляецца студэнтам Гэйдэль-
бэрскага універсытэту, у абоз на абед. Ветліва прымаюць. Гэта мяне 
асьмяляе. Шпацырую па цэлым абозе. Прыглядаюся моторызацыі.

Але мая скромная асоба з малым хатулём5  некаму не падабалася. 
Прыйшла жандармэрыя і арыштавала мяне пад закідам шпіёнства. 
Справа пайшла ў суд. Адбылася сьціслая рэвізія асабістая. Судзьдзя 
крыжовымі пытаньнямі стараўся мяне запутаць і злавіць. Было мне 
цёпла і горача. Бараніўся ўсімі языкамі, якія ведаў. Па скуры хадзілі 
мурашкі. Пашкодзіў мне тут беларускі фальклёр, якім я, паводле не-
мцаў, хацеў адвярнуць ад сябе ўвагу жаўнераў. 

Суд, разгледзеўшы справу і намахаўшы пад нос кулаком, апраўдаў 
мяне. Выпускаючы мяне з абозу, прыказалі простымі дарогамі ісьці да 
Вільні, не заходзіць да вёсак і ня іграць ролі ”вучонага этнографа”.

Паміма ўсяго, трэба аднак сьцьвердзіць, што нямецкае войска пад 
кожным узглядам рэпрэзэнтуе клясу першараднае якасьці.

Хутка знаходжуся ў Вільні. Дасюлешнія яе ўладары паўцякалі.6  
Так жыцьцё не стаіць. Усьцяж плыве і ўсё лішняе змывае з паверхні 
зямлі. Такія ўжо законы прыроды. Астаюцца толькі ўспаміны. Здаецца 
гэта было ўчора.

Студ. А. Цьвечкоўскі

Krynica (Вільня), 1939, № 6 (703), 5 сьнежня. У арыгінале ўспаміны 
надрукаваныя лацінкай.

5 Торбай за плячыма.
6 Польскія ўлады.
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Іван Бяда

РАзАм з БеЛАРУсАмІ
Успаміны ўкраінскага камбатанта Івана Сямёнавіча Бяды надзвы-

чай каштоўныя для вывучэньня паваеннага антысавецкага Супраціву 
на Палесьсі. Яны сьведчаць пра ўдзел былых партызанаў атамана 
Бульбы-Бараўца ў так званым Пінскім (беларуска-ўкраінскім) батальё-
не БКА, які ўзяў чынны ўдзел у партызанскай барацьбе 1945-1948 
гг. Бядзе разам зь невялікай групай байцоў удалося вырвацца за 
“жалезную заслону”. Ягоныя ўспаміны цяпер рыхтуюцца да друку ў 
Роўна. “БР”, з дазволу ўкраінскіх дасьледчыкаў і выдаўцоў, друкуе 
вытрымкі зь іх.

Некалькі слоў пра аўтара. Іван Бяда (Біда) нарадзіўся ў 1925 год-
зе ў в. Білева Ровенскай вобл. Юнаком ён уступіў у жніўні 1941 г. у 
атрады ўкраінскага атамана Бульбы-Бараўца, якія зь вясны 1942-га 
распачалі антынямецкую збройную барацьбу. З лістапада 1943 году 
Біда праходзіў падрыхтоўку пад Баранавічамі, быў уключаны ў Пінскі 
батальён БКА. Зь лета 1944 г. — яго атрад знаходзіцца на Піншчыне, 
з 1945-га вёў збройную барацьбу супраць савецкіх уладаў. У канцы 
1947 г. Бяда ў складзе партызанскай групы Б. Мачалава зьдзейсьніў 
рэйд на Захад. Са студзеня 1948 г. да траўня 1949 г. знаходзіўся ў 
Аўстрыі. З 1949 году жыў у Новай Зеландыі, пасьля — ў Аўстраліі. 
Памёр у 1998 годзе.

У сярэдзіне лета 1943 г. наш атрад апынуўся ў вогненным коле не-
мцаў, савецкіх партызанаў, атрадаў УПА і палякаў. Асабліва моцна нас 
перасьледавалі атрады УПА, якія патрабавалі поўнага падпарадка-
ваньня ім, а ў адваротным выпадку пагражалі зьнішчэньнем ня толькі 
нам, але і нашым сем’ям. У такой няроўнай сытуацыі нас паступова 
выціскалі з раёну дзеяньня і на пачатку кастрычніка мы апынуліся ў 
раёне гораду Калінкавічы, дзе на хуткую руку арганізавалі часовы 
лягер. Атрад наш за лета і пачатак восені панёс адчувальныя страты 
ня толькі забітымі, але й хворымі і параненымі. Некаторыя проста не 
хацелі пакідаць родныя месцы і вярнуліся дахаты. З больш як 100 
чалавек нас засталося ня больш 30 байцоў.

Сытуацыя была незайдросная. Адарваныя ад нашых сілаў, якія 
забясьпечвалі нас усім неабходным на працягу апошніх двух гадоў, 
мы былі асуджаныя на зьнішчэньне. Некаторыя з маіх сяброў выра-
шылі пакінуць наш атрад і вярнуцца на Валынь і далучыцца да УПА. 
З цяжкім сэрцам разьвітваліся мы зь імі, адчуваючы, што ўжо ніколі 
не пабачымся. 
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Аднак праз некалькі дзён, паміж 13 і 15 кастрычніка, наш камандзір 
сказаў, што выведка ўстанавіла кантакт зь беларускай нацыяналь-
най партызанкай і нас чакаюць на перамовы. Нашыя камандзіры 
прапанову перамоваў прынялі і неўзабаве выехалі на сустрэчу з 
беларусамі.

Умовы беларусаў былі досыць дзіўнымі і неспадзяванымі. Нам 
распавялі, што яны (беларусы) дамовіліся зь немцамі пра стварэньне 
беларускай арміі і атрадаў самаабароны. Немцы гатовыя стварыць 
умовы і даць інструктараў для навучаньня атрадаў, зброю і амуніцыю. 
Адзінай умовай была барацьба супраць камуністаў і сталінскага 
рэжыму. Кіраваў усёй апэрацыяй зь беларускага боку капітан Родзька, 
якога наш камандзір ведаў яшчэ па 1941 г. Рэальных альтэрнатываў 
супрацоўніцтву зь беларусамі у нас практычна не было, тым больш, 
было вядома, што зь беларусамі вядуць перамовы і некаторыя іншыя 
атрады бульбаўцаў.

Ужо праз некалькі дзён у наш лягер беларусы прывезьлі харча-
ваньне, некаторыя мэдыкаменты, вопратку. Было дамоўлена, што 
пасьля ўзгадненьня зь немцамі мы выйдзем зь лесу і будзем сустрэтыя 
беларускімі вайскоўцамі, што служаць у немцаў.

Напрыканцы кастрычніка альбо ў пачатку лістапада 1943 г. у лягер 
прыйшоў беларускі сувязны і паведаміў, што ўсё гатова да нашага 
прыёму. На шашы Калінкавічы — Брэст мы выйшлі зь лесу і былі 
сустрэтыя беларусамі. 

Сустрэча нас трохі зьдзівіла. На дарозе стаяла некалькі грузавых 
машынаў і нямецкі бронетранспарцёр. Акрамя 40-50 узброеных 
беларусаў нас чакалі і нямецкія салдаты ў чорнай форме СС. Каман-
дзір беларусаў загадаў нам скласьці зброю. Зь вялікай неахвотаю, 
сур’ёзна чакаючы непрыемнасьцяў, мы былі вымушаныя выканаць 
загад. Пасьля гэтага нас пагрузілі на машыны і мы пад вартай паехалі 
ў бок Баранавічаў.

Пад Баранавічамі, як нам паведамілі беларусы, была навучальная 
база паліцыі, куды нас і прывезьлі.

Пасьля некалькіх тыдняў праверкі, калі нас дапытвалі, праўда 
ня вельмі старанна, сьледчыя нямецкага СД, нас пераапранулі ў 
нямецкую салдацкую форму і пачалося нашае навучаньне. Навучалі 
нас нямецкія і беларускія афіцэры-інструктары і відавочна рыхтавалі 
да вядзеньня партызанскай вайны. 

Нашае навучаньне працягвалася да канца лютага 1944 г. Да гэтага 
часу атрад быў папоўнены дзесяткам беларусаў, быў прызначаны і 
камандзір — беларус Барыс Мачалаў.

На пачатку сакавіка да нас прыехалі прадстаўнікі беларускага ак-
тыву і абвесьцілі пра стварэньне Беларускай Краёвай Абароны. Наш 
атрад павінен быў стаць адным з падразьдзяленьняў БКА — Пінскага 
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батальёну. Некаторыя з маіх сяброў-украінцаў пачалі гаварыць, што 
хочуць служыць ва ўкраінскай арміі, але такой магчымасьці тады не 
было.

Як нам ужо пасьля распавялі камандзіры, найвялікшая дыскусія 
разгарнулася ў справе нацыянальнай сімволікі ўкраінскіх частак. 
Зразумела, мы хацелі ваяваць пад сваімі сімваламі, але беларусы 
настойвалі, што гэта іх армія і мусіць быць дысцыпліна. Дамовіліся 
пра тое, што мы як і раней будзем выкарыстоўваць украінскі сьцяг, 
а на беларускім чырвона-бела-чырвоным* шчыце будзе зьмешчаны 
ўкраінскі трызуб.

15 сакавіка 1944 г. я і мае таварышы прынялі беларускую прысягу 
пад беларускімі і ўкраінскімі сьцягамі, а ўжо 29 сакавіка мы прыехалі ў 
горад Пінск і былі разьмешчаныя ў казармах на тэрыторыі колішняга 
каталіцкага кляштару. Рэжым нам быў прызначаны вельмі строгі, вы-
хады ў горад забараняліся. Працягваліся актыўныя заняткі і трэніроўкі, 
да якіх падключылі і вайсковых службоўцаў вермахту.  

Падчас нашага знаходжаньня ў Пінску, што не засталося незаў-
важаным выведкай УПА, да нас намагаліся патрапіць яе агенты. 
Падкідваліся ўлеткі, література. Але нашыя хлопцы стаялі цьвёрда. 
Аднаго такого агента, што распальваў недавер паміж украінцамі і 
беларусамі, мы самі злавілі і пасьля допыту расстралялі як права-
катара. Таму што ўсе мы верылі, што толькі супольнай барацьбой 
можна дамагчыся перамогі.  

У Пінску наш атрад канчаткова сфармавалі і наша колькасьць 
была ўжо 75 байцоў і камандзіраў. Зь іх — 21 беларус. Атрымалі мы 
й новую форму — беларускай арміі. На ёй нашылі нашыя значкі і ўжо 
выглядалі як украінцы на службе ў беларускім войску. 

На пачатку чэрвеня прыйшоў загад термінова пераходзіць у базавы 
лягер, што знаходзіўся ў 40 кілямэтрах ад Пінску ў глыбіні ляснога 
балота. Будавалі гэты лягер нямецкія інжынэры і быў ён забясьпечаны 
ўсім неабходным для доўгай барацьбы.

Імклівы наступ савецкіх войскаў і адступленьне немцаў, пасьля 
восень і зіма практычна не далі нам ніякай мажлівасьці выявіць сябе 
і пачаць рэальную барацьбу. Толькі вясной 1945 г. мы пачалі першыя 
рэйды па навакольлі. Абаранялі сялянаў ад пабораў, прымусаў НКВД, 
звычайных бандытаў, якія хаваліся па лясах.

Арганізаваная барацьба за Вольную Ўкраіну і Беларусь пачалася 
толькі восеньню 1945 г., калі нас праінфармавалі пра арганізацыю 
“Беларускага вызвольнага войска” пад камандаваньнем Міхала Ві-
тушкі. Былі ўстаноўленыя сувязі зь іншымі атрадамі, праводзіліся 
супольныя рэйды. 

*Аўтар памыліўся, насамрэч — бел-чырвона-белым.
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Нашая барацьба была скіраваная супраць акупацыйных савецкіх 
войскаў і карных ворганаў. Аднак дапамагалі мы і барацьбе сялян 
супраць калектывізацыі.

Нашыя рэйды працягваліся да пачатку восені 1947 г. Да таго часу 
наш атрад панёс цяжкія страты: з 75 чалавек у шэрагах засталося толь-
кі 18. Наш камандзір, беларус Барыс Мачалаў, сабраў нас і паведаміў, 
што прынятае рашэньне атрад ліквідаваць. Хто хацеў — мог пайсьці 
і спрабаваць легалізавацца; іншыя будуць спрабаваць прабіцца на 
Захад. Усе вырашылі ісьці на Захад, таму што заставацца ў СССР 
азначала верную сьмерць. 

Так пачаўся наш рэйд на Захад, які скончыўся 10 студзеня 1948 
г. інтэрнаваньнем нас аўстрыйскімі памежнікамі і перадачай амэры-
канцам.

Пераклад з украінскай мовы



140

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

ПРА ПеРАДВАеННАе “БеЛАРУсКАе 
НАЦЫЯНАЛІстЫчНАе ПАДПОЛьЛе Ў 

сАВеЦКІм сАюзе”
НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным на-

ционалистическим подпольем на Западной Украине, в Западной 
Белоруссии и Прибалтике (1939-1956). Сборник документов / Со-
ставители Н. Владимирцев, А. Кокурин. — Москва: Объединенная 
редакция МВД России, 2008.— 640 б.

Выхад гэтай кнігі шырока рэклямаваўся ў 
расійскіх СМІ, як вартай і грунтоўнай працы. 
Сапраўды, у зборніку сабраныя цікавыя да-
кумэнты, прысьвечаныя барацьбе з антыса-
вецкім падпольлем і партызанскім рухам за 
даволі значны адрэзак часу. Частка зь іх ужо 
была апублікаваная і вядомая дасьледчы-
кам, іншыя складальнікі выявілі ў расійскіх 
архівах і ўдаступнілі ўпершыню. 

Зборнік складаецца з шасці главаў: 
“Напярэдадні вайны”; “Вайна. Пасобнікі 
акупантаў (1941-1945 гг.)”; “Вызваленьне. 
Ворагі мірнага жыцьця (1944-1946 гг.)” 
— найбольшая па аб’ёме глава; “Канец шырокамаштабнай узброенай 
барацьбы (1947-1953 гг.)”; “Органы НКВД-МВД па барацьбе з банды-
тызмам і ўзброеным нацыяналістычным падпольлем (1939-1953 гг.)”; 
“Вяртанне да мірнага жыцця (1954-1956 гг.)”.

Нас, зразумела, найперш цікавяць дакумэнты, прысьвечаныя 
беларускаму Супраціву. Адразу зазначым, што іх няшмат. Безумоў-
на, складальнікі маглі б выявіць у расійскіх архівах і апублікаваць 
прынцыпова новыя дакумэнты, калі б стаяла такая задача… Аднак 
разгледзім тое, што ўсё ж патрапіла на бачыны маскоўскага зборніка 
і найперш перадваенную беларускую кансьпірацыю.  

У кнізе даецца мінімальная інфармацыя пра перадгісторыю бе-
ларускага вызвольнага руху, шмат увагі надаецца перадваенным 
дэпартацыям, хаця нічога прынцыпова новага сказана пра іх не было. 
Больш цікава, хаця і агульна, падаецца збройная антысавецкая ба-
рацьба напярэдадні і ў пачатку нямецка-савецкай вайны.

“Колькасьць перайшоўшых на нелегальнае становішча было 
невялікае, а тэрарыстычныя акты насілі характар самаабароны 
альбо помсты канкрэтным асобам, — пішуць складальніка зборні-
ка дакумэнтаў. — Пры гэтым у данясеньнях НКВД гаворыцца пра 
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спачуваньне мясцовага кулацкага насельніцтва нелегалам. Паводле 
дадзеных АББ ГУМ НКВД СССР, на 1 траўня 1941 г. у Беларусі была 
ў наяўнасьці толькі 1 бандгрупа, на 15 чэрвеня — 13, з 67 удзель-
нікамі”. 1 

Як бачым, заўважная тэндэнцыя да павелічэньня колькасьці “бан-
дгрупаў” і яна захавалася і надалей, ужо пасьля пачатку вайны. Як 
вынікае з даклада начальніка АББ НКВД СССР А. Лявонцьева на імя 
намесьніка наркама ўнутраных спраў СССР С. Круглова “аб выніках 
барацьбы з бандытызмам, дэзерцірствам і ўхіленьнем ад службы ў 
Чырвонай Арміі за тры гады Айчыннай вайны (з 01.07.41 да 01.07.44 
ад жніўня 1944 г.)”, на 1 ліпеня 1941-га “па Заходняй Беларусі лічылася 
на ўліку 17 бандаў з 90 удельнікамі і 106 нелегалаў”.2   Для параўнаньня 
— у Заходняй Украіне на 1 ліпеня дзейнічала “94 банды з 476 удзель-
нікамі ў іх і 1171 іншых нелегалаў”. Агулам у СССР у той жа час было 
на ўліку 196 “бандаў” з 971 удзельнікам. Атрымліваецца, што кожны 
дзесяты партызан у Савецкім Саюзе дзейнічаў у Беларусі.

“На тэрыторыі заходніх абласьцей Украіны і Беларусі дзейнічалі 
групы ўкраінскіх і беларускіх нацыяналістаў, якія разгарнулі актыў-
ную барацьбу супраць савецкай улады пасьля ўзьяднаньня гэтых 
абласьцей з Савецкім Саюзам, — піша А. Лявонцьеў. — …Варожая 
дзейнасьць гэтых бандаў выяўлялася ў зьдзяйсьненьні тэрарыстыч-
ных актаў над савецка-партыйнымі работнікамі і членамі іх сем’яў, 
нападах на камандзіраў і байцоў Чырвонай Арміі, работнікаў НКВД і 
НКГБ, рабунку дзяржаўных установаў і прадпрыемстваў, а таксама 
насельніцтва. Толькі за травень і чэрвень 1941 г. у заходніх аблась-
цях Украіны і Беларусі было зарэгістравана 135 тэрарыстычных 
актаў і забойстваў і 84 налёты і рабункі”.3  

У дакумэнтах НКГБ СССР ад траўня 1941 году праходзіць запозь-
ненае прызнаньне, што “выяўленьню і распрацоўцы беларускага 
нацыяналістычнага падпольля да апошняга часу дастатковай увагі 
не надавалася”.4 

Як вядома, асноўная ўвага савецкай дзяржбясьпекі ў БССР была 
скіраваная на барацьбу супраць польскага падпольля. Напрыклад, 
у пастанове ЦК УКП(б) і СНК СССР ад траўня 1941 г. аб арыштах 
актыўных удзельнікаў нацыяналістычных арганізацый і іх сем’яў у 
БССР гаварылася толькі пра польскіх нацыяналістаў, “хаця органы 
дзяржаўнай бясьпекі выявілі і распрацоўвалі нямала беларускіх на-

� НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 
подпольем…, б. 15. 
2 Тамсама, б. 502. 
3 Тамсама. 
4 Тамсама, б. 42. 
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цыяналістычных арганізацый”. Праўда, беларускія нацыяналісты 
праходзілі ў сьпісах арыштаваных.5 

Савецкая дзяржбясьпека спахапілася за месяц да вайны. У зборні-
ку прыводзіцца вытрымка з указаньня НКГБ СССР ад 30 траўня 1941 
году НКГБ БССР “аб актывізацыі мерапрыемстваў па выяўленні і 
распрацоўцы Беларускага нацыяналістычнага падпольля”, падпіса-
нага намесьнікам наркама дзяржбясьпекі СССР Кабулавым. Дарэчы, 
дакумэнт гэты, са збораў ФСБ РФ, ужо вядомы, ён друкаваўся ў кнізе 
“Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечес-
твенной войне” (Т. 1. Кн. 2 (1 января — 21 июня 1941 г.). — Москва, 
1995, б. 166-170).

Паводле дакумэнта, “нацыяналістычнае падпольле заходніх 
абласьцей БССР і Літоўскай ССР” на 1941 год ня толькі пашыра-
ла свае ўплывы ў Заходняй Беларусі, але і спрабавала наладзіць 
сувязі з інтэлігенцыяй ўсходніх абласьцей. “Цэнтрам беларускіх 
нацыяналістаў на тэрыторыі СССР” называецца Вільня. Паведам-
ляецца, што тактыка беларускіх нацыяналістаў у той час зводзілася 
“да захоўваньня кадраў, прыстасаваньня да існуючай сытуацыі, 
распаўсюду нацыяналістычнага ўплыву і максімальнай кансьпірацыі 
антысавецкай працы”.6

У дакумэнтальных крыніцах дагэтуль няўдавалася знайсьці згадак 
пра арганізацыйную дзейнасьць на Палесьсі пры “першых саветах” 
грамадоўцаў, былых сябраў КПЗБ і “Нацыянальнай сэцэсіі” ў КПЗБ 
— удзельнікаў “праекту ЗБР” 1939 году, а пасьля, падчас нямецкай 
акупацыі, арганізатараў беларускага партызанскага руху. У дакумэн-
це НКГБ СССР ад 30 траўня 1941 г. чытаем: “У працэсе распрацоўкі 
беларускіх нацыяналістаў таксама ўстаноўлена, што ў сваёй варо-
жай дзейнасьці асобныя кіраўнікі нацыяналістычных фармаваньняў 
устанавілі кантакт з трацкістамі і разам зь імі разгарнулі на тэры-
торыі Заходняй Беларусі актыўную контррэвалюцыйную працу па 
аб’яднаньні нацыяналістычных элементаў на адзінай платформе 
барацьбы з Савецкай уладай”. 7

Такім чынам, савецкая дзяржбясьпека зафіксавала працэс 
аб’яднаньня для барацьбы за незалежнасьць Беларусі шырокага 
спектру палітычных сілаў — ад левых да правых. 

З аднаго боку, у дакумэнце НКГБ СССР даволі сур’ёзна гаворыцца 
пра беларускае нацыяналістычнае падпольле, зь іншага — побач з 
арганізацыямі, якія сапраўды былі антысавецкімі, да “нацыяналіс-

5 НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 
подпольем…, б. 15. 
6 Тамсама, б. 42.
7  Тамсама, б. 42. 
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тычных” прыпісваюцца і структуры, якія антысавецкай працы не 
праводзілі. Напрыклад, згадваецца “контррэвалюцыйная грамадзкая 
арганізацыя пад назвай “Беларускі цэнтар у Літве”. 8 Аднак гэтая 
арганізацыя, лідэрам якой быў ксёндз Адам Станкевіч, нацыяналіс-
тычнай не была.

Што да беларускага паваеннага антысавецкага Супраціву, дык аўта-
ры зборніка пра яго, як арганізаваную структуру ня пішуць, практычна 
няма згадак пра яго і ў зьмешчаных дакумэнтах. Хаця ў справаздачах, 
данясеньнях згадваюцца партызанскія атрады і падпольшчыкі, якія 
маглі мець дачыненьне да беларускага Супраціву.

Адзіны цікавы для нас дакумэнт — гэта загад НКВД СССР № 00388 
ад 7 красавіка 1944 г. “Аб арганізацыі апэратыўна-чэкісцкіх групаў 
НКВД на акупаванай праціўнікам тэрыторыі БССР”, падпісаны Л. 
Берыя. Дакумэнт важны, бо ён сьведчыць пра стварэньне нямецкімі 
спэцслужбамі “бандфармаваньняў… для антысавецкай падрыўной 
працы”. 

Берыя загадаў наркаму БССР С. Бельчанку накіраваць спэцгрупы 
чэкістаў у Мінскую, Пінскую, Вілейскую, Баранавіцкую, Брэсцкую і 
Беластоцкую вобласьці. Галоўнай іх задачай было “выяўленьне і ўлік 
ствараемых нямецкімі разьведвальнымі органамі бандфармавань-
няў, паўстанцкіх арганізацый беларускіх і польскіх нацыяналістаў 
(“Польская паўстанцкая армія”, “Беларуская паўстанцкая армія”), 
іх склад і кіраўнікоў”. Чэкісты мусілі выяўляць тайныя склады гэтых 
фармаваньняў, засылаць у шэрагі нацыяналістаў сваю агентуру.9 

Застаецца толькі адкрытым пытаньне, адкуль савецкія спэцслужбы 
ўзялі тую ж фантастычную “Польскую паўстанцкую армію”.

Як вядома, вясной 1944-га нямецкія спэцслужбы актыўна правод-
зілі падрыхтоўку зь беларускіх вайскоўцаў кансьпірацыйнай разь-
ведвальна-дывэрсійнай арганізацыі “Чорны Кот”, закладалі для яе 
базы і склады. Аднак пра барацьбу з гэтай арганізацыяй у паваенныя 
гады — у кнізе ні слова.

Заслугоўвае ўвагі справа дэзерціраў з Палескай вобласьці, якая 
адносіцца да таго ж красавіка 1944 году. Высьвятляецца, што адным 
з накірункаў дзейнасьці “контррэвалюцыйных нацыяналістычных 
элементаў” у Беларусі былі спробы зрыву мабілізацыі ў Чырвоную 
Армію і ня толькі ў заходніх, але і ва ўсходніх абласьцях. У зборніку 
прыводзіцца згадка пра групу дэзерціраў (удзельнікі — Каранец, Слуцкі 
ды іншыя), якая вясной 1944 г. дзейнічала ў Палескай вобласьці БССР. 
Іх затрымалі ў красавіку таго ж году. Следзтва “ўстанавіла”, што дэ-

8  НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 
подпольем…, б. 42. 
9  Тамсама, б. 476. 
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зерціры жылі на акупаванай немцамі тэрыторыі і “былі апрацаваныя 
ў нацыяналістычным дусе”. 

Адзін з арыштаваных казаў, што “неабходна абараняць зямлю 
толькі Беларускай рэспублікі, а зямлю іншых рэспублік абараняць ня 
трэба”. Удзельнік групы Слуцкі распавёў, што калі стала вядома пра 
перакідку палка на адзін з франтоў па-за Беларусьсю, “выконваючы 
заданьне нацыяналістаў, мы групай у колькасьці 10 чал. дэзерціравалі 
і разыйшліся па сваіх хатах”.10

На жаль, дагэтуль няма грунтоўнага дасьледаваньня, прысьвеча-
нага праблеме дэзерцірства і ўхіленьня ад службы ў Чырвонай Арміі 
ў 1944-1945 гг. Наяўныя асобныя публікацыі, у тым ліку і прыведзеная 
вышэй згадка, пацьвярджаюць, што варта “капаць” далей, у тым ліку і 
па лініі сувязі “руху дэзерціраў” з “нацыяналістычным падпольлем”.

Вывучэньне зборніка дакумэнтаў выяўляе нямала іншых “белых 
плямаў”, якія па-ранейшаму не дасьледуюцца ў Беларусі. Напрыклад, 
паваенныя дэпартацыі “кулакоў”, “бандпасобнікаў” і сем’яў “бандытаў”, 
абмежаваньні на іх вяртаньне ў далейшым на радзіму.

У кнізе ўпершыню надрукаваны загад МВД СССР ад 1 красавіка 
1952 г. “аб мерапрыемствах па забесьпячэньню высяленьня з тэры-
торыі заходніх абласьцей Беларускай ССР кулакоў з сем’ямі”/ 11

Таксама ўпершыню апублікаваная пастанова Савета міністраў 
СССР ад 15 траўня 1956 г. “аб зняцьці абмежаваньняў па спецпа-
сяленьні з членаў сем’яў украінскіх і беларускіх нацыяналістаў, якія 
вызваляюцца з высылкі на пасяленьні”. І адпаведны загад міністра 
ўнутраных спраў СССР.12 

На жаль, і сёньня, разглядаючы маскоўскія выданьні дакумэнтаў, 
якія прысьвечаныя змаганьню з антысавецкім Супрацівам, мусім канс-
татаваць, што асьвятленьне партызанскага і кансьпірацыйнага руху ў 
БССР мала зьмянілася. Па-ранейшаму расейскія гісторыкі паказваюць 
Беларусь рэспублікай, якая, нібыта, не стварыла вялікіх праблемаў 
для савецкіх карных ворганаў. Пад гэтую канцэпцыю і падганяюцца 
дакумэнты. Аднак нямала архіўных крыніц сьведчаць пра іншае, таму 
іх абнародваньне адкладаецца на няпэўны час.

Алег Падгайчык

10  НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 
подпольем…, б. 559. 
11 Тамсама, б. 414-415. 
12 Тамсама, б. 495-496.
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У чАКАНьНІ ВЫДАНьНЯЎ 
ДЛЯ мАсАВАГА чЫтАчА

“Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…”. Верасень 1939 
г. — 1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 2. Ліпень 1944 г. 
— 1956 г. / склад. У. І. Адамушка [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 
2009. — 301 с.: іл.

Гэты зборнік зьявіўся напярэдадні Міжна-
роднай навукова-практычнай канферэнцыі 
“Восень 1939 году ў гістарычным лёсе Бела-
русі”. Здавалася б, да 70-х угодкаў уз’яднаньня 
Заходняй Беларусі і Ўсходняй (БССР) будзе 
падрыхтавана нешта прынцыпова новае. Тым 
больш, у анатацыі паведамляецца, што над 
двухтомнікам працавалі навукоўцы Інсты-
тута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук 
Беларусі, беларускія і расейскія архівісты. 
Адзначаецца, што яны адшукалі і апубліка-
валі “унікальныя архіўныя дакументы, якія 
адлюстроўваюць падзеі ўз’яднання беларус-

кага народа ў адзінай нацыянальнай дзяржаве, а таксама палітычныя, 
сацыяльна-эканамічныя і культурныя пераўтварэнні”.

Аднак бліжэйшае знаёмства са зборнікам расчароўвае. Для 
шырэйшых колаў чытачоў ён у такім выглядзе нецікавы, для спэцы-
ялістаў жа адкрывае мала новага, хутчэй паўтарае “старыя песьні 
пра галоўнае”. 

Мы адмыслова спыніліся на другой кнізе зборніка, бо ў ёй мусіла 
б належным чынам быць адлюстравана маладасьледаваная тэма 
— паваеннае супраціўленьне (у тым ліку і мірнае) насельніцтва За-
ходняй Беларусі мерапрыемствам савецкіх уладаў. Так, дакумэнты 
на гэтую тэму прысутнічаюць, некаторыя зь іх друкуюцца ўпершыню, 
іншыя ўжо зьяўляліся ў менскіх і маскоўскіх зборніках дакумэнтаў. 
Аднак, на нашую думку, яны не паказваюць ні рэальнага маштабу руху 
супраціву, ні рэпрэсій савецкіх карных ворганаў. Статыстыка ў дакумэ-
нтах прысутнічае, але яна абмяжоўваецца невялікімі адрэзкамі часу, 
альбо асьвятляе падзеі ў пэўных рэгіёнах. У той жа час варта было 
б зьмясьціць хаця б урывак са справаздачы аб працы ЦК КП(б)Б ад 
1946 г., у якой згадваюцца больш за 20 тысяч забітых і арыштаваных 
“бандытаў і ўдзельнікаў падпольных антысавецкіх арганізацый”, 814 
ліквідаваных “падпольных тэрарыстычных арганізацый і ўзброеных 
бандаў”, а сярод іх 97 беларускіх. 

Дакумэнты, якія друкуюцца ў зборніку ўпершыню, паходзяць з 
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фондаў Нацыянальнага архіву РБ. А вельмі хацелася б убачыць хоць 
некалькі дакумэнтаў савецкай дзяржбясьпекі, якія так рэдка ўводзяц-
ца ў навуковы абарот. Ды нават у НАРБ маецца безьліч цікавейшых 
дакумэнтаў, якія маглі б значна ўзбагаціць зборнік.1

У той жа час у зборніку зьмешчаныя дакумэнты, прысьвечаныя 
перадачы Сталіным Польшчы Беласточчыны разам з часткай Бела-
вежскай пушчы. Як высьвятляецца, кіраўніцтва кампартыі Беларусі, 
навукоўцы летам 1945-га спрабавалі захаваць пушчу цалкам у складзе 
БССР, аднак у Маскве да іх аргументаў не прыслухаліся.  

Разнастайныя даведкі, справаздачы другой паловы 1940-х пры-
водзяць ня толькі факты забойстваў “ляснымі братамі” савецкіх 
актывістаў, часам у іх прысутнічае згадка пра тое, што прыхільнікаў 
савецкай улады “сістэматычны зьбіваюць”. Ня дзіўна, што існавала 
вялізная “цякучка кадраў” у сельсаветах некаторых раёнаў Заходняй 
Беларусі, дзе старшыні часта мяняліся — тыя, хто ня быў забіты, не 
вытрымлівалі псіхалягічнага і фізычнага ціску.

Яшчэ ў 1998 годзе мы зьвярнулі ўвагу на памылку гісторыка 
Ўладзімера Гуленкі, які ў энцыкляпэдычным артыкуле пра Бела-
рускую незалежніцкую партыю назваў “Бюлетэнь БНП” “Беларускім 
інфармацыйным бюлетэнем”.2 Аднак у камэнтарах, падрыхтаваных 
для зборніка А. Вялікім і Н. Барабаш, зьмешчаная даведка пра БНП, 
напісаная паводле таго артыкула Гуленкі і з той жа памылкай3 (добра 
яшчэ, што быў скарочаны сьпіс кіраўніцтва партыі, інакш зноў зьявіла-
ся б фантастычная постаць “Б. Рабухі” — насамрэч, Б. Рагулі).

Вядома, можна радавацца ўжо самому факту, што зборнікі даку-
мэнтаў выходзяць. Але якімі мізэрнымі накладамі! Зрэшты, мажліва, 
гэта і слушна. Бо для масавага чытача трэба рыхтаваць зусім іншыя 
выданьні.

Сяргей ёрш

� Напрыклад, у гэтым нумары “БР” упершыню друкуюцца дакумэнты пра групы 
самаабароны на Дзівіншчыне, якія дзейнічалі ў 1945 годзе. — Рэд.
2 Гуленка Ўл. Беларуская незалежніцкая партыя // Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі. Т. 1. — Мінск, 1993, б. 393. Нашая праўка была зьмешчаная ў наступнай 
публікацыі: Ёрш С. Да гісторыі беларускага падпольнага друку // Наша ніва, 
1998, № 3, 9 лютага.
3 “Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…”. Верасень 1939 г. — 1956 
г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 2. Ліпень 1944 г. — 1956 г.  — Мінск: 
Беларуская навука, 2009, б. 279.
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Справа беларусаў-афіцэраў польскага войска, расстраляных НКВД 

у Катыні пад Смаленскам у 1940 годзе, сёлета пачала набываць 
якасна іншае гучаньне. Спачатку неафіцыйная беларуская дэлегацыя 
пад бел-чырвона-белымі сьцягамі наведала могільнік (чаго раней не 
было), пасьля гісторык Ігар Кузьняцоў заявіў, што ў Катыні былі рас-
страляныя больш за тысячу беларусаў. (гл. рубрыку “Кроніка”). І гэта 
пры тым, што некаторыя вядомыя беларускія гісторыкі ацэньваюць 
іх колькасьць сярод ахвяраў Катыні ў “некалькі дзесяткаў асоб” і 
найбольш вядомы зь іх Францішак Умястоўскі.* 

 Аднак было там беларусаў відавочна болей за “некалькі дзесят-
каў”. Пятро Бітэль згадваў шасьцёх знаёмых настаўнікаў з Валожын-
шчыны, Ашмяншчыны, Нясьвіжчыны, якія загінулі ў Катыні: Казімера 
Багуслаўскага, Уладзіслава Каляду, Эдварда Сароку, Адама Урбанові-
ча, Бернарда Шынкевіча, Яна Флярыяновіча…**

Аднак, сапраўды, самым вядомым сярод беларусаў-афіцэраў 
польскага войска, расстраляных НКВД у Катыні, быў паэт, празаік, 
публіцыст і палітык Францішак Умястоўскі (1882 — 1940). Ён далучыўся 
да нелегальнага беларускага нацыянальнага руху яшчэ перад першай 
расейскай рэвалюцыяй, друкаваўся пад псеўданімам “Дзядзька Пра-
нук” ў газэце “Наша ніва”. Быў дзеячом прапольскіх колаў беларускага 
руху, да канца 1920-х быў выдаўцом пэрыёдыкаў, стварыў палітычную 
партыю (Беларускую нацыянальную радыкальную партыю). Аднак 
пасьля адышоў ад актыўнай дзейнасьці ў прыватнае жыцьцё. У 1939 
г. быў мабілізаваны ў польскае войска. 18 верасьня 1939-га Ўмястоўскі 
патрапіў у савецкі палон. Спачатку патрапіў у лягер у Казельску. Вясной 
1940-га году яго расстралялі ў Катыні. 

Фактычна адзіным значным тэкстам пра Ф. Умястоўскага, выяў-
леным намі, зьяўляюцца цікавыя ўспаміны Аляксандра Калодкі. Пе-
радрукоўваем іх паводле публікацыі ў бюлетэні “Зважай” (Таронта), 
1980, № 3(19), жнівень.

Некалькі слоў пра аўтара. Аляксандар Калодка (1911 — 1985) 
— юрыст паводле адукацыі, скончыў Віленскі ўніверсытэт. Падчас 
нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі на Ма-
ладэчаншчыне, Ашмяншчыне, Вялейшчыне, “беларусізаваў” яе і палі-
цыю. Быў удзельнікам беларускага нацыянальнага антынацысцкага 
Супраціву. У сакавіку 1943 г. быў арыштаваны, пасьля турмаў патрапіў 
у канцлягер у Нямеччыне. Пасьля вайны жыў у Аўстраліі. Друкаваў 
свае ўспаміны ў беларускім эміграцыйным друку.

*Мірановіч Я. Дзядзька Пранук // Ніва (Беласток), 2000, № 33, 13 жніўня. 
**Бітэль П. І нашых трапіла туды нямала… // Спадчына, 1990, № 3, б. 12.

АХВЯРЫ КАТЫНІ
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ФРАНьЦІшАК УМяСТоЎСКІ
У САРАКАВЫЯ ЎГОДКІ ЯГОНАЕ СЬМЕРЦІ

У красавіку сёлета1 споўнілася 40 гадоў ад сьмерці нашаніўца Фра-
ньцішка Ўмястоўскага. У сваіх працах пра беларускае адраджэньне 
мгр. В. Пануцэвіч2 ня раз згадвае Ф. Умястоўскага. Апошні раз зрабіў 
гэта ў працы “Адраджэньне Беларусі й яе сучасныя пэрспэктывы” (гл. 
“Pamietnik Wilen’ski”, — Polska Fundacja Kulturalna, 1972). Успамінае 
Ўмястоўскага (псэўданім Дзядзька Пранук) Ігнат Дварчанін у “Хрэс-
таматыі новай беларускай літэратуры”.3

Стэпонас Кейрас, муж беларускай паэткі Алёйзы Пашкевіч-Цёткі 
(“З маіх успамінаў пра Цётку”, “Конадні”, № 2) 4, пішучы пра Вацлава 
Іваноўскага, ляканічна дадае, што “на Тэхналягічны Інстытут у Пецяр-
бурзе запісаўся віленчук Франьцішак Умястоўскі, таксама беларус”.

Умястоўскі вельмі добра ведаў сям’ю Пашкевічаў і з усімі Паш-
кевічамі сябраваў. Асабліва блізкім было сяброўства з братам Цёткі 
Вацлавам. Апошні быў уласьнікам невялікага маёнтку Стары Двор 
каля Васілішак. Перад Другой Сусьветнай вайной ягоная дачка Гэля 
вучылася ў віленскай польскай гімназіі. Вацлаў Пашкевіч некалькі 
разоў у год брычкай прыязджаў у Вільню, прывозячы дачцы розныя 
прысмакі. Ён заўсёды затрымліваўся ў Умястоўскага, які супольна 
ізь дзьвюмя швагеркамі меў вялізарны дом і некалькі гектараў зямлі 
насупраць праваслаўнага магільніка на вуліцы Бэліны.

Ф. Умястоўскі паходзіў з калісь вельмі багатага шляхоцкага роду, 
адна галіна якога зьбяднела ды пражывала добрых некалькі дзесяткаў 
гадоў у Вільні. Зь пяцёх братоў толькі адзін Франьцішак браў удзелу 
беларускім руху, быў кароткі час рэдактарам першай беларускай 
газэты “Наша Доля”, шмат пісаў у “Нашу Ніву”, друкам выдаў зборнік 
кароткіх апавяданьняў пад псэўданімам Дзядзька Пранук.

Ёсьць зацемкі пра Ф. Умястоўскага ў Беларускай Савецкай Энцы-
клапэдыі. У т. 2, на б. 224 чытаем: “Беларуская Культура”, штомесячны 
літаратурна-грамадзкі часапіс палянафільскага, згодніцкага кірунку, які 
выдаваўся ў Вільні на беларускай мове зь ліпеня да верасьня 1927 
г. Быў разьлічаны на інтэлігенцыю. Выйшла тры нумары ў дзьвюх 
кнігах. У разьдз. “Бібліяграфія” друкаваў сьпіс кніг, якія выдаваліся ў 

� У 1980 годзе, калі ўпершыню былі апублікаваныя гэтыя ўспаміны.
2 Вацлаў Пануцэвіч (1911 — 1991) — беларускі эміграцыйны гісторык, выдавец. 
Сапраўднае прозьвішча Папуцэвіч. У 1930-х быў актывістам Беларускага 
студэнцкага саюзу, удзельнічаў у выданьні газэты “Беларускі фронт”, часопіса 
“25 сакавіка”.
3 Выйшла ў Вільні ў 1927 г.
4 Насамрэч, Кайрыс. Яго ўспаміны выйшлі ў № 2 “Конадняў” за 1954 год. 
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Вільні на беларускай мове. Рэдактар і выдавец “Б. к.” Ф. Умястоўскі 
праводзіў палітыку супрацоўніцтва з польскімі буржуазна-памешчыц-
кімі ўладамі, накіраваную супраць нацыянальна-вызвольнага руху ў 
Зах. Беларусі”.

Крыху далей, у тым жа самым 2-м томе на б. 230: “Беларуская 
Сацыялістычная Грамада (БСГ), дробна-буржуазная нацыянальная 
партыя леванародніцкага кірунку. Утворана ў 1902 г. на базе культур-
на-асьветніцкіх гурткоў моладзі Вільні, Горадні, Менску пад назвай 
Беларуская рэвалюцыйная грамада (БРГ). Назву БСГ прыняла на 
1-м зьезьдзе (сьнежань, 1903, Вільня). Стваральнікі А. Луцкевіч, І. 
Луцкевіч, К. Кастравіцкі (К. Каганец), В. Іваноўскі, В. Ластоўскі, Ф. 
Стацкевіч, А. Уласаў, Ф. Умястоўскі, А. Пашкевіч (Цётка), А. Бурбіс і 
інш. Праграма БСГ, прынятая на 1-м зьезьдзе, зьмяшчала асноўныя 
буржуазна-дэмакратычныя патрабаваньні, у тым ліку краёвай аўтано-
міі для Беларусі ў складзе Расейскае фэдэратыўнае рэспублікі”.

Гэта было б, здаецца усё, што мне ўдалося знайсьці пра Ф. Умяс-
тоўскага ў БелСЭ.

На 70-я ўгодкі падпісаньня пакта Молатава-Рыбентропа 
беларуская грамадзкасьць (прадстаўнікі 15 грамадзкіх 

арганізацый і палітычных партый) упершыню арганізавана 
наведала мэмарыяльны комплекс “Катынь”, каб ушанаваць 

памяць ураджэнцам Беларусі, расстраляным там 
НКВДыстамі. Нагадаем, 23 жніўня 2009 году з ініцыятывы 
Еўрапейскага парлямэнту адзначаўся Дзень памяці ахвяраў 

нацызму і сталінізму.
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З Умястоўскім запазнаўся я ў канцы 1926 году. Канчаючы польскую 
сямігадовую школу я меў толькі адну мэту — вучыцца далей. Дзесьці 
ў травені 1926 г., прачытаўшы ў “Беларускай Крыніцы”, што ў Вільні 
будзе адчыненая беларуская настаўніцкая сэмінарыя, зь бясплатным 
памешканьнем і падручнікамі, я злажыў адпаведную заяву ды пачаў 
рыхтавацца ў дарогу. Цудам удалося мне дастаць летам працу ў 
маёнтку князя Мірскага і ў верасьні 1926 г., зарабіўшы крыху грошы, 
я прыехаў у Вільню ў рэдакцыю “Беларускай Крыніцы”. Спаткаў я там 
ейнага рэдактара д-ра Туронка5, ад якога даведаўся, што беларуская 
настаўніцкая сэмінарыя няведама калі будзе адчыненая, бо польскія 
ўлады не далі яшчэ дазволу.

Др. Туронак пазволіў мне часова начаваць у рэдакцыі, а ў міжчасе 
старацца знайсьці школу й прытулак. Пра нейкую фінансавую помач 
з дому ня было й мовы. Матка, удава зь пяцьмі дзяцьмі, ледзь магла 
пражыць. Гаспадарка была зруйнаваная падчас вайны. Я ўступіў у Ві-
ленскую Беларускую Гімназію, але гэта не разьвязвала маіх грашовых 
турботаў. Ажно, вось некалькі месяцаў пазьней, я зусім прыпадкова 
спаткаў на вуліцы маю старэйшую каляжанку з пачатковай школы 
Веру Лічко. Ад яе даведаўся, што яна прыехала да сваяка Міхала 
Гурына6, які працуе ў газэце “Беларускі Дзень” і што там магчыма 
будзе дастаць працу.

Міхал Гурын (партыйны псэўданім Маразоўскі)быў пасланцом 
К[амуністычнай] П[артыі] БССР пры КПЗБ. Падчас вялікае аблавы ў 
1924 г. у Беластоку трапіў ён у рукі польскае паліцыі. У турме, пасьля 
нейкага часу пайшоў ён на супрацоўніцтва з тэй-жа паліцыяй. Пасы-
паліся арышты камуністаў з КПЗБ. Калі Гурын з турмы быў звольнены, 
лёгка было ўцяміць хто да гэтых арыштаў спрычыніўся.

Было некалькі спробаў застрэліць Гурына ў Беластоку, а калі там 
не ўдалося, спрабавалі яго камуністы замардаваць у Горадні. Цяжка 
ранены, ён пастукаў у дзьверы аднаго дому. Яго ўпусьцілі, ім заапе-
каваліся й доўгі час лячылі. Даглядала яго дачка багатага ўласьніка 
дому Стэфанія Шчурко-Шчуркоўская, зь якой ён пасьля ажаніўся ды 
пераехаў у Вільню, дзе й пачаў працаваць у “Беларускім Дні”, які выда-

5 Браніслаў Туронак (1896 — 1938), дзеяч беларускага нацыянальнага руху. Быў 
адказным рэдактарам “Беларускай крыніцы” ў 1923-25 гг., да свайго арышту ў 
жніўні 1925-га, таму А. Калодка, верагодна, памыляецца з датай альбо асобай 
рэдактара.
6 Міхась Гурын (1891 — 1928), беларускі палітычны дзеяч. У 1924 г. зь Менску 
перакінуты ў Заходнюю Беларусь для нелегальнай камуністычнай працы. 
Неўзабаве стаў адным з лідэраў “нацыянальнай сэцэсіі” ў КПЗБ. Пасля арышту 
пайшоў на супрацоўніцтва з польскай паліцыяй. Забіты ў Вільні тэрарыстам-
камуністам. У 1927 г. у “Беларускім Дні” друкаваліся ўспаміны М. Гурына. 
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ваў і рэдагаваў Франьцішак Умястоўскі. 
Гурына прыслаў туды начальнік польскае Бясьпекі7 Марыян Ясінскі. 

Адносіны паміж Гурынам і Ўмястоўскім ніколі ня былі добрымі. Гу-
рын у той час быў алькаголікам, сваіх абавязкаў заступніка радактара 
ня мог выконваць, прыходзіў на працу п’яны, рабіў авантуры.

Ужо пасьля першай гутаркі Ўмястоўскі прыняў мяне на працу, 
сьпярша пры фальсаваньні (складаньні) газэты, а пазьней таксама 
пры экспэдыцыі наагул. Разам са мной там ужо працавалі студэнты 
Віленскага ўнівэрсытэту браты Адольф і Янка Зянюкі, Міхал Тулейка 
(пазьней магістар права), Язэп Ермаковіч, пасьля праваслаўны сьвя-
тар, Анатоль Шкутка, Аўген Бартуль, паэт, пазьнейшы магістар права 
ды некалькі іншых, прозьвішчаў якіх ня памятаю.

Не магу прыгадаць, зь якой прычыны Ф. Умястоўскі зьвярнуў на 
мяне асаблівую ўвагу, даючы мне звычайна больш працы. Пасьля ж 
заахвоціў мяне напісаць шэраг аглядаў эканамічнае сытуацыі вёсак 
у маёй ваколіцы. Атрымаўшы працу ў “Беларускім Дні”, прышлося 
пакінуць навуку ў гімназіі.

17-га сакавіка 1928 г. Гурын меўся выступіць у Акруговым Судзе 
ў Вільні як сьветка пракуратуры ў працэсе супраць Беларускай Ся-
лянска-Работніцкай Грамады, а 16-га сакавіка Гурына, па загаду ЦК 
КПЗБ, застрэлілі недалёка рэдакцыі “Беларускага Дня”.

7 Дэфензівы, палітычнай паліцыі.
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Зь лютага 1928-га году “Беларускі Дзень” пачаў выходзіць радзей 
і Ф. Умястоўскі паведаміў мне, што праўдападобна ў канцы году 
перастане выдавацца наагул. Ён заахвоціў мяне ўступіць у дзяржаў-
ную гуманістычную гімназію, дырэктарам якое быў ягоны прыяцель 
зь Пецярбургскага Тэхналягічнага Інстытуту. Пасьля падрыхтоўкі, у 
чырвені, я злажыў экзамен ўва ўспомненую гімназію, далей яшчэ 
працуючы ў газэце. 

Апроч Палякаў, у польскай гімназіі былі Расейцы, Жыды й Белару-
сы. Між апошніх, апроч мяне, былі: сын слуцкага паўстанца Борыка, 
Юры Чалоўскі, пра якога так прыхільна піша др. Я. Малецкі ў “Пад 
знакам Пагоні”8, браты Міхал і Эміль Кунцэвічы, ды яшчэ некалькі 
ў малодшых клясах. Ніякае дыскрымінацыі ў вадносінах да вучняў 
няпольскае нацыянальнасьці ня было, а перадусім таму, што амаль, 
як правіла, апошнія вучыліся вельмі добра, а добрыя вучнімаглі 
атрымаць карэпэтыцыі (прыватныя лекцыі), і гэтак падзарабляць на 
ўтрыманьне.

“Наша родная” КПЗБ не пакінула ў супакоі і вучняў польскіх школаў. 
Для працы між іх быў прысланы здольны камсамольскі арганізатар 

8 Я. Малецкі ў сваіх успамінах называе Чалоўскага “Чалоўкай” і піша, што ў 1941-
м ён разам з Усеваладам Родзькам працаваў у Віцебску, і яны “часта езьдзілі да 
Варшавы ў нейкіх падпольных беларускіх справах”. Малецкі адзначае, што да 
“Чалоўкі” ён “ня меў даверу”. Гл.:  Малецкі Я. Пад знакам Пагоні (Успаміны). 
— Таронта: Пагоня, 1976, б. 54-55. Пасьля вайны жыў на Захадзе.
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Іван (“Ванька”) Касяк, сяньняшні ідэолёг беларускага зарубежжа.9 Мае 
аднаклясьнікі, браты Кунцэвічы, абодва вельмі добрыя матэматыкі, 
праваліліся ўжо падчас першае акцыі. У 1930 годзе яны атрымалі ад 
Касяка даручэньне раздаць камуністычныя лістоўкі каля аднэй зь ві-
ленскіх гарбарняў, дзе праца была цяжкая, але вельмі добра платная. 
Работнікі зьбілі камсамольцаў і аддалі іх у рукі паліцыі. Рэзультат: тур-
ма, прысуд і гады на Лукішках. Далей — прыход у Вільню бальшавікоў, 
вызваленьне з турмы, у 1940 годзе зноў арышт і Сібір. Браты Кунцэвічы 
не зьяўляюцца адзінымі ахвярамі здольнага камсорга Касяка.

Пасьля закрыцьця газэты Ф. Умястоўскі атрымаў становішча 
інспэктара працы ў віленскай акрузе. Ад беларускага жыцьця зусім 
адыйшоў, хоць ім заўсёды цікавіўся. Знаў асабіста і сябраваў із шмат 
зь кім з тагачаснай польскай урадавай эліты: ваяводамі, міністрамі, 
генэраламі. Гэткія шырокія знаёмствы ніколі не выкарыстоўваў для 
асабістае кар’еры.

Такіх умястоўскіх, якія адыйшлі ад беларускага жыцьця, было ў 
Вільні шмат, між іх старшыня Грамадзкай Страхавальні Капусьцінскі, 
начальнік адзьдзелу той жа ўстановы Міхал Тулоўскі, некалькі судзь-
дзяў акруговага й апэляцыйных судоў, некалькі вышэйшых урадаўцаў 
віленскага ваяводзтва.

9 Іван Касяк (1909 — 1989), беларускі палітычны дзеяч. У міжваеннай Заходняй 
Беларусі — дзеяч камсамолу і кампартыі, падчас нямецкай акупацыі — сябра 
Цэнтралі Беларускай Народнай Самапомачы. У паваенны час быў адным з 
кіраўнікоў БЦРаўскай хвалі беларускай палітычнай эміграцыі.
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У канцы 1926 году выдатны беларускі драматург і акцёр Франьцішак 
Аляхновіч10, двуродны брат Франьцішка Ўмястоўскага пераехаў зь 
Вільні ў БССР. Перад выездам працаваў ці супрацоўнічаў зь “Бела-
рускім Словам”, рэдактарам-выдаўцом якога быў А. Паўлюкевіч 11, як 
пазьней выявілася — падвойны агэнт польскай і савецкай разьведкі. 
У гэтай жа газэце працавалі Тодар Вернікоўскі12, былы міністар ураду 
БНР, князь Друцкі-Падбярэскі13 й палкоўнік БНР Мацей Канапацкі14, 
беларускі Татарын.

Паехаў Аляхновіч не адзін, ехала тады шмат. Усіх іх спаткала 
благая доля. Прыехаўшы ў Менск, Аляхновіч амаль зараз жа быў 
арыштаваны й знайшоўся неўзабаве на Салавецкіх астравох, дзе 
прабыў “у кіпцюрах ГПУ” сем год. Вярнуўся адтуль у родную Вільню 
толькі дзякуючы Ф. Умястоўскаму.

Выяжджаючы ў Менск, Аляхновіч пакінуў у Вільні жонку й сына. 
Пасьля даўжэйшага часу, жонка даведалася, які лёс спаткаў мужа 
і распачала стараньні, каб яго вызваліць. Аляхновіч быў шырока 
ведамым у Вільні ня толькі між Беларусаў, але й сярод іншых, пе-
радусім Палякаў. Высокія віленскія ўрадаўцы — Палякі, відаць, не 
змаглі памагчы жонцы Аляхновіча, тлумачылі, што ўсё залежыць ад 
цэнтральных уладаў у Варшаве. 

Усе спробы вызваленьня Аляхновіча асталіся бяз посьпехаў, аж 
пакуль за гэту справу ня ўзяўся Ф. Умястоўскі, які меў прыяцеляў і 
сяброў на высокіх урадавых становішчах. Між іншых, ён асабіста 
знаў абодвух братоў маршалка Я. Пілсудзкага, ды ягонага прыватнага 

10 Францішак Аляхновіч (1883 — 1944), беларускі палітычны дзеяч, драматург, 
пісьменьнік. Шэсьць гадоў правёў у савецкім канцлягеры на Салаўках, быў 
абменены на Браніслава Тарашкевіча і вярнуўся ў Польшчу. Аўтар кнігі ўспамінаў 
“У кіпцюрох ГПУ” (1934). Падчас Другой сусьветнай вайны — дзеяч беларускага 
нацыянальнага антынацысцкага Супраціву. Забіты ў Вільні, верагодна, савецкім 
агентам.
�� Арсень Паўлюкевіч (1889 — ?), беларускі палітычны дзеяч. Адзін з кіраўнікоў 
Слуцкага Збройнага Чыну 1920 году. У 1920-х ачольваў беларускія палянафільскія 
арганізацыі. Паводле непацьверджаных зьвестак, загінуў падчас Другой 
сусьветнай вайны. 
12 Тодар Вернікоўскі (1861 — 1938), палітык і праваслаўны дзеяч. Актывіст 
Часовай беларускай рады. У 1928-29 гг. рэдактар газэты “Грамадзянін”. У 1930 г. 
ачоліў Беларускі праваслаўны камітэт па беларусізацыі царквы. Варта адзначыць, 
што пра лёсы многіх беларускіх дзячоў-палянафілаў пакуль невыяўлена зьвестак. 
Вось і пра Вернікоўскага ў нядаўняй публікацыі беларускія гісторыкі напісалі,   
што ён памёр “пасьля 1935-га”. Насамрэч, Тодар Вернікоўскі памёр 16 ліпеня 
1938 г. у Вільні. Пра сьмерць “ведамага беларускага палёнафіла” паведаміў 
часопіс “Шлях моладзі” (1938, № 16, 25 ліпеня, б. 6).  
13 Літаратар. У 1920-я ўдзельнічаў у працы беларускіх прапольскіх арганізацый у 
Заходняй Беларусі, друкаваўся ў выдаваных імі газэтах і часопісах. Арыштаваны 
савецкімі спецслужбамі восеньню 1939 г. Далейшы лёс невядомы.
14 Мацей Канапацкі (1879 — 1953), беларускі палітычны і вайсковы дзеяч, 
палкоўнік. У 1919-1920 гг. “начальнікам польскай дзяржавы” Язэпам Пілсудзкім 
быў прызначаны “галоўнакамандуючым беларускага войска”. У 1920-х 
удзельнічаў у працы палянафільскіх беларускіх арганізацый. У паваенны час 
жыў у Польшчы.
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лекара, палкоўніка д-ра Вайчынскага. Родны брат Ф. Умястоўскага, 
інж. Ст. Умястоўскі быў дырэктарам хвабрыкі ўзбраеньня ў Скажыску 
ды меў шырокія сувязі. Ф. Умястоўскі два разы спэцыяльна выяжджаў 
у Варшаву.

Пасьля доўгіх стараньняў Ф. Умястоўскага й ягоных прыяцеляў, 
польскі ўрад згадзіўся вымяняць Б. Тарашкевіча, былога правадыра 
Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады, вязьня польскае турмы, 
на Ф. Аляхновіча, савецкага вязьня на Салавецкіх астравох.

Вымена вязьняў адбылася на апошняй польскай чыгуначнай стан-
цыі Коласава каля Стоўбцаў на дарозе Стоўбцы — Менск. Тыя, што 
ехалі на Захад, бачылі перад Коласавым вялізарны транспарант у ра-
сейскай мове: “Коммунизм сотрёт все границы”, а пасажыры ў кірунку 
Менску надпіс у тэй жа мове: “Привет трудящимся Запада”.

Вымена адбылася 7-га верасьня 1933 году. Браніслаў Тарашкевіч 
з іроніяй па-польску дзякаваў прадстаўніком польскага ўраду за пры-
емныя гады, праведзеныя ў дамох адпачынку (польскіх турмах), а 
Франьцішак Аляхновіч коратка сказаў па-расейску: “Я очень сожалею, 
что не могу приобщиться к социалистическому строительству”.

На другі дзень пасьля прыезду ў Вільню Ф. Аляхновіч прыйшоў да 
Ўмястоўскага, каб выразіць яму падзяку за ратунак. Ягоныя перажыва-
ньні ў савецкай катарзе апісаў у кніжцы “У кіпцюрах ГПУ”. Кніжка была 
ператлумачана на шматлікія мовы, у тым ліку і японскую. Гэта была 
першая дакладная рэляцыя быўшага вязьня савецкіх канцлягераў. Ад-
носіны паміж Аляхновічам і Ўмястоўскім былі вельмі цесныя, шчырыя 
й сардэчныя. У доме Ўмястоўскага я часта спатыкаў Аляхновіча.

Ф. Умястоўскі заўсёды цікавіўся беларускім жыцьцём, хоць ад 1928 
г. удзелу ў ім ня браў. Ягоны сын Уладзімер, магістар права, добра 
ведаў беларускую, расейскую ды французскую мовы. Некалькі год 
перад вайной працаваў у польскім кансуляце ў Менску. У 1938 годзе 
на банкеце ў кансуляце меў нагоду сядзець пры стале побач Янкі 
Купалы, зь якім калісь Ф. Умястоўскі сябраваў, працуючы ў “Нашай 
Долі” й “Нашай Ніве”. Купала беззаганна валодаў польскай мовай. Ён 
вельмі ўсьцешыўся, што пазнаў асабіста сына прыяцеля.

І Ф. Аляхновіч, і Ф. Умястоўскі згінулі ад бальшавіцкіх куляў. 3-га 
сакавіка 1944 году Аляхновіча застрэліў бальшавіцкі агэнт у Вільні. 
Ф. Умястоўскі, як капітан рэзэрвы танкавых войскаў польскай арміі, 
быў у 1939 годзе пакліканы на актыўную службу, пасьля першага 
“вызваленьня” быў 18-га верасьня ўзяты “у палон”, інтэрнаваны ў 
Казельску, а ў красавіку 1940 году быў зьліквідаваны ў Катыні, разам 
з тысячамі іншых афіцэраў.

Дарэчы, у тым жа Катыні згінулі беларускія афіцэры рэзэрвы 
польскай арміі, сябры беларускай студэнцкай карпарацыі  Ўладзімер 
Паўлюкевіч і Эдмунд Драгун. Такі ж лёс спаткаў майго сябру із школы 
падхаронжых пяхоты Аркадзя Мядзейку, роднага брата “праф.-інж.-
д-ра” Нікандра Мядзейкі-Мадэйкі, цяперашняга “прэзыдэнта” БЦР, а 
майго колішняга вялікага прыяцеля.

А. К[алодк]а
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сьВ. ПАм. ВОЛьГА ПАГУДА (сАКОВІч)
29 кастрычніка 2009 году ў Летуве 

памерла Вольга Пагуда, жонка дзеяча 
беларускага нацыянальнага антына-
цысцкага Супраціву Юльяна Саковіча. 
Яна не дажыла да свайго 94-годзьдзя 
два тыдні…

Юльян Саковіч загінуў ад рук поль-
скіх тэрарыстаў у чэрвені 1943-га. Тады 
ж акоўцы спрабавалі забіць і Вольгу, 
стралялі ў яе. Але ёй пашчасьціла 
выжыць. Вольга адна гадавала дачку, 
таксама Вольгу. На допытах у МГБ у яе 
пыталіся пра Беларускую незалежніц-
кую партыю, бо на іх менскай кватэры 
праходзілі партыйныя нарады. Прапа-
ноўвалі супрацоўніцтва, яна цьвёрда адмовілася. Пагражалі. Пасьля 
сьмерці Сталіна допытаў больш не было, затое была пільная сочка 
за домам, за ёй і дачкою. З хаты зьнікалі фотаздымкі, якія выкрадалі 
сэксоты…

Вольга Пагуда была вельмі таленавітай настаўніцай. Ня дзіўна, 
што яе вучні, што пасьля вайны апынуліся на Захадзе, згадвалі пра 
яе на старонках эміграцыйнага друку.

Сьветлая памяць!

Сяргей ёрш
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НА меНШчЫНе ЎШАНАВАЛІ 
ПАмЯЦь ІДЭОЛАГА БеЛАРУсКАГА 

НАЦЫЯНАЛьНАГА АНтЫНАЦЫсЦКАГА 
сУПРАЦІВУ ВІНЦЭНтА ГАДЛеЎсКАГА
24 сьнежня 2009-га адбылося не-

калькі акцый памяці ідэолага беларус-
кага нацыянальнага антынацысцкага 
Супраціву ксяндза Вінцэнта Гадлеўс-
кага. Нагадаем, увечары 24 сьнежня 
1942 году нацысцкія каты расстралялі 
Гадлеўскага ў трасьцянецкім лесе пад 
Менскам. Доўгі час абставіны яго сь-
мерці не былі вядомыя і толькі ў канцы 
2001 году былі адшуканыя нямецкія 
дакумэнты, якія пралівалі сьвятло на 
гэта. Тады ж у трасьцянецкім лесе 
адбылася і першая акцыя памяці, на 
якую ў засьнежаным лесе сабралося 
некалькі дзесяткаў маладых людзей. 

Актывісты кампаніі “Эўрапейская 
Беларусь” вывесілі бел-чырвона-белыя сьцягі на мосьце над Парты-
занскім праспэктам у сталіцы.

Актывісты аргкамітэту па стварэньні партыі “Беларуская Хрысь-
ціянская Дэмакратыя”, руху “За Свабоду”, “Правага альянсу”, руху 
салідарнасьці “Разам”, “Вольнай моладзі” сабраліся ў трасьцянецкім 
лесе каля крыжа, усталяванага летась у памяць пра ксяндза Вінцэн-
та Гадлеўскага. Яны паклалі да яго кветкі, запалілі сьвечкі і ўзьнялі 
бел-чырвона-белы сьцяг. Перад прысутнымі прамаўлялі Віталь Ры-
машэўскі, Юрый Карэтнікаў, Вячаслаў Сіўчык ды іншыя. 

“Постаць  В інцэнта 
Гадлеўскага несправядліва 
недаацэненая сучасьніка-
мі, — кажа Ю. Карэтнікаў. 
— Ён фактычна зьяўляўся 
ідэолягам новай хвалі на-
цыянальнага аддраджэ-
ньня. Гадлеўскі рыхтаваў 
узброенае антыфашысц-
кае паўстаньне. Менавіта 
гэтым можна патлумачыць 
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хуткі яго арышт і сьмяротнае пакараньне. Жыцьцёвы шлях Гадлеўскага 
мусіць дасьледавацца гісторыкамі, вывучацца ў школах. Пра яго трэба 
здымаць мастацкія фільмы”, − лічыць Юры Карэтнікаў.

Адзначым, што апошнюю акцыю здымалі на відэакамеру людзі 
ў цывільным, але ніякіх перашкодаў актывістам спецслужбы не 
чынілі.

НА ВЯЛеЙШчЫНе ПРАЦЯГВАеЦЦА 
ВАЙНА з ПАмЯЦьЦю ПРА 
РАсьЦІсЛАВА ЛАПІЦКАГА

Вайна з памяцьцю пра Героя антысавецкага Супраціву Расьціслава 
Лапіцкага працягваецца на Вялейшчыне. Мэмарыяльныя крыжы на 
месцы расстрэлу кіраўніка мядзельска смаргонскай кансьпірацыйнай 
маладзёжнай антысавецкай арганізацыі зьнішчаюцца, але зьяўляюцца 
зноў і зноў. 

У пачатку кастрычніка 2009-га вялейскі суд аштрафаваў актывістаў 
дэмакратычнага руху Аляксея Сюдака, Ўладзіміра Малярчука і Алеся 
Наркевіча за “правядзенне несанкцыянавага мітынгу” падчас усталя-
ваньня крыжоў памяці Расьціслава Лапіцкага і ўсіх ахвяраў савецкіх 
рэпрэсій ва ўрочышчы Чырвоны Беражок.

У другой палове лістапада 2009-га невядомыя зноў паставілі крыж, 
які неўзабаве быў спілаваны. 

БелаПАН нагадвае, што ў канцы красавіка 2008 году на месцы рас-
стрэлу Лапіцкага быў зьнішчаны памятны камень, а 10 верасьня 2009 
года мясцовыя ўлады дэмантавалі з гэтага месца тры мэмарыяльныя 
крыжы. На іх былі прымацаваны шыльдачкі з надпісамі: “Расьціслаў 
Лапіцкі (1.ІХ.1928 —28.Х.1950). Змагар за незалежнасьць Беларусі”, 
“Ахвярам рэпрэсій ад грамадзкасьці Смаргоні” і “Героям Беларусі”. Усе 
крыжы вышынёй прыкладна чатыры метры былі зробленыя мясцовымі 
актывістамі і асьвечаныя.

У ПАВАеННАЙ БссР ПРАВОДзІЛІсЯ 
мЭДЫчНЫЯ ДОсьЛеДЫ НАД ДзеЦьмІ? 

У кастрычніку 2009-га доктар навук, прафесар Марат Краўцоў за-
явіў, што ў дзяцінстве над ім і групай іншых “дзяцей ворагаў народу” 
праводзіліся мэдычныя досьледы. Як паведамляе Еўрарадыё, бацьку 
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Краўцова расстралялі ў 1939 годзе без суда і сьледства. Апошнім 
часам пагоршыўся стан здароўя Марата Васільевіча, і ён вырашыў: 
надыйшоў час зрабіць прызнаньне. 

Марат Краўцоў: “Маю маці забілі ў вайну, пасля вайны мяне адра-
зу накіравалі ў дзіцячы дом. Дзіцячы дом быў як калёнія агульнага 
рэжыму на сёньня. Парадкі такія самыя. У тым доме былі дзеці так 
званых “ворагаў народу”. Гэта ў каторых бацькі “ворагі народу” былі. 
І мой бацька, значыць, таксама.

Аднаго дня зьявіліся трое мужчынаў і зрабілі адбор. Чалавек 
10-12. Я прачнуўся — дзе мае сябры? Ад мяне не схавацца было, 
мы там усе закуткі ведалі. Дык я іх знайшоў у лазьні. Куды вас? А 
вось, у Віцебск. Дык гэта ж мае сябры, і я паеду! Адзін з мужчынаў 
на гэта паблажліва: ну калі хочаш, дык давай. Завезьлі нас у Віцебск 
у дыспансер і там абпраменілі галаву. Па 200 рэнтген далі.Экспе-
рыменты ладзіліся над дзецьмі. Для таго, каб выявіць, як дзейнічае 
радыяцыя”. 

Пасьля дзеці хадзілі па дзіцячым доме ў жоўтых шапачках — ва-
ласы павылазілі… 

Летась Марат Краўцоў зьвяртаўся ў віцебскае ўпраўленьне аховы 
здароўя з запытам пра дэталі гэтага экспэрыменту, каб належным 
чынам скарэктаваць сваё лячэньне. Але яму адказалі: пра такія экс-
пэрыменты зьвестак няма.   

Прафэсар Краўцоў памятае, што дзіцячы дом, пра які ішла гаворка, 
быў у 80 кіламетрах ад Віцебску. Ён амаль нічога ня ведае пра лёс сваіх 
сяброў. За даўнасцю часу шмат дэталяў ужо сьцёрліся з памяці. 

ПРА КАНЦЛЯГеР НКВД У 
НАВАГРАДКУ, 1944-1947 ГГ.

Аляксандар Татаранка, дасьледчык з Баранавічаў, аўтар кнігі “Не-
дозволенная память: Западная Беларусь в документах и фактах, 
1921-1954” (Санкт-Петербург, 2006)* агучыў сваё адкрыцьцё канцля-
гера НКВД у Наваградку на папулярным беларускім партале tut.by.** 
Паколькі наклад кнігі А. Татаранкі невялікі, дык найбольшы рэзананс 
гэтая сенсацыйная інфармацыя атрымала якраз у ліпені 2009-га.

*Рэцэнзію на яе гл.: “БР”, 2008, № 1(5), б. 155-160.
**Лашкевич К. Исследователь: Для расправы над белорусами-”западниками” 
НКВД использовало немецкие концлагеря // tut.by, 2009, 28 ліпеня; http://news.
tut.by/143528.html
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Вось што распавёў Татаранка: “Падчас працы над матэрыялам я 
прыехаў у Навагрудак. Мясцовыя паказалі мне на помнік з надпісам: 
“У гады Вялікай Айчыннай вайны тут загінула 80 тысяч чалавек”. Калі 
паставілі — ніхто не памятае. Адкуль узялі такую лічбу? Гавораць, 
быў канцлягер. Я выйшаў на айчынных і нямецкіх дасьледчыкаў, пе-
раканаўся, што нацысцкага канцлягера для савецкіх ваеннапалонных 
там не было.

Пачынаю адпрацоўваць версію далей і знаходжу сьведку, сям’я 
якога перабралася ў Навагрудак у жніўні 1944-га. Месяца тры яго ад 
нас хавалі, але ў выніку ўдалося паразмаўляць з гэтым чалавекам 
і запісаць яго аповед на дыктафон. Пра лягер НКВД, які зь ліпеня 
1944-га па 1947 год базаваўся на месцы цяперашняга будынка 
навагрудзкага ГРАУС, ён ведае з аповедаў бацькі. Паводле слоў 
суразмоўцы, па самых сьціплых падліках у яго браму загналі болей 
за 35 тысяч чалавек — настаўнікаў, лекараў, журналістаў, салдат 
і афіцэраў Беларускай краёвай абароны, дый проста рабочых, які 
працавалі пры немцах. Кожную ноч з-за высокіх сьценаў з калючым 
дротам даносіліся жахлівых крыкі тых, каго катавалі… Вядомыя вы-
падкі, калі ў Навагрудак прыганялі габрэяў, якім удалося зьбегчы зь 
Мінскага гета… Доўгажыхар назваў і тры месцы масавых расстрэлаў 
зьняволеных войскамі НКВД.

Ёсьць зьвесткі пра існаваньне падобных Навагрудзкаму лягероў 
на базе нацысцкіх — у Калдычэва, Лясной і Ваўкавыску…”.

сПЭЦЫФІчНЫ РАсІЙсКІ 
ФОНД зАПЛАНАВАЎ КНІГУ ПРА 
ПАЎсЯДзёННАсьЦь “ВАЙНЫ 
ПАсьЛЯ ВАЙНЫ” Ў БеЛАРУсІ

Спэцыфічны расійскі фонд “Историческая память” запланаваў 
кнігу пра паўсядзённасьць “вайны пасьля вайны” ў Беларусі. Падобныя 
кнігі таксама будуць прысьвечаныя краінам Балтыі і Ўкраіне. Адна зь 
іх ужо зьявілася: Повседневность террора: Деятельность наци-
оналистических формирований в западных регионах СССР. Кн. 1. 
Западная Украина, февраль — июнь 1945 года / Фонд «Историческая 
память»; Сост. А. Дюков и др. — Москва, 2009. — 232 с.

Гэтыя кнігі складаюцца са штодзённых аператыўных зводак Галоў-
нага ўпраўленьня па барацьбе з бандытызмам НКВД — МВД СССР, 
якія захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве Расійскай федэрацыі.
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АмАЛь чВЭРЦь РАсстРАЛЯНЫХ 
НКВД У КАтЫНІ АФІЦЭРАЎ ПОЛьсКАЙ 

АРмІІ БЫЛІ БеЛАРУсАмІ 

Амаль чвэрць расстраляных НКВД у Катыні афіцэраў польскай 
арміі былі беларусамі. Пра гэта заявіў кандыдат гістарычных навук, 
дасьледчык савецкіх рэпрэсій у Беларусі Ігар Кузняцоў 11 сьнежня ў 
Менску падчас дыскусіі, прысьвечанай 70-годзьдзю пачатку Другой 
сусьветнай вайны.

Гісторык сьцьвярджае, што з 4421 афіцэра польскай арміі, расстра-
лянага НКВД у Катыні пад Смаленскам у красавіку-траўні 1940 году, 
1059 зьяўляюцца беларусамі. Паводле яго слоў, калі да гэтай лічбы 
далучыць ахвяраў Катыні — габрэяў і палякаў з Заходняй Беларусі, 
то агульная колькасьць расстраляных пад Смаленскам афіцэраў 
польскай арміі — выхадцаў з Беларусі — можа скласьці каля 2 тысяч 
чалавек, паведамляе БелаПАН. 

Гісторык адзначыў, што на 2010 год прыпадае сумная дата — 70-
годзьдзе расстрэлаў афіцэраў польскай арміі НКВДыстамі.

чАРГОВАЯ сПРОБА РЭАБІЛІтАЦЫІ 
ПАЭтКІ ЛАРЫсЫ ГеНІюШ 

Беларускія літаратары зь Беларусі і Польшчы падпісалі ліст да 
генпракурора Беларусі з хадайніцтвам пра рэабілітацыю славутай 
паэткі Ларысы Геніюш.

Ліст быў складзены падчас літаратурнага сэмінару “Бязьмежжа”, 
які праходзіў 18-19 сьнежня ў Новым Ляўкове Гайнаўскага павету. 

У лісьце гаворыцца, што “у наступным, 2010 годзе, Беларусь буд-
зе адзначаць 100-годзьдзе сваёй легендарнай паэткі і грамадзянкі 
Ларысы Геніюш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 году. Рэабілітацыя 
Ларысы Геніюш і вяртаньне ёй беларускага грамадзянства стала б 
першым сімвалічным сплачваньнем даўгоў беларускага грамадзтва 
перад гэтай мужнай, нязломнай жанчынай, сапраўдным патрыётам 
сваёй Радзімы”, паведамляе Радыё Рацыя.



162

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

У ВІЦеБсКУ зАВЯЛІ КРЫмІНАЛьНУю 
сПРАВУ зА ЎстАЛЯВАНьНе КРЫЖОЎ НА 

месЦЫ мАсАВЫХ РАсстРЭЛАЎ 

У канцы сьнежня 2009-га старшыня Віцебскай абласной суполкі 
БНФ Кастусь Смолікаў атрымаў позву ў суд Віцебскага раёну. Паводле 
рашэньня пракуратуры супраць яго завялі крымінальную справу за 
ўсталяваньне крыжоў на месцы масавых расстрэлаў каля вёскі Паляі 
пад Віцебскам.

Драўляныя крыжы ў гэтых мясьцінах віцебскія грамадзкія актывісты 
ставілі яшчэ з 1990-х гадоў. Сёлета ўвосень памятныя сымбалі нехта 
зьнішчыў, і супрацоўнікі міліцыі цьвердзяць, што вінаватых знайсьці 
немагчыма.

29 кастрычніка сябры Партыі БНФ, руху “За Свабоду”, прадстаўнікі 
іншых грамадзкіх аб’яднаньняў паставілі на ўзьлеску каля Паляёў пяць 
новых драўляных крыжоў. Пра гэта актывісты паведамілі старшыні 
Варонаўскага сельскага выканкаму Юрыю Восіпаву — каб мясцовыя 
ўлады таксама не абыходзілі ўвагай самаробны мэмарыял у памя-
ць пра загіблых у 1930-50 гады землякоў. Аднак чыноўнік прыгразіў 
Кастусю Смолікаву судом і зьвярнуўся з заявай у пракуратуру, каб 
актывіста пакаралі.
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“БУЛьБАШЫ — ГЭтА І Не ПАЛІЦАІ, 
І Не ПАРтЫзАНЫ…” 

У лістападзе 2007-га ў цягніку Менск — Львоў разгаварыўся з 45-
гадовым жыхаром Столінскага раёну, які вяртаўся з заробкаў. Най-
больш гаварылі пра вайну, пра тое, за каго ж ваявалі на беларускім 
Палесьсі тыя таямнічыя “бульбаўцы”, пра якіх нямала згадак у савецкіх 
дакумэнтах. Ну і пачуў цікавую версію. Дасылаю запіс той кароткай 
размовы з сынам “істрабка”.

— Хто такія бульбаўцы?
— Бульбашы? Гэта нашы, мясцовыя.
— Украінцы?
— Не.
— беларусы?
— Беларусы.
— І чым яны займаліся?
— Як вам сказаць… Гэта і не паліцаі, і не партызаны. І не за не-

мцаў, і не за саветаў. Яны маглі быць трохі партызанамі, але і жыць 
у вёсцы.

У нас была моцная групоўка — Мацюхі, Мацюхоўская. Яны пачалі 
дзейнічаць у 1943-44 гадах. У Столінскім раёне, суседніх раёнах, пад 
Дубровіцай. Грошы свае хацелі выпусьціць, на Ўкраіне. У Беларусі ў 
іх не выходзіла, а на Ўкраіне былі сувязі.

Найбольш актыўны пэрыяд дзейнасьці — 1947-50 гады. Яны тры-
малі пад сваім кантролем вялікія раёны, зь імі не маглі саўладаць. 
А пасьля іх разьбілі. І самі вінаватыя ў гэтым, бо пачалі рабаваць, 
зьдзекавацца, забіваць камсамольцаў… А ў кожнай вёсцы быў “па-
мочнік участковага”…

— Стукач?
— Не, памочнік. Пабралі многіх. Узялі і судзілі Мацюха. 
— А гэта камандзір той групоўкі?
— Так. Ён з маёй вёскі Р. родам. Адсядзеў, вярнуўся. Але сваякі яго 

не прынялі. Недзе зьехаў. Пару гадоў таму гаварылі, што ён памёр.
— ён “палітычны” быў?
— Так.
— Людзі, відаць, пакрыўджаныя на Мацюхоў?
— Не, ужо нічога няма.
— А іншыя атрады, акрамя Мацюхоў, былі ў вашых мясьцінах?
— Мацюху шмат групаў падначальвалася.
— А бандэраўцы ў вас там былі?
— Не, не было іх.

даслаў Алесь П.

ПОШТА
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ПРА “ФАНтАстА” з БАРЫсАВА 

Яшчэ ў 90-х спатыкаў у беларускай недзяржаўнай прэсе, але 
найперш у “Народнай волі”, допісы Алеся Шустоўскага з Барысава. 
А ў пачатку сьнежня сёлета на сайце гэтай газэты пабачыў ягоны 
артыкульчык “Калядная ноч”, прысьвечаны нападу “лесавікоў” на 
Навагрудак 25 сьнежня 1949 году!* Ня буду пераказваць гэтага брэду, 
можаце глянуць яго па спасылцы. Якраз сёлета “БР” пісаў пра спэца-
перацыю атрада “Чорнага Ката” ў Наваградку ў сакавіку 1948 г. і вось 
цяпер зьяўляецца гэты “дасьледчык беларускай мінуўшчыны”, які 
прыдумаў нейкую фантастычную дату і ўпарта перапісвае колішнюю 
эміграцыйную версію тых падзеяў. Дзіўна, што “Народная воля” гэта 
надрукавала.

CТ

*http://www.nv-online.info/by/29/300/4617/
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тЭЛеГРАмА ПРЭзЫДЭНтУ ПОЛьШчЫ 
Ў АБАРОНУ КсЯНДзА ВІНЦЭНтА 

ГАДЛеЎсКАГА, 1925 ГОД 
Цяжкі і пакутлівы лёс выпаў на долю беларусаў у ХХ стагодзьдзі. 

З аднаго боку гэта быў час калі зарадзілася і самавызначалася на-
цыя, зь іншага — калі прайшла крыжовым шляхам, была затаптана і 
зьняважана больш моцнымі нацыямі.

І адзін з такіх момантаў — гэта зараджэньне і станаўленьне бела-
рускага нацыянальнага касьцёла. Думаю, ня мае сэнсу пералічваць 
тыя цяжкасьці, у якіх гэта адбывалася. Але сам факт існаваньня бе-
ларускага касьцёла ў тыя крывавыя часы радуе і дае надзею. Яшчэ й 
сёньня вельмі часта можна пачуць, што каталіцызм — гэта “польская 
вера” і ўсе каталікі — “палякі”. І што беларуская мова, нібыта, упер-
шыню ў набажэнствы ўведзена ў наш час. Але многім ведама, што 
гэта далёка ня так. 

Гэтыя моманты замоўчвала савецкая гісторыя, пра іх неахвотна 
гаворыць і сёньняшняя афіцыйная навука. Але ў той час было шмат 
маладых каталіцкіх сьвятароў — сьведамых, сапраўдных беларусаў, 
вялікіх патрыётаў Беларусі. І часта дзяля Беларусі і беларускай мовы ў 
сьвятынях яны рызыкавалі кар’ерай і жыцьцём. Але ніколі не зракаліся 
сваіх каранёў. І такіх асобаў можна прывесьці вельмі шмат. 

У дадзеным выпадку хацеў бы прывесьці адзін архіўны дакумэнт, 
які адносіцца да асобы ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага (1888 — 1942). 
Гэта пасланая тэлеграма прэзыдэнту Польшчы (глядзі фотакопію). 

ДАЙДЖЭСТ
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У ёй простыя вернікі беларусы-католікі Жодзішскай парафіі просяць 
ім вярнуць іх сьвятара. Як бачым, ня толькі асобныя ксяндзы “сілай” 
уводзілі беларускасьць (як гэта сёньня можна пачуць ад некаторых 
асобаў), але і самі вернікі хацелі чуць Божае Слова ў беларускай мове 
і спрычыняліся да яе абароны.

У тэлеграме гаворыцца: 
“22 чэрвеня [1925 г.]нашага пробашча парафіяльнага жодзішскага 

Вінцэнта Гадлеўскага паліцыя ад нас забрала і ўвезла, каб навесьці 
паніку і страх на нас беларусаў католікаў за тое, што наш ксёндз 
Гадлеўскі стаў гаварыць у нашым касьцёле навуку ў нашай роднай 
мове. Просім і настойваем, каб Пан Прэзыдэнт зьлітваўся над 
беднымі беларусамі каталікамі і распарадзіўся вярнуць нам нашага 
Пастыра, якога ад нас сілай узялі. Парафіяне Жодзішскія”.

Алесь Адамковіч, 
westki.info

ЖАЎНеР АК: БеЛАРУсКІЯ ПАЎстАНЦЫ 
ХАДзІЛІ РАзАм з НАмІ

Украінскі журналіст Сяргей Лашчанка даўно піша на тэму антыса-
вецкай партызанскай барацьбы на Палесьсі, пра кантакты ўкраінскага 
і беларускага вызвольных рухаў. Матэрыялы для сваіх артыкулаў ён 
зьбірае падчас вандровак у Беларусь. На гэты раз Лашчанка надрука-
ваў цікавую гутарку з берасьцейцам Уладзімерам Леанюком, удзельні-
кам украінскага вызвольнага руху, які пасьля вайны быў рэпрэсаваны 
савецкімі ўладамі. Перадрукоўваем урывак, прысьвечаны беларускім 
паўстанцам.

“Магу распавесьці пра польскага партызана Станіслава Бурбу*. У 
турму яго пасадзілі ў 1952 годзе, г. зн. ён быў адным з самых зацятых 
баевікоў. Калі не памыляюся, яго група была апошняй у Гродзенскай 
вобласьці. 

Прывезьлі яго зьбітага, акрываўленага — відавочна, што “апра-
цавалі” пры затрыманьні. У “амерыканцы” мы зь ім жылі амаль два 
месяцы. Наагул, паляк трымаўся добра…

Бурба ваяваў доўга, гадоў дзесяць. Усю вайну і паваенныя гады 
— да 1952 году. Пачаў ён сваю вайну ў дваццацігадовым узросьце, а 
на момант арышту яму было каля трыццаці. Пасьля яго расстралялі, 
відаць, было за што. Усіх, каго затрымлівалі на тэрыторыі Беларусі, 
расстрэльвалі ў Мінску і толькі ў Мінску. А ўкраінскіх паўстанцаў рас-
стрэльвалі толькі ў Кіеве.

…Дарэчы, я пытаўся ў бурбы — ці не кантактавалі яны зь бела-
рускімі паўстанцамі? ён мне сказаў, што кантактавалі, і не раз. 
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—Можа ў іх былі нейкія сумесныя акцыі?
—Думаю, так. бурба гаварыў: “яны хадзілі разам з намі”, але 

дэталі ня згадваў. Аднак, зь яго словаў атрымлівалася, што гэта было 
не ў 1952 годзе, а значна раней. А пасьля альбо беларусы раней 
спынілі барацьбу, альбо проста дзейнічалі асобна ад палякаў.

…Ужо ў Інце я сустрэў хлопца, які праходзіў па адной справе з 
Бурбам. Яго асудзілі на цэлых 25 гадоў! Ён распавёў, што судзілі іх у 
Гродне, і ён ведаў, што Станіслаў Бурба адмовіўся пісаць хадатайства 
аб памілаваньні. Хаця яму гэта і прапаноўвалі”. 

Лащенко С. “Эти боевики из Армии Крайовой сочувствовали 
УПА...» // http://crimchanin.ru/main/news/117820

*Зьвестак пра ўдзельніка польскай Арміі Краёвай Станіслава Бурбу выявіць 
няўдалося. Адшукалася толькі згадка пра байца абводу № 10 АК у Сапоцкінскім 
раёне Гродзенскай вобласьці капрала Вацлава Станіслававіча Бурбу, 1915 г. н. Ён 
быў арыштаваны вясной 1946 г. Гл.: NKWD o polskim podziemiu. 1944 – 1948. 
Konspiracja polska na Nowogrodczyz’nie i Grodzien’szczyz’nie. — Warszawa, 1997, 
s. 141-142.
Калі ўдасца знайсьці пацьверджаньне, што і Станіслаў Бурба партызаніў у 
Сапоцкінскім раёне, атрымаецца, што беларускія паўстанцы дзейнічалі каля 
мяжы з Польшчай. — “БР”.

У ПАВАеННЫм мІНсКУ Ў КАНЦЫ 1940-Х 
ІШЛА сАПРАЎДНАЯ тАЙНАЯ ВАЙНА з 
БЫЛЫмІ НЯмеЦКІмІ ПАсОБНІКАмІ 

“Толькі пасьля вайны, у 1948 годзе, Клаўдзію Андрэеву “расшыфра-
валі” — і яна была афіцыйна залічаная ў аддзел контрвыведкі 22-й 
гвардзейскай бамбардзіровачнай авіяцыі. Наўпрост адтуль малодшы 
лейтэнант Андрэева паступіла ў распараджэньне АКР МГБ СССР па 
Беларускай вайсковай акрузе. У паваенным Мінску тым часам ішла 
сапраўдная тайная вайна з былымі нямецкімі пасобнікамі, паслуга-
чамі. У тым жа серадовішчы спрабавалі вербаваць сваю агентуру і 
спэцслужбы ЗША, адначасова робячы стаўку на рэпатрыянтаў, якія 
вярталіся дахаты з-за мяжы. Прынамсі, ніхто з варожых агентаў і 
дзеячоў антысавецкага падпольля, якія лічылі сябе спецамі ў кансь-
пірацыі, так і не распазнаў у сімпатычнай дзяўчыне ардэнаносную 
франтавічку, афіцэра вайсковай контрвыведкі”.

Романов А. Офицер контрразведки // СБ, 2009, 19 сьнежня, № 241.



168

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

ПОБАч сА стАЛІНЫм
Гэты здымак часам друкаваўся абрэзаным. Магчыма таму, што там, 

недалёка ад “таварыша Сталіна”, затаіўся “вораг народу” — Дзьмітрый 
Касмовіч. У гады вайны ён супрацоўнічаў зь нямецкімі акупантамі і 
адначасова ўдзельнічаў у беларускім нацыянальным супраціве, у 
паваенны час быў заўважнай постацю беларускай палітычнай эмігра-
цыі. Дарэчы, беларускія эмігранты ведалі пра тое фота, а некаторыя 
выданьні нагадвалі Касмовічу пра яго…

17 верасьня 2009 году “СБ. Беларусь сегодня” надрукавала арты-
кул нейкага Віктара Ўладзімірава “Дакумэнтальная карціна эпохі”, які 
быў праілюстраваны згаданым здымкам. Вялізным, добрай якасьці.1 
На ім можна без праблемаў разгледзець Дзьмітрыя Касмовіча — ён 
у правым верхнім куце, сярод дэлегатаў. Ад Сталіна яго адзьдзяля-
юць тры шэрагі дэлегатаў, у ліку якіх знакаміты дзеяч КПЗБ Сяргей 
Прытыцкі…

Нагадаем, Касмовіч быў дэлегатам Народнага сходу Заходняй Бе-
ларусі, які прайшоў у канцы кастрычніка 1939-га ў Беластоку. У складзе 
Паўнамоцнай камісіі Народнага сходу ён быў пасланы ў Маскву для 
ўдзелу ў сесіі Вярхоўнага Савета СССР і перадачы ёй рашэньня аб 
уваходжаньні Заходняй Беларусі ў Савецкі Саюз.2

3 лістапада 1939 г. сябры Паўнамоцнай камісіі сустрэліся ў Крамлі 
з І. Сталіным. Быў зроблены фотаздымак, які надрукавалі тагачасныя 
галоўныя савецкія выданьні, а беларускія газэты — не. Кожны беларус-
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кі прадстаўнік (у тым ліку і Касмовіч) атрымаў на памяць фотаздымак 
з подпісамі членаў Палітбюро.

Дз. Касмовіч, дарэчы, пакінуў успаміны пра тое спатканьне, як 
Сталін паціскаў яму руку, а ён, Касмовіч, перадаў крываваму дыктатару 
ліст з просьбай вярнуць з высылкі маці.3

1  Гэта быў перадрук са зборніка “Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…”. 
Верасень 1939 г. — 1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. — Мінск: 
Беларуская навука, 2009.
2 Склад Паўнамоцнай камісіі друкаваўся ў “Звяздзе” (30 кастрычніка 1939 
г., № 251) і перадрукоўваўся ў зборніку дакумэнтаў і матэрыялаў: “Борьба 
трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и 
воссоединение с БССР. Документы и материалы. Т. 2 (1929 — 1939 гг.). — Минск: 
Беларусь, 1972. Там згадваецца “…Д. Д. Касмовіч — настаўнік…” (б. 503).
3  Касмовіч Д. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 
58-60.
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