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АД  РЭДАКЦЫІ 
 
Тэма Беларускага Рэзыстансу (Супраціву ) ў ХХ стагодзьдзі была і застаецца важнай,  

актуальнай і што крыўдна— маладасьледаванай. Нешматлікія публікацыі беларускіх і 
замежных гісторыкаў, як правіла, асьвятляюць толькі асобныя яго эпізоды, але не даюць 
агульнай карціны. Дый зрабіць гэта на сёньняшні момант амаль немагчыма — доступ да 
адпаведных архіўных крыніцаў у  Беларусі абмежаваны. Аменавіта цяпер  трэба было б 
актыўна друкаваць дакумэнты-першакрыніцы, на якіх грунтаваліся б будучыя 
дасьледаваньні па гісторыі Беларускага Рэзыстансу . Адна з нашых задачаў — выправіць у 
лепшы бок гэтую сытуацыю. 

“Беларускі Рэзыстанс” — часопіс найноўшай гісторыі нашай краіны, які будзе 
прысьвечаны найперш Супраціву . Дакумэнты і лісты, успаміны і дасьледаваньні — усё, 
што дагэтуль пылілася ў прыватных і дзяржаўных архівах,у  Беларусі і за мяжой,  знойдзе 
месца на бачынах нашага выданьня. 
Часопіс заснаваны аднайменным незалежным выдавецтвам, якое толькі распачынае 

сваю дзейнасьць. Ягонай задачай зьяўляецца выданьне дакумэнтаў, дасьледаваньняў, 
успамінаў па гісторыі беларускага вызвольнага рухуХХ стагодзьдзя. Адначасова з 
кніжкамі, мы будзем выдаваць і квартальнік“ Беларускі Рэзыстанс”. 
Варта зазначыць, што сваімі папярэднікамі мы лічым шэраг эміграцыйных выданьняў, 

але найперш бюлетэнь “Дакуманты  і факты. Архіў Беларускага Вызвольнага Руху ”, які 
выдаваўся ў 1950-ыя ў Нью-Ёрку  і Таронта ды на сёньняшні дзень ужо не існуе. 
Наш часопіс доўга ішоў да чытача, бо  ідэя яго выданьня ўзьнікла яшчэ ў сярэдзіне 90-х,  

але рэалізацыя, па розных прычынах, неаднаразова адкладалася.За гэты час, на жаль, ня 
стала некалькіх вэтэранаў  вызвольнага руху, якія павінны былі ўзяць удзел у  нашым 
выдавецкім праекце. Але іх парады і прапановы тут улічаныя. 
Заклікаем усіх нашых карэспандэнтаў да актыўнай супрацы. Толькі разам мы зможам 

аднаўляць забытыя старонкі нашай славутай мінуўшчыны. 
 



ДАСЬЛЕДАВАНЬНІ 
 
Ян Матыс 

СПРОБЫ АРГАНІЗАЦЫІ БЕЛАРУСКАГА АНТЫСАВЕЦКАГА 
ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ НА БЕЛАСТОЧЧЫНЕ Ў 1944-45 гг. 

Імклівы наступ Чырвонай Арміі ў Беларусі напрыканцы чэрвеня 1944 г. прывёў да 
дэзарганізацыі ня толькі нямецкіх войскаў, але і беларускіх вайсковых фармацыяў. 
Некаторыя зь іх адыходзілі на захад, іншыя самарапускаліся альбо сыходзілі ў лясы з 
мэтай вядзеньня антысавецкай партызанскай барацьбы. Арганізацыю супраціву 
бальшавікам спрабавала ўзяць у  свае рукі падпольная Беларускаянезалежніцкая партыя 
(БНП). На Беласточчыне яе кіраўніком быў Іван Гелда,былы афіцэр  войска генэрал-маёра 
С. Булак-Балаховіча, камандзір  Беластоцкага беларускага батальёну.1 
Беластоцкі беларускі батальён павінен быў перайсьці ў Белавежскую пушчу амаль 

поўным складам. Менавіта такі загад яму  аддаў былы яго камандзір Іван Гелда, які 
напрыканцы чэрвеня 1944 г., разам зь іншымі беларускімі вайскоўцамі-сябрамі БНП, 
выйшаў з турмы гестапа (каля 20 беларускіх вайскоўцаў на чале з Гелдай былі 
арыштаваныя ў траўні 1944 г. па абвінавачаньні ў прыналежнасьці да БНП, але ніхто ў  
сяброўстве ў гэтай партыі не прызнаўся). Аднак яго ня выканаў новы камандзір батальёну 
Сяргей Матысік,які выступаў супраць партызаншчыны.  Аднак  ён не перашкаджаў 35% 
асабовагаскладу  аддзелу  ісьці ў Белавежскую пушчу.2 

  Яшчэ каля 15 жаўнераў у ліпені 1944-га былі загітаваныя ў партызанку  Алесем 
Асяцімскім і Міколам Грыцуком у  Ломжы, куды Матысік вывеў рэшту батальёну .  Яны 
рашыліся на пераход нямецка-савецкага фронту , каб дабрацца дародных мясьцінаў.  
Мікола Грыцук “меў намер  арганізаваць у  Белавежскай пушчы беларускі партызанскі 
атрад”. Але пра лёс ягонай групы нічога невядома.3 

 Сам жа Іван Гелда ў жніўні 1944 году  стаў камандзірам беларускага спэцыяльнага 
батальёну  “Дальвіц” ва Ўсходняй Прусіі, які, пад кіраўніцтвам абвэра, рыхтаваў для 
антысавецкай партызанкі камандны склад, падрыўнікоў і радыстаў. 
І ўсё ж ёсьць зьвесткі, што былыя беластоцкія “самаахоўцы” арганізаваліпартызанскі 

атрад, які нейкі час дзейнічаў у  Белавежскай пушчы. Эміграцыйны  пісьменьнік Юры 
Жывіца яшчэ напрыканцы 1940-х, на дакумэнтальнай аснове, напісаў аповесьць “Пушча 
шуміць” (Ляймэн, 1963). У ёй дзейнічаюць рэальныя асобы, частка якіх схаваная пад  
псеўданімамі. Паводле гэтай кнігі, беларускія самаахоўцы зь Беластоку , сапраўды, пайшлі 
ў Белавежскую пушчу . Імі былі захопленыя некалькі супрацоўнікаў “СЬМЕРШу ”, якіх, 
пасьля допытаў, яны зьнішчылі.4 Гэты партызанскі аддзел, нібыта, меў добрую сувязь і 

ведаў, што “ робіцца па ўсёй пушчы, па ўсім сьвеце”.  5 Партызаны зьдзейсьнілі тэракт, 
падарваўшы мінаю савецка-польскую камісію павызначэньні новай мяжы. 6 

 Верагодна, аддзел меў сваю базу  на савецкім баку  мяжы (напрыклад, бераставіцкія 
міліцыянты з 1944 г. вялі зацятую барацьбу  з дывэрсантамі і “ бандыцкімі групоўкамі”, якія 
мелі базы ў Белавежскай пушчы: Их профессия— быть на страже // Милицейский вестник  
(Горадня), 1999, № 12, 26 сакавіка). Паводле Жывіцы, пазьней гэтыя партызаны,  з 
дапамогай беларуса зь мясцовай камуністычнай адміністрацыі, які зрабіў ім новыя 
дакумэнты, легалізаваліся. Частка зь іх легалізавалася ў БССР, іншыя — на 

Беласточчыне.7 



Паводле яшчэ адной эміграцыйнай крыніцы, гэты партызанскі аддзел знаходзіўся ў 
беластоцкіх лясах толькі да 20 жніўня 1944 г. Пазьней партызаны жылі ў Беластоку , 
пакуль у  ліпені 1945 году  не перайшлі на тэрыторыю БССР, дзе ваявалі да лета 1949 г.8 
Дакладна невядома, з чым мог быць зьвязаны гэты пераход. Якраз у  пачатку  лета 1945-га ў  
Беластоку  зьявіўся старшыня ЦК БНП Усевалад Родзька, які мог адправіць згаданы  аддзел  
на ўсход дзеля наладжваньня сувязяў зь беларускім партызанскім рухам. 
Варта зазначыць, што ў 1944-45 гг. БНП арганізоўвала ў Польшчы сваю падпольную 

сетку  і сувязныя пункты, з дапамогай якіх павінны былі падтрымлівацца кантакты паміж 
незалежнікамі на Бацькаўшчыне і ў заходняй Нямеччыне ды Бэрліне. У адпаведнасьці з 
распрацаваным плянам Беларускай незалежніцкай партыі, галоўныя сілы беларускага 
антысавецкага партызанскага руху  павінны былі знаходзіцца ў  раёне Налібоцкай і 
Белавежскай пушчаў.9  17 чэрвеня 1945 г. у Варшаве адбылася кансьпіратыўная нарада 
дзеячоў БНП Ус. Родзькі, М. Шкялёнка, Ю. і Л. Луцкевічаў, Я. Пабяржына. У 
адпаведнасьці зь яе рашэньнямі, Шкялёнак быў накіраваны ў  Бэрлін, каб “ устанавіць 
сувязь зь беларускімі эмігранцкімі цэнтрамі”. Браты Луцкевічы заставаліся ў Варшаве, як 
сувязныяі адказныя за кансьпірацыйную кватэру. Родзька з групай з 10 чалавек-
дэсантнікаў “Дальвіца” перабраўся ў Беласток,  адкуль меркаваў устанавіць сувязь з 
дэсантнымі групамі, раней закінутымі на тэрыторыю БССР і з падпольлем АК. Пасьля 
гэтага Родзька спадзяваўся ўшчыльную заняцца арганізацыяй беларускага антысавецкага 
паўстанцкага руху.10 Аднак, паадных зьвестках, у  чэрвені11 , па другіх — у  ліпені12 , па 

трэціх — позьняй восеньню 1945 году13  Родзька і частка ягонай групы былі арыштаваныя 
савецкай дзяржбясьпекай у  Беластоку . У рукі чэкістаў патрапіў і маёр  Гелда, які ў 1946 г. 
быў павешаны ў Беластоку . Такім чынам была разгромленая частка беларускіх 

падпольных структураў у  Польшчы.14  Верагодна, яны былі часткова адноўленыя ў 
наступныя гады  пры ўдзеле былога кіраўніка СБМ Міхася Ганька, які ў другой палове 
1945 г. празЧэхаславаччыну  і Ўкраіну  са сваім аддзелам прыйшоў у  Белавежскую 
пушчу .15 
Паводле публікацыяў у  таронцкай газэце “Беларускі голас” (напрыклад, артыкул 

“Крывавыя ўгодкі” // БГ, 1977, № 258, кастрычнік), з канца 1945 г. да 1947 г. на 
Беласточчыне (у  Аўгустоўскіх лясах) знаходзіўся беларускі партызанскі атрад Івана 
Перагуда, які прыйшоў сюды зь Берасьцейшчыны. Ён, нібыта, наладзіў сувязь з беларусамі 
ў мясцовых органах улады і міліцыі ды  дапамагаў ім змагацца супраць польскай 
партызанкі. Варта зазначыць, што  згаданыя ўспаміны Перагуда былі перадрукаваныя ў 
беластоцкай “Ніве” (1995, 10 верасьня), але ў рэдакцыйным камэнтары, праўдападобна,  
гісторык Яўген Мірановіч бярэ пад сумніў іх праўдзівасьць. Паводле яго, “у дакумэнтах 
няма сьледу , што на Беласточчыне ў 1945—1947 гадах змагаўся з польскім падпольлем 
нейкі беларускі антыкамуністычны атрад, які прыйшоў сюды з-за керзанскай лініі”. У 
“Ніве” ад 3 сьнежня 1995 г.  Я. Мірановіч сьцьвярджае, што “ атамана Перагуда ніколі на 
Беласточчыне не было”. На гэты раз ён спасылаецца ня толькі на адсутнасьць зьвестак пра 
яго атрад у  дакумэнтах бясьпекі, міліцыі, адміністрацыі і партыйных органаў,але і 
польскага падпольля. Паводле таго ж “Беларускага голасу ”, на Бяляпадляшчыне нейкі час 
у  1948 г. (па іншых зьвестках — у  1945 г.) знаходзіўся партызанск і атрад Якуба 
Харэўскага, які таксама прыйшоў зь Берасьцейшчыны ды пасьля перайшоў групамі ў  
Заходнюю Нямеччыну . А ў Аўгустоўскіх лясах у  1944-45 гг. спыніўся атрад Язэпа Таўпекі,  



які перайшоў сюды пасьля баёў з савецкімі дэсантнікамі на Палесьсі. Ён таксама здолеў  
выйсьці ў Заходнюю Нямеччыну.16 
Таксама зьяўляецца спрэчнаю інфармацыя з кніг і Янкі Запрудніка “Беларусь на 

гістарычных скрыжаваньнях” (Менск, 1996), дзе ён піша, што “у першыя некалькі гадоў 
пасьля адваяваньня Беларусі Савецкай Арміяй  нацыяналістычныя сілы вялі тут збройны 
супраціў, як і ў суседніх Літве і Ўкраіне. У Белавежскай пушчы на Беласточчыне з 
камуністамі ваявала нацыяналістычная партызанская армія генэрала Кастуся Вітушкі”  (бб.  
117-118). Відаць, яна можа грунтавацца на эміграцыйных крыніцах. Напрыклад, часопіс 
“ Рух” пісаў: “Лясы Беласточчыны, а перадусім нетры Белавескай пушчы даюць сяньня 
ахову  і прытулак дзесяткам тысяч беларускіх партызанаў, былых жыхароў земляў 
Беласточчыны, што дзень і ноч непакояць ворага, стрымліваюць усякімі спосабамі 
прымусовае высяленьне і даюць помач і ахову  беларускаму сялянству па той і гэны бок 
лініі Кэрзона”.17  Лічба ў “ дзесяткі тысячаў” партызанаў выглядае фантастычнай. А 
эміграцыйны дасьледчык М . Залога сьцьвярджае, штоменавіта партызаны “Чорнага Ката” 
генэрала Вітушкі спынілі перасяленьне беларусаў з Беласточчыны ў БССР.18   У гэтых 
публікацыяхамаль няўлічваецца дзеяньне на Беласточчыне польскіх партызанскіх  
аддзелаў.  Менавіта супраць іх, а не беларускіх партызанаў, у  лістападзе 1944-га ў  
Беластоцкім ваяводзтве праводзілася буйнамасштабная антыпартызанская акцыя. У склад 
адмыслова сфармаванай Беластоцкай апэратыўнай групывойскаў НКВД увайшлі некалькі 
палкоў памежных і ўнутраных войскаў.19 
Цікавай крыніцай па дзейнасьці беларускага антысавецкага падпольля на Беласточчыне 

зьяўляецца інтэрвію камандзіра аднаго з аддзелаў УПА эміграцыйнай газэце 
“ Бацькаўшчына”. Дзесьці ў 1947 г. украінскія паўстанцы зьдзейсьнілі, пад выглядам 
аддзелу  АК, рэйд ва Ўсходнюю Прусію, і шлях іх праходзіў праз Беласточчыну . 

“У 1947 г. мы мелі сувязь зь беларускім вызвольным рухам цераз аднаго сьвятара ў 
усходняй частцы Беласточчыны, — распавядаў ананімны камандзір  УПА.. — Нашая 
разьведка паведаміла нас, што беларускія партызаны ўжо тады перайшлі адсюль у  БССР. 
Мы атрымалі тады некалькі адозваў беларускага вызвольнага руху  да насельніцтва, каб  
яно не пакідала родных земляў, пры гэтым выясьнялася правакацыя бальшавікоў. Іншыя 
былі зваротам да ахвіцэраўі жаўнераў варожых фармацыяў. Некалькі невялікіх беларускіх 
партызанскіх групаў яшчэ рэйдавалі ў Белавескай пушчы. Яны рабілі напады на 
бальшавіцкіх актывістых”.20  
Можна меркаваць, што Беласточчына і ў  наступныя гады  заставалася  рэгіёнам, празь 

які беларускі антысавецкі партызанскі рух падтрымліваў сувязі з эміграцыйнымі 
арганізацыямі. Тут, а таксама і ў іншых рэгіёнах ПНР, магла існаваць сетка сувязных 
пунктаў. Ускосна гэтую тэзу  пацьвярджаюць успаміны Міхася Зуя пра сваё жыцьцё на 
нелегальным становішчы ў Польшчы ў 1945-48 гг.21  ды лёс Язэпа Найдзюка, які 
пасьпяхова кансьпіраваўся ад дзяржбясьпекі ва Інаўроцлаве да 1963 г.22 
Зноў жа з эміграцыйных крыніцаў вядома, што яшчэ ў 1950-х гадах на Беласточчыне 

маглі дзейнічаць беларускія партызанскія і дывэрсыйныя групы.. Паводле ўспамінаў  
аднаго з беларускіх партызанаў, у   сакавіку 1949 г. аб’яднанымі сіламі беларускіх і 
ўкраінскіх партызанскіх аддзелаў быў зьдзейсьнены напад на Гайнаўку .23  Пазьней тое ж 
выданьне паведамляла пра пяць зьнішчаных у  чэрвені 1950 г. вайсковых цягнікоў і 

некалькі пашкоджаных мастоў на чыгунцы Берасьце — Беласток.24 Аднак зьіншых 
крыніцаў гэтыя факты пакуль не пацьверджаныя. 



Апошнія партызанскія групы дзейнічалі ва ўсходняй Беласточчыне яшчэ напрыканцы  
50-х гг. Паводле няпэўных дадзеных, складаліся яны з дэзэртыраў польскага і савецкага 
войска, і падтрымліваліся мясцовым насельніцтвам. У жніўні 1959 г. яны, нібыта, забілі 
польскага генэрала Генрыка Янкоўскага. Пасьля гэтага на ўсходняй Беласточчыне 
ўнутраныя войскі праводзіліантыпартызанскую акцыю, але беспасьпяховую. А 3 лістапада 

1959 г. у  баі з партызанамі заг інуў маёр польскага войска і 10 жаўнераў.25  
Паводле яшчэ адной эміграцыйнай крыніцы,  партызаны зьявіліся на Беласточчыне ў  

канцы зімы 1957-58 гг., “у  выніку  аграмаднай “ ачышчальнай” апэрацыі, праведзенай 
савецкімі войскамі ўнутранай бясьпекі на Беларусі”. Беларускія партызанскія групы, 
нібыта, былі прыціснутыя да мяжы з Польшчайі былі змушаныя яе перайсьці.26 
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Сяргей Ёрш 

У ПОШУКАХ АРХІВУ КАСТУСЯ ЕЗАВІТАВА 
Вядомы беларускі палітычны,  вайсковы і культурны дзеяч Кастусь Езавітаў з пачатку  

1920-х гг. да 1944 г. жыўу  Рызе, дзе сабраў вялікі прыватны архіў і бібліятэку . Найбольш 
каштоўная іх частка шчасьліва перажыла другую сусьветную вайну, павандраваўшы 
зЛатвіі ў Нямеччыну , але амаль бясьсьледна зьнікла ў першыя пасьляваенныя гады. 
Тэма пошуку  прыватнага архіва К.Езавітава неаднойчы  ўздымалася беларускімі 

дасьледчыкамі1. Аднак усе іх намаганьні спыняліся на факце яго (альбо яго часткі) 
знаходжаньня ў прыватных зборах шэрагу  беларускіх эмігрантаў. У гэтым артыкуле мы 
паспрабуем абагульніць усе вядомыя весткі пра архіў Кастуся Езавітава, прасачыць ягоны 
шлях з Латвіі ў Нямеччыну  і далей на Захад, акрэсьліць кола людзей,  якія мелі дачыненьне 
да яго захаваньня. 
У канцы чэрвеня 1944 г. К.Езавітаў быў у Менску  і прымаў удзел у  працы 

ДругогаЎсебеларускага кангрэсу . Пасля яго заканчэньня ён вярнуўся ў Рыгу. Кастусь 
Езавітаў жыў на ўскраіне латвійскай сталіцы ў прыгожай  вільле.   Уладзімер  Брылеўскі 
быў ці не апошнім, каго Езавітаў асабіста пазнаёміў са сваімі зборамі. Адбылося гэта летам 
1944 году . “Незадоўга перад сваім выездаму Нямеччыну  Канстантын Езавітаў паказваў 
мне сваю багатую бібліятэку , уякой было шмат рэдкіх старадрукаў. Кнігі стаялі ў вялікім 
пакоі на паліцах ад падлогі аж да столі. Выяжджаючы з Рыгі, Канстантын Езавітаў здолеў 

даволі шмат зь іх забраць з сабою”.2 
З Рыгі ў Нямеччыну  Езавітаў адплыў на караблі ў жніўні 1944-га. 3 У Бэрліне ён быў  

прызначаны прэзыдэнтам Беларускай Цэнтральнай Рады Радаславам Астроўскім на пасаду  
начальніка Галоўнага кіраўніцтва вайсковых спраў БЦР. Палкоўнік  К. Езавітаў, маючы  
такія паўнамоцтвы, вырашыў паспрабаваць выратаваць свой архіў і бібліятэку з Рыгі, якая 
яшчэ знаходз ілася пад кантролем нямецкіх войскаў. Гэтае заданьне ў кастрычніку  1944 г. 
атрымалі два маладыя выпускнікі Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі, дэсантнікі 
батальёну  “Дальвіц” Мікола Рулінскі і Філіп Давідчык. Праз Шаўляй і Лібаву  яны 
дабраліся да Рыгі, адкуль вывезьлі ў Бэрлін тры скрыні з дакумэнтамі, кнігамі і асабістымі 
рэчамі генэрала (падрабязна пра гэтую апэрацыю гл. у  рубрыцы “ Інтэрвію”). 
У лютым 1945 году , у адпаведнасьці зрашэньнем кіраўніцтва БЦР, пачалася частковая 

эвакуацыя з Бэрліну  супрацоўнікаў Рады, яе архіваў і каштоўнасьцяў. Першая група 
супрацоўнікаў БЦР на чале зь віцэ-прэзыдэнтам Юрыем Сабалеўскім 6 лютага 1945 г. 
выехала з Бэрліну ў Вэстфалію, у  г. Гёкстэр. Іншая група была адпраўлена ў г. Гіршаў 
(Баварыя). Астатнія сябры БЦР, у  тым ліку і Р. Астроўскі, заставаліся ў Бэрліне да 

сакавіка-красавіка 1945 году4. У Бэрліне затрымаўся і Кастусь Езавітаў, які меў ужо чын 
генэрал-маёра (яго ён атрымаў пастановай прэзыдэнта БЦР ад 12 студзеня 1945-га — За 
дзяржаўную незалежнасьць  Беларусі. Лёндан, 1960, б. 172). Са сваімі  супрацоўнікамі ў  
Гёкстэры ён падтрымліваў сувязь праз перапіску . Яна часткова захавалася і зь яе мы 
можам даведацца пратое, як там захоўваўся архіў Езавітава. 
Старшы лейтэнант Віталь Кажан 22 лютага 1945 году пісаў з Гёкстэру  ў Бэрлін да 

Кастуся Езавітава:  

“Паважаны Спадар  Палкоўнік!5 
Вельмі Вас, Спадару Палкоўніку , перапрашаю, што да гэтага часу нічога Вам не 

напісаў.  Прычына гэтаму — думаў, што  Спадар  Палкоўнік выехаў  з Бэрліна. Усе нашыя 



акты БКА, і як і рэчы Спадара Палкоўніка давезены і ўпарадку  перахоўваюцца на месцы  
нашага затрыманьня, значыць у Гохтэры над Вэзэрай...”6. 
Больш падрабязна пра тое, як і дзе перахоўваўся архіў Езавітава ямунапісаў начальнік  

канцылярыі ГКВС капітан Аляксей Васіленя. У рапартахад 23 лютага 1945 г. чытаем: 
“Кіраўнік філіі ГКВС у Вэстфаліі п.палк. Р у  ж а н ц о ў выехаў у Бэрлін, ндлт.С а н г а й 

л а - Станевіч зусім ня прыехаў у  Гэкстэр , памешканьня для канцылярыі няма. У сувязі з 
гэтым, праца філіі ГКВС не вядзецца. 
У адносінах да пэрсанальнага складу  працаўнікоў філіі ГКВС у Вэстфаліі,— паўторна 

прашу  пакінуць на працы ў філіі ндлт. К а ж а н а Віталія… 
Скрынкі з канцылярыяй філіі ГКВС,  і Вашым архівам,  знаходзяцца пад  маёй апекай і 

дапамога ндлт. Станевіча, у  часе перагрузак і перавозаў, будзе вельмі слабай”7. 
 
“Начальнік Канцылярыі   Гэкстэр , 23 лютага 1945 г. 
Галоўнага Кіраўніцтва 
Вайсковых Спраў 
БЦР 
 
К і р  а ў н і к у  
Вайсковых Спраў Б. Ц. Р. 
у Бэрліне 
 
Р а п а р т 
На №2051 
 
Даношу , што праца канцылярыі ГКВС зусім не вялася і цяпер не вядзецца дзеля таго,  

што часова затрымаліся мы  ў памешканьні школы  і ўсе рэчы ды  канцылярыя зложаны ў 
асобным пакоі, а скрынкі з Вашым архівам стаяць у калідоры. Распакавацца і разлажыцца 
канцылярыі няма дзе. Справа з памешканьнем для нас і канцылярыяў філіі БЦР нечаму 
адцягваецца. 
З мамэнту  раскватараваньня — праца канцылярыі ГКВС распачнецца і будзе вясьціся 

паводле Вашых указаньняў. 
 
/ —— / 
/А. Васіленя Адм. капітан/ 

Начальнік Канцылярыі.”8 
 
 
У сярэдзіне сакавіка 1945 г.  Віталь Кажан езьдзіў у  Бэрлін да Езавітава,але на старым 

месцы яго канцылярыі ўжо не было, яна знаходзілася ў іншым, пашкоджаным авіяналётамі 
будынку . Там ён і ўбачыў апошні раз беларускагагенэрала, пасьля чаго 21 сакавіка 1945 г. 
з цяжкасьцю вярнуўся ў Гёкстэр9. 
Кастусь Езавітаў выехаў  з Бэрліну  толькі каля 9 красавіка 1945 году  ў г. Фюрстэнвальдэ 

для правядзеньня тэрміновай хірургічнай апэрацыі. Езавітаў знаходзіўся ў бальніцы г.  
Фюрстэнвальдэ і толькі 20 красавіка змог выехаць у  Бад-Лібэнвердэ, але зь ім ужо быў 



ягоны ад’ютант і савецкі разьведчык Юрэвіч10, які яго і перадаў “Сьмершу ”. 24 красавіка 
1945 г. Кастуся Езавітава перавезьлі ў г. Заган, адкуль пасьля — у  Маскву, на Лубянку ”11. 
Ад’ютант К.Езавітава (ён жа тайны супрацоўнік савецкай разьведкі) Юрэвіч пісаў у  

сваёй справаздачы, што “ большасьць супрацоўнікаў БЦР выехалі ў гор .Гёкстэр 
(Вэстфалія) разам з архівамі… Асноўныя архівы БЦР і Остміністэрства па беларускіх 
справах 10 красавіка г.г. [1945-га — С.Ё.]  на аўтобусах былі адпраўлены ў в.Эйнеборн 
(Цюрынгія — апошняя станцыя чыгункі Мюнхэн — Бэнсдорф). Канфіскаваныя мной у  
кіраўніка вайсковага ўпраўленьня БЦР дзьве папкі з загадамі і іншымі дакумэнтамі па 
Беларускаму легіёну , атаксама яго асабістыя архіўныя дакумэнты былі здадзеныя ў аддзел 
контрразьведкі  “Сьмерш” у  гор .Заган (пад Бэрлінам)”12. Праўдападобна, менавіта 
захопленыя Юрэвічам дакумэнты К.Езавітава і складаюць цяперфонд 383 “Галоўнае 
ўпраўленьне вайсковых спраў Беларускай Цэнтральнай Рады ў Бэрліне. 1942—1945 гг.” 
Нацыянальнага архіву  Рэспублікі Беларусь. У 1990-ыя яны былі перададзеныя туды з 
архіву  КДБ РБ. 
Іншая частка архіву  генэрала Езавітава была вывезеная на Захад. 
Эмігрант Уладзімер  Брылеўскі пісаў на чужыне пра архіў генэрала Езавітава: “У 

Нямеччыне, калі ён быў цяжка хворы… кнігамі заапякаваўся адзін зьбеларускіх дзеячоў 
Аляксей Сянькевіч, які і прывёз іх з сабой у  ЗША. Нажаль, бясцэнныя кнігі Канстантына 
Езавітава і па сёньняшні дзень захаваныяад беларускага грамадзтва і не 
вырарыстоўваюцца”13. Брылеўскі ўдакладняе, што  сярод кнігаў Езавітава было “шмат 
рэдкіх старадрукаў”. Іх лёс і сёньняшняе месцазнаходжаньне невядома. 
Эміграцыйны бюлетэнь “Вольнае слова”, які выдаваўся ў Заходняй Нямеччыне, яшчэ ў 

красавіку  1949 году  пісаў, што, сапраўды, частка архіўных збораў Езавітава ў Гёкстэры 
трапіла ў рукі Аляксея Сянькевіча і Анатоля Шкуткі. Аўтарам гэтага рэдакцыйнага 
артыкула быў, праўдападобна, Мікола Панькоў.Ён удакладняў, што сярод гэтых 
матэрыялаў былі і падрыхтаваныя да друкуяшчэ ў міжваенны час Езавітавым, Сахаравым 
кнігі “Каляндар  беларускае прэсы” і “Даведнік працаўніка друку ”14. Гэта  пацьвярджаецца  
іўспамінамі Л.Галяка. 
Аляксей Васіленя пісаў 25 жніўня 1949 г. Панькову  з Аўстраліі ў Заходнюю  

Нямеччыну: “Што да архіву  Езавітава, дык Шкутка можа найменш ускубнуў зь яго. 
“Парадкавалі” яго Астроўскі, др. Манькевіч [трэба — Мінкевіч — С.Ё.] і ПётраОрса, можа 
трохі Сянькевіч, а памагалі ім хлопцы, якія там жылі: Занкавіч, Маеўскі, Ігнатовіч і Алег  
(прозьвішча ня ведаю). Ужо ў Ватэнштэце ў гэтых хлапцоў я знайшоў на стале пару 
журналаў з архіву й пасьля пераслаў Вам. На маё пытаньне ў гэтай справе яны вельмі 
неахвотна й вымінаюча адказвалі. Аб тым, што архіў “парадкавалі”, сказаў мне ў свой час 
П.Орса. Каб была магчымасьць, дык Шкутка яго, напэўна, забраў бы, бо ў 1946—1947 гг. 
ён часта ўспамінаў пра яго й пару  разоў езьдзіў туды”15. 
Пытаньне з тым, што ж сталася з архівам генэрала Езавітава напрыканцы вайны  і ў  

першыя пасьляваенныя гады  высьвятляюць успаміны былога сябры БЦР Лявона Галяка. У 
1945 г. ён таксама быў  эвакуіраваны ў Гёкстэр. У пачаткукрасавіка 1945 г.  нямецкія ўлады  
аддалі загад БЦР выехаць з Гёкстэру на ўсход. Па ўспамінах Л.Галяка, на месцы засталіся 
М .Мінкевіч і П. Орса з сем’ямі.На грузавыя аўтамашыны былі пагружаныя толькі архівы 
БЦР, а “ дзьве вялікія скрыні з архівам і кнігамі генэрала К.Езавітава, які перадаў іх пад  
апеку  БЦРады, калі Рада выяжджала з Бэрліну ” былі пакінуты пад нагляд Мінкевіча. 



“Вялікі куфар  з прыватнымі рэчамі ген. Езавітава” узяў з сабой Аляксей Васіленя. Такім 
чынам у  пачатку  красавіка 1945-га архіў К.Езавітава быў падзелены на дзьве часткі. 
Як сведчыць Галяк, транспарт БЦР спыніўся ў  вёсцы  Шнайдлінгэн. Для гісторыі ён 

занатаваў наступнае: “Усе архівы Рады перанесьлі ў памешканьне нячыннай, дзеля 
нястачы піва, півярні й там перагледзелі іх са Шкуткам. Многа непатрэбнага папалілі, а 
рэшту  Шкутка злажыў у  некалькі скрынак для далейшага перахаваньня… 
Адчынілі таксама куфар  ген. К.Езавітава,  што быў на перахаваньні ў А.Васілені.  

Знойдзены там пісталет быў недзе зак інуты. У куфры быў таксама вельмі цікавы матэрыял 
да біаграфічнага слоўніка,  над якім Езавітаў працаваў.. Усе абуткавыя й касьцюмныя  
вартасьці засталіся надалей на перахаваньні А. Васілені, матэрыял да біяграфічнага 
слоўніка і іншыя дакуманты  забраў А. Шкутка. Прыпамінаю, што быў там вельмі цікавы 
матэрыял аб Антоне Луцкевічу , напісаны адным із ягоных сыноў. 
У тым-жа куфры аказаліся й матэрыялы аб Кангрэсе, па якія я езьдзіў у Бэрлін, і зь якімі 

мяне Езавітаў “ вадзіў за нос”. Знойдзеныя кангрэсавыя матэрыялы я забраў…”16. 
Гёкстэр  трапіў пад акупацыю заходніх саюзьнікаў і беларускія дзяячы працягвалі там 

жыць і па заканчэньні вайны. У лютым 1946 году  да іх зь лагеру  ДП у  Ватэнштэце 
(ангельская зона акупацыі Нямеччыны) прыехалі Лявон Галяк і Анатоль Шкутка, якія 
хацелі “паглядзець, што сталася з бібліятэкай і архівам К.Езавітава”. 

“Частка Беларусаў жыла прыватна, а частка ў польскім лягеры…, — піша Галяк. — 
Мінкевічы, Астроўскія, Каракулькі жылі прыватна, Орсы й Г.Палуйчык— у лягеры… 
Моладзь… заняла памешканьне прызначанае для рэчаўЦэнтральнай Рады, у  дадатак да 
памешканьня ў школе. Гэтым памешканьнем быў пусты магазын, пусты дзеля нястачаў у  
часе вайны й знайходзіўся на рынку , называўся Памэля. Туды перад ад’ездам з Гэкстэру 
былі перанесеныя скрынкі з архівам і кнігамі К.Езавітава, якімі мелі апекавацца Пётра 
Орсай Мінкевіч. Калі мы агледзелі гэта пасьля прыезду  ў Гэкстэр , дык частка матэрыялаў 
была ўжо расьцягнутая па рукох і кнігі зь пячаткамі ціподпісам Езавітава спатыкаліся ў 
памешканьнях нашых людзей. На нашую просьбу  Орса абяцаў заапекавацца рэштай больш 
старанна. Забраць з сабою ня мелі магчымасьці, бо на багаж рэчаў ня прыймалі. Калі мы  
выказалі ахвоту  забраць частку  з сабой, як ручны багаж і прасілі толькі П.Орсу  дапамагчы  
ў знаходзе нейкай фурманкі для дастаўкі на станцыю, дык Орса пачаў тлумачыць, што ў  
гэтым небясьпека для ўсіх іх, калі выясьніцца, што яны маюць нештазь нейкім архівам”17. 
Людзей гэтых ужо няма ўжывых. Памерлі Панькоў і Галяк. У Аўстраліі, у  Сіднэі, у  1978 

годзе памёр Аляксей Васіленя, на два гады раней ня стала Радаслава Астроўскага, а ў 1980 
г. у  Флёрыдзе памёр  ягоны зяць Мікалай Мінкевіч. У Аўстраліі жыў Анатоль Шкутка, лёс 
якога нам невядомы. У 1991 г. у Саўт-Рыверы памёр  Аляксей Сянькевіч… 
Варта зазначыць, што Ўл.Брылеўскі нейкі час жыў у  ЗША якраз у Саўт-Рыверы,браў 

актыўны ўдзел  у  працы БЦР. У Саўт-Рывэры жылі таксама Сянькевіч і Занкавіч. Магчыма,  
там яму  пашчасьціла пабачыць зноў старадрукі Езавітава,пра якія Ўладзімер  Брылеўскі 
напіша ў 1993 г. у часопісе “Полацак”. У 2002 г. ня стала і Брылеўскага, а ў пачатку 2004-
га Віталя Кажана… 
Надзею, што прынамсі частка архіўных матэрыялаў Езавітава ацалела і захоўваецца на 

Захадзе (у розных месцах, напрыклад, у  “Саўт-Рыверскім зборы”,БІНіМе) дае факт 
публікацыі некаторых зь іх у зборніку  дакумэнтаў “ За дзяржаўную незалежнасьць 
Беларусі” (Лёндан, 1960) ды ў бюлетэні “ Зважай” (Таронта). У апошнім выданьні (у  № 4 ад  
лістапада 1989 г.) друкаваўся даклад А.Сокал-Кутылоўскага ад сьнежня 1944 г. пра 
Слуцкае паўстаньне,  узяты “ з архіваў “Галоўнага Кіраўніцтва Вайсковых Справаў БЦР”. У 



Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь сярод матэрыялаў ГКВС яго ці ягонай копіі 
няма, а захоўваецца гэты машынапіс з рукапісным дадаткам у  дакумэнтальных зборах 
архіву  БІНіМ у  Н’ю-Ёрку18. Аказваецца, успаміны А.Сокал-Кутылоўскага захоўваліся ў 
эміграцыйнага дзяяча Я.Сурвілы, а БІНіМ  іх памножыўу  колькасьці 15 асобнікаў19. 
На архіў генэрала Езавітава, як і на архіў прэзыдэнта БНР Васіля Захаркі, у  першыя 

пасьляваенныя гады палявала савецкая разьведка. Яе найперш цікавілі дакумэнты  
Галоўнага кіраўніцтва вайсковых спраў БЦР са сьпісамі, анкетамі беларускіх вайскоўцаў,  
якіх усё яшчэ расшуквалі чэкісты ў Беларусі й на Захадзе. Карыстаючыся тым, што ніхто  
ня ведаў пра ягоную ролю ў арышце “Сьмершам” Езавітава,  савецкі разьведчык Браніслаў 
Юрэвіч жыў у  Заходняй Нямеччыне,  недалёка ад  Нюрнбэргу , ды працягваў сваю 
дзейнасьць сярод беларускіх эмігрантаў. Адной зь ягоных задачаў было адшуканьне і 
завалоданьне архівам К.Езавітава. 

“Даражэнькі Мікола! — пісаў Б.Юрэвіч Міколу  Панькову  17 кастрычніка 1948 г.— У 
справе архіву  К.Е. [Кастуся Езавітава], дык мне яшчэ не зусім ясна. У каго й дзе ён 
фактычна знаходзіцца, пад чыёй апекай і хто на гэта мае правы? Хто такі Шкутка? Якое 
простае ці пабочнае дачыненьне ён мае да архіву? 
Я думаю, што ніякай абвесткі ў газэту  ня трэба даваць. Ці ня можна было б проста 

напісаць ад імя тут пражываючых беларусаў з Латвіі ўпаўнаважаньне,нават подпісы  
зацьвердзіць у  натарыюса, з просьбай перадаць нам гэты архіў на перахову , аж пакуль, 
магчыма, не зьявіцца сам К.Е. (бо аб долі яго яшчэ дакумэнтальна ня сьцьверджана,  
магчыма, ён яшчэ й жыў). І мы, як землякі, маемна гэта маральнае права. Пры гэтым 
скласьці акт, у  якім стане мы яго перанялі, за што  мы  нясем адказнасьць. Аб гэтым пры 
сустрэчы пагутарым дакладней. 

Пакуль будзь здароў! Твой Б.Юрэвіч”20. 
Ці ўдаўся Юрэвічу  ягоны праект, невядома. Магчыма, і ўдаўся, але толькі часткова. Сам 

савецкі разьведчык быў раскансьпіраваны заходнімі спэцслужбамі і вымушаны  сьпешна 
ўцякаць ва Ўсходнюю Нямеччыну21. 
Пошукі прыватнага архіву  і бібліятэкі Кастуся Езавітава павінны  працягвацца і на 

Захадзе, і ў Беларусі. Застаецца спадзявацца, што хаця б  частка гэтага каштоўнага збору 
захавалася і калісьці вернецца на Бацькаўшчыну , як у апошняе дзесяцігодзьдзе паволі 
вяртаецца зь нябыту  імя заслужанага беларускага патрыёта Канстанціна Барысавіча 
Езавітава. 
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Сяргей Ёрш 

ЗАБОЙСТВА ФАБІЯНА АКІНЧЫЦА 
 
У сакавіку  1943 году ў акупаваным немцамі Менску быў забіты лідэр  беларускіх 

нацыянал-сацыялістаў  Фабіян Акінчыц. І сёньня той тэрарыстычны акт выклікае шэраг 
пытаньняў, на якія пакуль не было дадзена адказаў. 

 
З дасье правадыра нацыянал-сацыялістаў 
Фабіян Акінчыц нарадзіўся 20 студзеня 1886 году ў вёсцы Акінчыцы каля Стоўбцаў. У 

1913 г. скончыў юрыдычны факультэт Пецярбурскага ўнівэрсытэту , працаваў адкаватам,  
належаў да партыі эсэраў. “Белай плямай” застаецца пэрыяд ягонага жыцьця ад  
бальшавіцкага перавароту  1917-га да канца грамадзянскай вайны ў Расеі. Сам Акінчыц 
сьцьвярджаў, што ў гэты час ён быў у  Кіеве, працаваў рабочым, а пасьля настаўнікам. А па 
вэрсіі Браніслава Тарашкевіча, Фабіян Акінчыц “ рабіў у  Ноўгарадзе на адказным 
палітычным становішчы”.. Таму ня дзіўна,  што  палітычныя апанэнты  закідалі яму  працу  ў 
ГПУ… 
На пачатку  20-ых гадоў Ф. Акінчыц вяртаецца ў родныя мясьціны ды ўключаецца ў  

грамадзка-палітычнае жыцьцё. Ён узначальвае юрыдычны аддзел Цэнтральнага 
сакратарыяту  Беларускай сялянска-работніцкай грамады, кіруе яе Віленскім гарадзкім 
камітэтам, працуе сакратаром Беларускага пасольскага клюбу . Пасьля быў арышт і прысуд 
— 8 гадоў турмы, зь якой ён выйшаў у  1930 г. паамністыі. Акінчыц парывае з былымі 
паплечнікамі па Грамадзе, якіх абвінавачвае ў  тайных сувязях з бальшавікамі. Выдае 
публіцыстычныя працы, газэты, стварае новыя арганізацыі… 
У 1933 г. Акінчыц разам з Уладзіславам Казлоўскім засноўваюць беларускі нацыянал-

сацыялістычны рух, з лістападу пачынаюць у  Вільні выданьне газэты“Новы шлях”.  Але да 
канца 1937 г. дзейнасьць ягонай Беларускай Нацыянал-Сацыялістычнай Партыі была 
забароненая польскімі ўладамі. Сам Фабіян Акінчыц з шэрагам іншых нацыянал-
сацыялістаў выехаў у  Нямеччыну . Там ён кароткі час працаваў  старшынёй Беларускага 
Прадстаўніцтва ў Бэрліне, Беларускага камітэту  ў Варшаве, а з 1941-га кіраваў курсамі 
прапагандыстаў пад Бэрлінам. 
Падчас працы на чужыне выявілася, мягка кажучы, малая папулярнасьць Ф. Акінчыца 

сярод беларускіх эмігрантаў. У той час ужо дзейнічалі й арганізацыйна афармляліся групы 
Яна Станкевіча—Вацлава Іваноўскага, Міколы Шчорса—кс. Вінцэнта Гадлеўскага. Усе 
яны рыхтаваліся да барацьбы за апанаваньне грамадзянскай адміністрацыі на Беларусі 
пасьля заняцьця яе немцамі. Акінчыц жа зрабіў стаўку  на сваіх выхаванцаў з ліку  былых 
ваеннапалонных, якія, пасьля падрыхтоўкі, высылаліся на працу  на акупаваную немцамі 
Беларусь. Сам Акінчыц на Бацькаўшчыну  не паехаў, працаваў  у Нямеччыне, у  аддзеле 
прапаганды міністэрства акупаваных усходніх тэрыторыяў, а на Беларусь зрэдку 
прыяжджаў па справах, наведваў сваіх прыхільнікаў, складаў праекты будучыні Беларусі, 
пісаў даносы немцам на некаторых беларускіх дзеячоў… 

 
Рапарт Сталіну 
13 сакавіка 1943 году  начальнік “Беларускага штабу  партызанскага руху ” і сакратар ЦК 

КП(б)Б П. Калінін паведамляў Сталіну , Молатаву  і Андрэеву : “Атрымана радыёграма з 
раёну  гораду  Менску : “5 сакавіка ў горадзе Менску  накватэры рэдактара “Беларускай 



газэты” Казлоўскага забіты  кіраўнік беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі, 
актыўны працаўнік гэстапа, натхняльнік нямецкай прапаганды ў Беларусі Акінчыц Фабіян. 
Акт зьдзейсьнілі: Матусэвіч А. Л. — намесьнік галоўнага рэдактара “Мінскер цэйтунг”, 

Садашка Г. І., Прылепка А. І.”1.  
Праз дзесяць дзён П. Калінін дасылае рапарт пра тэракт у Менску  сакратару  ЦК КП(б)Б 

Панцеляймону  Панамарэнку . У ім называецца ўжо іншае прозьвішча памочніка 
Матусэвіча і месца тэракту  — памяшканьне рэдакцыі газэты: “Тэрарыстычны акт 
зьдзейсьнены партызанамі Матусэвічам і Тарашковым, якія ўдзень 5-га на машыне 
пад’ехалі да рэдакцыі газэты,  увайшлі ў габінэт, дзе знаходз іўся Акінчыц, і чатырма 
стрэламі з рэвальверу  забілі яго, самыя выехалі ўдала з гораду  і ў цяперашні час 

знаходзяцца ў партызанскім атрадзе старшага лейтэнанта т. Захарава”2. 
 
Акінчыц замест Казлоўскага? 
Праўдападобна, забойства Фабіяна Акінчыца аказалася неспадзяванкай для Масквы, бо 

яны рыхтавалі тэракт супраць Ул. Казлоўскага… Калі верыць кнізе “ Усенародная 
барацьба ў Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай 
вайны” ( т. 2, Менск, 1984), “прывесьціў выкананьне народны прысуд над здраднікам 
Казлоўскім было даручана падпольшчыку  А. Л. Матусэвічу і партызанам Г. І. Страшко і А. 
І. Прылепу”. З дапамогай падпольшчыка Платайса,  які працаваў  начальнікам гаражу  Дому  
друку , тэрарыстычная група атрымала для правядзеньня акцыі грузавую аўтамашыну  з 
шафёрам-падпольшчыкам Мікалаем Бакуновічам. 
А 8 гадзіне раніцы 5 сакавіка 1943 г. машына спынілася на плошчы Свабоды каля 

будынку , дзе на трэцім паверсе знаходзілася рэдакцыя “Беларускай газэты” (на першым 
паверсе быў кінатэатр , а на другім — вайсковая казарма). Матусэвіч з падпольшчыкамі 
падняліся на трэці паверх. У рэдакцыі ён застаў толькі прыбіральшчыцу і даведаўся ад яе, 
што ў Казлоўскага гасьцюе Акінчыц, які прыехаў з Бэрліну. Кватэра Казлоўскага 
знаходзілася на гэтым жа паверсе, але ў  іншым калідоры. Тэрарысты зьменай абставінаў  
зьбянтэжаныя ня былі,  а падыйшлі да дзьвярэй кватэры, перарэзалі тэлефонныя драты. 
Матусэвіч назваў сябе ды сказаў, што прывёў замену  на сваю пасаду  тэхнічнагарэдактара 
газэты. Дзьверы адчыніў Акінчыц. Першым у  яго стрэліў Страшко.Казлоўскі, які ў гэты 
час быў у  другім пакоі, зачыніўся там і пачаў  адстрэльвацца. Тэрарысты хуценька пакінулі 
кватэру , спусьціліся да машыны і пакінулі горад. Такую вэрсію прапанавалі савецкія 
гісторыкі. Каб апраўдацьзабойства, яны абвінавацілі Акінчыца ў супрацы зь нямецкімі 

спэцслужбамі,  у  спробе стварэньня “Беларускай незалежніцкай партыі”3  і кіраваньні 
“ Беларускай Грамадой”4 . Аднак Акінчыц ня меў ніякага дачыненьня да гэтых 
нелегальных арганізацый. Больш таго, беларускае нацыянальнае падпольле, магчыма,  
спрычынілася да зьнішчэньня лідэра беларускіх нацыянал-сацыялістаў. 

 
Чужымі рукамі 
Беларускі дасьледчык з Нью-Ёрку Лявон Юрэвіч у  адной з аўтабіяграфій Антона 

Адамовіча знайшоў  такія радкі: “У 1942 г. разам з іншымі маладымі беларусамі бяру  ўдзел 
у  заснаваньні нелегальнае антынямецкае БеларускаеНезалежніцкае партыі, па лініі якой 
прычыняюся да падрыхтаваньня ліквідацыі нямецкага агента Акінчыца”. У іншым 
выпадку  Адамовіч гаварыў наступнае: “ Забойства Акінчыца было зьвязанае зь Беларускаю 
НезалежніцкаюПартыяй. Бо БНП пастанавіла забіць Акінчыца, даручыўшы гэта 
Матусевічу”5. 



Ці сапраўды БНП магла рыхтаваць тэракт супраць Акінчыца? Магла. Тымбольш, што  
імя Акінчыца трапіла ў лік  асобаў, якія падазраваліся ў даносена ксяндза Гадлеўскага,  
зьнішчанага нацыстамі ў сьнежні 1942 году . Гісторык Вацлаў Пануцэвіч (Папуцэвіч) пісаў  
на эміграцыі, што забойства Акінчыцавыглядала, як “арганізованая рэакцыя незалежнікаў” 
на сьмерць Гадлеўскага. Немцы праводзілі адмысловае сьледзтва па факту  тэракту , сярод 
іншых дапытваўся і Пануцэвіч, які працаваў у  Баранавіцкім СД. Сьледчы-немец сказаў  
яму: “Цяпер  пэўна беларусы радыя, што Акінчыц забіты! ” 6 . 
Яшчэ ў красавіку  1946 г. у  першым нумары эміграцыйнага часопіса “RUCH” (“ РУХ”) 

Язэп Каранеўскі (Станіслаў Станкевіч) пісаў пра падзеі нямецкай акупацыі: “Абедзьве 
арганізацыі (нелегальныя БНП і Беларускі Народны Фронт кс. Гадлеўскага — С. Ё.)  
імкнуццаабясшкодзіць і паралізаваць антыбеларускую дзейнасьць розных чужых ісваіх 
правакатараў, якія, выслужываючыся немцам, памагалі ім праводзіцьшкодную беларусам 
палітыку . Гэтак, калі зактывізавалася дзейнасьць невялікай групы беларускіх калябарантаў  
на чале зь ведамым яшчэ з часоў “Грамады” палітычным спэкулянтам Фабіянам 
Акінчыцам, то ЦК Беларускай Незалежніцкай Партыі выдае яму сьмяротны прысуд, які 
хутка пасьля гэтага быў выкананы”. 
Цікава, што сябра ЦК БНП Барыс Рагуля пра факт вынясеньня прысуду  Акінчыцу не 

памятае: “Акінчыц ня быў вельмі пазытыўнай асобай… Магчыма, і былі нейкія 
падазрэньні наконт яго. Але я тут нічога ня ведаю. Магчыма, Родзька штосьці меў супраць 
Акінчыца. Але ў нас, у партыі, ня было нейкіх тэрарыстычных элемэнтаў ”7. У  БНП, 
аднак, хапала людзей, здольных выканаць гэты тэракт. Але яго можна было зьдзейсьніць і 
чужымі рукамі… 

 
Канкрэтная акцыя 
На пачатку  90-х гадоў у  беларускай прэсе зьявіўся шэраг інтэрвію і артыкулаў 

беларускага эміграцыйнага дзеяча з ЗША Антона Шукелойця, у якіх ён папулярызаваў 
падпольле БНП. На пытаньне журналісткі Тацьцяны Антонавай,  ці былі кантакты БНП з 
савецкім падпольлем, Шукелойць адказаў наступнае: “Былі. Аб некаторых момантах,  
праўда, яшчэ зарана гаварыць. Бо яшчэ жывыя людзі, якія былі непасрэднымі ўдзельнікамі 
падзей. Скажам, бацькі знаходзіліся ў нашым падпольлі, а дзеці ці ўнукі — у  другім. Але 
былі выпадкі, было такое блізкае паміж намі супрацоўніцтва, дзе трэбабыло выканаць 
канкрэтную акцыю. Падпольная работа ёсьць зусім іншысьвет. Бо там ні законаў, ні 
палітыкі. У падпольлі не заўсёды ведаеш, з к ім маеш справу. Двайное дно ў людзей.  Узяць 
хаця б забойства Кубэ. Людзі, якія арганізавалі гэту  акцыю, мусілі ўвайсьці ў кантакт з 

партызанамі, каб іх рукамі ажыцьцявіць свой плян”8. 
Таму  зусім магчыма, што ЦК Беларускай Незалежніцкай Партыі на пачатку  1943 году , 

прысудзіўшы да сьмерці Ф. Акінчыца,  даручыў выканаць гэтую акцыю сябру  гэтай партыі 
Алесю Матусэвічу9 . Неўзабаве Матусэвічвыйшаў на савецкае падпольле і агентаў  
дзяржбясьпекі ды неўзабаве прапанаваў выканаць тэракт. Напэўна, не супраць Акінчыца, а 
супраць Уладзіслава Казлоўскага (жонка Ўл. Казлоўскага Алена была ўпэўненая, што  
забіць хацелі менавіта яе мужа, але ёй “ удалося ўратаваць яго ад сьмерці”10 . Чэкісты  
падтрымалі, ня ведаючы, што дапамагаюць нацыяналістам. БНП ж пазбаўлялася 
правадыра нацыянал-сацыялістаў. Савецкімі рукамі. І акцыя ўдалася. Казлоўскі застаўся 
ўжывых, і дагэтуль неясна: выпадкова, ці ён быў папярэджаны. Беларускія газэты, 
кіраваныя сябрамі нацыянальнага падпольля, праігнаравалі сьмерць Акінчыца і не 



зьмясьцілі пра яе нават зацемкі. А сябра БНП Алесь Матусэвіч пасьля тэракту  апынуўся ў 
савецкай партызанцы. 
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ПРА ЛЁС СЫНА ПРАВАДЫРА НАЦЫЯНАЛ-САЦЫЯЛІСТАЎ 
 
З дакладной запіскі,  якую 23 сакавіка 1943-га, з нагоды забойства Акінчыца, накіраваў 
П.Панамарэнку  начальнік “Беларускага штабу  партызанскага руху ” П.Калінін, вынікае,  
што ў нацыянал-сацыяліста было двое дзяцей: “У Гродзенскім павеце Беластоцкай 
вобласьці Акінчыц меў свой маёнтак, дзе ўвесь час пражывала ягоная жонка з двума 
дзецьмі”1. У “Даведцы пра кіраўніка “Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі — 
Акінчыца Фабіяна”, падрыхтаванай 18 сакавіка 1943 г. маёрам дзяржбясьпекі 
Фармашовым, удакладняецца, што сям’я Ф.Акінчыца “пражывала ў невялікім асабістым 
маёнтку ”2. 
Але інфармацыя гэтая адносілася даваеннага часу . Вядома, што Кастусь Акінчыц у  1932 

г. закончыў Віленскуюбеларускую гімназію3. Але ўжо ў сярэдзіне 30-х гг. сын Акінчыца 
вучыўся ў Варшаве, дзе стаўся актывістам... польскай ультранацыяналістычнай 
арганізацыі “Фалянга”. Пра гэта сьведчыць у сваіх успамінах эміграцыйны дзяяч Лявон 
Галяк. 
Другая сусьветная вайна прывяла сына Акінчыца ў беларускае войска. Больш таго, ён 

стаў афіцэрам. Загадам Галоўнага кіраўніцтва вайсковых спраўБЦР № 15 ад 18 сьнежня 
1944 г. “афіцэр  Акінчыц Канстантын” быў накіраваны ў “ распараджэньне Камандаваньня 

Беларускай Краёвай Абароны”4. А загадам Галоўнага кіраўніцтва вайсковых спраў БЦР № 
20 ад 1 студзеня 1945 г. надаецца 

“Ранга л е й т э н а н т а: 
1.Спадару  АКІНЧЫЦУ Канстантыну , падпаручыку  рэзэрвы пяхоты польскае арміі, са 

старшынством ад дня 1-га сьнежня 1944 г.”5 
Пасьля вайны Кастусь Акінчыц жыў у ЗША, у Чыкага. Быў жывы яшчэ ў пачатку  80-х. 

Далейшы лёс сына правадыра беларускіх нацыянал-сацыялістаў невядомы. 
Падрыхтаваў Іван Шухно 

 
1 НАРБ, ф. 3500, в.1, спр .2, арк. 31, пераклад з расейскай. 
2 НАРБ, ф. 3500, в.1, спр .2, арк. 35, пераклад з расейскай. 

3 Шлях моладзі (Вільня), 1932, № 5, травень. 
4 НАРБ, ф.383, в.1, спр.3, арк. 11. 

5 НАРБ, ф.383, в.1, спр .3, арк. 21. 
 
 



ІНТЭРВІЮ 
 
Галіна Філістовіч: 

 ЗА КОЖНАЙ ХВОЯЙ Я БАЧЫЛА БРАТА 
 
На пачатак лістапада 2003г. прыпалі 50-ыя ўгодкі з часу  правядзеньня бальшавікамі 

судовага працэсунад Янкам Філістовічам. Лічыцца, што сябра Рады БНР Філістовіч быў 
расстраляны чэкістамі ў сакавіку  1953 г., ці не ў дзень сьмерці Сталіна. Але, паводле 
дакумэнтальных крыніцаў, гэтая вэрсія не адпавядае сапраўднасьці. 
Нагадаем, што Янка Філістовіч, жаўнер адной з беларускіх збройных фармацый,  

патрапіў на Захад па вайне. У Парыжы ён паступіў у Сарбонскі ўнівэрсытэт — хацеў  стаць 
гісторыкам. Там жа заснаваў папулярную моладзевую арганізацыю, выдаваў  часопіс 
“Моладзь”. Кантактаваў з прэзыдэнтам Рады БНР Міколам Абрамчыкам, які жыў у  
Парыжы. Але ў 1951 г. быў завэрбаваны ў спэцшколуЦРУ ў Нямеччыне і амэрыканскім 
самалётам закінуты ў Беларусь. Па адной вэрсіі, на Бацькаўшчыну хацеў вярнуцца сам, па 
іншай — паляцеў ледзьве ніпрымусам. 
На Беларусі дзейнічаў цэлы год, ствараў падпольную сетку, заснаваў нелегальную 

збройную арганізацыю, спрабаваў выдаць газэту  “Жыве Беларусь”. Але ў верасьні 1952-га 
быў затрыманы чэкістамі і, нібыта, у  сакавіку  1953-га расстраляны. Пра гэта, прынамсі,  
напісаў у  1997 г. у кнізе “Філістовіч. Вяртаньне нацыяналіста” Аляксандар Лукашук. Гэтая 
вэрсія патрапіла ў шматлік ія публікацыі, прысьвечаныя Янку  Філістовічу . Насамрэч, ён 
быў жывы яшчэ ў лістападзе таго году . Суд над 27-гадовым эмісарам беларускага 
эміграцыйнага ўраду , камандзірам антысавецкай партызанскай групы на Маладэчаншчыне 
праходзіў у Менску  4-5 лістапада 1953 г.  Трыбуналам Беларускай вайсковай акругі Янка 
Філістовіч (псеўда “палкоўнік Іван Слуцкі”) быў засуджаны на сьмерць. Прысуд мог быць 
выкананы вясной 1954-га. Месца пахаваньня Філістовіча па-ранейшаму  трымаецца ў  
сакрэце. 
Увазе чытачоў “БР” прапануецца інтэрвію з сястрой Янкі  Філістовіча Галінай 

(Сірафімай),  якая ўжо амаль 60 гадоў жыве ў Польшчы. Запіс зробленыў чэрвені 2001 
году. 

— Раскажыце, калі ласка, пра Вашага бацьку. 
— Тата быў добры чалавек — Андрэй Філістовіч, сын Габрыэля і Барбары. А “па-

вулічнаму ” яго звалі “Андрэй Чачотка”... Бацька заўсёды  казаў: “Дзеткі, малітва і праца.  
Праца ўзбагачае чалавека. Каб быць добрым чалавекам, трэба працаваць”. 

— Ён ваяваў у першую сусьветную вайну? 
— Так. І ў яго была здольнасьць прадчуваць нядобрае. Адзін з такіх выпадкаў адбыўся 

зь ім у  нямецкім палоне. Ён сядзеў у  лягеры, гаварыў са сваім сябрам. Раптам зь ім нешта 
зрабілася, ён замаўчаў і, нібы, заснуў, седзячы,ці згубіў прытомнасьць. А потым 
прачнуўся. Сябар пытаецца: “Андрэй, што з табою? Што было?”. “Ведаеш, браце, я быў у 
сваёй хаце, бачыў, маці мая памерла, ляжыць у  труне...”. Той гаворыць: “Вазьмі запішы 
гэта ўсё”. Тата запісаў. Помню, як прыйшлі саветы і я навучылася чытаць па-руску, то 
прачытала той запіс..  Усё супала: год, месяц,  дзень. Ён нават апісаў у  чым была апранутая 
маці і колькі сьвечак гарэла... 

— Калі ён вярнуўся з палону? 
— Напэўна, ужо была Польшча. 
— Сям’я ў Вашага бацькі была вялікая? 



— Вялікая. Брат ягоны Фёдар жыў у Сібіры. Сястра Каця ў Краснадары жыла. Іван — у  
Ленінградзе, здаецца, быў інжынэрам-электрыкам, зьбіраўся пераехаць перад вайной у  
Паняцічы, электрыфікаваць нашу  гаспадарку, але нешта не атрымалася. У Ленінградзе 
жыла Сіма, якая памерла ў Пінску . Была яшчэ сястра Маня. Максім быў прафэсарам у  
Краснадары, пісаў вершы. Толькі тата, самы старшы брат Фёдар  і сятра Каця ня мелі 
адукацыі, а так усе вывучыліся. 
Каб усе браты засталіся ў Паняцічах,  то кожны ўзяў бы сабе палоску зямлі. А так усе 

раз’ехаліся, зямля засталася ў таты. Ён да таго яшчэ зямлю купляў.. Дакумэнты я маю. 
— Колькі дзяцей было ў Вашых бацькоў? 
— Старэйшая Верка, 1924 году  нараджэньня, пасьля Янка — 1926-га, за ім я — 

1928году . Яшчэ былі Каця, якая цяпер  жыве ў Даніі, Аляксандар , які памёр  тут, у 
Польшчы, і Ганна. 

— Раскажыце пра Янку. 
— Янка вучыўся спачатку  ў Паняцічах, а пасьля — у  Вязыні… 
Памятаю, у  суботні вечар  сядзім у Паняцічах на дварэ каля нашага дому . На ганак 

выносілі стол, гарбату  пілі ці рабілі кампот. Сядзім. А ў нас ластаўкі пад дахам вілі сабе 
гняздо. І якраз у  гэтае гняздо ўлез верабей, раздуўсяі сядзіць там, а ластаўкі ніяк ня могуць 
яго выкінуць… Мы глядзім на гэта,а Янка аж трасецца… Тады ластаўкі пачалі залепліваць 
уваход у гняздо і хутка заляпілі да канца. Памятаю, як Янка плакаў: “Тата, глядзі, яны яго 
залепяць!” А тата кажа: “Нічога, нічога, паглядзім, што яны зробяць”. А яны яго заляпілі і 
паляцелі. Янка тады пабег па драбіну , паставіў яе пад дах і вызваліў з палону  таго 
вераб’я… Яшчэ памятаю, што ён усіх шпакоў ведаў у нашым садзе. Па галасах іх 
пазнаваў… 
Згадваю, Янка неяк напісаў ліст, што цяжка ім у  Вялейцы. Дык я ўсе грошы, штомела,  

паслала яму . Калега яго прыяжджаў. Янка пасьля мне напісаў: “Мая сястрыца, як толькі 
мне цяжка, ты заўсёды дапаможаш мне”. 

— Як арыштавалі Вашага бацьку? 
— Людзі-беднякі — гэта бяда. Яны ж цёмныя, неадукаваныя. Тата ім усёжыцьцё 

дапамагаў,  а яны... Як прыйшлі саветы, на бацьку  напалі,  што ён — кулак. Але сказаць пра 
яго нічога дрэннага не маглі. Таму яго і трымалі ў вялейскай турме бяз суда, не 
расстралялі. 
Як пачалася вайна, усіх вязьняў выганялі з турмы за Вялейку . Там за мостамстаялі 

фурманкі. Ім сказалі энкавэдзісты, што, хто ня можа несьці свае рэчы, кладзіце іх на 
фурманкі, будзем везьці. Яны так  і зрабілі. Але фурманкі тыя адразу  паехалі наперад і яны  
іх больш ня бачылі... 
Быў сярод вязьняў адзін доктар , на кастылях хадзіў, хворы. Хацелі яго вязьні пасадзіць 

на фурманку  — ён ня мог ісьці, як і іншыя, бо доўга сядзелі ў турме, іх катавалі. Дык  
энкавэдэ пачало  іх карабінамі біць. Доктара скінулі з воза і недалёка за Вялейкай 
расстралялі. Тата вельмі плакаў па тым доктары. Шкада, прозьвішча я ўжо ня памятаю. 
Кожнага, хто ня мог ісьці, стралялі ў патыліцу... 

— Гэта Ваш бацька расказваў? 
— Так. Казаў, што разам зь ім гналі сто  пяцьдзесят вязьняў, палітычных. Ішлі, як маглі.  

Толькі прысядзеш, ужо ляціць энкавэдыст... Вязьні адзін другога падтрымлівалі. З  
Кавенева быў чалавек, ён з Амэрыкі прыехаў, купіў сабе гаспадарку , у яго былі 3 ці 4 
дачкі. Дзесьці за Ільлёй ён прысеў. Тата кажа яму : “ Ідзі, ідзі!  Можа яшчэ некалькі крокаў і 
будзе канец нашым пакутам. Можа Бог нам дапаможа, вызваліць нас! ” Так падтрымліваў  



яго. Але пасьля ён сеў на дарогу і кажа бацьку : “Браток Андрэй, ідзі, можа ты дойдзеш, ая 
далей не магу ...”. Зараз прыйшоў энкавэдыст і стрэліў таму  мужчыну  ў галаву ... 
Так яны выйшлі за Хаценчыцы.  Тут на іх наляцелі нямецкія самалёты,  трохі пастралялі. 

А калі праляцелі нізка і ўбачылі, што ідуць цывільныя, паляцелі далей. Энкавэдысты  
спынілі людзей, загналі ў лес, на нейкую палянку. Паставілі кулямёты і ўсіх вязьняў 
расстралялі. 
Тата і ня ведаў, як застаўся жывы. Напэўна, ён страціў прытомнасьць яшчэ да таго, як 

пачалі страляць. А пасьля яго прыкрылі трупы. Ён нам расказваў: “Прачнуўся я, чую, як 
птушкі песьні пяюць. Думаю, Божа, дзе я ёсьць? Хіба ў небе,хіба ў  раю? Раптам чую, 
людзі ідуць. І мне лёгка зрабілася (напэўна, трупы зьмяне зьнялі), я вочы адкрыў, сонца 
сьвяціла. Чую шэпт: “Гэты жывы!” І яны пайшлі другім бокам. А я перавярнуўся на 
жывот, паляжаў трохі і папоўз у  кусты,а пасьля далей — у лес. Баяўся, каб тыя людзі не 
сказалі, што адзін уцёк...”. 
Так тата поўз, пакуль сілы яго не пакінулі. Ляжаў каля нейкага ручая, быланоч. Чуў ён, 

што дзесьці брэшуць сабакі. Значыць недалёка мусіць быць вёска ці хутар. 
Раніцай разглядзеў хату . Была яна мохам крытая, з угнутай страхой. Тата кажа: “Божа,  

як трапіць на людзей багатых?!” Бедных ён баяўся. Баяўся, што прададуць. Людзі ж 
цёмныя, не сьвядома зробяць дрэннае... 
Скрыпнулі дзьверы. З хаты зь вядром у  руках выйшла жанчына і пайшла ў бок бацькі. 

Калі яна параўнялася зь ім,  тата кажа: “У імя Хрыста, дапамажыце!” Яна спалохалася, 
глядзіць, а пасьля стала плакаць. У яе муж таксама быў арыштаваны. Паслала яна свайго  
сына да суседзяў, у якіх былі тры дужыя сыны. Дала яму паесьці, але ён есьці ня мог... 
Хлопцы зрабілі насілкі і занесьлі яго да сябе. Там у  саломе зрабілі яму  сховішча, бо  
баяліся, каб не зайшлі да іх бальшавікі. Яны адступалі, на шасэ гул стаяў ад іх машынаў.  
Там тата і ляжаў, яму  прыносілі есьці. А, калі саветы зьніклі, яго павезьлі ў Ільлю, на 
Зарэчча, да цёткі Вольгі. 
Адтуль нам перадалі вестку , што тата жыве. А мы  ўжо зьбіраліся ісьці ў  Вялейку . Бо 

нам гаварылі, што там была камора, залітая крывёю людзкой. Што там людзей мардавалі... 
— З-за арышту бацькі Вашу сям’ю не чапалі бальшавікі? 
— Памятаю, прыходжу  ў школу , а на дошцы краты намаляваны,  а за імі арол польскі 

сядзіць, гэта значыць Андрэй Філістовіч... У нас былі настаўнікамі ў Паняцічах жыды, за 
саветаў перад вайной — Шура і Іван. Яны надта добрыя былі да нас, а дзеці ў школе 
зласьлівыя бываюць. І, наогул, дакучалі дзеці мне і Каці. Калі я плакаць пачынала,  гэты  
жыд, Іван яго звалі, мяне супакойваў: “Не плач, што ты, Сіма, гэта дурні!” І ён пайшоў па 
хатах да іх бацькоў: “Што ж вы робіце, нават калі іх бацька вінаваты,  у  чым дзеці 
вінаватыя?” І ўсё.Бацькі дзяцей прытрымалі, накрычалі і яны перасталі. 

— Янка дома быў, калі бацька вяртаўся? 
— Дома быў.  Усе мы былі ў Паняцічах. Толькі Верка ў Ільлі пачала працаваць у 

надлясьніцтве, пры саветах. А як прыйшлі немцы, Верка таксама вярнулася дахаты і ўсе 
мы былі разам. 
У мяне і цяпер перад вачыма гэтая сцэна. Пад вечар  едзе цётка на кані, сядзіць на возе, 

чорны конь, саломы шмат насьцелена. І не відаць, хто ў саломе ляжыць. Мы стаім, мама,  
бабуля, дзеці ўсе. Прыйшлі два браты мамы, сусед Васіль, бацька Жэнькі. Стаім. 
А цётка кажа: “Што ж вы так стаіце?” А мы стаім, бо не бачым бацькі. А яго палажылі 

на воз і павязьлі. А ён сам ня можа падняцца. “Падыдзіце, памажыце!” — кажа цётка. 
Мужчыны тады паляцелі да возу . Паднялі яго, паставілі. Саша і Аня, як стаялі, то 

схапілі маму  за спадніцу: “То не наш тата”. Не пазналі, бо выйшаў на дарогу  кавалак 



такога страшнага чалавека! Босы, распухшыя ногі, з пальцаў кроў цячэ. Столькі кілямэтраў 
ён ішоў... 

— Ён доўга хварэў? 
— Доўга. Бабуля нейкімі травамі яго лячыла. Бацька спачатку  есьці нічога ня мог...  

Спаць ня мог, кашмары ў яго былі. Усё сьніўся той расстрэл... 
І пры немцах на нас пачалі пісаць даносы. Аднойчы на легкавых машынах прыехала 

нямецкая жандармэрыя. Загадалі людзям здаць зброю, калі ў каго ёсьць. Бацьку  немцы  
прапанавалі зноў быць солтысам. Тата гаворыць: “Я быў солтысам, але больш не хачу , бо 
за гэтага солтыса сядзеў у  турме”. А яны ўгаворвалі. Нехта яшчэ быў падаў, што ён,  
нібыта, камуніст. Вось і дом у ягоновы пабудаваны. “Вось паглядзіце, які я камуніст, 
толькі з турмы вярнуўся”, — кажа бацька. Тлумач гаворыць: “Вы мусіце быць солтысам,  
пазьней можа памяняем, а цяпер мусіце быць вы”. А яны ўжо па вёсцы пасьпелі прайсьці.  
“Я— хворы, я не магу  быць”, — гаворыць бацька. “То вазьміце сабе  памочніка”, — 
кажуць яму. 
Ну  і здавалі людзі зброю (а яе тады па адступіўшых саветах шмат валялася),прыносілі 

да нас. Бо немцы сказалі, што хто ня здасьць, дастане кулю ў лоб... 
У вёску нашу прыслалі двух галяндцаў у жоўтых мундзірах: Дэгі і Бэнэка. Янка іх 

называў “ венік” і “дзяркач”. Адзін быў высокі і худы, а другі — маленькі з  “ брухам”.  Яны  
сачылі за выкананьнем здачы падаткаў. Спачатку  яны ўнас начавалі, а пасьля — у маёнтку . 
Тата застаўся солтысам. Немцы ўсё дапытваліся: “Скажыце, хто вас выдаў?” Бацька 

ведаў, але не хацеў называць. “Скажыце, вас так мучылі, а вы...” —настойвалі немцы. “Я 
не хачу  помсьціцца, таму над намі Бог, які мяне выратаваў”, — такі быў адказ бацькі. І калі 
пасьля немцы неяк дазналіся і арыштавалі больш дзесятка тых людзей, то бацька паехаў іх 
вызваляць і вызваліў. 

— А чым Янка займаўся ў гэты час? 
— Працаваў на гаспадарцы. 
— А калі Вы зь ім разлучыліся? 
— Ён служыў у беларускім батальёне ў Вялейцы. А летам 1944-га была эвакуацыя. Мы 

ня ведалі, дзе ён і што зь ім было... Пасьля прыехалі ў Маладэчна. На ўскраіне гораду 
ўбачыла калегу  Янкі з батальёну , які ехаў са сваімі бацькамі. Я яго трохі ведала і 
запыталася пра брата. Ён кажа: “Мы ўсе тут былі, я да бацькоў прылучыўся, і Янка тут быў 
недалёка, але пайшоў на чыгунку , на цягнік”. 
Каб трохі раней мы прыехалі, то спаткаліся б... Ну  што-ж. Паехалі мы далей. Тата 

“ паляцеў” на чыгунку , але той цягнік ужо адыйшоў і ён спазьніўся. Янку я бачыла яшчэ... 
А тады мы прыехалі і надта цяжка працавалі ў немцаў. 

— І куды вы прыехалі? 
— Ва Ўсходнія Прусы. Там прапаноўвалі паехаць пад французскую мяжу .. Але тата не 

хацеў ехаць далёка ад Беларусі. Ён ня быў палітыкам. Ён думаў, што пасьля вайны будзе 
Польшча, як і раней... 

— А Вера была з вамі? 
— Так. Яна, яе муж — Жаўняровіч і яго бацька. Яны сваім возам ехалі. Нас разабралі 

немцы на працу . Мы былі ў адным месцы, а Вера — у  іншым маёнтку,недалёка ад нас.  
Наш гаспадар  быў нядобры чалавек, прымушаў нас вельмі цяжка працаваць. Там я 
падарвала сваё здароўе... 

— Вы ў тым месцы заставаліся да канца вайны? 
— Так. 
— І Янка ніколі там не паказваўся? 



— Не, ніколі. Мы яго шукалі, але не маглі знайсьці... Як немцы адступалі, выехаў і 
немец-гаспадар . І нас пагналі на захад. Але мы пасьля вярнуліся. “Чаго ж я буду ўцякаць?” 
— казаў тата. А пасьля прыйшоў малады нямецкі лейтэнант з пісталетам: “Вы  што, 
засталіся  камуністаў чакаць? Калі  не  паедзеце, застрэлю!” Паехалі мы ў бок Гданьска. 

— А Вера з вамі паехала? 
— Не. Яна  засталася. З мужам і яго бацькам. А мы паехалі. Памятаю, сядзелі дзесьці ў 

сутарэньнях, разам зь нямецкімі сем’ямі. Прыйшлі нямецкіявайскоўцы і кажуць: “Мы 
адступаем. Хто хоча, ідзіце з намі”. Усе маўчалі. Тады яны пытаюцца: “Усе тут немцы,  
няма замежнікаў?” Усе зноў маўчалі. І яны пайшлі. Раніцай прыйшлі рускія. Яны 
чапляліся да дзяўчатаў, жанчынаў. Прычапіліся і да нас. Нейкі рускі пры бацьках кажа 
мне: “Пойдем в другую комнату!” “ Нікуды я з табой не пайду !” — кажу . Рускі пачаў ужо 
зброяй палохаць. А бацька маўчыць — баіцца... На шчасьце, прыйшоў малады лейтэнант-
беларус зь Менску . Ён мяне абараніў. Гэты хлопец быў высокі, з перавязанаю галавою. 
Шкада, што ўжо ня памятаю ягонага прозьвішча… 

— Вы яму казалі, што вы зь Беларусі? 
— Так, казалі. А той рускі, адыходзячы, палохаў : “Сегодня ничего, а завтра, когда 

будете ехать конвоем назад,  я тебя там и так возьму !” Назаўтра едзем мы да той рускай 
заставы, бацькі схавалі мяне на падводзе, закідалі рэчамі. Пад’яжджаем. Маці кажа: 
“Дачушка, стаіць гэты, на кані, там, дзе правяраюць!” Але адначасова з намі пад’ ехала 
вайсковая машына. У ёй сядзеў нейкі вялікі вайсковы чын, а побач зь ім той афіцэр -
беларус. Ён нешта сказаў, адсалютаваў нам і нас прапусьцілі… 

— І куды вы паехалі? 
— Мы вярнуліся да Гданьску і паехалі на Т., дзе быў зборны пункт бежанцаў. Тут мы 

затрымаліся на праверку. Тата падыйшоў да нейкага паляка, які там працаваў. “А што пан 
тут робіць?” “Ды вось, з сям’ёй еду  на радзіму , на Віленшчыну ”. “ А дзе ж пан даедзе да 
той Віленшчызны?! Дай Божа, каб пан у  Сібіры не апынуўся”… Ён параіў тату  застацца ў 
Польшчы. 
Мы прыехалі ў гарадок Трэплін. А там ужо рускія ўсё забіраюць з вазоў, самае лепшае 

цягнуць. Коні бяруць… Зрабіў тата дакумэнт, што ён польскі грамадзянін, стаў працаваць 
у  Трэпліне. Быў ён майстра на ўсе рукі. 

—  А што зь Верай было, вы ня ведалі? 
— Нічога  ня  ведалі. Так  мы  засталіся  ў Трэпліне. На другі дзень  прыходзяць рускія, 

сказалі сабрацца ўсёй моладзі: “Пойдем очищать вокзал”.І мяне забралі… 
Там я бачу : Янка, брат мой! О, Божа мой!.. А тата нас усіх папярэджваў, каб 

быліасьцярожныя. Бо бальшавікі вельмі каварныя. “Калі Янку  ўбачыце, то не падавайце 
віду, што яго пазналі. Бо яго бальшавікі могуць зьнішчыць. І ён можа не прызнавацца, што  
ён Філістовіч”, — казаў тата. І вось Янка, разам зь іншымі, ачышчаў вакзал… 

— А як ён быў апрануты? 
— У цывільным. Так, як ён дома быў. 
— А ён вас убачыў? 
— Можа і бачыў. Але ён не глядзеў па баках. Толькі насіў і складаў… А рускія стаяць, 

назіраюць… Думаю: засьпяваю песьню, што мы дома разам сьпявалі. Але збаялася… 
Скончылі мы  працу , пагналі нас дадому . Я кажу  сваім: “Мама, тата, Янку  я бачыла”… Я  

пераапранулася, узяла сястру  Кацю і кажу : “Пайду шукаць”. Выйшлі мыў горад, трохі 
прайшлі, бачым, стаіць на тратуары савецкая машина, а каля яе — рускія. Адзін хапае 
мяне і цягне ў машыну . Я яго драпала, біла, неяк вырвалася. Уцяклі мы назад. 



Пасядзела дома пару  гадзінаў, супакоілася і кажу сяброўцы: “Дуська, давай пройдземся 
па горадзе”. Выйшлі мы. А я адчувала, што  Янка знаходзіцца ў будынку  мясцовай школы.  
Але недалёка ад той школы злавілі нас рускія. Я пасьпела толькі сказаць сяброўцы: “Не 
гавары, што я з сям’ёй”. 
Прывялі нас у  будынак, а там маёр  сядзіць. Даныя нашы запісаў. Я  

назваласяКарнакоўскай Станіславай. А ён пачынае з намі зайграваць. Я думаю: “Божа, як 
вырвацца, каб  пайсьці, шукаць брата?!” А тут і другі афіцэр  прыйшоў, лысы. Ён мяне 
схапіў і на канапу  кладзе. А я малюся: “Маці, Прысьвятая Багародзіца, Маці Божая 
Вострабрамская, памажы!” І зараз прыходзіць салдат, салютуе ім і кажа, што генэрал іх 
выклікае… Яны: “Извините”. І пайшлі. А мы выйшлі з будынку  і вярнуліся дамоў… 
Тады прыдумала я плян, каб хто пайшоў пад вокны школы выгукваць усе нашыяімёны.  

Спадзявалася, што Янка пачуе. Але зноў нічога не атрымалася. Так мыі не сустрэлі там 
Янку . Пасьля ўжо ў кніжцы Пасьлядовіча я чытала, што Янка тут працаваў у  гміне. Пасьля 
дастаўся ў Шлёнск, дзе меў прыяцеля-чэха і ёндапамог яму  перайсьці нямецкую мяжу . 

— А хто вам кніжку Пасьлядовіча даслаў? 
— Міхал Чаеўскі з Англіі напісаў, што ёсьць такая кніжка. Ён родам з вёскі Чэхі каля 

Вязыні, з намі ў школу  хадзіў. І Скабей з Аўстраліі напісаўмне таксама. І я напісала ў  
беларускую кнігарню ў Беласток, папрасіла прыслаць кніжку . Прыслалі мне кніжку… 

— Значыць, Вы толькі з кніжкі даведаліся пра лёс брата? 
— Толькі з кніжкі… Можа, каб я яго знайшла, ён бы тады з сям’ёй злучыўся. Можа 

інакш склаўся б ягоны лёс… 
Пасьля мы з гораду  пераехалі ў вёску . Бо ў горадзе было поўна рускіх — мыбаяліся. Я 

не магла выйсьці ў горад… Спадзяваліся, што на вёсцы будзе ціхаі спакойна. 
— А бацькі ня думалі зьмяніць прозьвішча? 
— Не. Толькі мы, дочкі, памянялі. А я і імя зьмяніла. Серафіма — імя няпольскае, таму  

я стала Галінай. 
— А як удалося вам знайсьці Веру? 
— Калі мы ўладкаваліся на новым месцы, пачалі шукаць Верку , пісаць. Аяшчэ, калі 

разьвітваліся, тата сказаў, што калі выжывем, будзем зьвязвацца праз маміну  сястру , якая 
жыла каля Мёраў. Там будзем кантактавацца. А тую цётку немцы былі вывезьлі, а вёску  
спалілі. Але пазьней яна вярнулася. Спачатку мы шукалі Верку  праз Чырвоны Крыж. У 
Польшчы яе ня было. Тадымы згадалі пра цётку  Кацю. Напісалі. Яна адказала, што Верка 
была, але ўжо выехала на Ўкраіну . У яе ўжо была сям’я, дзьве дзяўчынкі. Яна спачатку  
нядрэнна жыла, муж быў афіцэр. Але пасьля ён сапсаваўся… 

— Дзе Ваш тата працаваў? 
— Спачатку  мы ўзялі гаспадарку  — 5 гэктараў зямлі. Зямля была добрая, але тата ўжо  

ня мог цяжка працаваць. Я яму дапамагала. Я і касіла, і баранавала. Разам з бацькам.  
Толькі гараць я няўмела. Людзі дзівіліся зь мяне… Голад быў, цяжка нам спачатку  
жылося, бо мы нічога ня мелі. Тата вельмі любіўчытаць. У яго была вялікая бібліятэка. У 
Гданьску  была міжнародная кнігарня, ён у  ёй замаўляў кнігі і яму  дасылалі іх. 

— У якім годзе Вы езьдзілі ў Англію? 
— У 1975-ым. У Лёндан. Адмыслова да Лашука. Была і ў Чаеўскага ў Ротэрдаме… 
— І што Вы ў Англіі даведаліся? 
— Нічога. Я нават глядзела картатэку . Але, калі дайшла да Янкі літары, Лашук забраў 

яе ў мяне. Не паказаў. 
— А астатнія людзі, з кім Вы сустракаліся, штосьці расказвалі Вам пра брата? 



— Лашук дзіўна сябе паводзіў. Кажа: “Паедзем да знаёмых, але ты не гавары, што ты — 
сястра Янкі. Бо, між намі,  ня вельмі яны добра з Янкай жылі”.  Я думаю, што там нешта 
іншае было.  Яны, відаць, добра ведалі,  што  ён (Лашук) — непрыяцель Янкі.  Ён,  нібыта,  
рабіўся прыяцелем, але некаторыя словы яго былі… Пару  словаў кінуў такіх,  што мяне аж 
укалола… 
Памятаю, пры немцах гэта яшчэ было. У Ільлі. Прыйшла да нас Юлька Камінская, 

Скабея швагра дзяўчына: “Цёця Зося, ідзіце да нас, прыйшла да нас надта добрая 
варажыха. Можа і вам паварожыць”. З мамай пайшла я. Варажыха расклалакарты і 
гаворыць так: “Чэрвенны мужчына, малады мужчына — сын. Перад ім ёсьць дзьве дарогі: 
адна вельмі сьветлая і добрая, а другая, калі ён паслухае,  нібы,  свайго калегу , сябра 
старэйшага, чорнага. Калі паслухае, то марна прападзе”. А мама адразу кажа: Лашук! У 
гэтага Лашука маці была беларуска, а бацька быў жыд. 

— Ён ужо памёр? 
—Памёр. Апошні ліст даслаў мне ў 1994 годзе якраз перад пахаваньнем брата Сашы.  

Перад тым я яму  пісала, а пасьля спыніла перапіску . Пісаў ён мне па-польску : 
“Шаноўная пані Галіна! 
Цяжка сёньня высьветліць прычыны спыненьня карэспандэнцыі пасьля 12 гадоў  

перарыву . Калі пані вырашыць аднавіць кантакт, прашу  напісаць, бо тагопатрабуе справа 
сьветлай памяці Янкі. Некалькі тыдняў па радыё (па беларускай праграме Радыё Свабода 
— П.К.) перадавалі п’есу  аб іх (абЯнку  і яшчэ кімсьці — Г. Ф.). праектуецца выданьне 
кніжкі. Пані можа дапоўніць яе новымі ведамасьцямі. […] Адначасна патрэбныя даныя аб 
ягоным дзіцятку . Дзе яно цяпер  жыве, як? Ужо, напэўна, мае ўласную сям’ю. […]”. 

— Вы яму не адказалі на гэты ліст?   
— Не, не адказала. Я думаю, што ён хацеў, каб я прыехала па справе грошай па Янку . 

Гэтыя грошы можна было дастаць… На арганізацыю, на Беларусь. 
— Ён Вам сказаў пра грошы? 
— Не, я яму  згадала. А ён мне тады сказаў: “Якія гэта грошы? Дзе ж тыя грошы?!” Я  

кажу: “Я чула, што Янка быў застрахаваны”. 
Лашук вельмі хацеў, каб я нагаварыла на касэту  ўспаміны пра Янку . Ён, як даведаўся, 

што я маю ліст Польскага Чырвонага Крыжу  пра Янку , дык адразу ж папрасіў выслаць яго 
яму ў Англію. І ён вельмі прасіў, каб я прыехала і прывезла гэты ліст: 

“25 красавіка 1959 г. Варшава. Макатоў. 
У адказ на аб’яўлены пошук Філістовіча Яна, сына Андрэя, народжанага… 1926году  ў 

Паняцічах, з жалем паведамляем, што ў адпаведнасьці з данымі Савецкага Чырвонага 
Крыжу  ў Маскве, Філістовіч Ян, сын Андрэя, народжаны ў 1926 г. уПаняцічах, памёр  дня 
19 сакавіка 1954 году  на тэрыторыі СССР. Прыносім Вам шчырыя спачуваньні. 
Падстава: ліст Савецкага Чырвонага Крыжу ў Маскве (нумар  і дата). Іншымі зьвесткамі 

Савецкі Чырвоны Крыж не дыспануе”. 
— Але ж Аляксандар Лукашук пісаў, што Янку расстралялі ў сакавіку 1953-га… 
—Некаторыя сьведкі, якія праходзілі па справе, казалі, што  Янка, сапраўды, у  той час 

яшчэ жыў. Быў у  турме. Бачылі ці ведалі, што ён яшчэ жывы. Нават у  пазьнейшы час. 
— Дык можа яго не расстралялі? 
— Ведаеце, што маглі зрабіць? У той час выпрабоўваліся першыя савецкія 

спадарожнікі. Хочаш жыць — паляціш. Вернешся, так вернешся, а не, дык не… 
— А хто Вам гэта гаварыў? 
— Гаварылі людзі. Нават вайсковыя, тут, у  Польшчы. Вы ж ведаеце,  

якімінебясьпечнымі былі першыя запускі тых ракетаў… 



Калі Вера першы раз прыехала да нас, мы паехалі ў Г., да сястры. А там была вядомая 
варажбітка, якая, нібыта, у  Пэрсіі была. Вельмі добра ведала Кабалу… 
Я на Янку  паставіла. Яна намалявала крыж на паперы, папрасіла, каб падала ёй дзень, 

месяц і год нараджэньня таго, пра каго хочаце даведацца. Я перад ёй яго фотакартку 
паклала, напісала, калі ён нарадзіўся — перад Калядамі,увечар перад Калядамі — 24 
сьнежня. Але гэта “польскія” Каляды, а нашыя надва тыдні пазьней… 
Варажбітка кажа, што год правільны, але дзень і месяц — не.  Ну  тады я сказала,  што  

дзесьці 6 студзеня. “Ну цяпер  добра”, — кажа. Глядзіць яна, глядзіцьна фотакартку, а 
пасьля выдыхае: “О, Божа мой! Ён вайсковы?” “Быў вайсковы”.“ Бедны. Ён ні то  
штогадзіну, ён штомінуту  прасіў Бога аб сьмерці. Ён прасіў Бога. Ён надта шкадаваў, што  
нарадзіўся… Вы не ўяўляеце, што  ён прайшоў. Але ён жыве. Ён жыве. І ён будзе вельмі 
стары, як вы аб ім даведаецеся. І ён будзе ехаць з краіны ў краіну , пакуль завітае да вас… 
Яму дапамагла чорная жанчына ў турме…”. 
Ведаеце, гэта выглядае, як басьня, але я — яго сястра і мне так хацелася, каб гэта была 

праўда! 
— Яна сказала, што ён жыве? 
— Так. Хтосьці памёр іншы. І зрабілі, што памёр  Янка. А ён выйшаў на волю пад 

іншым прозьвішчам. “Ён жыве. — сказала яна. — Толькі, што ён будзе вельмі стары, як вы 
даведаецеся, што ён жыве…”. 

— У якім годзе Вы хадзілі да той варажбіткі? 
— Дзесьці ў канцы 50-х — у пачатку  60-х гадоў. І мы ніколі абедні за яго не замаўлялі.  

Аднойчы я была ва Ўроцлаве са сваёй дачкой у  Камінскага, сваяка Скабея з Ільлі. І пайшлі 
мы ў праваслаўную царкву . І я хацела паставіць сьвечку за Янку . Запаліла сьвечку  і 
паставіла. А мяне ў гэты час ўсю трэсла.Камінская мне казала пра гэта. Нават архіерэй-
біскуп заўважыў, як мая рука са сьвечкай трэслася… Я ледзьве яе паставіла. Нічога ня 
помніла. Малілася. Пасьля пыталася ў Камінскай: “Цётка Маруся, ці Вы бачылі, гарэла тая 
сьвечка?”. Сказала, што нібыта гарэла. 
Адзін раз з мамай паехалі ў  касьцёл Пятра і Паўла ў Вільню. Там у  катакомбах віленск ія 

мучанікі пахаваныя. І там мама ставіла сьвечкі,  за маму  сваю, за бацьку і за сына Янку . 
Тры сьвечкі паставіла. Дзьве сьвечкі, за дзеда і бабу , гарэлі, а за Янку  гарэла ясна, добра, а 
пасьля хутка пацямнела і патухла… 
Мама мая, як жыла, калі сьніла тату, заўсёды пыталася: “Тата, скажы, дзе мой сынок?” І  

так некалькі разоў. Увесь час дзед адварочваўся, не хацеў гаварыць і ўцякаў. А раз так ужо 
мама яго прасіла і плакала, што ён загаварыў: “Дай спакою мне сваім сынам Янкам! Што  
ты хочаш даведацца? Што ты хочаш? Вось тутляжыць…”. І паказаў  нейкую магілку ці 
нават не магілку , а нейкі капец… 
Пару  гадоў таму  я хацела яго неяк памянуць, імшу  па ім заказаць. Але ня ведала, як 

зрабіць, як даведацца, што ён сапраўды не жыве?.. Аднойчы ўвечары паставіла сьвечку , 
крыж, яго фотаздымак і моцна малілася, прасіла: “Браток, акажыся да мяне, скажы,  
прыйдзі да мяне”. І ўначы сьню. Іду  я дзесьці, бачу : Янка ідзе. Малады такі, прыгожы, такі,  
якім я яго бачыла ў Вялейцы апошні раз. Ішоў ён зь нейкай дзяўчынай. Толькі апрануты 
інакш. Я на яго: “Янка! Браток, так ты жывеш?! Янэчку !”. І я да яго дакрануцца хацела, але 
тут ягоны вобраз у паветры растварыўся і зьнік… Я абудзілася… 
У нас на сьвята Ўсіх Сьвятых усю радню памерлую памінаюць. Напісала ўсіхі я. Толькі 

ніяк не змагла напісаць імя Янкі… 
Калі мама памірала, прасіла Бога… Бо ўся радня яе, сёстры, браты, пакутвалі за яе сына.  

Прасіла Бога, каб ён даў ім лёгкую сьмерць, а яна згодная была ўсё ўзяць на сябе… 



Мама цяжка хварэла, перад сьмерцю ляжала ў шпіталі і я ўначы каля яе дзяжурыла. Я ў 
яе спытала: “Мамачка, ці Янка не прыходзіць да цябе?” Яна ўсьміхнулася. Відаць, што  
сьнілася ёй штосьці. Гаворыць: “Мая дачушка, дзе ж ён да мяне прыйдзе, сынок мой. Яго 
ўжо няма…”. 
А паміраючыя маюць дар  яснабачаньня… Аднойчы мама ранкам кажа: “Божа мой, што  

мне сьнілася! На неба гляджу , а на захадзе — чырвонае неба. У зараве — Янкі твар . І ён 
кажа: “Мама, помні Парыж!”. І так тры разы паўтарыў”. 

— І калі Ваша мама гэта прысьніла? 
— Калі яго завэрбавалі… 
— Калі Вы першы раз прыехалі на Беларусь з Польшчы? 
— Першы раз я прыяжджала з мамай, у  1977 годзе. Тады зь Вільні мы ў Менск ехалі.  У 

Паняцічах былі. 12 гадоў  назад прыяжджала я з Ганнай. Узялі таксоўкуі паехалі ў  
Паняцічы. Там пайшлі на могілкі, дзе мамы маці пахаваная, дзяды.. Магілу  бабулі я адразу 
адшукала. Пайшла я далей, хацела пашукаць магілы іншых сваякоў. Ідзем з Ганнай далей, і 
раптам — у  мяне мароз па скуры. Ня ведаю, што гэта было. Вярнуліся мы да машыны.  
Таксіст стаяў каля плоту.. Ня ведаю, можа ён у  той момант што дрэннае падумаў, а я 
адчула… 

— Хата Ваша ў вёсцы яшчэ доўга стаяла? 
— Там школа была да самага канца. А пасьля людзі павыяжджалі ў Вялейку , 

Маладэчна. Ня было дзяцей ужо і школу  скасавалі… 
— Вы даўно ня былі на Беларусі? 
— Даўно. Я цяпер  моцна захварэла… Памятаю, калі ехала ў Паняцічы праз лес, усё 

углядалася. За кожнай хвояй бачыла брата… 
— Вашую сям’ю ў Польшчы ніколі не турбавалі, да вас ніхто не прыходзіў? 
— Не. Толькі ў той час, калі Янку  схапілі там, калі была аблава. Там,  дзе жылі бацькі, у  

двары кіёск стаяў, у  якім прадавалі ўсякую-усячыну. Так тады каля гэтага кіёску  поўна 
міліцыі было, польскай. Я з мужам ішла з гораду (мы тады за горадам жылі), зайшлі да 
бацькоў. То за намі адразу  двух міліцыянтаў увайшлі ў хату , нібыта, “пагрэцца”, “ бо 
холадна”.  Мама тады яшчэ  сказала: “Ня ведаю што такое, і ўчора тут было поўна 
паліцыі”…  

— Гэта былі палякі? 
— Ну , з намі яны па-польску гаварылі. На нас з мужам уважліва глядзелі.. Пасьля мы  

даведаліся, у  чым была справа. Дзядзька Максім зьезьдзіў у  Паняцічы і напісаў тату  ліст.  
Што Янка там быў,  хадзіў  і яго арыштавалі. Я памятаю, тады ўсе сядзелі ў мяне дома,  калі 
тата чытаў ліст. Мама была, я з 8-месячнай дачкой… 
Дзядзька Максім піша, што быў у Паняцічах, пазнаў усіх людзей. Ён-жа калісьці 

таксама мусіў уцякаць з Паняцічаў, казаў,  што нейкае пракляцьце вісіць над нашай сям’ёй.  
Ён добра гаварыў па-нямецку  і па-французску. У першуюсусьветную, як прыйдуць у  вёску 
нямецкія салдаты, забіраюць карову , сьвіньню, авечку , людзі да Максіма прыбягаюць: 
“Максімка, сынок (ці браток), ратуй!”. І ён ідзе да тых немцаў, просіць. Іншы раз удавалася 
дапамагчы. А калі прыйшлі бальшавікі,  сказалі, што ён зь немцамі быў. А ён-жа людзям 
дапамагаў… 
Дык вось, дзядзька Максім напісаў,  што  на Захадзе маладых людзей бяруць, 

адурманьваюць, пасылаюць на падрыўную работу  ў Савецкі Саюз: “Так было, браток, і з 
тваім сынам”. Вельмі далікатна так напісаў. Мама загаласіла: “Ах,сынок! Ах, сынок!”.  
Тата шэры зрабіўся, мне стала дрэнна, аж дзіця на каленяхняўтрымала, губляла 
прытомнасьць… 



Плакалі. Некалькі месяцаў. З таго часу  я мала плачу  — ужо не магу . 
Я вельмі перажывала за брата. Хацела ісьці ў кляштар . Тата не пускаў. Я Янку  вельмі 

любіла, мы дружныя былі з дзяцінства.  І калі тата яго за штосьці пачынаў біць, я так  
плакала, бараніла яго, што тата ўжо за мяне браўся, а я няплакала… 

— Вера часта прыяжджала пасьля ў Польшчу? 
— Рэдка. А пасьля яна з мужам разыйшлася… 
— А ён прыяжджаў? 
— Не, не прыяжджаў. А яна хацела з усімі дзецьмі прыехаць, але не дазволілі.  

Найменшых дзяўчынак пакінулі, не далі. Бо адчувалі, што яна ў Польшчы застанецца.  Яна 
б засталася, каб прыехалі ўсе дзеці, а так баялася… 

— Продкі Вашыя заўсёды жылі ў Паняцічах? 
— Ня ведаю. Памятаю, што нас “Чачоткі” называлі. Бо ў родзе бацькі ўсе мужчыны  

былі добрымі сталярамі. І прадзед казаў, што на бочку , акно ці дзьверы патрэбнае лепшае 
дрэва — чачотка, лепшае бярозавае дрэва. Так у  насгэта і засталося. А мамы бацька, мой 
дзядуля, пры цары быў бурмістрам у  Хаценчыцах. Багатыя яны былі… 

— Прозьвішча Філістовіч засталося ў кагосьці з Вашых сваякоў? 
— У брата Аляксандра — два сыны. Малодшы — Войтэк,  Войцэх, жыве ў Т., а старшы 

— Адам Філістовіч — у  Нямеччыне. 
— Яны сябе за каго ўважаюць, за беларусаў ці палякаў? 
— За палякаў… 
— Вы чулі, што, нібыта, у Янкі было дзіця? 
— Гаварыла мне цётка пра тое, што, нібыта, Янка меў дзіця ад Соні Самаль. Гэта была 

нашая далёкая крэўная. І яна была нашмат старэйшая за яго. І такая непрыгожая. У яе брат 
быў Васіль, вось ён быў прыгожым хлопцам… І я няведаю, як гэта ў яе з Янкам магло 
быць… 
Яна пасьля вайны выйшла замуж у Ярмолічы. Цёткі мае, як былі жывыя, расказвалі. 

Але яна вельмі праклінала Янку. Ня ведаю, чаму . Цёткі казалі, што яе былі забралі. А неяк 
быў у мяне цёткі сын зь Вільні, Ілья Крэнь. Я яму  гавару  пра гэта, пытаюся, ці ня ведаеце 
што? А ён кажа: “Што ты слухаеш?! Якое там дзіця! Ніякага дзіцяці не было!”…  

Запіс зроблены Пятром Казаком у  чэрвені 2001 г. 
Фотаздымкі з архіву  сям’ і Філістовічаў. 

 
ДАКУМЭНТ 

Зьмяшчаем дакумэнт з архіву  ГаліныФілістовіч, які пацьвярджае, што Янка быў  
асуджаны да расстрэлу  ў лістападзе 1953-га году . На аркушы машынапісу  стаіць штамп 
Упраўленьня юстыцыі Менгарвыканкаму  (уваходны № 1-22, пазначаны 14 лютага 1992 
году). 

 
 
“[...] СЕРАФИМА 
[...] 
Ответ на Ваше 
заявление 
 
Сообщаем, что Филистович Иван Андреевич, 1926 года рождения, уроженец дер . 

Понятичи Ильянского района бывшей Молодеченской области 4-5 ноября 1953 года 
Военным трибуналом БВО по ст. ст. 63-I, 70, 71 и 76 УК БССР, ст. 2 Указа Президиума 



Верховного Совета СССР от 4.06.1947 года “Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества” и ст. 2 ч. 2 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1947 года “Об усилении охраны личной собственности граждан” 
был осужден к высшей мере наказания. Приговор  приведенв исполнение. 
В процессе следствия и судебного разбирательства было  установлено,  чтов период 

Великой Отечественной войны Филистович И. А. проживал на временно оккупированной 
территории[,] в мае 1943 года добровольно поступил на службу  в созданный гитлеровцами 
13 белорусский батальон СД. При отступлении немецко-фашистских войск, бежал вместе 
с ними. Проживая во Франции, а затемв Бельгии, Филистович в 1951 году  был завербован 
американской разведкой с целью использования его  в шпионской и диверсионной 
деятельности противСССР. 
Пройдя трехмесячную специальную подготовку , Филистович, вооруженный немецким 

автоматом, двумя пистолетами[,] снабженный портативным фотоаппаратом,  
антисоветскими газетами и материалами,  средствами тайнописи,  географическими 
картами, крупной суммой советских денег и иностранной валюты, фиктивными 
документами, 24 сентября 1951 года на американском военном самолете был заброшен на 
территорию Ильянского района бывшей Молодечненской области,  где занимался сбором 
шпионской информации, созданием подпольной организации, возглавил банду , 
действующую в этот период в Ильянском районе и активизировал ее террористическую 
деятельность. 

 
ЗАМ . НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЮСТИЦИИ МИНГОРИСПОЛКОМА —— М . М. ГЕРМАНОВИЧ” 

 
 



 
 
Мікола Рулінскі: 

“ МЫ ПАВІННЫ БЫЛІ ПАДРЫХТАВАЦЬ НАРОД” 
 
Беларускі вайсковы рух часоўДругой сусьветнай вайны застаецца маладасьледаванай 

старонкай найноўшай гісторыі Беларусі. Гісторыкамі яшчэ не растаўленыя акцэнты: каго  
трэба лічыць калябарантам, а каго — ўдзельнікам нацыянальнага Супраціўленьня. Па-
ранейшаму вельмі павольна ідзе назапашваньне ведаў пра гэты пэрыяд, вельмі мала 
ўводзіцца ў навуковы зварот дакумэнтаў і сьведчаньняў.А тым часам адыходзяць апошнія 
вэтэраны, многія зь якіх так і не напісаліўспамінаў. У 2002 годзе памёр  лейтэнант 
беларускага спэцыяльнага батальёну  “Дальвіц” Мікола Рулінскі. Ён таксама не пакінуў 
мэмуараў, але захаваўся дыктафонны запіс ягоных успамінаў, які мы і прапануем увазе 
чытачоў “БР”. 
Мікола Рулінскі нарадзіўся ў 1923 годзе на Баранавіччыне ў сям’ і праваслаўнага 

сьвятара (па іншых зьвестках — дыякана) Максіма Рулінскага. Пачатковую школу 
скончыў у  Любчы, на Наваградчыне.  У 1936 г. бацька адправіў яго паступаць у  Віленскую 
беларускую гімназію, дзе ўжо вучыўся старэйшы брат Зьміцер . Вучыўся аж да пачатку  
Другой сусьветнай вайны, калі змушаны быў вярнуцца на Наваградчыну . Падчас нямецкай 
акупацыі вучыўся ў Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі, быў на курсах СБМ у 
Альберціне, а ў канцы 1943-га ўступіў у  эскадрон Барыса Рагулі. Улетку 1944 г. 
М .Рулінскі трапіў у  дэсантны батальён “Дальвіц”, атрымаў рангу  лейтэнанта, стаў сябрам 
падпольнай Беларускай Незалежніцкай Партыі. Удзельнічаў  у  ратаваньні з акружанай 
бальшавікамі Рыгі архіву  генэрал-маёра К.Езавітава. У траўні 1945 году з Чэхіі 
перабіраецца ў Польшчу , дзе легалізаваўся пад сваім прозьвішчам.. У 1949 г. быў 
арыштаваны дзяржбясьпекай і самалётам дастаўлены ў Маскву . Яго асудзілі да 25 гадоў  
канцлягераў, зь якіх вызваліўся ў 1957-ым. Дарэчы, бальшавікі двойчы судзілі ягонага 
бацьку , у  1945 і 1951 гг.“за антысавецкую агітацыю ”, і з канцлягераў ён ужо не вярнуўся. 
Максіма Іванавіча Рулінскага, 1899 года нараджэньня, ураджэнца в. Дзяніскавічы  
Ганцавіцкага раёну , рэабілітавалі ў чэрвені 1956 г. 
Мікола Рулінскі жыў у Грыгішках каля Вільні. У маладосьці марыў стаць лекарам альбо 

архітэктарам, а давялося да пэнсіі працаваць на мясцовай папяровай фабрыцы. Рулінскі 
пісаў вершы, маляваў краявіды, добра сьпяваў (з дзяцінства — у  царкоўных хорах). З 
канца 80-х удзельнічаў у  працы беларускіх грамадзкіх арганізацыяў у  Вільні, быў 
дэлегатам Першага зьезду  беларусаў сьвету , зьездаў беларусаў краінаў Балтыі. У ліпені 
1997 г. ён быў ганаровым госьцем віленскай сэсіі Эўрапейскага Сэктару  Рады БНР. 
Апошні год жыцьця Рулінскі жыў у дачкі ў Бярозаўцы (Гарадзеншчына), дзе і памёр 23 
кастрычніка 2002 г.  Яго пахавалі ў  Вільні,  як беларускага афіцэра — дамавіну  накрылібел-
чырвона-белым сьцягам з выявай “Пагоні”. 
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— Спадар Мікола, раскажыце пра лёс батальёну “Дальвіц”.  
— У 1945-ым мы арганізаваным парадкам пачалі адступаць на Захад. І ўсе жаўнеры 

“Дальвіца” памаленьку -памаленьку  ішлі на Захад... 
— Усе разам ці групамі? 
— Усе разам. 
— А хто тады камандаваў? 
— Тады Родзька камандаваў... Апынуліся мы ў Чэхаславакіі. Тут ужо канец вайны,  

фронт набліжаўся. Вырашылі ісьці на Захад. І Родзька нас вёў. І вось у адным месцы ў 
Чэхаславакіі Родзька гаворыць: “Я пайду  ў разьведку  ў гэтае мястэчка”. А там ужо 
партызаны чэскія занялі ўсю тэрыторыю. Мы яго чакаем. А зброі ў нас было поўна — “па 
зубы” былі ўзброеныя. Каб ведалі, што нас там чакае, мы пайшлі б з боем. Ён вяртаецца,  
кажа: “Прапусьцяць нас”. Родзька дагаварыўся зь імі. Мы прыходзім у  мястэчка, там такі 
рынак быў вялікі, а тут нас акружылі і кажуць: “Скласьці зброю! А не, дык мы вас тут 
інтэрніруем. Афіцэры могуць пакінуць сабе пісталеты”. 
Я памятаю, што я меў два пісталеты. Бо пасьля яны ашукалі нас. Калі ўсё аддалі, яны  

кажуць: “Пісталеты таксама к ідайце! ” Я кінуў адзін пісталет, а другі ў мяне быў яшчэ... 
Прапусьцілі нас бяз зброі. Пайшлі мы кілямэтры два ў лес, затрымаліся там.Родзька 

кажа: “Сытуацыя такая, браткі, што гіблая справа нам. Хто куды хоча і як хоча, 
разьбягайцеся. Хто ведае польскую мову , можа прыкінуцца за паляка. Падбірайце сабе 
групу ”. Мы сабраліся ўтрох: Мілюць, я і Фарботка. Мелі цывільнае адзеньне,  
пераапрануліся. Мы добра ведалі польскую мову , бо за палякамі жылі. І вырашылі неяк 
прайсьці праз Эльбу . 

— На Захад? 
— На Захад. Тры кілямэтры не дайшлі да Эльбы, тут савецкія жаўнеры нас затрымалі: 

“Куды ідзеце?”... Мы кажам: “Тут, у  баўэра працавалі і хочам пайсьці, забраць нашы рэчы, 
якія там засталіся”. Ён кажа: “Не. Спачатку ідзіце ўгэты лягер ”. А ў лягеры, куды нас 
загналі, сабраліся прадстаўнікі самых розных нацыянальнасьцяў, якіх затрымлівалі, нават 
французы былі. 

— А там Вы не спаткалі хлопцаў з “Дальвіца”? 
— Не, нікога са знаёмых мы не спаткалі. Там кажуць, што “не прызнавайцеся, калі 

будуць тут фільтраваць, што вы дзе-небудзь зь Віленшчыны. Кажыце, што з Польшчы”. 
— А хто Вам парадзіў так зрабіць? 
— Там палякі былі. Мы гаварылі ім, што мы з “Віленшчызны”. “ Не прызнавайся, — 

гаворыць, — бо вас не прапусьцяць!” Спыталіся ў мяне пасьля адкуль я. Кажу : “З Седлеца 
(гэта каля Варшавы)”. Усе нашыя сябры прыдумалі сабе легенды. І так нас адпусьцілі.  Мы 
там сабраліся. Найшлі яшчэ паляка, якіехаў ад баўэра, меў двух коней і вялікую павозку . 
Мы яму кажам: “Ідзем разам”. “ Сядайце, паехалі”, — прапануе ён у  адказ. І так мы, як 



“ палякі”, дабраліся да Кракава. Тады працавала камісія па рэпатрыяцыі, якая накіроўвала 
людзей на “ землі одзысканэ” (“ нованабытыя землі”), былыя нямецкіятэрыторыі, 
далучаныя да Польшчы. І вось мы тады паехалі ў Еленію Ліпніцу . Я тады ўладкаваўся 
працаваць у міністэрства “ зямель адзысканых”. Там добра мне было... 

— І доўга Вы так хаваліся? 
— І так да 1949 году . А пасьля выйшлі на мяне... 
— А што было з гэтымі хлопцамі з “Дальвіца”? 
— Яны іх таксама арыштавалі. Мы ў розных месцах жылі. Фарботка ўтапіўся ў Нёмане,  

у  Любчы, ужо пасьля вяртаньня зь лягероў... 
— А пра Ігара Будахоўскага што Вы ведаеце? 
— Гэта мой вельмі добры сябра. Ведаю, што ён дзесьці ў Беларусі жыве.А як знайсьці 

яго, ня ведаю. Сіўко  мне казаў,  што Будахоўск і жыве.  А я яго спаткаў у  Польшчы. 
Будахоўскага там таксама арыштавалі. 

— А пра Міхася Зуя што можаце сказаць? 
—Я зь ім карэспандэнцыю  вёў. Ён памёр  у Аўстраліі, пакінуў двух дзяцей.  Гэта ж я яго 

ажаніў, мая гэта праца! Ён піша: “Ты часта езьдзіш у  Польшчу ...”. Даў мне адрас у  
Лорэнге. Там была дзяўчына-беларуска, якая туды пераехала.  “Паедзь, паглядзі, што гэта 
за дзяўчына, ці яна вартая мяне”, пісаў Зуй. Аў Аўстраліі можна было завочна вянчацца. І 
яна паехала туды, але Зуй ёй неспадабаўся. І ён, каб дзяўчына там не загінула, пазнаёміў яе 
зь нейкім хахлом, і яна выйшла за яго замуж. А да таго гэтая беларуска пазнаёміла Зуя зь 
іншай “полькай”. І гэтыя дзеці ў Зуя ад яе. 

— А вы ведаеце, што ён да 1948 году хаваўся ў Польшчы?  
— Гэтага я ня ведаю. 
— Вернемся да “Дальвіца”. Раскажыце, як Вы ў яго трапілі? 
— У “Дальвіц” я трапіў пасьля таго, як наш швадрон эвакуяваўся з Наваградку . Я ехаў  

на адной машыне з  Б.Рагулем, на “Татры”. Акрамя нас, у  ёй яшчэ была яго будучая жонка 
й Васіль Рагуля-старычок, былы сэнатар  польскагаСойму . З Наваградку  я выехаў на 
матацыкле, але пасьля мяне заўважыў Барыс:“Садзіся, — кажа, — у  мяне месца ёсьць”. 
Так мы прыехалі ў Горадню, перайшлі мост, і там нас спаткаў Родзька. 

— Ён адзін быў? 
— Ён быў адзін. І  нас усіх накіравалі ў  Варшаву , дзе мы былі 3-4 дні,  і за тры дні перад 

пачаткам Варшаўскага паўстаньня мы паехалі ў Дальвіц. Інакш бы там загінулі... Вось так 
я туды трапіў. 

— Сп. Мікола, якія інструктары былі ў батальёне? 
— Інструктары былі беларусы. І я сам быў інструктарам, бо быў ужо афіцэр , лейтэнант. 
— Чаму вучылі? 
— Вучылі разьведцы, мінаваньню, радыёсправе й шмат іншаму . 
— Кожны мог працаваць на рацыі? 
— Ня кожны. Там былі адмысловыя групы, якія школіліся на радыстаў. Наогул, нас усіх 

шыкавалі даволі грунтоўна. А Вайтовіча адправілі на разьведку ... 
— А хто яго адпраўляў у Беларусь? 
— Барыс Рагуля. 
— Калі Вы ўпершыню спаткаліся зь Вітушкам? 
— Вітушка прыехаў да нас у  Дальвіц трохі пазьней. 
— Як ён выглядаў? 
— Ён быў невысокага росту , меў прыемны твар . У скуранцы быў з пагонамі маёра. 
— Ён меў “Жалезны крыж”?  



— Ня меў, у  аднаго толькі Родзькі ён быў. Аж да дэсанту  Вітушка быў сярод старшага 
афіцэрства. А я тады быў афіцэр  “новасьпечаны ”. Толькі далімне гэтую рангу . Вось я 
больш і сябраваў з сваімі сяржантамі. Але да мяне падышлі й сказалі: “Тваё тут ня месца.  
Ты ідзі ў афіцэрскі корпус”. Вось так. 

— Хто сфармаваў групу Вітушкі? 
— Наша кіраўніцтва. 
— А хто, Геруліс? 
— Геруліс толькі ўсё падтрымоўваў. Ён быў начальнікам зь нямецкагабоку . А ўсё рабілі 

Родзька і Рагуля. 
— Каго Вы памятаеце з дэсантнікаў Вітушкі? 
— Памятаю Мішу  Шунько, бо зь ім вучыўся. Прапаў ён недзе. 
— А Грыгарцэвіча памятаеце? 
— Не памятаю. Ведаеце, я ўжо ня ўсё памятаю... 
— Гэта былі ўсе наваградзкія хлопцы? 
— Усе наваградзкія, так. Праўда, былі яшчэ з поўначы,  адсюль, ад Глыбокага. Бо  ў нас,  

у  “Дальвіцы”, быў падзел на дзьве групы: “Паўднёвая” і “Паўночная”. Першая — гэта 
наваградчане й іншыя з тых мейсцаў, а другая — хлопцы з Глыбокага, Полацку , Віцебску . 

— А са Слоніма былі хлопцы? 
— Са Слоніма ня памятаю. 
— Што было перад адпраўкай? Калі Вам сказалі, што ляціце на Беларусь? 
— Калі падабралі групу , нас аддзялілі ад усіх астатніх і рыхтавалі.Тлумачылі, якое мы  

маем заданьне на Беларусі, што мусім рабіць. І ўсё былоарыентавана на тое, што вайна 
скончыцца, але яна прыйдзе зноў. І мы павінны былі падрыхтаваць народ, каб пасьля было 
на што абапірацца... 

— А які псеўданім Вы атрымалі? 
— Ніякага псеўданіма ў мяне не было. 
— А ў БНП Вы былі? 
— Быў. 
— А там быў нейкі псеўданім? 
— Я не памятаю, але, здаецца, ня браў ніякіх псеўдаў. 
— А хто Вас прымаў у партыю? 
— Мяне прымалі Рагуля, Родзька і, здаецца,  Луцкевіч (добра ня памятаю) у  лесе, у  

Дальвіцы. 
— Луцкевіч Лявон? 
— Не, Юрка, ён быў афіцэрам. 
— Як вас узбройвалі перад адпраўкай, што там было?  
— Узбраеньне было ў нашай групы надта добрае. Кожны меў пісталет, аўтамат,  

гранаты. 
— Мінамёты былі? 
— Ня было. Так што зброя ў нас была на ўзроўні, вельмі добрая. 
— Раскажыце, як дэсантаваўся аддзел? Ці гаварыў  вам што Вітушка перад  

адпраўкай ці ў самалёце? 
— У самалёце не, бо мы стаялі адзін за адным у  шэрагу. Вітушка быў першы, а я — у 

канцы. І кожны прычэплены быў... 
— Вы былі яго намесьнікам? 
— Так. Ён быў першым, а я — апошнім, павінен быў даглядаць, каб усё было ў парадку . 
— А перад адлётам нічога ён не гаварыў? 



— Нічога. Толькі пра заданьне, якое было ў нас. 
— Спакойны ён быў? 
— Спакойны. Ніхто там асабліва не хваляваўся. 
— І што там здарылася, калі Вы павінны былі дэсантавацца? 
— Вітушка скокнуў з парашутам першы. 
— А хто за ім? 
— Я ўжо ня памятаю. 
— А маёр Багдановіч якую пасаду ў групе займаў? Ці яго ня было з вамі? 
— Багдановіч, лекар , быў у  гэтай групе. 
— А Гінько Янка быў? 
— Ня памятаю... 
— Дык у вас парашут сапсаваўся?.. 
— У мяне парашут выляцеў з упакоўкі. Я гавару  немцу , што  мой парашут не ў парадку , 

а той бярэ нож і абразае шнур . Гаворыць: “Яго ўжо немагчыма скласьці”. Я другому 
хлопцу , што скакаў, аддаў дакумэнты, грошы (а іх я меў шмат), пячаткі савецкія 
(сельсаветаў і іншых установаў). Усё аддаў яму . Прозьвішча яго не памятаю. Кажу : 
“Перадай, бо я не змагу  ляцець”. Ну  і ўсё. Выкінулі ўсіх, а я вярнуўся назад. 
Прыходжу , а Родзька ахнуў: “Што такое?!” Ну  я расказваю яму , што нас тры чалавекі 

вярнуліся. Ён кажа: “Ну  вось цяпер  я табе дам камандзіроўку , паедзеш  у  Бэрлін да Барыса 
Рагулі. Чаму  Барыс нас кінуў?”. Ён ужо пачаў на Барыса гаварыць... 
Я гавару: “Добра”. І мне далі на два тыдні адпачынак. Я  ўзяў камандзіровачныя, паехаў  

у  Бэрлін, спаткаўся там з беларусамі. Мне кажуць, што  Барыса ўжоняма,  ён ужо ў дывізію  
Зыглінга паехаў.  У Беларускай Цэнтральнай Радзе мне кажуць: “Едзь туды”. Я туды, 
праўда, і паехаў.  Там спаткаўся са шматлікімібеларусамі, яны былі з паліцыі, з нашага 
аддзелу  былі. 

— А Рагулю сустрэлі? 
— А Барыса якраз ня было. Кудысьці ён паехаў. І вось пабыў там і вярнуўся назад. 
— І што Родзька Вам сказаў? 
— Ну  я яму  распавёў, што такая справа. Так ён кажа: “Ну што ж, давай будзем 

працаваць далей”. І так я быў у  “Дальвіцы” да самага канца, пакуль нас усіх не разагналі... 
— А калі Вы езьдзілі за архівам у Рыгу? 
— У 1944 г. 
— А хто вам даваў заданьне? 
— Мы ўжо былі не ў Дальвіцы, а ў Вальбушы — пераехалі. І тут прыйшоў загад. Мяне 

выклікае Родзька і кажа: “Ёсьць загад табе зьявіцца ў Бэрлін, уБеларускую Цэнтральную 
Раду”. Загад мне і Філіпу  Давідчыку. Мы паехалі туды. Там нас сустрэлі Астроўскі, 
Рагуля, Езавітаў і яшчэ нейкія афіцэры. Іяны кажуць: “Ёсьць такое вялікае вам заданьне.  
Трэба паехаць у  Рыгу  і забраць архіў Езавітава. Што вы там знойдзеце каштоўнага, тое 
бярыце”. Сёньня,гледзячы на той час,  гэта быў  рызыкоўны крок — чалавек ехаў проста на 
сьмерць. Таму  што там, каля Рыгі, ужо фронт быў... Нам выдалі ў Бэрліне “жалезныя 
паперы”... 

— А што гэта такое? 
— Гэта значыць, што  зь нямецкага боку  мы атрымалі ўсялякія даведкі,каб нам падчас 

падарожжа садзейнічалі ўсе улады, каб дапамагалі. Гэта асноўнае, дзякуючы чаму  мы і 
даехалі.  Дакумэнты вельмі дапамаглі. Спачаткумы прыехалі ў  Шаўляй, а далей патрапілі ў  
Лібаву . А там нам сказалі, што ідзе карабель зь Лібавы да Рыгі. І трэба ж было нам 
вярнуцца, куды нам было ехаць?! А мы паехалі туды, селі на гэты карабель. У Рыгу 



прыплылі. А там ужо быў перакрыты шлях бальшавікамі, мы яшчэ пасьпелі туды 
перабрацца. 
Прыехалі ў Рыгу . Там Бог нас з Давідчыкам выратаваў. Бо мы ў караблі пазнаёміліся з 

двума нямецкімі афіцэрамі-маракамі.  Нам трэба было затрымацца на ноч  у  жаўнерскім 
гатэлі, а перад ім стаяў дом маракоў. І вось які лёс. Калімы падыйшлі да іх будынку , гэтыя 
афіцэры кажуць: “Гэта наш гатэль, наш рэстаран, пойдзем хлопцы, вып” ем,  пасядзім, а 
пасьля пойдзеце, вам тут недалёка — кілямэтар ”. Нешта намі кіравала. Мы з Давідчыкам 
кажам: “Не, сябры, дзякуй вам за запросіны, мы пайшлі”. І адыйшлі ад гэтага гатэлю  
паўдарогі, чуем: самалёты ляцяць і скідаюць бомбы якраз там, дзе быў гэты гатэль. Мы з-
пад бамбёжкі выйшлі і дабраліся да месца,  там пераначавалі. Назаўтра праходзілі каля 
гатэлю маракоў, там усё было разбурана. Вось пайшлі б мы туды і насня было б... 

— Як вы знайшлі хату Езавітава? 
— Мы мелі адрас настаўніцы, яго сяброўкі. Яна павінна была нас адвесьці да дому , дзе 

жыў Езавітаў. І мы яе знайшлі,  паказалі паперы, расказалі чаму  прыехалі. Яна кажа: 
“Вельмі прыемна”. Паехалі мы на месца, а жыў Езавітаў у  вільле на ўскраіне Рыгі. З 
гаспадыняй дому размаўляла гэтая настаўніца, яна зь ёй ужо была знаёмая — раней 
наведвала Езавітава. І тая гаспадыня кажа: “Калі ласка, вось яго пакой, рабіце, што вам 
трэба”. Мы як зайшлі ў пакой, убачылі, што там усе сьцены, шафы ўсе закладзеныя 
кнігамі. А час у  насбыў  абмежаваны — Чырвоная Армія абкружала Рыгу , ужо пад горад 
бальшавікі падыйшлі, але немцы іх адбілі. Вось  мы там два дні і дзьве ночы  выбіралі 
кнігі. Ужо не памятаю, якія. 

— А дакумэнты? 
— І дакумэнты, перапіску  ягоную, трошкі асабістых рэчаў узялі. І намужо трэба было 

ехаць назад. Гаспадыня нам пасадзейнічала і мы зрабілі, зьбілі тры скрыні (паўтары мэтры 
на мэтар  кожная). 

— Як вы з гэтымі скрыямі ўправіліся? 
— А што нам тады, маладым, гэта было! Адзін бы пацягнуў тыя скрыні... Знайшлі мы  

аднаго  латыша, заплацілі яму  грошы і пасьля кажам: “ Завязі нас на вакзал”.  “ Добра”, — 
адказвае. Прыяжджаем туды, а там ужо ніякія цягнікі неідуць. Стаіць эшалон Люфтваффэ, 
лётчыкаў. І ходзіць каля яго адзін маёр -немец. Мы да яго падыйшлі: “Вы можа возьмеце 
нас з сабой?” Ён гаворыць: “Я не магу, у  мяне жаўнерамі ўсё занята. Хочаце, вось вагоны 
ёсьць са зброяй, са снарадамі. Вось на снарады можаце лажыцца і ехаць”. І мы тады гэтыя 
свае скрыні загрузілі. І даехалі да крэпасьці Лібава, а там ужо нікога не выпускаюць.. 
Нікога! Асабіста генэрал, начальнік гэтай крэпасьці, дае візу , каго прапусьціць на караблі. 
Бо там ужо ехаць далей было немагчыма — перакрыта бальшавікамі дарога. Шлях 
заставаўся адзін — морам, толькі морам. Вось тут нам гэтыя “жалезныя дакумэнты” і 
дапамаглі. Мы туды прыйшлі, замэльдаваліся, хто мы такія і што робім. Паказалі гэтыя 
дакумэнты. Ён нам піша рэзалюцыю: “Пагрузіць на першы карабель”. І мы выходзім. А 
там афіцэры нямецкія плачуць — іх не пускаюць на караблі. І тут яшчэ нам пашанцавала.  
Калі мы пераходзілі на вакзал, то нямецкія жаўнеры дзесьці некалькі скрыняў гарэлкі 
знайшлі. Яны ўбачылі, што афіцэры ідуць, і спалохаліся. Але мы кажам: “Ня бойцеся”.  
Узялі мы сабе нешта 6 паўлітраў гарэлкі. І вось гэтая гарэлка насвыратавала, бо калі мы  
прыехалі ў порт, мы далі таму немцу, які прапускаў, тры бутэлькі, і ён пагрузіў нашыя 
скрыні. Апусьцілі кран з сеткаю, туды мы паставілі скрыні, а самі прайшлі на карабель. І 
так мы дабраліся да Гданьска. 

— Не бамбілі па дарозе? 



— Не бамбілі, але папярэджвалі нас, каб былі гатовыя да таго, што могуць бамбіць. 
Дабраліся мы да Гданьска, а адтуль ужо было прасьцей — селі на цягнік і паехалі ў  Бэрлін. 
Зноў туды, адкуль мы выяжджалі, дзе нам загад далі. Тыя ўсе зьдзівіліся: “Адкуль жа вы?” 
Мы кажам: “А куды ж вы нас паслалі былі, вы ж на сьмерць нас паслалі!” 

— А з кім вы спаткаліся па прыезьдзе ў Бэрліне? 
— Тыя ж самыя людзі былі. Сярод іх быў і Езавітаў. Ён нас абняў. Мы ж яго рэчы 

асабістыя прывезьлі: кашулі, патэфон з пласьцінкамі, сярод якіх была і пласьцінка “Мы 
выйдзем шчыльнымі радамі! ”. Ён вельмі задаволены быў,  кажа: “Хлопцы, вы з таго сьвету 
зьявіліся!”. А я гавару : “Вось бачыце, а як вы так нас з лёгкай рукі камандзіравалі 
туды?!”… 

— Узнагародзілі вас неяк? 
— Спачатку  нічога не далі.  Мы вярнуліся ў “Дальвіц”, у Вальбуш. Празьмесяц пасьля 

таго далі мне мэдаль беларускі “За воінскую доблесьць” зь мячамі”. 
— А што Вы пра Родзьку яшчэ можаце распавесьці?  
— Мы з Родзькам часта гулялі ў карты, у  брыдж. Рагуля, я, Родзька — гэта старыя 

карцёжнікі былі. А ў брыдж ня кожны мог гуляць. Як вольная хвіліна была, заўсёды  
гулялі. 

— Якіх афіцэраў “Дальвіца” вы памятаеце? 
— Гелду, Будахоўскага, Вітушку , Родзьку , Рагулю, Багдановіча. 
— У 1945-ым Міхась Ганько ўжо быў у “Дальвіцы”?  
— Быў. Афіцэрам. 
— І куды ён пасьля прапаў? 
— У Цэнтральную Раду  паехаў у  Бэрлін. І дзе ён там апынуўся, невядома. 
— У канцы, калі раззбройваліся, яго ня было? 
— Не было. 
— Вы хацелі распавесьці пра Праскі зьезд, які праводзіў Уласаў... 
— Гэта было, здаецца, у  1944 годзе. Тады існавалі два кірункі паміж беларусамі. Бо 

Ўласаў казаў: “ Я вас предупреждаю, я воюю за единую и неделимую Россию” . Ну  тут 
украінцы, беларусы, грузіны выступілі: “Як гэта, недзелімую?! А з намі што? Мы хочам 
сваю дзяржаву мець!” “ Мне с вами нет разговора” , — адказаў Уласаў. “Ну  ў такім разе і 
нам з вамі няма пра што гаварыць”, — сказалі яны. Сабраліся і зьехалі. 

— А некаторыя беларусы засталіся? 
— Няшмат. Гэта тыя, асабліва васточныя, якія згодныя былі на  супрацоўніцтва. Там 

яны і засталіся. А мы з Уласавым так і ня мелі кантакту ... 
— А Родзька хацеў зь ім кантакт наладзіць?  
— Пра гэта мы нічога ня ведалі. Магчыма, ён дзейнічаў іншым шляхам. Атады ў Празе 

мы з Уласавым не пагадзіліся, і беларускія, украінскія, грузінскія атрады адыйшлі ад яго. 
Паколькі ён меў кліч “ единая и неделимая Россия”  і хацеў,  каб усё было пад яго 
камандаваньнем. Я сам бачыў Уласава тады ў Празе. Пасьля ж ангельцы аддалі ўвесь 
ягоны штаб бальшавікам,а яны іх павесілі... 

— На колькі гадоў Вас засудзілі? 
— На дваццаць пяць. 
— А дзе адбываўся суд? 
— У Менску . Маё сьледзтва спачатку  пачалі ў Маскве, ужо адтуль мяне прывезьлі ў 

Менск, у  “ амэрыканку ”. І тут ужо вялі сьледзтва. 
— У чым Вас абвінавачвалі? 
— Ва ўдзеле ў Саюзе беларускай моладзі, у швадроне Рагулі... 



— А пра “ банды” ў  Вас не пыталіся? Можа яны думалі, што Вы ўсе гэтыя гады 
партызанілі? 

— Не. Мяне толькі запыталіся, ці быў  я ў Беларускай незалежніцкай партыі. І куды мне 
было падзецца,  калі сьледчы чытае паказаньні Родзькі, іншых?.. Я кажу : “Быў”. А ён кажа: 
“ А какое задание имел, можешь не говорить,мы и так знаем” . 

— Дзе Вы адбывалі зьняволеньне? 
— У нас у  лягеры ўсе былі 25-гадавікі.  Спачатку быў у Альжэрасе (Кузбас), а пасьля 

перавезьлі нас у  Омск. 15 тысячаў палітзьняволеных з усёй Расеі будавалі нафтаперагонны  
завод, першы ў Сібіры. Калі здавалі, загадалі нампаздымаць курткі, фатаграфіравалі. 
Булганін прыехаў. І ўсюды пісалі: “ Передовая комсомольская стройка” . Мы адзін з 
другога кпілі: “Вось, брат, камсамольцы”... 
Начальнік лягеру  быў капітан, франтавік, меў раненьне, чалавекам быў. Ён нам паціху  

дазваляў на сьвяты прывезьці гарэлкі. А быў у  нас такі старшы сяржант, скаціна. І ты  
ведаеш, што хлопцы зрабілі? Спалілі яго ў катле. Ён усюды лез. І  там ужо дамовіліся як 
яго ўзяць. У кацельні ж цёпла зімою, і там заўсёды гарэлку  хлопцы мелі. І  вось ён 
прыйшоў імі камандаваць, а яго раз і схапілі. Кінулі ў кацёл і зварылі. Яго расшуквалі 
месяцы два, ніяк не маглі знайсьці, дзе ён прапаў, гэты верны сабака. А яго спалілі. 
Прыгадваю, што ў лягеры пазнаёміўся з двума савецкімі маёрамі і капітанам, маладымі 

хлопцамі-лётчыкамі, яны з намі дружылі. Лётчыкі рапавядалі: “Унас жа ў кожнай групе 
ёсьць нейкі шпіён-скаціна. І вось мы пасьля кожнага палёту мелі тры дні адпачынку . І што  
рабілі? Пілі ды з жанчынамі гулялі”. І вось, гаворыць, аднойчы напіліся і пачалі страляць 
па партрэту Сталіна.  Адзін другому  кажа: “Ты пападзі ў правае вока Сталіну ”. Ён два разы 
стрэліў— міма. “Няўмееш страляць”, — кажа. Узяў пісталет: “Глядзі, заразу  нос 
патраплю”. І патрапіў... Назаўтра іх усіх арыштавалі. І ўсім далі па 25 гадоў. 
Як Сталін памёр , стварылі камісію па перагляду  справаў. Адвакат быў, які пазнаёміўся з 

маёй справай і прадстаўляў мяне на камісіі. Я прыходжу ў пакой,  дзе сядзела камісія. 
Адвакат гаворыць: “ Перед вами Рулинский Микола” . Кажа, якога я году  нараджэньня, якая 
справа, у чым мяне абвінавачваюць. Пасьля яны гаварылі паміж сабой. Прыгадваю, што ў 
камісіі быў Палянскі, першы сакратар Омскага абкаму  партыі (пасьля ён быў у ЦК). Ён 
тады кажа:“ Ну ясно,  это ярый белорусский националист. Что ему дадим?”  І паміж сабою  
радзяцца. Зачытваюць прысуд: “ Ограничиться до отсиженного” . А я з 25 гадоў адсядзеў 
6 гадоў, бо я меў “ зачоты”. Мне гэта падказалі ў лягеры — я ў бухгальтэрыі працаваў, але 
лічыўся асінізатарам, які атрымліваў год за тры. Бухгальтар “продстала” — гэта быў “ туз” 
у  лягеры! 

— У якім годзе Вы вызваліліся? 
— У 1957-ым. І адразу  прыехаў у  Вільню. Тут спатыкаліся з сябрамі. Памятаю, што  

прыяжджаў да нас, у  Вільню, Гінько, высокі такі ён быў... 
 
Дыктафонны запіс зроблены ў Вільні 5 ліпеня 1997 г . Захоўваецца ў прыватным архіве 

Сяргея Ярша. 
 
 
 



ДАКУМЭНТЫ 
 

ПЕРШЫ ЛЕТАПІС БКА 
Гісторыя стварэньня ідзейнасьці Беларускай Краёвай Абароны (БКА), якая паўстала 

вясной 1944 году,дагэтуль атрымлівае неадназначныя ацэнкі ды інтэрпрэтацыі. Дзесяткі 
гадоў савецкая прапаганда імкнулася прадставіць вайскоўцаў БКА, як “ здраднікаў”, 
“ ворагаў народу ” і г. д. Беларускія эміграцыйныя гісторыкі і непасрэдныя ўдзельнікі тых 
падзей, якія апынуліся на Захадзе, наадварот, даводзілі, што БКА змагалася не за “новую 
Эўропу ”, а за незалежную Беларускую дзяржаву . 
За апошняе дзесяцігодзьдзе на Бацькаўшчыне пабачылі сьвет некалькі кнігаў, у  якіх 

праўдзіва алюстравана паўстаньне, мэты і задачы беларускага войска — Беларускай 
Краёвай Абароны. Аднак, разам з тым, у  афіцыйных выданьнях не перастаюць зьяўляцца 
публікацыі, у  якіх усяляк ачарняецца, фальсыфікуецца гісторыя БКА. У гэтай сытуацыі 
вельмі важнай справай ёсьць друкаваньне першакрыніцаў  па названай тэматыцы — 
дакумэнтаў і ўспамінаў. 
У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь захоўваюцца ненадрукаваныяўспаміны  

афіцэра БКА Сьцяпана Шнэка, якія сёньня прапануюцца ўвазе чытача. Некалькі словаў  
пра іх аўтара. 
Сьцяпан Міронавіч Шнэк нарадзіўся ў 1900 годзе ў вёсцы Лядна Малышэўскага 

сельсавету  на Случчыне. Вучыўся ў Ленінградзкай вайсковай акадэміі, служыў у 
Чырвонай Арміі. Напярэдадні нямецка-савецкай вайны Шнэк жыў у  Слуцку , выкладаў 

матэматыку і вайсковую справу  ў сярэдняй школе1. Падчас нямецкай акупацыі — 
начальнік беларускай паліцыі ў Слуцку і Слуцкай акрузе. 
У лютым 1944-га Сьцяпан Шнэк быў прызначаны акруговым начальнікам БКА ў 

Слуцку , ён ствараў беларускія вайсковыя аддзелы. У пастанове БЦР ад 25 лютага 1944 г.  
Шнэк названы капітанам,  а ў пратаколе паседжаньня акруговых намесьнікаў БЦР і 
акруговых начальнікаў БКА ад канца сакавіка 1944-га старшым лейтэнантам... І  сапраўды, 
толькі пастановай № 22 ад 5 красавіка 1944 г. прэзыдэнта БЦР Шнэк атрымаў рангу 

капітана2. На названым паседжаньніакруговых начальнікаў Беларускай Краёвай Абароны 
28-30 сакавіка ў Менску  выступіў і Шнэк: 

“Ст. лейтэнант Шнэк (Слуцк): Пры правядзеньні мабілізацыі перашкод з бокупартызан 
амаль ня было. Пазвана было больш 7.000 чалавек, пасьля ўсякіх звальненьняў у казармах 
засталося 3.982 ч., у  тым ліку  80 афіцэраў і 188 падафіцэраў. Батальёнаў маем 5. 
Дрэннае ўражаньне мае на змабілізаваных звальненьне ад мабілізацыі камісіямі і 

акруговым камісарам. 
Гаспадарчае становішча змабілізаваных ня дрэннае. Горш з санітарным становішчам.  

Заняткі са змабілізаванымі пачаліся на 3-ці дзень. Утварэньне сапёрных батальёнаў  вельмі 
дрэнна адбілася на мабілізаваных тым больш, што яны накіраваны ў Баранавіцкую Акругу . 
Наша прапаганда працуе вельмі слаба, не выкарыстоўваецца маючыся прапагандовы  

матар ’ял”3. 
12-13 траўня 1944-га ў Менску  зноў сабраліся намесьнікі і начальнікі Беларускай 

Краёвай Абароны. У пратаколе адзначалася: “У справаздачы з дзейнасьці акруговых 
начальнікаў БКА ў Слуцку  і Вялейцы выясьніліся вялікія цяжкасьці ў  арганізацыі працы  
БКА па прычыне недахопу  зброі і адсутнасьцівопраткі. Для змаганьня з  партызанамі 
неабходны моцныя і добра ўзброеныя вайсковыя адзінкі”. 



У траўні ж узьнікла справа з “ узброенымі вёскамі” у  Слуцкай акрузе. Прэзыдэнт БЦР Р. 
Астроўскі 25 траўня 1944 г. пісаў да генэральнага камісара Беларусі генэрала Готбэрга: 
“ Будучы ў Слуцку , я даведаўся, што тамашні Гэбітскамісар арганізуе так званыя 
“Узброеныя вёскі”, пры чым узбраеньне гэтых вёсак палягае на 5-10 паломаных вінтоўках.  
Такая “ збройная сіла”,  зразумела,ня можа супроцьставіцца добра ўзброеным партызанскім 
аддзелам і ў  выніку  — гінуць ня толькі добраахвотнікі,  якія прыймаюць такую зброю ад 
Гэбітскамісара, але й іх семьі. 
У сувязі з гэтым, я ветліва прашу  Вас, г. генерал, спыніць такую шкодную дзейнасьць 

Слуцкага Гебітскамісара, а я дам адпаведны  загад Акруговаму   Афіцэру  БКА Слуцкае 
акругі паслаць лепш у  небясьпечныя вёскі ў паразуменьні з Гебітскамісарам, адпаведна 
ўзброеныя аддзелы батальёнаў БКА”. 
У адказ, 6 чэрвеня Готбэрг паведаміў Астроўскага: “Я зусім згаджаюся з Вамі ў справе 

так званых “ узброеных вёсак” і ўжо даў адпаведны загад Слуцкаму Гебітскамісару , каб ён 
у  гэтай справе паразумеўся з Вашым акруговым афіцэрам у Слуцку ”. Ужо 8 чэрвеня 1944-
га Р. Астроўскі піша загад: 

“Слуцкаму  Акруговаму  афіцэру  Б.К.А. у  Слуцку , 
...загадываю: 
У тыя вёскі, якім найболей пагражаюць партызаны выслаць, у  паразуменьніз 

Гебітскамісарам, адпаведна ўзброеныя аддзелы  батальёнаў БКА, пад  камандаю найболей 
дасьведчаных афіцэраў. 
Аб выкананьні паведаміць” 4. 
Летам 1944-га С. Шнэк, разам з многімі іншымі вайскоўцамі БКА, пакідае Беларусь. 

Увосень ён трапляе ў Бэрлін, дзе з 28 лістапада 1944 г. быў прызначаны выконваючым 

абавязкі заступніка камандзіра 1-га Кадравага Батальёна БКА павайсковай падрыхтоўцы5 . 
10 сьнежня 1944 г. браў удзел у  сходзе Статутовай Камісіі Галоўнага Кіраўніцтва 
Вайсковых Спраў БЦР. А 1 студзеня 1945 году  С. Шнэк, у  адпаведнасьці з загадам 

палкоўніка К. Езавітава, атрымаў рангу маёра беларускага войска6. 
Пасьля вайны Шнэк са сваёй сям’ ёй спачатку  жыў у  Нямеччыне, Францыі,  а пасьля, у 

траўні 1950-га, выехаў у Аўстралію. Там яму давялося цяжка працаваць, каб зарабіць на 
дах над галавой і пракарміць сям’ю. Па сьведчаньні беларускага дасьледчыка з Нью-Ёрку 
Лявона Юрэвіча, Сьцяпан Шнэк  пісаў допісы ў газэты “Бацькаўшчына”  і “Беларускае 
слова”,  падпісваўся  псеўданімам “Янка Нясьцерпны”. 

24 студзеня 1952 году Сьцяпан Шнэк трагічна заг інуў... 
Успаміны (у  архіўнай справе яны праходзяць, як “ артыкул”) “Узброеная Случчына. Да 

гісторыі Беларускае Краёвае Абароны” былі напісаныя Сьцяпанам Шнэкам,  
праўдападобна, у другой палове 1944 году ў Бэрліне. Пісаліся яны альбо па замове 
палкоўніка Кастуся Езавітава, альбо па ўласнай ініцыятыве Шнэка. 16 аркушоў паперы 
былі сьпісаныя дробным,  акуратным почыркам Шнэка, які паспрабаваў па “ гарачых 
сьлядах”, прааналізаваць посьпехі і няўдачы,плюсы і мінусы беларускага вайсковага руху 
на Случчыне падчас нямецкайакупацыі 1941-44 гг. 
Успаміны захоўваліся ў архіве Галоўнага Кіраўніцтва Вайсковых Спраў Беларускай 

Цэнтральнай Рады, у  той яго частцы, якая была захоплена бальшавікамі. Цяпер яны — у 
фондах Нацыянальнага архіву  Рэспублікі Беларусь у Менску  (ф.383, в.1, спр.11, арк.1-16). 
Справа мае назву “Статья С. Шнэк “Вооруженная Случчина” к истории Белорусской 
Краевой Обороны”. Самыя раньнія запісы, пакінутыя на справе савецкімі “ архівістамі”,  
адносіцца да 1946 г.: “Итого в деле пронумеровано 16 (шестнадцать) листов.  16/I – 1946 г.  



Кузнецова” і “ арх№ 12 Разработано 18/II – 46 г.”. У той час яшчэ былі жывыя Кастусь 
Езавітаў і Сьцяпан Шнэк... 
Пішучы гэтыя ўспаміны ў фашыстоўскім Бэрліне, Шнэк не пра ўсё мог у  іх згадаць. 

Напрыклад, пра тое, што ён вясной 1944-га быў арыштаваны нацыстамі.  Ягоны сын, у  
пачатку  1990-х начальнік Галоўнага Штабу  Беларускага Вызвольнага Фронту , палкоўнік 
Уладзімер  Шнэк пісаў у  сваіх успамінах: 

“З падтрымкай акруговых гэбітс-камісараў, мясцовай жандармерыі, аддзелы СД  
хватаюць зьнянацку  найвыдатнейшых афіцэраў БКА, і паводле фальшывых 
абвінавачваньняў у сувязі з партызанамі, закатоўваюць да сьмерці, як то сталася ў Слуцку 
з заступнікам акруговага начальніка БКА капітанам Янкам Калядой. Альбо высылаюць у 
канцлагер , як то сталася з лейтэнантамі Алесем Адзярыхай і Анатолем Куліком. 
У Слуцку  акруговы начальнік БКА Сьцяпан Шнэк быў схоплены ў пастцы ўстроенай у  

ягоным асабістым кабінеце, і ўсьлед, арыштоўваюць яго сям’ю. Толькі дзякуючы 
сваечасоваму  і безкампраміснаму  ўмяшаньню Прэзыдэнта БЦРР. Астроўскага, ён пасьля 
двухмесячнага знаходжаньня у Менскай турме, нарэшце быў вызвалены і вернуты ў 

шэрагі БКА”7. 
Сяргей Ёрш 
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Сьцяпан Шнэк 

УЗБРОЕНАЯ СЛУЧЧЫНА 
ДА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЕ КРАЁВАЕ АБАРОНЫ 

 
I. Ідэолёгічная глеба ўзбраеньня. 
Беларуская Краёвая Абарона на Случчыне, як і на іншых абшарах Беларусі, стварылася 

раньняй вясною 1944 года. Бліжэйшыя вонкавыя ўмовы яе стварэньня і першапачатковага 
існаваньня і дзейнасьці былі, з аднаго боку ,вельмі спрыяючымі, а з другога, — не далі ёй, 
пакуль-што, магчымасьці праявіць сябе і выказаць сваё гістарычнае прызначэньне ў той 
меры, у  якой яназахоўвала ў сабе ўнутраныя патэнцыяльныя сілы і здольнасьці і да якога 
яна паклікана.  Ваенныя падзеі і асабліва падзеі на фронце прымусілі яшчэне зусім 
умацаваныя арганізацыйна і толькі пачаткова вышкаленыя аддзелы зусім маладое 
Беларускае Краёвае Абароны вельмі рана прыняць удзел ужорсткіх бойках супроць у  сотні 
раз колькасна пераважных, па-навейшаму  узброеных і больш вопытных ворагаў, а затым 
— альбо адыйсьці за заходніямежы Беларусі, альбо працягваць змаганьне супроць і ў 
абкружэньні тых жа ворагаў нашага народу — бальшавіцкіх гордаў, і ў такіх умовах 
перабудоўваць арганізацыйна і амаль нанава cвае шэрагі для будучыхбоек. Але ўжо і з 
тым, што створана дасюль, Беларуская Краёвая Абарона, — незалежна ад  якіх бы там ні 
было магчымых зьмен ва ўзбраеньні Беларускага Гаспадарства ў будучыні, — уваходзіць 
слаўнаю старонкаю ў гісторыю многавяковага змаганьня беларускага народу  пад сьцягам 
сваёй ніколі нязьменнай ідэолёгіі Вольнай і Незалежнай Беларусі. 
Случчына, як адна з частак спрадвеку  гістарычна і тэрыторыяльна, палітычна і 

этнаграфічна, эканамічна і ідэолёгічна адзінай Беларусі, мае свае прыродныя і 
традыцыйныя асаблівасьці і кожная іншая частка Беларусі. Гутарка ідзе ў першую чаргу аб 
змаганьні народа супроць найбольш лютага ворага — бальшавізма — за вольную і 
незалежную Беларусь. У недалёкім мінулым, калі барацьба супроць бальшавізма толькі 
пачалася, Слуцкія Паўстанцы 1920-1921 і пазьнейшых гадоў сваіммасавым пачынам, сваёй 
мужнасьцю і самахвярнасьцю ў барацьбе з ім стварылі Случчыне і случчанам няўміручы 
гонар  народных змагароў за бацькаўшчыну . Здань Слуцкіх паўстанцаў на працягу  20-ці 
гадоў палохала бальшавіцкіх катаў; усе 20 гадоў бальшавікі стараліся афіцыяльна 
замаўчаць гэтую гістарычную падзею слуцкага паўстаньня і ў той час усе 20 гадоў яны 
займалісяпаляваньнем супроць яе ўдзельнікаў і “ вырывалі карэньні” яе. Слуцкія 
паўстанцы паказалі прыклад узброенага народнага змаганьня, а іхныя пасьлядоўцы 
пацьвердзілі, што на Случчыне яно было не выпадковым. 
Беларус-случчанін па сваёй прыродзе ёсьць паслядоўны ідэалісты сваёй праўнай 

вольнасьці і незалежнасьці. Хлебародныя палеткі Случчыны, яе многалюднасьць, багацьце 
яе разнастайнае гаспадаркі і высокая прадукцыйнасьць працы ўзгадоўваюць у  жыхара 
Случчыны ўпартую працавітасьць і незалежнасьць багатага гаспадара, які прадстаўляе 
сабе гаспадарку  толькіяк собскую на собскай зямлі і гатоў заўсёды бараніць свае 
натуральныя правы на вольную працу і неабмежаванае распараджэньне прадуктамі свае 
працы. Ён не трывае вонкавага ўмешваньня ў справы свае гаспадаркі, прымусу ,ашуканства 
і дармаедзтва.  А раўніннасьць і шырыня палеткавых прастораў,гушчыня насельніцтва і 
ягоная гаспадарская лучнасьць узгадоўваюць у Случчаніне пачуцьцё народнага 
задзіночаньня і сапраўды спрыяюць задзіночаньню Случчан у  грамадзкіх дзеяньнях. 



У часы, калі бальшавікі пачалі агульнае спустошаньне і ліквідаваньне вольнага 
сялянства пад назваю “ калектывізацыі”, Случчына паказала прыклад масавага стыхійнага 
бунту , пачуўшы сваім нутром рабскую істоту  калектывізацыі. Случчане і тады выказалі 
сваю вольналюбівую прыроду і ў той жа час сваё адзінства, бо бунтарскі гоман у  аднэй 
вёсцы, як водгук далёкагазвону  ці як супроцьпажарны кліч, чуцён быў у такіх жа 
вакольных вёсках. Шмат случчан трапіла тады пад  расстрэлы і ў  ссылкі за супраціў 
калектывізацыі ці і проста за неўваход у  калгасы, але цэлыя дзясяткі процантаў сялянства 
так і засталося па-за калгасамі, — дашчэнту  абрабаванымі, але вольнымі, — калі не 
гаспадарамі, дык асобамі. Случчына без  усякай прапаганды, стыхійна ёсьць вораг 
бальшавізму  і ўсім, хто імкнецца паняволіць беларускі народ. Слуцкія паўстанцы і 
супраціў калектывізацыі вырасьліна слуцкай глебе. 
Паказьнікам варожасьці Случчыны да бальшавізму , пасьлядоўцам слуцкіхпаўстанцаў і 

непасрэдным прадшэственікам Беларускае Краёвае Абароны на Случчыне зьявілася 
Слуцкая Беларуская Паліцыя, якая пачала сваё існаваньне 6-га ліпеня 1941 года. 
Характэрнымі рысамі Беларускае паліцыі Случчыны было і ёсьць тое, што яна і па 
прынцыпах свайго стварэньня, і па выключнабеларускаму  персанальнаму  складу , і па 
характару  дзейнасьці зьявіласяад крыві і косьці паліцыяй свайго народу ; яна любіла і 
абараняла свой народ і з усёй маладой палкасьцю і бязлітасна зьніштажала ворагаў сваёй 
бацькаўшчыны  Беларусі — бальшавіцкіх бандытаў і іх агэнтаў. Адзін ужо досыць стары 
селянін з вёскі С... на Случчыне, толькі пачуўшы аб стварэньні паліцыі, 8 ліпеня 1941 года 
выказаў такую думку : “Цяпер  кожны селянін будзе паліцыянтам супроць бальшавізма”. 
Твораная ад самага пачатку  і да канца на дабраахвотніцкім прынцыпе Слуцкая беларуская 
паліцыя налічвала ў сваіхшэрагах: на 1.VIII.41 г. — 43 чал.; на 1.I.42 г. — 130 чал.; на 
6.VII.42 г. — 420 чал.; на 1.I.43 г. — 650 ч.; на 6.VII.43 г.— 960 ч. ; на 1.I.44 г. — 1380 ч., і ў  
канцы чэрвеня 1944 г. — 1760 чал.  Рост паліцыі ішоў адпаведна ўзрастаючым задачам 
аховы жыцьця і маёмасьці народу  ад маскоўска-бальшавіцкіх бандытаў. Узброеныя 
случчакі-паліцыянты без усякай вонкавайдапамогі ахоўвалі самі ўсю тэрыторыю 
Случчыны на працягу  трох гадоў. Каля сотні сапраўдных боек і больш тысячы дробных 
сутычак вытрымалі аддзелы  беларускай паліцыі Случчыны, абараняючы сваё жыхарства, 
сваю зямлю і гаспадарку  ад бальшавіцкіх валацугаў, драпежнікаў,  падпальшчыкаў,  
забойцаў  і правакатараў. Случчына ніколі не забудзе боек сваіх паліцыянтаў супроць 
бандаў пад Старобінам, Соснамі, Доўгае, Міцявічы, пад Рожанам, каля Копыля, пад  
Раёўкаю, каля Лавы, у  Дзехцяны і многа-многа іншых, у  якіх паліцыянты выказвалі 
сапраўдны гэраізм. Сотні народных гэрояў-змагароў за бацькаўшчыну  выхаваліся ў 
шэрагах Слуцкай паліцыі за тры гады. Гэта была непаліцыя ў вузкім разуменьні, а 
жаўнеры свайго народу . Яна вылучыла такіхгэрояў, як Логвін, Даўматовіч з групаю сваіх 

сяброў, аб якіх жыхарства Случчыны складалі легэнды і аповесьці1. Яна зьнішчыла 
дзесяткібандыцкіх лясных лаговішчаў і тысячы насланых бальшавіцкаю Масквою 
бандытаў і захапіла шмат бандыцкае зброі і складаў нарабаванай бандытамісялянскай 
маёмасьці. Не апошнім па важнасьці для характэрыстыкі Случчыны, яе ідэолёгіі,  
зьяўляецца, па-першае,  тое, што за тры гады — 1941-1944, ня гледзячы на несьціханую і 
па-жыдоўскі хітрую правакацыю бальшавіцкіх бандытаў і іх пагрозы тэрору , бандытам не 
ўдалося перацягнуць да сябе з Слуцкае паліцыі ані жаднай групкі паліцыянтаў, і, па-
другое, 418 беларускіх случчакоў-паліцыянтаў загінулі сьмерцю гэрояў у бойках супроць 
бандытаў за беларускую народную справу . Такімі паказалі сябе случчакі ў тыя часы, калі 
выгнаны з афіцыйнага жыцьця бальшавізм усімі сродкамі тэрору , хлусьні і правакацыі 



імкнуўся да здабычы страчанай улады, і калі беларусы атрымалі ўмовы на справе 
выказваць сваю волю. 
Беларусы Случчыны выказалі сваю волю ў тым жа напрамку і творчасьцю ў другіх 

галінах народнага жыцьця. Яны высунулі са свайго асяродзьдзя сотніздольных 
дабраахвотнікаў кіраўніцтва адміністрацыйнай, гаспадарчай ікультурнай працы, якія 
стварылі дзейныя апараты гарадзкіх і павятовых управаў, прамысловых, фінансавых,  
гандлёвых, будаўнічых, школьна-асьветных і іншых кіраўніцтваў, стварылі сваю “Газэту 
Случчыны”, Саюз Беларускае Моладзі, дом культуры, тэатры, сваё беларускае культурнае 
згуртаваньнеі г.д., урэшце сваю гэраічную слуцкую паліцыю, і сваёй дзейнасьцю  
практычна даказалі, што случчане цалкам гатовы да дзяржаўнага самакіраўніцтва іда 
стварэньня свайго ўласнага войска. 
Такія былі спрыяючыя агульныя ўмовы, у  якіх утваралася Беларуская Краёвая Абарона 

на Случчыне. 
 

*** 
Былі ў наліччы і спецыфічныя ўмовы стварэньня Беларускае Краёвае Абароны. За лета і 

восень 1943 і зіму  1943-44 гадоў наблізіўся фронт. Бальшавіцкія горды ўварваліся ва 
ўсходнія абшары Беларусі, на поўдзень ад яе яны  прасунуліся далёка на захад — аж пад  
Пінск, і спраўлялі свае хаўтуры ў непасрэднай блізасьці ад паўднёвых межаў  Случчыны, 
— на самой Прыпяці. Доўгія абозы  ўцекачоў з усходу  цягнулся праз Слуцак і ўздоўж 
Случчыны на захад, якія ратаваліся ад сваіх “ освободителей”. Случчыне пагражала 
непасрэдная небясьпека бальшавіцкай навалы, а зь ёю і пэрспэктыва аднаўленьня 
энкавэдыстскага тэрору , калгаснагапаняволеньня і агульнага вынішчэньня. Азьвярэлыя 
бальшавіцкія банды засабліваю лютасьцю распачалі сваю начную прафэсыянальную 
дзейнасьць драпежніцтва, забойстваў  і разбурэньня сялянства. Перад беларускім народам 
паўсталі самыя каранныя пытаньні жыцьця і сьмерці. Селянін баяўся начаваць у  сваёй 
хаце, каб ня быць забітым або спаленым бальшавіцкімі катамі. 
У такія моманты случчакі якраз застаюцца вернымі сабе, сваім традыцыям і сваёй 

беларускай ідэолёгіі, імі авалодвае ня спуг і паніка, а, наадварот,рашучасьць да змаганьня. 
Гэта сталася якасьцю не паасобных случчакоў ціякой-небудзь часткі іх; калі пэрыяд 
змаганьня Случчакоў праз сваю паліцыю быў пэрыядам змаганьня галоўным чынам за 
вычышчэньне Случчыны ад рэшткаў бальшавізму  і за забясьпячэньне мірнае працы, дык  
цяпер  насьпела сузнаньне ўсяе масы  іх да неабходнасьці мабілізацыі ўсіх сілаў дляабароны 
ўсяго таго, што складае паняцьце Радзімы. Радзіма — гэта свае гарады і вёскі, свае хаты,  
семьі, бацькі, жонкі і дзеці; свая ўласная зямля, гаспадарка, прадукты свае працы, сваё 
жыцьцё і маёмасьць; свае правы, звычаі,мова, рэлігія; свае палеткі, лясы і сядзібы; свой 
самаўрад, праца і воля; словам — сваё насьледзтва, сучаснасьць і будучыня. Перад 
народам паўсталажывая здань бальшавіцкага драпежніцтва,  зьдзекаў, расстрэлаў, ссылак,  
калгасаў, ашуканства, голаду , безпраўя, падзяленьня на клясы, укаваньня, вечнага страху , 
усюды прысутнага шпіянажу  і правакацыі, “самаабкладаньняў”, “дабраахвотных” займаў,  
працы ў начы  і ў сьвята, чаргі за кавалкам хлеба, словам — здань “поўнага камунізма” з 
поўнай ізаляцыяй ад усяго замежнага сьвету . 
Случчына адказвала на пытаньні вельмі рэальна, па-гаспадарску. Што рабіць? 

Змагацца!  Супроць каго? Сягоньня супроць бальшавізма! За што? За радзіму , за вольную і 
незалежную Беларусь, каб самім быць гаспадарамі на сваёй зямлі! Якімі сіламі? Усімі 
сваімі собскімі сіламі! Сродкі? Патрэбна ўзброіцца і як найхутчэй! 



Случчына ідэолёгічна была ўзброена. Сузнаньне неабходнасьці мабілізацыі свайго  
войска апанавала ўсю масу  насельніцтва. Ужо зімою па ўсёй Случчыне хадзілі чуткі аб 
прадстаячай мабілізацыі. Яны  ўзьнікалі стыхійна,  з пачуцьця неабходнасьці і гатоўнасьці 
насельніцтва. Запытай, бывала, любога случчака, ці хоча ён запісацца ў паліцыю і ён 
адкажэ: “пачакаю мабілізацыі,  тады  пайду ”. Такі настрой панаваў без перапынку  ад лета 
1943 года і да сапраўднага абвяшчэньня пакліканьня ў вясну  1944 году . А пытаньні: “Ці 
будземабілізацыя?”, ці “Калі будзе мабілізацыя?” магчыма было пачуць на Случчыне з 
вясны 1942 году , калі зьявіліся першыя бальшавіцкія банды. 
Па сваему  сузнаньню Случчына была мабілізаванай. Патрэбны былі толькі 

арганізацыйныя формы. 
 
II. Ператварэньне магчымасьцей у сапраўднасьць. 
Справа мабілізацыі і стварэньня войска ёсьць справа сур ’ёзная, і як і ва усякай 

сур ’ёзнай грамадзкай, дзяржаўнай ці вайсковай справе, дзеходзіць пытаньне аб арганізацыі 
мас, мала аднэй толькі ідэолёгічнай падрыхтоўкі і налічча волі мас да дзеяньня. Апошняе 
зьяўляецца толькі неабходнай прадумовай справы. У такіх справах патрэбна даць сталыя, 
масам зразумелыя і даступныя арганізацыйныя формы. Без іх нават самая харошая 
пазьместу  прапаганда заданьняў і закліканьні зьяўляюцца пустою і падчасшкоднаю  
балбатнёю. Бо калі ідэя распаўсюджана і авалодала сузнаньнем людзей, гатовых да 
дзеяньня, а практычна нічога ня робіцца, каб зматэрыялізаваць сьпелую ідэю, тады праз 
некаторы час чаканьня надыходзіць разчараваньне мас і ідэйныя кіраўнікі губляюць давер . 
У справе стварэньня Беларускае Краёвае Абароны адбылося якраз патрэбнае.  

Стварэньне Беларускае Цэнтральнае Рады зьявілася пачаткам арганізацыі. Случчына даўно  
чакала і жадала падобнай арганізацыі. У сузнаньні масы людзей на Случчыне акт 
стварэньня Беларускае Цэнтральнае Рады быў адразу  ўспрыняты як сталы пачатак  
усенароднай арганізацыі. Случчына даўно чакала і жадала падобнай арганізацыі. З  
утварэньнем Цэнтральнае Рады ўсе ўбачылі нейкі канец той дэзарыентаванасьці і 
дэзарганізацыі, якую перажываў доўгі час беларускі народ. У выглядзе Цэнтральнае 
Радынарод убачыў пачатак свае дзяржаўнасьці, свайго палітычнага, гаспадарчага, 
прававога і духовага самастойнага і незалежнага беларускага задзіночаньня. 
Беларуская Цэнтральная Рада адразу ж выклікала ў народзе вялікія надзеі і сымпатыі да 

сябе. Гэта сталася тым больш, што яна на чале з Прэзыдэнтампрафэсарам Р. Астроўскім з 
самага пачатку  ўзялася за самую ў той час асноўную справу , — за стварэньне свайго 
нацыянальнага беларускага войска іза вайсковую абарону свайго народа. Ва ўсякі час, 
асабліва ў час вайны, толькі сталая збройная сіла зьяўляецца паказчыкам сілы народу  і 
гаспадарства, гарантам яго дзяржаўнае і нацыянальнае самастойнасьці і незалежнасьці.  
Цэнтральная Рада абвясьціла ўтварэньне Беларускае Краёвае Абароны. Тым самым, яна 
дала народу канкрэтную і зразумелую форму  збройнае арганізацыі. 

7 лютага 1944 года ў Слуцак прыехаў Прэзыдэнт Беларускае Цэнтральнае Рады 
прафэсар  Радаслаў Астроўскі. Случчыне і случчакам асабліва пашчасьцілаі з асобаю  
прэзыдэнта. Ён зьяўляецца случчаком. Ягоныя землякі хутка ўбачылі і пераканаліся, што  
Р. Астроўскі ёсьць беларус і случчак ня толькі папаходжаньню, але і па ўсёй сваёй натуры. 
Случчане былі ў гонары яшчэ і тым,што іменна Случчына дала Цэнтральнай Радзе гэтую 
асобу . 
У той жа дзень 7 лютага ў Слуцку адбылася вузкая нарада з удзелам Прэзыдэнта Р. 

Астроўскага і кіраўнікоў паветаў Слуцкай акругі. Прысутнічала ўсяго 8 чалавек. Пытаньне 
стаяла толькі адно,  — аб утварэньні абароны. Р. Астроўскі, як вопытны грамадзкі дзеяч, 



паставіў скромна пытаньне так: маскоўска-бальшавіцкія забойцы лютуюць на нашай зямлі; 
трэба тварыць сталую збройную абарону ; ці зможам правясьці мабілізацыю і стварыць 
сваё войска? Усамым характары і тоне пастаноўкі Р. Астроўскім пытаньня чуўся 
перакананы і не выклікаючы ніякага сумлева адказ: безумоўна правядзем. Чуўся 
духСлуцкіх паўстанцаў, а ў натуры самога Астроўскага — дух случчака. На працягу  двух 
гадзін нарады быў ня толькі дан станоўчы адказ на пастаўленаепытаньне, але абмеркаваны 
і таксама станоўча вырашаны грунтоўныя арганізацыйныя пытаньні мабілізацыі. Гэтыя 
пы[таньні] былі не такія ўжо лёгкія; справа йшла аб забясьпечэньні паклікаемых і іх сем’яў 
ад бальшавіцка-бандыцкага тэрору , аб афіцэрскіх кадрах, аб кашарах, вопратцы,  
харчаваньні, зброі, абсталяваньні, аб транспарту  і інш. Самым лёгкім для Случчыны было 
пытаньне, — ці гатоў да мабілізацыі народ, ці пойдзе ён у  войска. Гэтаепытаньне не 
выклікала ані жадных спрэчак і было вырашана надта хутка, бонарод даўно быў гатоў. А 
гэта галоўнае. Калі ж гэтае пытаньне ўсё такі ставілася, дык іменна таму , што 
прадугледжвалася мабілізацыю праводзіць не мэтадамі бальшавіцкага прымусу  і тэрору , а 
толькі ў згодзе з усім народам,на падставе ягоных стыхійных імкненьняў і ягонае волі. А 
раз лёгка вырашана галоўнае, то прыватнасьці вырашаліся самі-сабой. Народ, які 
стыхійнагатоў да стварэньня свайго войска, які гатоў паслаць на бой сваіх лепшыхі 
дужэйшых сыноў, здолее вырашыць сваімі сіламі ўсе пытаньні ўтрыманьнятакога войска; 
бо яно зьяўляецца не чужынскаю сілаю прыгнечаньня народу , а сваім родным, собскім 
народным тварэньнем. 
На другі дзень, 8 лютага 1944 году , у  Слуцку адбыўся народны сход жыхарства 

Случчыны, на якім Прэзыдэнт Цэнтральнае Рады Р. Астроўскі выступіў з вялікай 
прамоваю аб становішчы і задачах беларускага народу . Такога сходу  памногалюднасьці 
Случчына не бачыла з часоў 1917 году . Мімавольна ўспамінаюцца бальшавіцкія часы. І 
тады былі сходы, нарады, мітынгі, дэманстрацыі, паседжаньня і т.д. і т.д.; іх было занадта 
многа,  так  што і дыхаць не давалі. Але на іх тады людзей сілком цягнулі, агіціравалі, 
пагражалі, шпіёнілі, упаўнаважаных прызначалі, камуністым і камсамольцам спецыяльныя 
“ нагрузкі” давалі, адсутных у газэтах працягвалі і што толькі не выраблялі, каб 
забясьпечыць прысутнасьць. Бо абрыдлі людзям бальшавіцкія сходы з іхашуканскаю  
балбатнёю. На сход 8 лютага 1944 года зьявілася з усёй акругі столькі прадстаўнікоў  
народу , што іх не магло ўмясьціць памяшканьне; яны запоўнілі сабою калідоры, двары і 
прылегаючую вуліцу . Яны зьявіліся толькітаму , што пачулі аб сходзе. Кожнаму хацелася 
паслухаць аб тым, як ягоны зямляк-прэзыдэнт афар [м]ляе ў сваім рэфераце народную 
думку . А думка была адна: ўзбраеньне народа, змаганьне за вольную і незалежную 
Беларусь, зьніштажэньне бальшавіцкіх забойцаў. У народнай думцы стаяла і такое 
пытаньне: чаму  так позна? Прэзыдэнт даў адказ: 

“Змагацца за сваю радзіму  і за свой народ ніколі ня позна”. 
Ня сум і сьлёзы аб новых падатках і новых “ ворагах народу ” бальшавіцкіхчасоў  

панесьлі з сходу  людзі па вёсках усяе Случчыны, а надзею радасьці.  Бо кожнае слова 
прэзыдэнта біла ва ўнісон усенародным жаданьням. 
Пасьля гэтага ўсім стала зразумелым, што  там у  сталіцы  Беларусі, у  пакояхЦэнтральнае 

рады зараз жа пойдзе творчая праца па ператварэньню народных жаданьняў у  жыцьцё. 
 

*** 
Пакліканьне да Беларускае Краёвае Абароны пачалося 11 сакавіка 1944 году . Гэты 

тэрмін быў вызначаны загадам №1 Беларускае Цэнтральнае Рады ад дня 7 сакавіка 1944 г. 



За два дні на зборныя пункты зьявіліся ўсе мужчыны тых гадоў,  якія падлягалі 
паклікань[н]ю, за выняткам тых, каторыя загадам Цэнтральнае Радыаслабаняліся ад 
пакліканьня. У павятовыя цэнтры — Слуцак, Старобін, Семежава, Копыль і Грэск ішлі 
аграмадныя абозы, на якіх случчакі зья[ж]джаліся да войска. Характэрным зьяўлялася 
арганізаванасьць і спакой. З кожнайволасьці паклікаемыя зьяўляліся разам і 
прадстаўляліся старшынёю воласьці ў прызыўныя камісіі. 
Першай цяжкасьцю ў пакліканьні было тое, што працаўнікі прыймовых камісіяў ня мелі 

мабілізацыйнага вопыту . Прыймовая праца зацягнулася да 14-га,  а ў  двух паветах нават да 
15-га сакавіка. Але адсутнасьць вопыту  прыймовых камісіяў была васпоўнена іх 
жаданьнем і арганізаванасьцю паклікаемых. Шмат іх абвяшчала сябе здаровымі, годнымі 
да службы ў войску  і залічвалася ў аддзелы Краёвае Абароны без усякай  прыймовае 
працэдуры. Усе ж тыя, хто павінен быў такую працэдуру  прайсьці і не пасьпявалі зрабіць 
гэтага заадзін дзень, зьяўляліся ў камісію з самай раніцы чарговага дня. Камісіі не 
пасьпявалі рэгістрыраваць. Аблягчалася прыймовая праца тым, што паклікаемых ня трэба 
было правяраць адносна іх мандатных якасьцей, як гэта робіцца ў бальшавікоў праз 
розныя энкавэдыстскія, партыйныя, савецкія і іншыя досьледы. Цяпер  людзі былі ўсе свае 
незалежна ад сацыяльнагапаходжаньня, роду заняткаў, прафэсіі і т.п. Бальшавікі пры 
ўсякім пакліканьні праяўляюць “ бдительность” і сочаць за тым, каб у  іх армію не папаў  
“ ворожы элемэнт”. Дзеля гэтага яны зьбіраюць на кожнага паклікаемага весткі і 
дасьледуюць, хто так і быў яго дзед і прабабка, якую гаспадарку  мелі яго прародзічы, кім 
быў ён і бацька да рэвалюцыі, ці быў на тэрыторыі, занятай “ белымі”, хто з родзічаў быў ці 
ёсьць за граніцаю і ці мае ён сувязь зь ім,якую сувязь меў з расстрэляным дзядзькай і 
высланай цёткай, ці быў у  палоне ў  “белых”, ці пад судом, ці пакараны, колькі родзічаў 
пазбаўлена правоўці сядзіць у турмах і т.д. і т.д., прыстаўлялі да новага ваякі колькі 
патайных агэнтаў,  а самога рабілі такім жа патайным даносчыкам на другога 
ваяку ,сартавалі на “маланадзейных”,  “ ненадзейных”, “ падазроных”, “ падучотных” і так без 
канца, зацягваючы такім чынам працу  на цэлыя тыдні толькі на пакліканьні якога-небудзь 
аднаго  году . Бальшавікі баяліся падуласнага ім народу . Пры пакліканьні ў  Беларускую 
Краёвую Абарону праца праходз іла так, нібы ўсе паклікаемыя былі сябрамі аднэй сямьі.  
Беларуская Цэнтральная Рада і беларускія мясцовыя ўлады неабмежавана верылі свайму  
народу . З першага і да апошняга дня пакліканьня з’яўляліся дабраахвотнікі і прасілі 
залічыць іх у  Краёвую Абарону. 
Загадам Цэнтральнае Рады была зволена ад пакліканьня частка акраінныхваласьцей 

толькі дзеля таго, каб пазбавіць іх насельніцтва ад узмоцненага бальшавіцка-бандыцкага 
тэрору . Так было зволена і не зьяўляліся на пакліканьне: па Слуцкаму  павету  1 Старэўская 
воласьць з агульнага ліку 20 валасьцей; па Старобінскаму  — 5 з 18-ці; па Семежаўскаму — 
3 з 17-ці; па Капыльскаму  — 3 з 18 і па Грэскаму — 4 з 19-ці. Усяго не павінны былі 
зьяўляцца 16 валасьцейз агульнага ліку  92. Пакліканьне не ахапіла такім чынам 17,4% ад  
усяе тэрыторыі Случчыны з насельніцтвам у  6,5%. Гэта былі лясныя мясцовасьці з вельмі 
малою гушчынёю насельніцтва.  Але і з такіх зволеных валасьцей зьяўляліся вялікімі 
групамі дабраахвотнікі, якія, як у  Капыльскім павеце, падабстрэлам і з боем супроць 
бандытаў прабіраліся да зборнага пункту  ў павятовы цэнтр . 
Загад аб пакліканьні ў Беларускую Краёвую Абарону , зразумела, стаў вядомы  

бандытам. Гэтыя валацугі па[с]прабавалі прапагандзіраваць супроць выкананьня загаду 
Цэнтральнае Рады. Вынікі гэтай прапаганды абярнуліся якраз супроць бандытаў. 
Напярэдадні пакліканьня ўцяклі з бандаў 620 чалавекмаладых случчакоў аднаго толькі 
Слуцкага павету , якіх бандыты гвалтам зацягнулі зімою ў лес і там трымалі іх пад вартаю і 



пад пагрозаю расстрэлаў. Усе гэтыя ўцекачы з бандаў зьявіліся ў Слуцак у  першыя дні 
пакліканьня,каб залічыцца ў  Беларускую Краёвую Абарону . Зразумела, што  яны былі 
залічаны. 
Загадам Цэнтральнае Рады былі зволены ад пакліканьня кіраўнікі паветаў і валасьцей,  

некаторыя лекары і аграномы, інжынэрна-тэхнічныя кадры чыгуначнікаў, работнікі 
прадпрыемстваў вайсковай важнасці, настаўнікі івучні сярэдніх школ, паліцыянты і г.д., а 
таксама адзінокія працаўнікі ў сямьі і наогул вельмі патрэбныя ў прадпрыемствах 
работнікі. На зборныя пункты пакліканьня зьявілася 7740 чалавек, амаль у  два разы больш 
таго, што былопатрэбна для ўкамплектаваньня аддзелаў. Не зьявілася па невядомых, але,як 
лічылася, па неўважлівых прычынах па Слуцкаму  павету  4 чалавекі, па Старобінскаму — 
41, па Семежаўскаму  — 35, па Капыльскаму  — 16 і па Грэскаму  — 14. Гэта склала 1,4% ад  
усяго ліку  тых, якія падлягалі пакліканьню. Большасьць іх прыпадае на хворых. 
Зьявілася 98,6%. 
Гэта было на справе ўсенародным выказаньнем волі супроць бальшавізму , за Вольную і 

Незалежную Беларусь, за Беларускую Цэнтральную Раду , словамза Радзіму  без 
бальшавікоў, жыдоў і іншых чужынцаў. 

 
*** 

Камплектаваньне аддзелаў БеларускаеКраёвае Абароны ўтваралася ў тым колькасным 
складзе, які быў азначаны загадам Цэнтральнае Рады і загадамі Галоўнага Кіраўніцтва 
БКА. Таму ня ўсе пакліканыя маглі быць залічаны. З усёй колькасьці зьявіўшыхся было 
залічана 4304 чалавекі. Зь іх былі ўкамплектаваны 8 батальёнаў : 5 пяхотных і 3 сапёрных.  
У кожным павеце было сфарміравана па аднаму  пяхотнаму  батальёну . 
Канкрэтна Беларуская Краёвая Абарона на Случчыне была зарганізавана ўтак ім 

выглядзе і складзе: 
 

Пэрсанальны склад Цэнтры 
фармаваньня 

Назвы 
аддзелаў Афі- 

цэраў 
Падафіцэраў Жаўнераў 

Усяго 

У Слуцку ........ Акруговы 
штаб БКА 

4 4 19 57 

“       “ ............. 5-ты пяхотны 
бат. 

13 37 506 556 

“ Стробіне 33-ты “     “ 18 34 515 567 
“ Семежаве 25-ты “     “ 9 28 470 507 
“ Капылі 18-ты “     “ 12 29 482 523 
“ Грэску  11-ты “     “ 14 27 474 515 
“ Слуцку  6-ты сапёрн.   

“ 
11 18 483 512 

“       “ ............. 7-мы  “     “ 9 16 467 502 
“ Слуцкай 
акрузе 

8-мы  “     “ 
(зводны) ..... 

6 18 581 605 

Разам  96 211 3997 4304 
 
Паданыя Галоўным Кіраўніцтвам БКА пры Цэнтральнай Радзе штаты фактычна былі 

перавышаны. Акрамя таго заставаліся рэзэрвы з пакліканых гадоў 3400 чалавек і зволеных 



ад пакліканьня ў першую чаргу 4500 чалавек. Мелася ў хуткім часе сфармаваць яшчэ 2 
пяхотных батальёны. А наогул Случчына мела магчамасьць сфармаваць 24 батальёны або  
6 палкоў толькі з тых гадоў,  якія падлягалі пакліканьню. Усіх жа здольных да вайсковае 
службы лічылася 22500 чалавек у  веку  ад 19 да 40 гадоў. Пры колькасьці насельніцтва 
Случчыны ў 365.000 чалавек, мабілізацыя ўсіх вайсковаздольных была б не цяжкой. 
Адным з самых сколькі важных,  столькі і практычна марудных было пытаньне аб  

афіцэрскіх і часткова падафіцэрскіх кадрах. Гэта датычыцца амаль у  аднолькавай ступені 
як колькасьці, так і якасьці іх.  Каб задаволіць патрэбнасьць сфармаваных 8 батальёнаў у  
камандзірскіх кадрах патрэбна было мець прыблізна 175 чалавек афіцэраў і 320 
падафіцэраў, лічачы кадры інтэндантскае, санітарнае і інш. службаў. Не хапала фактычна 
афіцэраў 80 чалавек ці 45%патрэбнасьці і падафіцэраў 110 чалавек ці каля 35% 
патрэбнасьці. Зразумела, што па сваіх камандзірскіх якасьцях пакліканыя і залічаныя ў  
першую чаргу  былыя афіцэры царскай і савецкай арміяў у  сваёй пераважнай частцы  
адпавядалі свайму прызначэньню. З першых жа дзён службы і далей у бойках супроць 
бандытаў хутка вызначыліся вельмі добрыя, шчыра адданыя беларускайсправе энергічныя 
афіцэры. Асабліва адзначаюцца Іван Пісарык, лейтэнант на пасадзе ад’ютанта Акруговага 
Начальніка БКА; Мірон Курьяновіч,  лейтэнант, павятовы афіцэр  у  Грэску  і камандзір  11-
га пяхотнага батальёна; Мікалай Хартановіч, лейтэнант, павятовы афіцэр  у  Старобіне і 
камандзір  33-габатальёна; Пунчык, камандзір  роты 5-га батальёна ў Слуцку ; Каржанеўскі і 
Ізотаў, афіцэры акруговага штаба; /Сандраноў?/, ад’ютант павятовага афіцэра ў Старобіне і 
шмат іншых. Харошыя якасьці выказалі афіцэры, якія прайшлі курсы афіцэрскай 
перападрыхтоўкі ў Менску . Шчырымі ў будаўніцтве Беларускае Краёвае Абароны 
выказаліся афіцэры былое царскае арміі. Не хапала ім аднаго: яны шмат забылі з таго, што  
калісь ведалі. Большасьць зь іх вельмі хутка аднаўлялі забытае. 
Ня ўсе афіцэры і падафіцэры выказалі свае здольнасьці. Для гэтага яшчэ не было часу . 

Але перапрашаючымі гэтаму  былі асабліва два моманты: па-першае, афіцэры ня мелі 
магчымасьці выказаць свае собскае ініцыятывы, бо яныбылі сьціснутыя адпаведнымі 
ўмовамі, па-другое, частка афіцэраў не хацела паказаць сваіх здольнасьцей таму, што яна 
баялася рэалізацыі зусім рэальнае бальшавіцка-бандыцкае правакацыі, — іменна не 
тэрору , а правакацыі. Перад вачыма стаялі жывыя прыклады рэалізацыі бруднай 
правакацыі супроць першага павятовага афіцэра ў Слуцку  і камандзіра 5-га батальёна 
Язьвінскага, а затым і ягонага заступніка Новіка. 
Як і заўсёды бывае, сям’я аказалася ня без урода. Знайшліся і сярод камандзіраў 

брудныя правакатары і авантурыстыя. На шчасьце іх было мала: нейкі каўказец невядомай 
нацыянальнасьці Кушкоў, адзін расеяц Праўдзін і трэці прышлы Казлоўскі. Выказаў  
таксама не высокія маральныя якасьці Ждановіч. 
Праблема афіцэрскіх і падафіцэрскіх кадраў была б аднак хутка вырашана.Масавай 

падставай гэтага была высокая якасьць жаўнераў. Ужо зь іх асяродзьдзя было высунута да 
25 вельмі здольных на становішчы падафіцэраў і каля 20 падафіцэраў занялі службовыя 
становішчы афіцэраў. Зразумела, што спадзявацца доўга на самародкі не магчыма. Ніякая 
армія не магчыма без сталых кадраў афіцэраў. У большасьці камандзіры-самародкі вельмі 
адданыя народнай справе, харобрыя і самаахвярныя, але слабыя як камандзіры для 
арганізаванай і дысцыплінаванай рэгулярнай арміі. Войску  патрэбны такія камандзіры, 
каторыя не прымірымы да ворагаў свае радзімы,  патрыёты свайго народу і бацькаўшчыны,  
аўтарытэтныя ў народзе, энэргічныя, сталыя арганізатары і выхаванцы мас,  авалодаўшыя 
вайсковым мастацтвам і к таму  з шырокім грамадзянскім кругазорам. Вырашэньне 
праблемы падрыхтоўкі падобных афіцэрскіх кадраў павінна стаць адным з галоўных 



заданьняў бліжэйшага часу . Вышэйшая афіцэрская школа можа стаць аднэй з 
арганізацыйных формаў вырашэньня гэтае праблемы. 
Практычна на чарзе стаяла пытаньне арганізацыі акруговае школы для падрыхтоўкі 

падафіцэраў. 
Засталося ня вырашанай справай падрыхтоўкі судовых і асьветных 

кадраў.Арганізаванае войска, асабліва ў часы нацыянальна- ідэолёгічнае вайны, патрабуе, 
акрамя ўсяго іншага, арганізаванай і сыстэматычнай працы  над фармаваньнем 
сьветапагляду  масы  жаўнераў. Гэта даецца праз асьветную працу . Беларуская Цэнтральная 
Рада і Галоўнае Кіраўніцтва БКА правідлова вырашалі справу  асьветы, уключыўшы ў 
штаты штабоў, аддзелаў і падразьдзелаў асьветных афіцэраў і падафіцэраў. Але на 
практыцы прызначаныя асьветныя кадры на мяйсцох былі надта слабыя, а падчас і 
выпадковыя людзі. Асьветная праца праводзілася рэгулярна, але была вельмі слабой па 
якасьці. 
Зусім не было вырашана пытаньне арганізацыі судовай справы. Вядома, штоінтарэс 

грамадзкі і інтарэс пэрсанальны  ў звычайнага чалавека, як  правіла, не супадаюць. Каб 
трымаць такога чалавека заўсёды на вышыні агульна-нацыянальных інтарэсаў, патрэбна 
сыстэматычная і высокаякасная нацыянальна-палітычная асьвета, з аднаго боку , і разумны 
прымус, — з другога. Паўстае пытаньне падрыхтоўкі сталых кадраў асьветы і юрыдычных 
кадраў для БКА. У вайсковай справе ніколі не магчыма абмяжоўвацца і грунтавацца толькі 
на прапагандзе і спадзявацца выключна на сузнацельнасьць. Асьвета і разумны прымус 
павінны ісьці паралельна. Мусіць правідловым будзе сказаць, што пры наліччы 
правідловай палітыкі і мінімуму матэрыяльных умоў, толькі стройная арганізацыя, сталае 
вышкаленьне, ясны  сьветапагляд іразумны прымус у  іх узаімадзейнасьці зьяўляюцца 
сродкамі дасягненьнямэты ў будаўніцтве войска. 
Не былі ўкамлектаваны штабы і аддзелы кадрамі афіцэраў і падафіцэраў спецыяльных 

служб: сапёрнай, сувязі, разьведкі і кадрамі спецыяльных работ, як ружэйныя майстры, 
краўцы, шаўцы. У аддзелах людзі для гэтых служб і работ былі. Так зусім лёгка быў 
вырашан[ы] падбор  кадраў інтэндантуры, кухні,лекароў, цырульнікаў, абозьнікаў і 
тэхнічных працаўнікоў штабоў. 
У камплектаваньні і дзейнасьці штабоў быў адзін вельмі значны недахоп,— адсутнасьць 

аперацыйна-разьведчай службы. Штабы, як акруговы, так і батальёнаў, былі больш 
прыстасаваны да працы ў мірныя часы, чым да баявой дзейнасьці. Слабым мейсцам было і 
з службаю сувязі. У выніку ,  калі аддзелы Краёвае Абароны апынуліся ў баявой 
абстаноўцы і пайшлі ў бой, то  камандзіры прымушаны былі на хаду  арганізоўваць 
разьведку  і сувязь альбо адплачвацца ахвярамі і ў лепшым выпадку  блуканьнем у 
пацёмках і губляньнем часу . Тут аперацыйна-разьведчая служба разумеецца ня ў вузкім 
сэнсе разьведкі непасрэдна перад боем ці ў баю, а ў сэнсе пастаяннай дзейнасьці па 
зьнішчэньню разьведкі ворага ці, правідловей кажучы, шпіянажу  і правакацыі 
бальшавіцкіх бандытаў і вядзеньня кожнадзённай сваёй разьведкі аб ворагу . Патрэбны 
адмыслова падрыхтаваныя штатныя кадры аперацыйна-разьведчай службы і службы 
сувязі; патрэбна арганізацыя і вышкаленьне гэтых службаў; іхняя дзейнасьць азначае 
сапра[ў]днае прыстасаваньне войска да ўмоваў  вайны.  Войска для вайны, арганізацыя і 
дзейнасьць войска таксама длявайны. 

 
III. Першыя крокі жыцьця і змаганьня. 
Матэрыяльна-тэхнічнае забяспячэньне аддзелаў Беларускае КраёваеАбароны на 

Случчыне прадстаўляла падчас не малыя цяжкасьці. Але яны досыць хутка вырашаліся. 



Забяспячэньне кашарамі было вырашана проста: ва ўсіх паветах для аддзелаў БКА былі 
вызначаны альбо спецыяльныя кашары, альбо лепшыя агульна-грамадзкія будынкі. 
Абсталяваньнем кашараў у большасьці забясьпечыла само насельніцтва. Але ня ў гэтым 
кірунку  наогул вырашалася справа; кожны жаўнер ведаў, што ягонай кашарай павінна 
стаць вёска, лес, бункер, акоп, — мейсцы, адкуль патрэбна было абараняць народ ад 
бальшавіцкіх забойцаў. 
Харчаваньне аказалася аднэй з самых лёгкіх спраў. Між іншым — цікавая традыцыя 

голаду  бальшавіцкіх часоў: усе жаўнеры зьявіліся на  пункты  пакліканьня з аграмаднымі 
торбамі, напакаванымі салам, маслам, сырам, каўбасамі і інш., з прыкладам...  самагонкі, як 
слуцкія гаспадары, якія разбагацелі без бальшавікоў, але не забылі мінулага. Торбы аднак 
аказаліся залішнімі, бо ўсе пакліканыя з першага дня атрымалі поўны салдацкі паёк: хлеб,  
крупы, агародніну , бульбу , мяса, масла, цукар , каву , каўбасу , розныя кансэрвы, мёд, 
цукеркі, мармаляду , усе патрэбныя прыправы і... прыгожую гарэлку .  Насельніцтва ў сваю  
чаргу  зусім нечакана дастаўляла само ад сябе падарункі: муку , бульбу , крупу , мяса, яйца і 
іншыя добрыя рэчы. У часе паходу  супроць бальшавіцкіх бандаў жаўнер  БКА быў заўсёды  
прошаным госьцем селяніна. Прынесеныя жаўнерамі торбы заставаліся заўсёды поўнымі.  
Жаўнерскія кухні і сталоўкі былі арганізаваны на другі ж дзень пакліканьня і кожны дзень 
жаўнер  меў гарачую ежу і каву2. 
Справа з вопраткай была маруднай; яна так і засталася не развязанай.Толькі жаўнеры 

сапёрных батальёнаў атрымалі жаўнерскую вопратку  і пасьцелі. Пяхотныя батальёны  
засталіся ва ўласнай сялянскай вопратцы. А між іншым, вельмі трудна ўявіць сабе жаўнера 
без жаўнерскага мундзіра. 
Санітарная і лекарская служба была наладжана вельмі хутка; лекары Случчыны з 

энэргіяй выпаўнілі свой абавязак. Санітарныя мерапрыемствы, становішча з харчаваньнем 
і жыльлём забясьпечылі аддзелы ад усякіх захворваньняў. Жаўнер  выглядаў заўсёды 
бадзёрым, здаровым і выказваў  у   вольныя гадзіны свае здольнасьці на турніку  і іншых 
спартовых прыладах. 
Зброя была набыта, але мала. Кожны батальён меў у  сярэднім па 100-120 вінтовак, 

некаторыя мелі кулямёты, аўтаматы і ручныя гранаты. Цяжкое зброі не было зусім. Але 
аддзелы Беларускае Краёвае Абароны добра сябравалі з беларускай паліцыяй і для 
барацьбы з бандытамі зброі хапала. 
Аб сродках абозу  і аб тэхнічных сродках сувязі магчыма сказаць тое ж самае, што і аб  

зброі. 
Як і ва ўсякім пачатку , мелася шмат і іншых недахопаў у матэр’яльна-тэхнічным 

забясьпечаньні як дробнага, так і сталага характару. Ня выразна былі створаны апараты і 
падразьдзелы матэр ’яльнага, тэхнічнага і баявога забясьпечаньня і санітарна-лекарскае 
службы, годныя для дзейнасьці ў баявой абстаноўцы і асабліва ў бегу  боя. Гутарка ідзе аб 
такім апараце, якіпавінен у  абставінах боя забясьпечваць харчаваньнем, боепрыпасамі,  
падбіраць і эвакуіраваць параненых і інш. Дзеля гэтага патрэбны абоз, палявыя кухні, 
санітарны абоз, адпаведныя каманды, падносчыкі патронаў і т. д. Ня былі яшчэ набыты 
ваенна- інжынерныя прылады, як то сапёрныя малыя і вялікія рыдлёўкі, сякеры, кіркі, пілкі, 
вяроўкі, дрот. Афіцэры ня мелі неабходных камандзірскіх прыладаў як карты, компасы, 
сьвісткі, палявыя сумкі, а жаўнеры мелі, замест ранцаў,  свае торбачкі і мяшочкі,  і самую 
каляровую пасуду, конаўкі, лыжкі і інш. 
Для баявога вышкаленьня аддзелы былі вельмі бедныя на матэрыяльныя прылады і 

падручнікі. Для тактычна-палявой падрыхтоўкі меліся памешканьні,вучэбныя пляцоўкі і 



поле, а для стралковай падрыхтоўкі — налічная зброя і самадзельныя стралковыя 
прылады. З падручнікаў меўся досыць прыгожы,хоць і абмежаваны “Страявы вайсковы 
статут” у  апрацоўцы падпаручніка Мікулы Віталі, вельмі не прыгожага выданьня 
падручнік па топографіі таго-ж аўтара, а па унутранай і вартовай службе былі скарыстаны 
скарочаныя выняткі падрыхтаванага да выданьня статуту  унутранай службы і 
“Устанаўленьні для паліцыйнае вартавое  службы” у выданьні слуцкае беларускае паліцыі.  
Фактычна самымі сталымі падручнікамі былі веды, вопыт і жаданьніафіцэраў і 
падафіцэраў. 
Набыцьцё абсталяваньня для усякіх падсобных і рамонтных майстэрняў, складаў,  

амбуляторыяў, прыладаў для фізычнага выхаваньня толькі пачалося. 
Але аб гэтым усім гаворыцца з прэтэнзіяй на забясьпячэньне жыцьця і вучобы не 

маладога рэгулярнага войска. Для Беларускай жа Краёвай Абароны зробленае было  
вялікім дасягненьнем. У тых умовах і за той кароткі час, у  якіх стваралася Беларуская 
Краёвая Абарона, наўрад ці магла і зрабіць большае на’ т багацейшая краіна. Тое, што было  
створана, забясьпечвало для пачатку  нармальнае функцыяніраваньне аддзелаў БКА, як 
вайсковых адзінак. Матэрыяльныя недахопы васпаўняліся воляй, энэргіяй і вопытам 
камандзірскіх і жаўнерскіх кадраў, якія, як сыны і абаронцы свайго народу , імкнуліся усімі 
сіламі да стварэньня свайго собскага беларускага войска. 

 
*** 

Вайсковая дысцыпліна была выдатнай,  ня гледзячы на пачатковасьць уся[е] справы і на 
усе матэр’яльныя недахопы. Яна грунтавалася цалкам і толькі на нацыянальнай 
беларускай сьвядомасьці камандзіраў і жаўнераў. У канечным шчоце стан вайсковае 
дысцыпліныапрэдзеляе сабою баездольнасьць войска, бо у  ей рэалізуюцца і ідэйныя 
імкненьні народа і вынікі усяе працы унутры самога войска. Дысцыплінарныхпакараньняў 
было вельмі мала, бо так іх парушэньняў вайсковых абавязкаў,як невыкананьне загаду , 
самавольныя адлучкі і т. п. амаль зусім ня было. 
Высокая сьвядомасьць камандзіраў і жаўнераў і іхняя адданасьць справебудаўніцтва 

свайго нацыянальнага беларускага войска была з першых жа дзён дапоўнена сталай 
арганізацыяй унутра[на]га распарадку і вайсковагавышкаленьня. Гэта адразу знесло у 
асяродзьдзе камандзіраў і жаўнераў моцную спайку , пачуцьцё сяброўства і узаемнага 
даверу . Гэтаму  спрыяла ў падаснове характар случчака. Случчак такі: калі ен бярэцца за 
справу , то ён не хістаецца. Таму случчакі вераць моцна адзін другому  і ніколі не здрадзяць 
адзін перад другім, як не здрадзяць і самой справе. У случчака гэта грунтуецца не на 
упартасьці характару  ў залежнасьці ад часу  і часовых інтарэсаў, а на сталай псіхалёгіі,  
традыцыях і пачуцьцёх слуцкага гаспадара-беларуса. 
Вайсковае вышкаленьнеў аддзелах пачалося на другі і трэйці дзень пакліканьня. Перш 

за ўсе узяліся за авалоданьне зброяй. Арганізаванае вышкаленьне па пляну  і праграме 
пачалося ва ўсіх аддзелах на 6-ты дзен[ь] пакліканьня, — 16 сакавіка. Праз два-тры тыдні 
навучаньня аддзелы і падразьдзелы сталі годнымі да умелага вядзеньня бою. 
Не абыйшлося і без недарэчнасьцей. У некаторых мяйсцох кіраўнікі падышлі да справы 

вышкаленьня з непатрэбнаю пэдантычнасьцюі фармалізмам: занадта многа удзялілі увагі і 
часу на страявое вышкаленьне і вывучэньне зброі і мала на стралковую падрыхтоўку  і 
стрэльбы, а таксама на такую найважнейшую справу , як тактычна-палявая падрыхтоўка.  
Таўкліся ня у  меру многа у  памяшканьні і на вучэбным пляцу  і ня пушчалі жаўнераў далей 
ад кашараў, дзе ішла сапраўднае вышкаленьне да дзеяньні у  полі,  у лесе, у  
насялёныхмяйсцох, ноччу , у  тумане і т. д. Гэта былі такія кіраўнікі, каторыя  



баялісяспазьніцца на полудзень к 12 гадзінам і пачаць зноў працу  раней 14 гадзін. Яны  
школі[лі] жаўнера больш для паказу і меньш для бою у  тых умовах, у  якіх якраз 
даводзілася яго вясьці. Было прыемна адно: такіх кіраўнікоў было мала.Большасьць 
разумела і праводзіла задачы вышкаленьня правідлова. Праз кароткі час аддзелы  
аформіліся і прынялі выгляд вышкаленых годных вайсковых частак. 

26 сакавіка 1944 года, у  гадавіну  абвяшчэньня незалежнасьці Беларускае Рэспублікі, 
афіцэры, падафіцэры і жаўнеры Беларускае Краёвае Абароны, прынялі прысягу  на 
вернасьць свайму народу і бацькаўшчыне. Вялікія народныя надзеі нясла ў сабе 
Беларуская Краёвая Абарона. Народ Случчыны аглядаў маршыруючыя па вуліцах Слуцка, 
Старобіна, Семежава, Капыля і Грэска батальёны Краёвае Абароны з пачуцьцём вялікага 
гонару  і радасьці. У батальёнахБеларускае Краёвае Абароны беларускі народ, раптам,  
пасьля  стагодзьдзяз большым гістарычнага нябыцьця, убачыў сябе узброеным. Случчына 
зьяўляецца такой часткай Беларусі, дзе заўсёды  кіпела у  глыбіні народа абурэньне супроць 
крывавага бальшавізму ; яно пры першым жа повадзе то стыхійна,то больш ці меньш 
арганізавана прарывалася ў паўстаньне ці бунт. Цяпер  Случчына убачыла сябе 
арганізавана узброенай. 
Праз некалькі дзён яна пачула аб першых бойках свайго арганізаванага,  

дысцыплінаванага і вышкаленага войска супроць сьмяротнага ворага народу — 
бальшавіцкіх бандаў. Першым на бой выйшаў  Грэскі батальён.  8-9-га сакавіка сумесна з 
беларускімі паліцыянтамі ён атрымаў первыя ваявыя хрысьціны і разам першую пабеду 
над ворагам у  райёне Грозава. Неўзабаве былі выгнаны ці зьніштожаны бандыты у  іншых 
частках Грэскага павету. За Грэскамдалі аб сабе баявыя весткі аб пабедах Старобінскія 
жаўнеры, потым Капыльскія і т.  д. Афіцэры, падафіцэры і жаўнеры, удзельнікі баёў, а 
таксама іх сьведкі-случчане маюць шмат расказаць аб тым, як, калі і дзе аддзелы 
Беларускае Краёвае Абароны Случчыны вялі гэраічныя бойкі супроць маскоўска-
бальшавіцкіх лясных драпежнікаў. Сталіновыя прафэсыянальныя дармаеды-забойцы  
палізлі глыбей у  свае лаговішчы  і крыху  прыціхлі,  а тая моладзь, якая гвалтам была 
зацягнута бандытамі да сябе у  лес, пачала уцякаць адтуль да сваіх вёсак і зьяўляцца у  БКА. 
Бальшавіцкія бандыты перайшлі даголай і адчыненай помсты жыхарству Случчыны праз 
забойствы і падпалы. Адна бальшавіцкая банда выпусьціла і распаўсюджвала друкаваны 
лісток, якія быў так і названы самымі бандытамі: “народны мсьцівец”. Асабліва варьяцелі 
бандыты сваёю помстаю супроць семьяў, родзічаў і гаспадарак афіцэраў і жаўнераў 
Беларускае Краевае Абароны. Каты забылі, што такім спосабам нельга утрымаць 
Случчакоў у  пакорнасьці і няволі. 
Сябравала БКА з аддзеламі беларускае паліцыі. У барацьбе і бойках супроць бандаў  

яны шчыльна супрацоўнічалі. У гэтых дачыненьнях паліцыя дапамагала  аддзелам Краёвае 
Абароны і ў справах арганізацыйных, і у  вышкаленьні, і у забяспячэчьні зброяй і наогул 
сваім вопытам барацьбы з бальшавіцкімі бандамі. Шмат папрацавалі на карысьць 
Беларускае Краёвае абароны кіраўнікі Беларускае паліцыі Багдановіч і Няслухоўскі у  
Старобіне, Купау Грэску, Стоукі у Капылі і шмат іншых. Беларуская Краёвая Абарона і 
Беларуская Слуцкая Паліцыя ад сакавіка месяца былі неразлучнымі у бойках супроць 
бальшавіцкіх бандаў ; краёвая абарона і паліцыя Случчыны зьяўляюцца сынамі аднаго і 
таго ж бацькі — беларускага народу  Случчыны, тварэньнем яе няумірушчае ідэі Вольнай і 
Незалежнай Беларусі. 

 
————————— 
 



Беларуская Цэнтральная Рада на чале з Прэзыдэнтам прафэсарам Р. Астроўскім, 
мясцовыя беларускія урадавыя установы і асобныя грамадзкія працаўнікі,  афіцэры і 
спецыялісты розных прафэсіяў, урэшце усе беларусы Случчыны прылажылі шмат 
стараньняў і энэргіі і стварылі свае уласнае нацыянальнае войска — Беларускую Краёвую 
Абарону . У параўнаньні з усімі папярэднімі формамі арганізацыі і змаганьня беларускага 
народа у  недалекай мінуўшчыне Беларуская Краевая Абарона зьявілася вышэйшай 
ступеньню.. 
Навала бальшавіцкіх гордаў улетку 1944 году  прымусіла вельмі рана маладыяаддзелы  

БКА уступіць у  няроўны бой. Яны  не маглі вытрымаць націску  у  сотні раз пераважнага па 
колькасьці і узброенага усімі навейшымі сродкамі вайсковай тэхнікі ворага, як ня можна 
змагацца з голымі кулакамі супроцьаўтаматаў і гарматаў. 28-30 чэрвеня 1944 года 
Случчына зноў акупавана маскоўска-бальшавіцкімі разбойнікамі. Аддзелы Беларускае 
Краёвае Абароны прымушаны былі  адыходзіць на захад. У адыходных бойках шмат 
жаўнераў яе загінула гэраічнаю сьмерцьцю змагароў за бацкаўшчыну. Другая частка 
засталася на тэрыторыі роднае Случчыны і наогул Беларусі, каб працягваць змаганьне 
супроць акупантаў разам з сваім народам. Трэйцяя частка адышла за межы Беларусі і 
апынулася ў асноўным у Нямеччыне. Беларускі народ трапіўчасова зноў у  бальшавіцкае 
ярмо. Самы люты з лютых ворагаў беларускага народу  топчэ сягоньня сьвятую для нас 
зямлю і пустошыць усё жывое у народзе, што там засталося. 
Але не пагасіць крываваму бальшавізму  духу змаганьня. Сягоньня сотні тысяч 

беларускіх хлапцаў і дзяўчат, юнакоў і юначак, паліцыянтаў і жаўнераў БКА, службоўцаў і 
сялян, работнікаў і інтылігенцыі рыхтуюцца да апошняй рашучай барацьбы за 
зьніштажэньне бальшавізма і за жыцьцё вольнай і самастойнай Беларусі. Адны на 
фабрыках куюць зброю і вытвараюць рэчы забясьпячэньня; другія у  сельскай гаспадарцы 
вырабляюць ежу ; трэйція на транспарце рыхтуюць спраўнасьць шляхоў; чацьвертыя у 
вайсковых злучэньнях гатовяцца да бою. А там на радзіме да жаўнераў БКА далучаюцца 
новыя масы змагароў, далучаецца народ. Ніякому  ворагу  не пагасіць у Случчакоў духу 
слуцкіх паўстанцаў. Кожны дзен[ь] нясуцца весткі з радзімы аб уключэньні у  барацьбу  усе 
новых і новых сілаў супроць бальшавізму . 
Сягоньня бальшавіцкія каты душаць беларускі народ, але яны ня могуць выкараніць зь 

яго духу змаганьня. Бо, па першае, бальшавізм застаўся бальшавізмам з усімі жудасьцямі 
свайго панаваньня, паказаўшы к таму  ж на справесваю імпэрыялістычную натуру . Ніякія 
унівэрсытэты ня здольны так навучыць разумець сутнасьць бальшавізма, як ён сам 
навучыў народ за 25 гадоў свайго крывавага панаваньня, свайго ашуканства, драпежніцтва,  
тэрору , зьдзекаў. Антынародную сутнасьць бальшавізма уразумеў народ. А хто 
змагаеццасупроць народа, той ахвяраваны на паражэньне. Па-другое, дух змаганьня 
сядзіць глыбока ў мінулым беларускага народа; ён не выпадковы, а грунтуецца на 
сацыяльным жыцьці народа і на яго гісторыі. 
Ня толькі Случчына і ня толькі беларускі народ супроцьстаіць бальшавізму . Усе 

народы: расейскі, украінскі, каўказкія, азіяцкія паўсталі супроцьяго, як свайго агульнага 
ворага. У гэтым агульным фронце усіх народаў бальшавізм будзе раздушаны. 
Але каб гэта здарылася патрэбна актыўная узброеная і жорсткая барацьбаза яго 

зьніштажэньне. Усе беларусы павінны шчыльнымі шэрагамі задзіночыцца пад кіраўніцтва 
сваей Беларускай Цэнтральнай Рады, каб у  шчыльным саюзе з усімі іншымі народамі і ў  
першую чаргу  з самымі сільнымі і ажыцьцявіць сваю спрадвечную мэту . Толькі 
супольнымі сіламі і толькі у  аб’еднаньні усіх народаў магчыма зьніштожыць бальшавізм і 



заваяваць кожнаму  народу  вольнасьць і незалежнасьць. Такое аб’еднаньне надыдзе, і у ім 
Случчына агнём і кроўю прадоўжыць гісторыю свае Беларускае Краевае Абароны. 

С. Шнэк, 
Капітан Беларускае Краевае Абароны. 

 
1 Пра абставіны гібелі Логвіна і іншых сьведчыць архіўны дакумэнт — ліст 

старобінскіх паліцыянтаў, перахоплены бальшавіцк імі партызанамі: 
“ Пісьмо. 23/XII – 43 года. 
Здравствуй дарагой друг  і таварыш Язэп. 
Наперш за ўсё перадаю Табе свой гарачы Прывет. Таксама перадаюць Табе Прывет 

Твае друзья Ваня, Іван Кірылавіч, Васіль Мурашка, Коля Даўматовіч, Павел Пракаповіч, 
Еўхім Ілюшчыц і Юзік, і друг ія хлопцы з нашага паста. 

А таксама Табе, Язэп, перадаюць Прывет цётка, дзедушка і сястра Поля і Вашыя 
дамашнія. Бацька, Васіль, Акіліна,  Алеша,  Вера,  Оля і другія дзяўчата. ВераБ., Надзя Б.; 
некаторыя дзяўчата Старобінскія, як-та [Ксеня?], Надзя, Зіна, Ева і іншыя. Новасьцей за 
той перыяд, як Ты паехаў са Старобіна, вельмі і вельмімнога. 

Перш за ўсё я хачу апісаць свае новасьці, якія праходзяць у нас. 
Я з Ваняю, як ты паехаў,  перайшлі на  пост. Нас хацелі аднаго направіць у Урэчча, а  

другога на Зажовіцкі пост, але мы сталі прасіць і асталіся на старым месцы. Цяпер у нас 
начальнік Ефім. Ты пішаш, дараг і друг , што мы некаторы пападзем к Табе ў Іванец, але 
гэта наўрат? 

Дома мы штодня, у сьвяты дзень устрайваем гулянкі і гэтым мы пака гаранціруем, 
што мы туда не паедзем. На пасту мы стаім кожныя суткі, выхадных паканяма, але я 
две нядзелі прагуляў, на пост не хадзіў, быў асвабаждзён. 

У нас, у Старобіне, быў арганізаваны баявы ўзвод з начальнікам Логвінам. Угэтым 
узводзе былі хлопцы  з нашага паста Юзік Сарока, Коля Тарасевіч, Максімовіч і з нашай  
вёскі Гапановіч і Таміла Коля. 

Аднаго разу яны пайшлі на выхад туды пад Крывічы і за Крывічы, і прабылі на выхадзе 
трое сутак. Але іх пасціг ло няшчасце. Вечарам, прыблізно чысла 10/XII-43 г ., нашыя 
хлопцы былі ў Заўшчыц, і там былі партызаны, конныя, так, і былі ў партызанаў пушкі. 
Партызаны ўдарылі з пушак па нашых паліцэйскіх, а пасля сталі паліцэйскіх акружаць, 
але акружыць ім не ўдалося з усіх старон, таму, што іхнія коні не былі кутыя, а па ерап’ і 
некутага каня не пагоніш. 

Партызанаў там былі сотні, а нашых паліцыянтаў было ўсяго чалавек трынаццаць. У 
гэтым баі палі нашыя друзья Логвін, Таміла Коля з Пвашоў, Іван Радзюк і Лёня Валодзько, 
ранілі Стракуна і Тарасевіча Івана. 

После бою партызаны зверскі распраўляліся са трупамі паўшых паліцыянтаў. Лёні 
выпеклі крэст на грудзях, Радзюку бараду разарвалі і іншыя здекі,Коля сам па сабе памёр 
(яго ранілі ў грудзі). А труп Логвіна вазілі з сабою, але вазіць ім не ўдалося. Слуцкая 
паліцыя, і Семежаўская і войска аднялі труп Логвіна, і разбілі гэты лагер, убілі нач. лагера 
Тіхамірава. Цяпер партызан[ы] у вёсках бяруць хлапцоў, узялі з Чыжэвіч, з Лістападавіч і 
з др. Партызаны ездзяць па вёсках абіраюць людзей, разоў некалькі былі і на нашым 
пасёлку, забралі чатыры коні, у тым ліку і Фядосавага, і так абабралі пасёлак, што ў 
кожнай хаце былі і што-небудзь узялі. Плоха ты зрабіў з палучкай. Мы толькі атрымалі 
непрыятнасць. Нам не жалка, але плоха, што не сказаў. Твае пісьмо мы палучылі 23/XII-



43 г., за якое вельмі благадарым. Больш навасцей такія вельмі няма, жыццё праходзіць па-
стараму. 

Пісьмо мы пер [а]далі Тваім бацькам, адказ далі ці не,  мы не знаем, але ў Старобін  пака 
не прыносілі. 

На гэтым свае пісьмо канчаю. Жалаю Табе ўсяго добрага ў мястэчку Іванец. 
Пака дасвідання, астаёмся жывы і здаровы, чаго і Табе жалаем у Іванцы. Апісвай 

новасці і скорэй прыезжай сюда. 
Твой друг  В. [Байко?] і Борташэвіч, сваякі і знакомыя 
27/XII – 43 года 9 часоў раніцы, канец. Васіль”.  
(НАРБ, ф. 3601, в.1, спр .21, арк. 63, 63 адв., рукапіс). 
Пра месца пахаваньня Логвіна і іншых паліцыянтаў  паведамляла “Газэта Случчыны” 25 

сакавіка 1944 г. У пляне сьвяткаваньня Дня Волі на Случчыне былі такія радкі: “…Да 25 
сакавіка дагледзець і ўпрыгожыць магілы беларусаў, якія загінулі за волю Бацькаўшчыны: 
у  Слуцку  — магілы Афанасьева, Самусевіча,  Проніна і іншых паліцыянтаў ; у  Семежаве — 
магілы 11 паліцыянтаў ; у Старобіне — магілу Логвіна; у  Копылі — магілу  Лобана. Вянкі 
на магілу  гэтых герояў будуць арганізавана ўскладзеныя а 3 гадзіне ўвечары 25 сакавіка”. 
У 1948-49 гадах у  Францыі дзейнічаў беларускі скаўцкі зьвяз, які насіў імя Логвіна.  

Зьвязовы Ўладзімер  Шнэк пісаў у  допісе ў газэту : “Вывучаючы далёкую і блізкую 
мінуўшчыну  змаганьня за Вольную Бацькаўшчыну — Беларусь, Зьвяз назваў сябе імем 
Логвіна — легэндарнага на Случчыне героя, які загінуў за Бацькаўшчыну  ў нядаўняй 
барацьбе супроць маскоўска-бальшавіцкіх і г ітлераўскіх акупантаў” (Ул. Ш-к. Скаўцкі 
Сьцяг імя Логвіна // Беларускае слова (Штутгарт, Зах. Нямеччына), 1949, 5 лютага, № 3 
(4). 

2 У сьпецпаведамленьні разьведкі савецкіх партызанаў прамабілізацыю ў БКА да П.  
Панамарэнкі падаецца другі погляд на сытуацыю: 

“У г. Слуцак, Менскай вобласьці, да 5.4.44 было сабрана з суседніх раёнаў да 4000 
мабілізаваных,  разьмешчаных па казармах і праходзячых навучаньне. Па даных ад 15.4.44, 
якія адносяцца да часткі раёнаў Менскай вобласьці, колькасьць мабілізаваных дасягае: у  
Старобінскім раёне — 520 чалавек, у  Капыльскім — 710,Узьдзенскім — 590, Дзяржынскім 
— 785, Слуцкім і Любанскім — 2820, Чырвонаслабодзкім — 513. Навучаньне 
мабілізаваных праводзіцца бяз зброі, харчаваньнеарганізавана дрэнна,  абмундзіраваньне 
не выдаецца. Настрой мабілізаваных падаўлены. Сямейныя ўтрымліваюцца за дротам, і,  
нягледзячы на гэта, маюць месца ўцёкі.  Так, з Чырвонай Слабодкі да партызанаў зьбегла 
145 мабілізаваных,  у  Дзяржынскім раёне — 90, і 130 чалавек арыштавана пры спробе да 
ўцёкаў. Асобы апошняй катэгорыі, у  выпадку вызваленьня іх з-пад арышту , разьбіваюцца 
на сотні й нумеруюцца лічбамі — ад 1 да 100. 
За час правядзеньня мабілізацыі ў паўднёвых раёнах Менскай вобласьці— Капыльскім,  

Узьдзенскім, Слуцкім, Дзяржынскім, Любаньскім і іншых — партызанамі распаўсюджана 
62.000 паасобнікаў улётак і 54.000 — газэт з тэкстам звароту  ЦК КП/б/Б і Ўраду 
Беларусі...” (НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк. 292-293, пераклад з расейскай). 
 
 



 
 

САВЕЦКІЯ АГЕНТУРНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ ПРА СБМ 
 
У гэтым нумары “БР” мы зьмяшчаем падборку  архіўных дакумэнтаў да гісторыі Саюзу 

Беларускай Моладзі (СБМ), які дзейнічаў у  1943-44 гг. на акупаванай немцамі тэрыторыі 
Беларусі. Дагэтуль дзейнасьць СБМ  неадназначна ацэньваецца г історыкамі і нярэдка 
выкарыстоўваецца прапагандыстамі, як яскравы прыклад “ калябарацыі беларускіх 
нацыяналістаў з акупантамі”. Пазыцыя ж былых сябраў СБМ  і некаторых дасьледчыкаў  
адназначная: гэта была патрыятычная арганізацыя,якая выхоўвала ў маладых пакаленьняў 
беларусаў любоў да Бацькаўшчыны,  ане да “новай Эўропы”. Аднак  дамо слова 
дакумэнтам. 

 
КАМАНДЗІРУ ЗЛУЧЭНЬНЯ — 
В. І. К А З Л О В У. 

НАЧАЛЬНІКУ АА1 ЗЛУЧЭНЬНЯ — 
МАЁРУ Ж У К А В У. 
 
Ад АЛЯКСАНДРА АСАДЧАГА. 
 
А г е н т у  р  н а е  данясеньне. 
 
С А Ю З  Б Е Л А Р У С К А Й  М О Л А Д З І  (СБМ). 
 
На чале Саюзу знаходзіцца штаб, які зьмяшчаецца ў  г. Менску, вуліца Вызваленьня, у 

будынку  б. школы № 34. Шэф-кіраўнік гэтага штабу  — Ганько Міхаіл — заходнік з 
Маладэчна, 1916 г. нараджэньня, беспартыйны, да вайны быў у  Чырвонай Арміі ўсяго тры 
месяцы. Падчас вайны патрапіў у  палон. Добра валодае нямецкай мовай. У цяперашні час 
Ганько знаходзіцца ў Менску . 
Ад’ютант Ганько Гарэлік Валодзя — родам з Палесься, беспартыйны, адукацыя 

сярэдняя. 
Першы намесьнік Ганька — Стэльмах Зьміцер  — беларус, быў у  Чырвонай Арміі, 

вайсковая ранга “лейтэнант”, падчас вайны патрапіў у  палон. У 1942 г. Стэльмах быў 
немцамі вызвалены з палону  і прывезены разам з Ганьком у Менс[к]для арганізацыі працы  
ў якасьці прапагандыста. 
Арганізацыйным аддзелам кіруе Цыкуноў Васіль Пракоф’евіч, 1918 г. нараджэньня, 

ураджэнец Магілёўскай вобласьці, беларус, в[айсковая] ранга ў Чырвонай Арміі — ст. 
ваенфэльдчар . У палон патрапіў у  1941 г. каля в. Оржыца на Ўкраіне, адукацыя сярэдняя, 
сябра УЛКСМ . 
Сацыяльны аддзел вядзе Аляксандар Кароткі, са Слонімскага раёну , адукацыя сярэдняя, 

выкладчык, 1923 г. нараджэньня. 
Гаспадарчы аддзел вядзе Швядзенка Мікалай, беларус, 1920-21 г. нараджэньня, 

беспартыйны, па спэцыяльнасьці бухгальтар , адукацыя сярэдняя.2 
Брэль Васіль — 1919 г. нараджэньня, кіраўнік фізкультурнага аддзела, пакуль што 

апошні знаходзіцца ў Слоніме, лягер  “Альбэрцін”.3 
Уся Беларусь падзяляецца на 11 “гэбітаў” — акругаў. 



1 — Менск, кіраўнік арганізацыі СБМ  — Бузак Сяргей, беларус, 1918 г. нараджэньня, 
быў у  Чырвонай Арміі, патрапіў у  палон, немцамі вызвалены ў 1943 г. у  лютымм-цы і 
накіраваны ў Менск для працы. Яго памочнік — Беланоўскі Ўладзімер— 1918 г. 
нараджэньня беларус, сябра УЛКСМ . 
Каплуноў Фёдар  зьяўляецца кіраўніком СБМ  па г. Менску . Каплуноў 1918 г. 

нараджэньня, адукацыя сярэдняя, быў у  Чырвонай Арміі, кадравік, з палону выйшаўу 
лютым м-цы і накіраваны ў Менск. 

2 — Баранавічы — кіраўнік Шпак, пражывае ў г. Баранавічы, 1918 г.  
нараджэньня,беларус, вызвалены з палону  немцамі ў 1942 г. і працаваў у  Баранавічах у  
якасьці прапагандыста. За добрую працу  ў 1943 г. узнагароджаны немцамі мэдалём. 

3 — Слонім,  кіраўнік Суравы Барыс, 1909 г. нараджэньня, адукацыя вышэйшая, 
выкладчык, нарадзіўся і пражывае ў Слоніме, Студэнцкая вул., 45. Яго памочнік  Фралоў 
Георгі Емельянавіч, канд.  УКПб з 1942 г., па нацыянальнасьці беларус, у палон патрапіў у  
1942 г. пад Харкавым. Фралоў Георгі Емельянавіч ў цяперашні час знаходзіцца ў  
партызанах, у  атрадзе ім. ВАРАШЫЛАВА, 3-й Менскай брыгады. 

4 — Ліда, кіраўнік Бабкоў Максім, 1915г. нараджэньня, беспартыйны, вучыўся ў 
Маскве, дзе ў цяперашні час знаходзяцца яго бацькі і сваякі, інжынэр -мэханік па торфе, 
в[айсковая] ранга лейтэнант, у  Крыме быў пры штабе фронту  1-га Аддзелу4. 

5 — Наваградак, кіраўніком быў Каляда Мікіта Мікітавіч, сябра УКПб з 1940 г., 
ураджэнец в. Вадапойнае, Пакроўскага с/с, Чыстаазёрнага раёну , Навасібірскай вобласьці, 
выкладчык, у  палон патрапіў 16 траўня 1942 г. пад Керччу , у цяперашні час Каляда 
знаходзіцца ў партызанах,  у  атрадзе ім. ВАРАШЫЛАВА, 3-йМенскай брыгады. З сыходам 
Каляды ў партызаны на яго месцы апынуўся яго намесьнік Жамойцін Іван, 1922 г.  
нараджэньня, пражываў у 30 км ад Ліды, адукацыя незакончаная сярэдняя. 

6. Глыбокае — кіраўнік Мацюшонак Яўген, заходнік з м. Глыбокае. 
7. Ганцавічы — кіраўнік Дзьячкоўскі Барыс, 1916 г. нараджэньня, родам з [м.] 

Ганцавічы, адукацыя сярэдняя, выкладчык, у  Чырвонай Арміі ня быў. 
8. Вялейка — к іраўнік Сьценьнік, заходнік, адукацыя сярэдняя, выкладчык, у  Чырвонай 

Арміі ня быў, 1914 г. нараджэньня. 
9. Слуцак — кіраўнік Манько, адукацыя вышэйшая, працаваў  перакладчыкам на біржы, 

выкладчык літаратуры і мовы, добра ведае нямецкую мову , часта выступае з антысавецкімі 
дакладамі і лекцыямі. 

10. Барысаў — нікога няма [напісана алоўкам — “БР”] 5 
Усе гэтыя кіраўнікі, акрамя Ганька, зьяўляюцца арганізатарамі і кіраўнікамі СБМ 

мужскога полу . Кіраўніком моладзі жаночага полу  — Абрамава.  Апошняя знаходзіцца ў  
Менску . 
У Слоніме каля в. Альбэрцін у  будынку  б. пана знаходзіцца ўсебеларускі лягер  моладзі 

мужскога полу . (Прыкладаю фотаздымак будынку  гэтага лягеру ). 
Гэты лягер рыхтаваў кіраўнікоў СБМ  у межах той вытворчасьці, дзе ён працуе альбо 

вучыцца. Туды зьяжджаліся прадстаўнікі з усіх акругаў і пасьляпрахаджэньня навучаньня 
яны раз’яжджалісяпа сваіх месцах для працы на месцы сярод моладзі. Лягер праводзіў 
сваю работу  пэрыядычна, пачынаючы з 15 жніўня лягер  павінен быў  пачаць сваю працу 
толькі з моладзьдзю Віцебскай вобласьці.  Першая партыя дзяўчатаў у  падрыхтоўцы  
кіраўнікоў СБМ  праходзіла курс навучаньня ў гэтым лягеры “Альбэрцін”. Другі лягер 
моладзіжаночага полу  знаходзіцца ў Драздах. Расклад дня ў лягерах: 6.00 — пад’ём, у  6.05 
фіззарадка, у  6.45 туалет, 7.00 — пад’ём сьцягоў, беларускі (бел-чырвона-белысьцяг) і 



нямецкі, у  7.15 сьняданак — суп бяз тлушчаў і хлеба 150 гр ., 7.40 — дзьве працоўныя 
гадзіны — праводзяць абарончыя працы вакол лягеру , нарыхтоўваюць дровы, чысьцяць 
дарогі і г. д. З 10 да 11 даклады на палітычны[я] тэмы; напрыклад: чаму вайна са 
Сталіным, на г істарычныя тэмы Беларусі, статут СБМ , арганізацыйная структура СБМ , 
чыталі даклады толькі Ганько, Цыкуноўі Гарэлік. З 11 да 12 развучваньне беларускіх 
песень, напрыклад: “У гушчарах”, “ Беларусь — наша маці-краіна”,  з 12 да 12.30 абед — 
суп бяз тлушчаў, хлеба 150 гр ., з 12.30 да 14.00 — асабісты  час,  з 14.00 да 16.00 шыхтавыя 
заняткі, з 16.00 да 18.00 фізкультура і прапрацоўка статута і арганізацыйнай структуры 
СБМ, у  18.00 апусканьне сьцягоў, у  18.00—18.40 — вячэра, альбо суп бях тлушчаў, альбо 
кава, хлеб 100 [грамаў]. Іншы раз у  лягерах праводзілі так званыя сяброўскія вечары. 
Праграма вечара — дэклямацыя, танцы, песьні, гульні. 
Форма сябраў саюзу : 
Штаны лыжнай формы зялёнага колеру , фрэнч па баках дзьве кішэні, на грудзях дзьве 

кішэні,  з пасам, зялёнага колеру , фуражка польскай формы зялёнага колеру , абутак — 
боты, верх скураны, падэшва драўляная — у  мужчынаў,  у  жанчынаў — на галаве 
хусьцінка блакітная, блузка блакітная зь белымі яблычкамі, спадніца зялёная, фрэнч як у 
мужчынаў, на нагах басаножкі,прычым падэшва драўляная, адрозьненьне — мужчыны — 
на левай руцэ вышэй локця носяць павязку  бел-чырвона-белую, пасярэдзіне гэтай павязкі 
шчыт.На гэтым шчыце — шасьціканечны крыж жоўтага колеру  і пасярэдзіне шчыта 
чырвоная палоска. Кіраўнікі СБМ  носяць пагоны. Ранга шэф-праваднік,  пагоны цёмна-
карычневыя, адрозьненьне пяціканечная зорка стальнога колеру, на ёй рыдлёўка і меч.  
Старшы праваднік — дзьве палоскі, падправаднік — адна палоска. (Прыкладаю пагоны  
падправадніка).6 
Вышэй павязкі на левай руцэ мужчыны носяць трохкутнік, у  якім абазначаюцца 

адносіны сябра СБМ  да ўзроставай групы і на ім дубовы лісток з жалудом. Сябры СБМ: 1. 
З 10-ці да 14 гадоў трохкутнік зялёнага колеру , з 14 да 18 гадоў — сіні колер , з 18 да 20 
гадоў — чырвоны колер. Для дзяўчатаў на трохкутніку  няма дубовага ліста, а кветка 
васілька. Сябры СБМ носяць на левым баку  грудзей і на галаўным уборы эмблему . 
(Прыкладаю ўлётку , дзе абазначана эмблема). 
Мэта СБМ  — як тлумачаць кіраўнікі СБМ, мэта саюзу — стварэньне нацыянальнай 

Беларусі ў хаўрусе зь Нямеччынай, але насамрэч, як тлумачыць адзінз кіраўнікоў СБМ — 
Каляда, мэта саюзу  зусім іншая. 

1. Арганізацыя моладзі для адпраўкі моладзі ў Нямеччыну  ў арганізаванымпарадку , 
уцягваньне ў паліцыю і самаахову . Сябрам саюзу  можа быць моладзь з 10 да 20 гадоў. 
Кожны сябра саюзу  павінен плаціць  унёскі 25 пфэнінгаў. 
Кожны сябра саюзу  дае прысягу . Тэкст прысягі: 
“Маю шчырае жаданьне і моцную волю служыць, працаваць і змагацца за шчасьце і 

дабрабыт беларускага народу і бацькаўшчыны і заўсёды хачу  быць паслушным маім 
кіраўнікам”. 
Прыкладаю фотаздымак кіраўнікоў Усебеларускага лягеру  моладзі ў в. Альбэрцін. 
 
Подпіс: ———-  (АЛЯКСАНДАР АСАДЧЫ) 
 
27.8.43 году . 
 



[На дакумэнце ёсьць рукапісныя пазнакі, якія сьведчаць, што данясеньне было  
накіраванае ў  разьведаддзел “Беларускага штабу  партызанскагаруху ” таварышу  Зімяніну , а 
таксама для складаньня спэцданясеньня П.Панамарэнку  ў кастрычніку 1943 г. “НКГБ 
БССР учтено 22.XI.43 г.”, — гэты запіс у  канцы дакумэнта сьведчыць, што цікавасьць да 
яго праявілі і чэкісты.] 

 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.69, 70. Машынапіс, арыгінал. Пераклад з расейскай. 

*** 
 
Пра арганізацыю “СБМ” у Луполава 
Па паведамленьні т. Іванова ад 25.9.43, у  прадмесьці Магілёву  Луполава існуе 

арганізацыя “СБМ” (відаць, “Саюз Беларускай Моладзі”), колькасьць 12 чалавек, 
створаная ў ліпені 1943 г. Кіраўнік арганізацыі Алісеўчык Філіп Мікалаевіч, у мінулым 
старшы лейтэнант, сябра гітлераўскай арганізацыі, праходзіў курсы ў Бэрліне. Праводзіцца 
праца па яе разлажэньні. 

 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.68а. Машынапіс, незавераны. Разьведзводка № 58 (89) ад  

4 кастрычніка 1943 г. Пераклад з расейскай. 
 

*** 
Даведка 
 
т. Ляшчэня 10.1.44 г. паведамляе, што тэрарыстычнай групай забіты  Казлоўскі, рэдактар  

“ Беларускай газэты”, Іваноўскі, старшына гораду . Рыхтуецца забойства старшыны рады — 
Астроўскага, работніка СБМ  Шульц, Ганька, Абрамавай. 

 
Ст. пам. нач. РА БШПР 
маёр  Дзярж. бясьпекі 
Ліванаў 
14.1.44 г. 
 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.200. Рукапіс. Пераклад з расейскай. 
 

*** 
 
Даведка 
 
Як паведаміў Сурганаў 19.1.44 г. за № 86 — па дадзеных Цыкунова са спэц. аддзелу  

прапаганды Цэнтральнага штабу  С.Б.М. — Мароз Сяргей вывезены ў Бэрлін для працы 
сярод беларускай моладзі, вывезенай у  Нямеччыну. Лідзкі акруговы кіраўнік С.Б.М . — 
Бабкоў перайшоў на бок партызанаў у  брыгаду  Кірава.. Наваградзкі акруговы кіраўнік 

С.Б.М . — Каляга7 — пайшоў у  партызаны Менскай вобласьці. 
 
Ст. пам. нач. ад. па Спэцінфармацыі 
Б. Ш. П. Р. — капітан [неразборліва — “БР”] 
 



25.1.44 г. 
 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.201. Рукапіс. Пераклад з расейскай. 
 

*** 
 
З паведамленьня т. Фёдара ад 12.1.44 г. № 81 
Радыёграма увах. № 638. 
 
“На Картонажнай фабрыцы Альбэрцін (пад Слонімам) існуе цэнтральнаяшкола 

інструктараў СБМ”. 
Намі дадзеныя ўказаньні пра зьнішчэньне фабрыкі і ліквідацыі гэтай школы. 
 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.202. Рукапіс. Пераклад з расейскай. 
 

*** 
Даведка 
 
18.1.44 году  тав. Сурганаў паведамляе, што ў яго знаходзіцца загадчык цэнтральнага 

штабу  Саюзу  Беларускай Моладзі, ён жа кіраўнік пастаянных курсаў кіруючых работнікаў  
С.Б.М . у  Альбэрціне — Цыкуноў Васіль. Прадстаўляевялікую цікавасьць. Першым 
самалётам накіравалі [ў] Маскву . Перайшоў таксама на бок партызанаў заг. вайскова-
спартыўнага аддзела цэнтральнага штабу  С.Б.М. Брыль.8 

 
Ст. пам. нач. РА БШПР 
Маёр  Дзярж. бясьпекі  Ліванаў 
 
19.1.44 г. 
 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.205. Рукапіс. Пераклад з расейскай. 
 

*** 
 
З у  с [і м] с а к р э т н а 
К А М  А Н Д З І Р У  Б Р Ы Г А Д Ы  І М  [Я]  П А Н А М А Р Э Н К І 
лейтэнанту  тав. С Е Н Ь К І Н У 
Н[а]м. Н[а]ч. ш т а б а  б р  ы г а д ы тав. РЫГІНУ. 
Копія: камандзіру  і камісару  атрада “Савецкая Беларусь”. 
 
Д А К Л А Д Н А Я  З А П І С К А. 
 
Пра фашысцкую арганізацыю “Саюз Беларускай Моладзі”.  
 
Данашу , што “Саюз Беларускай Моладзі”, галоўны штаб якога знаходзіцца пры 

Генэральным Камісарыяце Беларусі ў Менску , на тэрыторыі Слонімскага раёну  ў м. 
Альбэрцін мае пастаянна дзеючы лягер, дзе рэгулярна рыхтуюцца кіруючыя кадры “СБМ”, 



так званыя “малодшыя камандзіры”. Прычым, падрыхтоўка кадраў праводзіцца на 
дзяржаўныя сродкі і за кошт мясцовых рэсурсаў акругі. 
У прыватнасьці матэрыяльную грашовую дапамогу  Альбэрцінскаму  лягеру  аказваюць 

“ БНС” і ўсемагчымыя райарганізацыі. Усе курсанты апранутыя паформе. Альбэрцінскі 
лягер  штомесяц выпускае 70-80 чал., так званых малодшых камандзіраў — кіраўнікоў 
“СБМ ”, якія павінны праводзіць працу  па выхаваньню моладз і ў нацыянал-фашысцкім 
дусе і наступным адпраўленьні гэтай моладзі ўглыб Нямеччыны. Тыя, хто закончыў курсы, 
накіроўваюцца ў розныя раёны Беларусі. 

“Саюз Беларускай Моладзі” у  сваіх шэрагах павінен аб’яднаць моладзь Беларусі ва 
ўзросьце ад 11 да 19-21 гадоў. 
Уступаючы ў “СБМ ” прадастаўляе заяву, аўтабіяграфію, запаўняе анкету  і прымае 

прысягу . Пасьля ўсяго гэтага атрымлівае сяброўскі білет і абавязаны рэгулярна ўплочваць 
грашовыя сяброўскія складкі. 
Саюз Беларускай Моладзі” па Слонімскаму гэбіту (акрузе) ачольвае нехта С у  р  а в ы, 

былы дырэктар  школы ў м. Дзярэчын. 
Колькасны склад  сяброў “СБМ ” невядомы, бо  ў падаўляючай большасьці месцаў ён 

арганізуецца нелегальна, з мэтай пазьбегнуць у  адносінах да іх магчымых рэпрэсіяў з боку 
Сав[ецкага] актыву  і партызанаў. 
Наш чалавек пакуль яшчэ не ўступіў у  “СБМ ”. Пры атрыманьні новых даных пра “Саюз 

Беларускай Моладзі” атрымаеце чарговую інфармацыю. 
 
Нам. Нач. штабу  атрада 
“Савецкая Беларусь” па 
агентурна-апэратыўнай рабоце 
Палітрук                  —    
                                       /М  е л ь н і к а ў/ 
24. 2. 1944 г. 
 
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.32, арк.139. Машынапіс, арыгінал. Пераклад з расейскай. 
 

*** 
 
Пра Саюз Беларускай Моладзі 
[З паведамленьня намесьніка начальніка штабу  атрада “Савецкая Беларусь” па 
агентурна-апэратыўнай рабоце палітрука Мельнікава ад 27 сакавіка 1944 г.] 
 
СБМ , створаны немцамі ў  Слоніме,  Быцені, Івацэвічах і іншых месцах,  праводзіць 

працу  легальна. Пра нелегальны СБМ пакуль што зьвестак няма. Наша крыніца “ Іваноў”,  
які зьяўляецца сябрам СБМ , дамагаецца зьвестак і пра нелегальны СБМ . 
Структура СБМ такая: 
СБМ , які існуе пры школе альбо гімназіі, мае свайго кіраўніка, які праводзіць працу па 

інструктажу  і пад кантролем павятовага СБМ . 
Гэтым кіраўніком сябр [ы] СБМ  разьбітыя на дружыны. У дружыне 10-13 чалавек.  [У] 

пазавучэбныя гадзіны, пад выглядам [заняткаў] спортам і драмдзейнасьцю, яны 
пэрыядычна зьбіраюцца ў школы і клюбы, дзе шырока прапагандуюцца матэрыялы пра 
“Новую Эўропу ” і выхоўваецца нянавісьць да Савецкага Саюзу . 



Колькасьць сябраў СБМ па Слоніму , Быцені, Івацэвічах і г. д. цяпер  паведаміць ня 
можам, пераправяраем праз агентуру . 

 
НАРБ, ф. 3500, в.2, спр.32, арк.165. Машынапіс, арыгінал. Пераклад з расейскай. 
1 Асобага аддзела. — Заўвага “БР”. 
2 У іншым дакумэнце савецкай разьведкі падаецца дакладная датанараджэньня 

М .Швядзенкі — 1920 г.: НАРБ, ф. 3500, в.2, спр . 46, арк. 282. 
3 Паводле іншых рапартаў, Брэль — ураджэнец Слонімскага раёну :НАРБ, ф. 3500, в.2, 

спр . 46, арк. 282. 
4 Насамрэч, служыў у  1-м аддзеле штаба фронту . 
5  У іншым дакумэнце савецкай разьведкі зазначаецца, што месцазнаходжаньне 11-й 

акругі невядомае: НАРБ, ф. 3500, в.2, спр . 46, арк. 283. 
6 Захоўваюцца ў архіўнай справе. 
7 Трэба — Каляда. 

8 Насамрэч, яго прозьвішча “Брэль”. 



 
 

СПРАВА ФАРМАШОВА 
 
Ніжэй зьмяшчаецца вытрымка зь яшчэ нядаўна зусім сакрэтнага дакумэнта пра ўдзел у 

1947 годзе намесьніка міністра замежных спраў Беларускай ССР Вячаслава Фармашова ў  
інцыдэнце, які адбыўся ў калгасе “Камунізм” (Лагойскі раён). Дакумэнт з расейскагаархіву 
датуецца 9 траўня 1949 г. 

 “[…] Па паведамленьні МДБ БССР, Фармашоў Вячаслаў Іванавіч, займаючы  пасаду  
намесьніка міністра замежных спраў БССР, у  чэрвені месяцы 1947 г. праваліў плян 
мерапрыемстваў Савета Міністраў Беларускай ССР па наведваньню замежнымі 
карэспандэнтамі аднаго з калгасаў Лагойскага раёну Беларускай ССР. Карэспандэнтам па 
гэтаму  пляну  павінны  былі паказаць калгас імя Сталіна Лагойскага раёну Менскай 
вобласьці, у  якім былі праведзеныя адпаведныя мерапрыемствы па іх сустрэчы. Аднак, 
насуперак гэтаму  пляну , выконваючы абавязкі намесьніка міністра замежных спраў БССР 
Фармашоў 25 чэрвеня 1947 г. павёз замежнікаў у  іншы і самы адсталы калгас “Камунізм” 
Лагойскага раёну . Пасьля прыезду ў калгас “Камунізм” карэспандэнтаў сустрэў старшыня 
калгаса Рымша Антон, які па свайму  зьнешняму  выгляду  быў брудны, абарваны і босы. 
Рымша запрасіў усіх прыехаўшых у  сваю кватэру , якая знаходзілася ў скрайне 
антысанітарыйным стане, з-за чаго замежнік і не пажадалі спыніцца ў  ёй і адразу ж выйшлі 
на вуліцу, дзе і адбывалася іх размова састаршынёй калгасу . На пастаўленыя 
карэспандэнтамі пытаньні пра матэрыяльнае і бытавое становішча калгасьнікаў старшыня 
калгасу  Рымша адказаў, што калгасьнікі ў мінулым годзе на працадзень атрымалі толькі па 
180 г жыта і больш нічога і што насельніцтва перажывае вялікія матэрыяльныя цяжкасьці. 
Вакол замежнікаў сабралася вялікая колькасьць калгасьнікаў, інекаторыя зь іх выкрыквалі, 
што яны ня маюць хлеба, вараць і ядуць траву , што жывуць вельмі кепска і т. п. Перад 
ад’ездам замежнікаў іх абступіў натоўп калгасьнікаў, якія крычалі і скардзіліся, што 
пухнуць з голаду, ядуцьхлеб з травы, а адна калгасьніца падыйшла да карэспандэнта 
газэты “Нью-Ёрк трыбюн” Нісмана і паказала яму ляпешку , прыгатаваную з бульбы з 
травой і заявіла, што калгасьнікі харчуюцца такім хлебам. Такім чынам, па сутнасьці,  
Фармашовым сьвядома была дапушчаная правакацыйная вылазка асобных па-антысавецку  
настроеных калгасьнікаў перад замежнікамі з мэтай дыскрыдытацыі калгаснага ладу . Бюро 
ЦК КП(б) Беларусі аб’явіла Фармашовувымову  са зьняцьцем з пасады намесьніка міністра 
замежных спраў БССР[…]. 
Старшы рэфэрэнт 2-га сэктару  аддзела кадраў Камітэту  інфармацыі МЗС СССР В. 

Аляксееў”. 
Расейскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай г історыі, ф.17, в.118, спр..409, 

арк.138—139. Друкуецца паводле публікацыі: “ Книга для учителя. История политических 
репрессий  и сопротивления несвободе в СССР. Масква, 2002, бб. 330—331. Пераклад  з 
расейскай. 
 
 



УСПАМІНЫ 
 

Кастусь Рамановіч 
ВАРШАНСКАЯ ПЕРАМОГА 

Увазе чытачоў прапануецца ўрывак з успамінаў вэтэрана беларускага вызвольнага руху 
Кастуся Рамановіча, прысьвечаны пасьляваеннаму  антысавецкаму  падпольлю. 
КастусьРамановіч — інжынэр -будаўнік, актывіст дэмакратычнага вэтэранскага руху , жыве 
ў Пінску . Пакуль дазваляла здароўе, браў актыўны ўдзел у дзейнасьці мясцовых 
грамадзкіх і палітычных арганізацыяў. У 2003 г. закончыў напісаньне сваіх  успамінаў,  
якія цяпер  рыхтуюцца да друку . 
Ён нарадзіўся 1 студзеня 1927 году ў в. Лозкі на Наваградчыне. Вучыўся ў роднай 

вёсцы пад польскай, савецкай і нямецкай акупацыямі. Зь верасьня 1942 г. — навучэнец 
Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі. У 1943-44 гг. — сябра СБМ . Вясной 1944 году 
паступіў у  афіцэрскую школу  БКА ў Менску. На Захад  не адступаў, застаўся ў Беларусі, 
вучыўся ў Наваградзкай пэдвучэльні. У ноч з 13 на 14 сьнежня 1944 г. Рамановіч быў  
арыштаваны за ўдзел у  СБМ  і навучаньне ў афіцэрскай школе. Быў этапаваны ў  канцлягер 
у  Варкуту . Афіцыйна асуджаны быўтолькі ў чэрвені 1946-га на тры гады турмы, але ўжо ў  
верасьні 1946 г. вызвалены. 

На Радзіму вяртаўся праз Маскву, а на баранавіцкім вакзале сустрэўстарога знаёмага 
з Наваградка Міхася Агейку. “Ня думай, Міхась,  што яны мяне запалохалі турмамі, 
лягерамі, — сказаў яму Рамановіч. — Я вяртаюся састалінскага лягера на радзіму з мэтай 
весьці барацьбу за вольную Беларусь”. Агейка прамаўчаў, баючыся правакацыі. Ён ужо  
быў сябрам падпольнай “ Чайкі”. Праз колькі месяцаў стане адным з ініцыятараў 
падпольнага “ Саюзу Вызваленьня Беларусі” Кастусь Рамановіч. Пра тое, што было 
далей, успамінае сам Рамановіч. 

 
Зь вялікім хваляваньнем я пераступіў парог роднай хаты. Дома мяне ніхто не чакаў. Са 

сьлязьмі радасьці павісла на мне маці. Маленькі двухгадовы хлопчык, мой брацішак  
Андрэйка, якога я ўбачыў першы раз, на ўсялякі выпадак схаваўся пад ложак ад  
незнаёмага дзядзькі... 
Я ўжо сядзеў за сталом, калі ў хату  зайшоў бацька. Ён павітаўся і пайшоў у  суседні 

пакой. Не пазнаў тата свайго “блуднага” сына. Мабыць, за два гады ямоцна зьмяніўся, 
пасталеў. А можа ён думаў, што ўжо заг інуў у турме, бо вестак ад мяне не было?.. 
Хацелася вучыцца. Са спазьненьнем, у  кастрычніку  1946 году , па даведцы, што ў 1944 г.  

я вучыўся на трэцім курсе пэдагагічнай вучэльні, паступіў у  Наваградку  ў 10-ю клясу 
вячэрняй школы рабочай моладзі. Тут я сустрэў Гену  Казака, зьякім калісьці ня толькі 
вучыўся ў адной групе Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі, але і сябраваў. Ён жыў у  
вёсцы Брацянка (гэта кілямэтры тры адНаваградка), а на вучобу ў горад хадзіў пешшу . 
Часта я разам зь ім хадзіў у  Брацянку . Калі-нікалі і начаваў там, у  ягонай хаце. 
У 10-й клясе ўсе прадметы  выкладалася па-расейску , што нам не падабалася. Амаль усе 

настаўнік і былі “ ўсходнікамі”. Да нас з Генай далучыліся тры былыя франтавікі: Міхась 
Кожыч, Саша Ўсюкевіч і Пятрусь Дземянчук. Яны таксама вучыліся ў 10-й клясе, але былі 
трохі старэйшыя за нас з Генай. Хлопцы былі на фронце, ваявалі, пабачылі, як жывуць 
людзі на Захадзе. Пабачыў гэта і Гена Казак. Адзін я, самы малодшы  зь іх,  бачыў толькі 
сталінскі ГУЛАГ. 
І мы, пяць юнакоў, стварылі арганізацыйны камітэт беларускай 

падпольнайпатрыятычнай арганізацыі “Саюз Вызваленьня Беларусі” (СВБ). Дземянчук, 



Кожыч і Ўсюкевіч жылі разам на адной кватэры, якая стала нашым штабам, дзе 
праводзіліся амаль усе кансьпірацыйныя паседжаньні. На гэтай кватэры, напершым 
паседжаньні арганізацыйнага камітэту , кіраўніком арганізацыі “Саюз Вызваленьня 
Беларусі” быў абраны Генадзь Казак. Усе прынятыя рашэньні фіксаваліся пратаколамі,  
якія зьберагаліся тут жа, у  кватэры хлопцаў.. Арганізацыйны камітэт распрацаваў статут і 
праграму  СВБ. Уся дакумэнтацыя была рукапіснаю. Канчатковай мэтай праграмы было 
адзьдзяленьне (безтэрору) БССР ад СССР (што, дарэчы, не пярэчыла Канстытуцыі СССР) і 
стварэньне самастойнай Сувэрэннай Рэспублікі Беларусь.1 Нашымі сымбалямі былі герб 
“Пагоня”, бел-чырвона-белы сьцяг і гімн — “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”. Гэтыя 
сымбалі мы прапанавалі будучай вольнай Рэспубліцы Беларусь. 
Кожны сябра арганізацыйнага камітэту  кіраваў якім-небудзь аддзелам. Мне быў  

даручаны фінансавы аддзел,  які ня меў ні капейкі грошай, што, аднак, пазьней не замінала 
сьледчаму  называць мяне “міністрам фінансаў ”. Усе атрымалі мянушкі. Так я стаў 
“Сокалам”. Кожнаму  было даручана вэрбаваць новых сябраў арганізацыі, захоўваючы  
ўстаноўленую кансьпірацыю. СВБ будавалася з “ троек”, таму  кожны ўдзельнік арганізацыі 
не павінен быў ведаць больш двух сябраў. Аднак нашая праца абмежавалася вярбоўкай 
новых людзей і прапагандай беларускага патрыятызму . 
Сябра СВБ Адам Чабоцька зрабіў круглую пячатку  арганізацыі з выявай “Пагоні” . 

Завэрбаваў яго ў СВБ журналіст наваградзкай раёнкі Самсон Пярловіч. Гэта ён прыняў у 
арганізацыю свайго калегу , рэдактара баранавіцкай газэты Аляксандра Бажко. 
Нягледзечы на “ кансьпірацыю”, па-юнацку  недасьведчаную, на наш сьлед выйшла 

МГБ. Чэкістам нас здаў Аляксандар  Б., які аказаўся правакатарам. Ноччу  30 траўня 1947 
году, пасьля першага іспыту  на атэстат сталасьці, мяне арыштавалі другі раз. У кайданках 
прывялі ў памяшканьне наваградзкага МГБ. Там ужо сядзеў на падлозе Гена Казак.  
Неўзабаве прывялі сюды Дземянчука, Кожыча і Ўсюкевіча. Тут прасядзелі мы да раніцы.  
А тады ўжо нас загналі ў грузавую машыну , пасадзілі на падлогу ды павезьлі ў 
Баранавічы, вядома, пад канвоем і ў кайданках. Чакала нас “знакамітая” ў той час 
баранавіцкая сьледчая турма, так званае “Крывое кола”. 
У баранавіцкай турме нас пасадзілі ў адзіночныя камэры. Неўзабаве пачаліся допыты,  

хаця нас можна было судзіць і бяз допытаў. Справа ў тым, што з кватэры, дзе жылі 
Дземянчук, Кожыч і Ўсюкевіч, чэкісты забралі ўсе пратаколы паседжаньняў 
арганізацыйнай групы, статут, праграму , пячатку з выявай“Пагоні” і бел-чырвона-белы 
сьцяг. Доказаў нашай “ віны” было дастаткова.Вось такая была нашая юнацкая 
кансьпірацыя... 
Мяне трымалі ў нейкім карцэры, фактычна, у каменным мяху , дзе магчыма былотолькі 

сядзець. Тут не было вакна. Над  галавою сьвяціла лямпачка, а выключальнік у калідоры 
знаходзіўся ў надзіральніка. Амаль штохвілінна адчыняўся “ глазок” і чуўся вокрык 
надзіральніка: “Ня спаць!” Зьдзекі гэтыя працягваліся даволі доўга. Днём у  камэры спаць 
не давалі, а ўсю ноч трымалі ў сьледчага. 
Пасьля таго, як адчыняліся дзьверы камэры, чулася каманда: “Рукі назад!” На руках 

“ чыркаюць” кайданкі. З турмы канваіры вядуць у будынак сьледчага.. Шлях ідзе па 
высокім, зьбітым з дошак і зачыненым зьверху  калючым дротам, калідоры. На стале ў  
сьледчага, мабыць для запалохваньня, ляжыць іржавы нямецкі кінжал і пісталет. Садзяць 
мяне на самы вугалок табурэткі і пачынаецца допыт.  А так як пытаць няма чаго, дык  
сьледчы чытае газэту , зачыніўшы  твар, а я паціхеньку , паціхеньку  падсоўваюся з ражка на 
сярэдзіну  табурэткі. Сьледчы адклаў газэту  і крычыць: “Ты как сидишь?” Я  ізноў  сеў на 



ражочак табурэткі. І так усю ноч. Аднойчы я заснуў на табурэтцы і ўпаў на падлогу , пры 
гэтым разьбіў лоб. У кабінэт тады заходзіў нейкі вышэйшы начальнік,спытаўся ў мяне: 
“Что, тебя били?” “Не, – кажу , – заснуў, упаў і разьбіў лоб”. Дарэчы, ня ведаю чаму , але 
мяне ніхто ніколі ня біў, ні сьледчыя, ні блатныя ў лягерах. Ніколі нікога не чапаў і я, і ня 
толькі ў лягеры, але і на працягу ўсяго жыцьця. 

29-30 жніўня 1947 году  Вайсковы трыбунал войскаў МВД Баранавіцкай вобласьці 
асудзіў нас, 18 чалавек, па артыкулу  63-1 КК БССР на тэрміны ад 8 да 25 гадоў  
пазбаўленьня волі, з адбыцьцём пакараньня ў ВПЛ (выпраўча-працоўных лягерах).  
Дваццаць пяць гадоў  далі кіраўніку  СВБ Гене Казаку . Я быў асуджаны на 10 гадоў  
пазбаўленьня волі ды на 5 гадоў пазбаўленьня правоў з высылкай і з канфіскацыяй 
маёмасьці. Маёмасьці ў мяне ніякай не было, толькі падчас арышту  забралі стары 
фотаапарат “Фотакор ”, падарунак майго дзядзькі Гальяша Аляшкевіча, расстралянага 
немцамі за сувязь з савецкімі партызанамі. 
Суд быў зачынены. На ім я ўпершыню пабачыў усіх арыштаваных сябраў СВБ (18 

чалавек). Не было сярод іх на лаўцы  падсудных толькі правакатара Аляксандра Б., які ў  
той час працаваў у рэдакцыі баранавіцкай газэты. Ад адваката на судзе мы адмовіліся. 
Пасьля суду  амаль усе мы сядзелі ў адной камэры агульнай турмы ў Баранавічах. Не 

сумавалі, нават было весела, бо сьпявалі беларускія патрыятычныя песьні, у  тым ліку  і 
гімн — “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”. Тады я даведаўся пра арышты другіх маладых 
патрыётаў Беларусі. 
Больш месяца мне давялося сядзець у  Баранавічах у  гарачай (за сьцяной была кухня), 

душнай, цёмнай (не было вакна) камэры, але з мноствам, як у  вульлі пчолаў, блашчыцаў.  
Разам са мною карміў блашчыцаў у  гэтай камэры былы студэнт баранавіцкага 
пэдагагічнага інстытуту  Вячаслаў Краскоўскі. З Краскоўскім я быў знаёмы і раней, бо два 
гады мы вучыліся разам у  адной групе Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі. Ён быў  
асуджаны за ўдзел у  падпольнай беларускай патрыятычнай арганізацыі “Чайка”, у   яе 
суполцы,  арганізаванай ў Баранавіцкім пэдінстытуце (кіраўнік — Аляксандар Барэйка). 
Канчатковай мэтай “Чайкі” таксама была незалежная і дэмакратычнаяБеларусь. 
Блашчыцы не давалі нам спаць, вельмі ж яны былі ненажэрныя, моцна кусаліся. Іх 

шмат, а ахвяры толькі дзьве... Мы пабудавалі супраць блашчыцаў сапраўдную абарону : 
паставілі нашыя ложкі ножкамі ў бляшанкі з вадой. Дык яны ў ваду не палезьлі, а 
папаўзьлі па сьцяне на столь, адкуль трапна сыпаліся нанашыя целы. Злосныя, як сабакі,  
кусалі нас яшчэ мацней, сквапна смакталі кроў. Мы жартавалі, што такім чынам камуністы  
блашчыцамі высмоктвалі з насбеларускі патрыятызм... Так як у  камэры нам з Вечыкам 
Краскоўскім блашчыцы не давалі спаць, дык мы зь ім бавілі час за гульнёй у  даміно. 
Больш за месяц мне давялося сядзець у  адзіночнай камэры “ знакамітай” менскай турмы 

“ амэрыканка”. Прывезьлі адмыслова на вочную стаўку  з Валяй Рубан, сяброўкай СБМ . 
Яна паходзіла зь вёскі Шчорсы Наваградзкага раёну . Рубан падчас нямецкай акупацыі 
вучылася ў Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі. Цяпер  Валя Рубан (прозьвішча дзявочае) 
жыве ў Малдове. 
У “ амэрыканцы” запомнілася круглая, вінтавая, як глыбокі калодзезь, лесьвічная клетка, 

кожны паверх якой быў перакрыты нацягнутай мэталічнай сеткай. Гэтая сетка, мабыць, 
мусіла быць перашкодай супраць самазабойстваў палітычных вязьняў. 
Амаль усіх сябраў СВБ пазвозілі ў  перасыльную турму  ў Воршу. Толькі Генадзя Казака  

на перасылцы  не было. Наогул, пасьля суду  я яго ўжо больш ня бачыў. Казалі, што пасьля 
катаваньняў ён загінуў на этапах. Быў Казак 1926 года нараджэньня (па іншых зьвестках 
— 1924 г. н. — рэд.). 



У Воршы нас разьмясьцілі разам з блатнымі-крымінальнікамі ў вялікітурэмны барак. 
Мы занялі нары ў тарцы барака, дзе было ўзвышша над падлогай,  падобнае да сцэны.  

Блатныя разьмясьціліся ў другім тарцы барака на падлозе. Усе астатнія вязьні таксама 
ляжалі на падлозе. І тут блатныя яшчэ і нашыя нары захацелі заняць ды забраць лепшае 
адзеньне і харчы. У іх руках заблішчэлі нажы і кінжалы, а ў нас зброі ніякай... Давялося 
ламаць нары. Зброяй нашай сталідошкі і брускі з нараў. 
Завязалася бойка з блатнымі. Да нас далучыліся былыя франтавікі (ваеннапалонныя-

чырвонаармейцы), некаторыя яшчэ ў вайсковай форме. Мы перамаглі.Усё скончылася без 
ахвяраў. Пасьля гэтага бандыты, злодзеі ў законе нас больш не турбавалі. Такія бойкі 
турэмная і лягерная ахова ўчыняла адмыслова з мэтай хутчэйшага фізычнага зьнішчэньня 
палітычных зьняволеных. 
З Воршы павезьлі па этапах. Пагрузілі нас у  таварныя вагоны (цялятнікі), на гэты раз з 

двухяруснымі нарамі. Дарога была мне ўжо знаёмая — везьлі на поўнач у  напрамку 
Варкуты. Усё ішло па знаёмаму  мне з першага арышту колу . Толькі на гэты раз да 
Варкуты, да тундры не давязьлі — выгрузілі нас у тайзе Пячорлагу , недалёка ад гораду 
Пячора. На адзін лагпункт са мной трапілісябры — Пятро Дземянчук і Міхась Кожыч. 
1 Арыгіналы статута і праграмы СВБ знаходзяцца ў архіве УКДБ па Гарадзенскай 
вобласьці. 
 
 



 
 
А. Забарзаеў 

ЯК Я ПАДАЎЛЯЎ СЛУЦКАЕ ПАЎСТАНЬНЕ 

Пра Слуцкі Збройны Чын заапошняе дзесяцігодзьдзе напісана шмат, выдадзена 
грунтоўная кніга — зборнік дакумэнтаў “Слуцкі збройны чын 1920 г. у  дакумэнтах і 
ўспамінах” (Менск, 2001). Аднак кожны новы дакумэнт, тым больш успамін непасрэднага 
ўдзельніка падзеяў, мае вялікую каштоўнасьць. 
Прапануем нашым чытачам урывак з успамінаў  вэтэрана Чырвонай Арміі і ворганаў  

міліцыі, уражэнца Тамбоўшчыны А. Забалзаева. Аўтар  у  1920-21 гг. у  якасьці палітрука 
Чырвонай Арміі ўдзельнічаў  у  савецка-польскай вайне, а пасьля — у  барацьбе з 
беларускімі збройнымі сіламі і паўстанцамі. Вясной 1921 году  Забалзаеў вярнуўся на 
родную Тамбоўшчыну , дзе служыў у  ЧК і міліцыі, прымаў актыўны ўдзел у  ліквідацыі 
мясцовага антыбальшавіцкага паўстанскага руху , які ўдалося падавіць толькі ў 1926 г. 
Успаміны цяжка хворага, паралізаванага А. Забалзаева ў  красавіку 1959 году  занатаваў яго 
брат Іван. Урывакз тэксту  “Успамінаў”, які падаецца ў скароце, падаецца з наступнай 
крыніцы: http://www. grad-kirsanov.ru 

 
У канцы траўня 1920 году  ў г. Кірсанаве Тамбоўскай вобласьці быў сфармаваны 2-гі 

атрад дабраахвотнікаў у колькасьці 67 чалавек на польскі фронт. Камісарам атраду  быў 
прызначаны Іван Дзееў. Былі арганізаваныя ўрачыстыя провады. На плошчы  Кірсанава 
адбыўся шматтысячны мітынг, камісар  атраду  прыняў чырвоны сьцяг укама (уезднага 
(павятовага) камітэту  партыі бальшавікоў — Рэд.  “БР” ) і даў клятву . Атрад быў 
накіраваны ў г. Тамбоў у  1-шы запасны полк. Пасьля знаходжаньня ў палку  каля двух 
тыдняў, атрад запатрабаваў адпраўкі на фронт. Адпраўка адбылася. Быў пашыхтаваны  
ўвесьполк, атрад прайшоў уздоўж фронту  пад сьцягам палка. 
Дзён праз пяць атрад прыбыў у  г. Магілёў у  1-ю армію і быў накіраваны ў стралковую 

дывізію, якая фармавалася для прарыву  польскага фронту. Усе байцыатраду  патрапілі ў 
69-ы стралковы полк і іншыя аддзелы. Разам са мной у  атрадзе былі наступныя таварышы: 
Крукаў, былы старшыня Багданаўскага валаснога выканаўчага камітэту ў Кірсанаўскім 
павеце (цяпер  ён старшыня райвыканкаму  аднаго з раёнаў вобласьці), Трушын, работнік 
упрадкаму  і іншыя. Іван Дзееў—Козыраў быў прызначаны памочнікам камісара 
Інтэрнацыянальнага кавалерыйскага палка (вугорцы, сэрбы), які дзейнічаў пры 8-й 
стралковай дывізіі. 
Напрыканцы чэрвеня 1920 году  мы прарвалі белапольскі фронт. Усе байцы-кірсанаўцы  

вызначыліся пры ўзяцьці пераправы праз раку  Беразіну  пад вёскай Жухавец 1. Я  
ўдзельнічаў у  шматлікіх баях супраць белапалякаў у  якасьці палітрука 5-й роты 69-га 
стралковага палка і іншых аддзелаў (Баранавічы, Ваўкавыск, Брэст-Літоўск і інш.). 
Пасьля заключэньня Рыскага перамір ’я з Польшчай 60-ы стралковы полк удзельнічаў у 

баях з бандай Булак-Балаховіча (у  арыгінале — Булат-Балаховіч — Рэд. “БР” ),  
зялёнадубцамі і беларускімі нацыяналістамі. 19 сьнежня 1920 г. белаафіцэрскі атрад у 
колькасьці каля 500 чалавек напаў на наш 2-гі батальён, які стаяў на мяжы ў мястэчку  
Вызна2 (БССР), пацясьніў яго, мы мелі страты. Быў паранены камандзір  5-й роты т. 
Карагодзін, уражэнец Балашоўскага павету  Саратаўскай губэрні, быў забіты  памочнік  



камандзірароты  ленінградзец Канстанцінаў. З каманднага складу  застаўся Якаў Карташоў,  
уражэнец в. Гаўрылаўкі Кірсанаўскага павету . 
Падасьпеўшымі рэзэрвамі мы выбілі белагвардзейцаў з мястэчка Вызна, падчас 

вулічнага бою падпалілі млыны,  якія месьціліся на ўскраіне мястэчка — у  іх сядзелі з 
кулямётамі белагвардзейцы. Затым полк быў перакінутыў мястэчка Капыль Слуцкага 
павету . У гэтым раёне нашыя аддзелы падчас аблавы захапілі правадыра банды беларускіх 
нацыяналістаў Бараноўскага.3 
У сакавіку  1921 году я быў  адпушчаны ў  двухтыднёвы адпачынак  на радзіму  ў г. 

Кірсанаў, дзе і быў пакінуты для барацьбы з бандытызмам. Мяне накіравалі на працу  ў 
Кірсанаўскае палітбюро Тамбоўскага губчэка... 

1 Гл. газэту “Известия Кирсановского Уисполкома”, дзе ў студзені 1921 г. быў 
надрукаваны артыкул “Нашы героі”. 

2  Паводле камунікату штабу  1-е Слуцкае брыгады войскаў БНР ад сьнежня 1920 г., 
Вызна была занятая беларускімі аддзеламі ў ноч з 18 на 19 сьнежня. У баі былі забітыя 50 
чырвонаармейцаў і “шмат ранена”, былі захопленыя трафэі. Але ўжо а 10-й гадзіне 
случчакі адыйшлі на старыя пазыцыі (Слуцкі збройны чын 1920 г. у  дакумэнтах і 
ўспамінах. Менск, 2001, б.. 69). Юрка Лістапад  успамінаў,  што ў  Вызьне было ўзята ў  
палон 140 чырвонаармейцаў (Тамсама, б. 151). У савецкіх дакумэнтах адзначаецца, што  
атака беларускіх вайскоўцаў у  колькасьці 100 чалавек на Вызну пачалася а 7-й гадзіне 
раніцы. А 10-й гадзіне рота 69-га палка Чырвонай Арміі выбіла з мястэчка беларусаў, але 
амаль адразу ж, пасьля контратакі случчакоў, адыйшла. А 12-й гадзіне бальшавікі кінулі ў 
бой рэзэрвы і зноў занялі Вызну , дзе захапілі ў палон 12 жаўнераў Слуцкай брыгады 
(Тамсама, б. 76). 

3 Асоба партызанскага камандзіра не ўстаноўленая. Вядомыя некалькі Бараноўскіх,  
пераважна шэраговых брыгады, якія бралі ўдзел у  баях супраць Чырвонай Арміі. 
 
 



ПАВЕДАМЛЕНЬНІ 
 

ЛІКВІДАЦЫЯ БЕЛАРУСКАГА ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА НА 
СЛОНІМШЧЫНЕ Ў 1942 ГОДЗЕ 

Першы партызанскі атрад на паўночным-захадзе Слонімшчыны быў створаны ў пачатку 
1942 г. былым заходнебеларускім камуністам Іванам Юшко. Аднак імя гэтае незаслужана 
выкрасьленае з гісторыі партызанскага руху . 
Іван Юшко паходз іў з хутароў Мошкі, якія знаходзіліся паміж вёскамі Клімавічы і 

Вострава былога Слонімскага павету  (цяпер — Зэльвенскі раён). Праўдападобна, браў 
удзел у  дзейнасьці Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Каля 1935 году  ён 
нелегальна перайшоў у  БССР і ў родныя мясьціны вярнуўся толькі ў другой палове 1941-
га, ужо пасьля прыходу  нямецкіх войскаў. Узьнікае думка, што Юшко мог знаходзіцца ў  
зьняволеньні, адкуль вызваліўся на пачатку  вайны. Да вясны 1942 г. Юшко нелегальна 
жыў у  братоў Сьвярэпікаў на хутарах Янава каля в. Едначы на поўначы  Слонімшчыны. Па 
некаторых зьвестках, ён падтрымліваў сувязь з арганізатарам антыфашыстоўскага 
падпольля, былым актывістам КПЗБ Феакцістам Міско. У канцы 1941 г. Міско праводзіў 
каля в. Чамяры Слонімскага раёну  нелегальны сход актывістаў з мэтай стварэньня 
антыфашыстоўскага руху . На ім прысутнічаў і І.Юшко з адным са Сьвярэпікаў, які 
выступаў у ролі правадніка. У 1942 г. Юшко было  каля 45 гадоў.  Ён ня меў  сям’і,  яго брат 
Павал быў забіты немцамі, а сын сястры Кацярыны Ўладзімер  партызаніў разам зь ім. 
Паводле ўспамінаў былой савецкай партызанкі Марыі Баршынавай, зародакатраду  Івана 

Юшко стварыўся яшчэ ў лютым 1942 г. У вёску  Голі, што на поўначы Слонімшчыны,  тады  
прыбылі “настаўнік зь вёскі Галынка” і Міхаіл Кухарчыкзь в. Клімавічы. “Настаўнік”,  
верагодна, Іван Юшко, агітаваў былых савецкіх акружэнцаў і мясцовую моладзь 
арганізоўваць партызанку . Прычынай такога раньняга, яшчэ зімою, сыходу  ў лес былі 
чуткі пра магчымы  вываз у  Нямеччыну  акружэнцаў-чырвонаармейцаў, якія жылі па 
вёсках. Да Юшко і Кухарчыка далучыліся 9 былых байцоў Чырвонай Арміі з Голяў, іх 
група знаходзіласяў лесе недалёка вёскі.  А ўжо  вясной у  партызанскі атрад масава пайшла 
вясковая моладзь. Паводле архіўных дакумэнтаў, у  пачатку  траўня 1942 г. у “Голенскай 
групе” (так яе называлі савецкія партызаны, а мясцовае насельніцтва — “атрад Шута”) 
налічваўся 21 чалавек і яны займаліся зборам зброі. 
Вэрсія Івана Крынчыка крыху  адрозьніваецца.  Напярэдадні Вялікадня 1942 г. І..Юшко  

сабраў і ўзброіў 16 “дабраахвотнікаў-аднадумцаў”. Атрад спачатку  меў базу  каля в. 
Едначы, а пасьля перайшоў у  раён Дубраўкі і Вострава. Ягоныяшэрагі імкліва 
павялічваліся, пачаліся баявыя акцыі. 
Паводле архіўных даных,  да канца траўня 1942 г. атрад Юшко зрабіў напад на 

паліцыйны пастарунак у  в. Галынка, на маёнтак Рэпнічы (у апошнім выпадку  захопленую 
скаціну  і хлеб раздалі сялянам), разьбіў некалькі пунктаў прыёмуў насельніцтва малака.  
І.Крынчык дадае, што былі зьдзейсьненыя пасьпяховыя напады таксама на Сынковіцкі 
сьпіртзавод, пастарункі і ўправы ў Сянькоўшчыне і Дзярэчыне. Пры ўзяцьці Дзярэчына 
Юшко быў паранены ў левую руку . Да канца чэрвеня 1942 г. у  ягоным атрадзе было ўжо 
больш 100 партызанаў. 
Паводле “Баявой справаздачы пра партызанскі рух Ленінскай партызанскай брыгады з 

12.01.1942 г. да 15.07.1944 г.”, у гэты час у  кіраўніцтве атрада здарыўся канфлікт. “Бытавая 
разбэшчанасьць, няўменьне кіраваць узброенай сілай, апалітычнасьць, прапаведваньне 
нацыяналістычнай варожасьці з боку  камандзіра Юшко выклікала супрацьдзеяньне збоку 
камандзіраў Чырвонай Арміі і савецкіх работнікаў, выхаваных у пачуцьцях абавязку да 



Савецкай Радзімы. Так адбыўся разрыў групы Юшко на трыгрупы”, — чытаем у  
дакумэнце. Адна з групаў пад камандаваньнем старшага лейтэнанта Барыса Булата 
адыйшла ў бок  Дубараўскіх лясоў, групаПаўла Булака пайшла ў  лес “Буралом” каля 
Вострава. Група Юшко засталасяна месцы. 
М.Баршынава таксама прыгадвае пра канфлікт, які адбыўся ў атрадзе Юшко. 

Акружэнцы-“ васточнікі” на чале з Александровым вырашылі аддзяліцца ад  мясцовых 
партызанаў. Частка беларусаў пасьля гэтага вярнулася ў вёскі, іншыя засталіся зь Юшко і 
Кухарчыкам. Верагодна, адбылося гэта яшчэ ў траўні 1942 г. каля в. Голі. Група 
Александрова тады засталася на месцы, стварыўшы базу на хутары Ракавіца, а Юшко 
павёў сваіх партызанаў  на паўночны-захад, да в. Вострава. Другі ж канфлікт у  І.Юшко 
здарыўся ўжо напрыканцы чэрвеня — у  пачатку  ліпеня 1942 году  з Булатам, Булаком і 
іншымі. 
Згаданая намі партызанская справаздача нічога не паведамляе пра лёс Юшко і ягонага 

атрада. Вядома, што 10 ліпеня 1942-га адбылася нарада камандзіраўсавецкіх партызанскіх 
групаў, на якой быў створаны атрад з камандзірам Б..Булатам (П.Булак быў ягоным 
памочнікам). Наступны сход адбыўся 28 жніўня, і тады атрад Булата налічваў ужо каля 300 
партызанаў. І.Крынчык паведамляе, што ў канцы лета 1942 г. Булат і Булак, “уступіўшы ў 
змову ”, адхілілі Юшко  ад  камандаваньня атрадам. Яму , нібыта, закідалася тое,  што ён 
“ бярог людзей”, быў “малаактыўны”. “Партызаны паважалі Івана і амаль усе перайшлі да 
І.Юшко”, піша Крынчык. Пасьля гэтага Булат і Булак запрасілі яго на перамовы. Юшко 
пагадзіўся і прыехаў на перамовы толькі з адным сваім ад’ютантам Фёдарам 
(“ васточнікам”, прозьвішча невядомае). Падчас перамоваў у раёне в. Вострава Іван Юшко 
быў забіты, а ягоны ад’ютант, адстрэльваючыся, здолеў адарвацца ад пагоні (пазьней ён 
пойдзе кудысьці на ўсход і лёс яго невядомы). Атрад Юшко быў зноў  падначалены Булату 
і Булаку , але частка партызанаў з гэтым не пагадзілася і яны разыйшліся па хатах. 
Па іншых зьвестках, савецкія партызаны зьнішчылі і ня толькі камандзіра, але і ўвесь 

партызанскі атрад Юшко. Пра гэта сьведчыць былы баец савецкага партызанскага атрада 
імя Панамарэнкі Мікалай Праўдзік. Паводле М .Баршынавай, беларускіх партызанаў  
савецкія палічылі “ дэзерцірамі”, закідалася ім і жаданьне дзейнічаць самастойна.  
Абвергнуць альбо пацьвердзіць гэты факт пакуль немагчыма. Застаецца няяснай і 
палітычная арыентацыя Івана Юшко: альбо ён, праз Ф.Міско, падлягаў Берасьцейскаму  
антыфашыстоўскаму  камітэту  Язэпа Ўрбановіча,  альбо дзейнічаў  самастойна, альбо 
патрапіў пад уплыў грамадоўцаў, якія ў 1942 годзе арганізоўвалі нацыянальны партызанскі 
рух. Паводле эміграцыйных крыніцаў, на поўначы Слонімскага і на поўдні былога 
Казлоўшчынскага раёну  ў 1942-43 гг. дзейнічаў беларускі нацыянальны  партызанскі атрад 
атамана Лявона, які пазьней быў падначалены савецкаму  кіраўніцтву  (Стасевіч Ю.  
Беларуская Народная Партызанка // Беларускі голас (Таронта), 1975, № 230, люты), а атрад 
Юшко ня згадваецца.. 

Андрэй Турук, г. Слонім 
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“Баявая справаздача пра партызанскі рух Ленінскай партызанскай брыгады з 12.01.1942 
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“ ЗЯЛЁНЫЯ” НА ПОЛАЧЧЫНЕ 

Падчас Другой сусьветнай вайны на Полаччыне дзейнічалі ня толькі савецкія 
партызанскія атрады, але і лясныя аддзелы “ зялёных”. 
Пра існаваньне “ зялёных” на Полаччыне сьведчылі падчас апытаньня ў Маскве ў ліпені 

1942 г. былыя партызаны савецкага партызанскага атрада Мешчаракова А.Барсукоў і 
А.Шаўкавы: 

“У Полацкім раёне дзейнічаюць атрады “ зялёных”. Дзейнічаюць яны ў вёсках Званае,  
Крукі, Пятушкі, Дзюдзькі. Колькасьць “зялёных” у атрадах невядомая. Ва ўсіх атрадах 
“ зялёных” маецца ўзбраеньне, але [савецкіх] партызанскіх атрадаў  яны не чапаюць. 
Партызанскія атрады іх таксама не турбуюць.Насельніцтва “ зялёных” не выдае, таму  
зьвестак пра “ зялёных” і іх месцазнаходжаньні сабраць вельмі цяжка. Жывуць “ зялёныя” у 
асноўным у лясах, беручы прадукты харчаваньня з дому  і зьдзяйсьняючы пэрыядычныя 
налёты  на вёскі,  рабуючы насельніцтва пад выглядам партызанаў,  што  адбіваецца на 
адносінах насельніцтва да партызанаў”1. 
Далейшы лёс гэтых “ зялёных” партызанаў удалося прасачыць, дзякуючы 

дасьледаваньням расейскага гісторыка Барыса Сакалова. Ён адшукаў у  архівах і 
надрукаваў данясеньне савецкага партызанскага камбрыга з Полаччыны Аркадзя Марчанкі 
ад 1 чэрвеня 1943 г. У ім паведамляецца, што ў траўні 1943-га з атрадаў Гукава і 
Кухарэнкі, якія дзейнічалі ў трохкутніку  Віцебск —Невель — Полацак, перайшло на бок  
немцаў і паліцыянтаў каля 60 партызанаў, “у асноўным з былых зялёнаўцаў (“зялёных”,  
альбо “ дзікіх партызанаў”,  якія раней не падначальваліся Маскве — Б.С.) і дэзэртыраў 
Чырвонай Арміі”2. Праўдападобна, частка “ зялёных” у  канцы 1942 — пачатку 1943 гг. 
маглабыць падначаленая савецкаму  кіраўніцтву  і разьмеркаваная па партызанскіх атрадах. 
Паводле таго ж Сакалова, падчас нямецкай акупацыі на Полаччыне 

існаваласвоеасаблівая “ рэспубліка старавераў” на чале з Зуевым, якая аб’ядноўвала 
некалькі вёсак расейскіх старавераў. “Сталіца” яе знаходзілася ў в.. Саскоркі. Пасьля таго, 
як стараверы разьбілі нямецкі карны атрад, акупанты іх больш не чапалі, палічыўшы за 
лепшае прызнаць факт існаваньня “ рэспублікі”. Зуеў тым часам аднавіў на падкантрольнай 
тэрыторыі прыватнуюўласнасьць, адчыніў цэрквы старавераў.  Падчас адступленьня 
немцаў Зуеўз часткай людзей адыйшоў на Захад. Тыя ж стараверы, што засталіся, атрымалі 
ад немцаў зброю і харчы ды распачалі партызанскую барацьбу  супраць Чырвонай Арміі. Іх 
антыбальшавіцкая партызанка пад Полацкам існавала да 1947 году, сьцьвярджае Сакалоў. 

Васіль Пірог, г. Менск 
1 НАРБ, ф.3500, в.2, спр .46, арк. 67. Машынапіс. Пераклад з расейскай. 

2 Соколов Б. Оккупация. Правда и мифы. — М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2002. 
 
 



АНТЫСАВЕЦКІ РУХ У ШАРКОЎШЧЫНСКІМ РАЁНЕ ПАСЬЛЯ ВАЙНЫ 
Антысавецкі рух — зьява невыпадковая. Яго вытокі ў самой прыродзе савецкай улады. 

Пры польскай уладзе дастаткова вялася савецкая прапаганда аб шчасьлівым, заможным,  
вольным жыцьці ў СССР. У атмасфэры прымусовага апалячваньня беларусы хацелі 
верыць у  лепшае. І большасьць паверыла гэтай прапагандзе. Калі ж у  верасьні 1939 году 
прыйшла Чырвоная Армія, людзі былі ўражаны непрыглядным, задрыпаным выглядам 
чырвонаармейцаў. А тут жа ў крамах адразу  зьніклі тавары. Востры дэфіцыт быў на 
тканіну  і тавары першай неабходнасьці.  Нашым людзямпрыйшлося вучыцца стаяць у 
чарзе. З непрывычкі гэта вельмі цяжка прыжывалася. 
У хуткім часе разьнесьліся шакіруючыя весткі: то там, то сям сталі зьнікаць людзі. Без 

суда і сьледзтва. Пайшлі чуткі, што ў Беразьвеччы дзейнічае сапраўдная мясарубка. Да 
прыкладу , браты Тамашэўскія з Масьлюкоў памерліна допыце ў адзін дзень, не 
дачакаўшыся так званага суда “тройкі”. Расстраляны без  суда рахункавод Більдзюжскага 
с/с Войцех Зінкевіч, селянін зьвёскі Сьнегі Ігнат Кунцэвіч і шмат іншых (архівы КДБ). 
І вось тры гады нямецкай акупацыі. Беларуская моладзь (у  каторы ўжо раз) спрабуе 

выкарыстаць магчымасьць будаваць сваю  дзяржаўнасьць. Немцы не забаранялі займацца 
культурна-асьветніцкай дзейнасьцю,  карыстацца беларускай мовай,  сваёй нацыянальнай 
сымболікай. І  вось, лета 1944 году . Чырвонаармейская хваля зьнясла ня толькі немцаў,  але 
і нацыянальна сьвядомых беларусаў. Крывавыя рэпрэсіі немцаў супраць яўрэяў і 
партызанскіх зонаў зьмяніліся савецкімі масавымі рэпрэсіямі супраць мірнага 
насельніцтва. Вялізнымі падаткамі на сялянаў, дыфіцытам тавараў, мацнеючай 
русіфікацыяй. Гэта не магло не выклікаць пратэсту , асабліва сярод няўрымсьлівай моладзі.  
Так, навучэнцы Пастаўскага і Глыбоцкага пэдагагічных вучылішчаў,сярод якіх былі 20 
навучэнцаў з нашага раёну , арганізавалі падпольныя гурткі ў абарону  беларускай мовы і 

культуры1 . 
У гэты час у  раёне арганізуецца ўзброеная група з 15 — 20-гадовых хлопцаў. Узначаліў  

яе жыхар  вёскі Кубелеўшчыны Міхаіл Васільевіч Ляскоўскі. У групу  ўваходзілі (па 
няпоўных дадзеных) Віталь Іванавіч Маляўка, ВітальЮльянавіч Маляўка зь вёскі Пілаты, 
Алег Катовіч зь в. Малінава, Іван Гушчаі Віталь Гушча зь в. Карчы, Генадзь Новікаў з 
Глыбоччыны. Да іх далучылісяАркадзь Васільевіч Цярпілка і Чапулёнак, якія потым 
загінулі ў ГУЛАГу . Зь імі падтрымлівалі сувязі і аказвалі садзеяньне браты Маляўкі Віталя 
Юльянавіча — Мікола, Анатоль, Павал, Расьціслаў і Генадзь. Асуджаны за сувязь з гэтай 
групай Іосіф Аляксандравіч Шудзель зь в. Астраўкі цяпер  напісаў кнігу  ўспамінаў аб  
жыцьці ў ГУЛАГу . Хто ж яны такія, гэтыя хлопцы, што ўзяліся за зброю? Мішка 
Ляскоўскі — прыродны селянін. Тут, у Кубелеўшчыненарадзіўся ў 1901 годзе яго бацька 
Васіль Васільевіч. У суседняй вёсцы Лучкі ў 1906 годзе нарадзілася яго маці Ганна 
Андрэеўна Чапулёнак. Пажаніліся яны 4 ліпеня 1928 году . У 1930 годзе нарадзіўся іх 
адзіны сын, які ў час вайны толькі скончыў 4 клясы. Такую ж адукацыю мелі і яго сябры. 
Тут жа на Кубелеўшчыне нарадзіўся і дзядуля Мішкі Васіль і прадзед Казюк. Стагодзьдзе 
працаваліяны на гэтай зямлі, спраўна плацілі падаткі,  нікому  не перашкаджалі.  Але ў 1940 
годзе бальшавікі раптам разгледзелі ў  Васілі Васільевічы ,,ворага народу ”, яго арыштавалі, 
і ён бясьсьледна зьнік. Уся гаспадарка лягла на плечы маці. Усё гэта не магло не сказацца 
на 10-гадовым Мішы. Яшчэ больш уражвае эвалюцыя сьветапогляду  ў сем’ях Маляўкі і 
Гушчы. 
Юльян Казімеравіч Маляўка (в. Пілаты) вельмі вызначыўся ў час першай савецкай 

акупацыі нашага краю — са сьнежня 1918 году па лістапад 1919 году. У гэты час ён 



уступіў у  партыю бальшавікоў і разам з другім мясцовым бальшавіком Кукуцём з удзелам 
атрада чырвонаармейцаў пад камандай Лазарава арганізавалі ў  Новым Пагосьце валасны  
рэвалюцыйны камітэт і чынілі суд і расправу  над мясцовым насельніцтвам, падчыстую 
забіралі ў людзей хлеб і іншую маёмасьць, прысуджалі да расстрэлу за антысавецкія 
выказваньні і іншыяправіннасьці перад уладай2 . 
З новым прыходам Савецкай улады, з 1939 па 1941 год Юльян Маляўка працуе 

старшынёй Каўшэлеўскага с/савету , а бацька Віталя і Івана Гушчаў — Стэфан Гушча — 
старшынёй Більдзюжскага с/савету . І тут у  вочы кідаецца розьніцаў іх паводзінах. Былы  
грозны Маляўка цяпер  паважна адносіцца да людзей, пасябраваў нават з былым панічом 
Віталем Міхайлавічам Канаплянск ім,  якігаспадарыў у фальварку  Васілева пасьля 
загадкавай сьмерці бацькі ў 1919 годзе. Меў 40 гэктараў зямлі.  Маляўка не даў вывезьці 
яго ў Сібір. У гэты час Стэфан Гушча лютуе, ні да каго ня мае літасьці. Ён нават адправіў у 
Сібір  сям’ю свайго дзядзькі Антона Гушчы, якая пражывала ў вёсцы Карчы. У ліпені 1943 
года немцы расстралялі Юльяна Маляўку  і Стэфана Гушчу  за сувязьз партызанамі. 
Прайшло пяць гадоў. Падрасьлі дзеці Маляўкі і Гушчы і падаліся ў антысавецкі 

партызанскі атрад. Цяжка паверыць, але дзеці падтрымалі змаганьне з той уладай, за якую 
так заўзята ў свой час змагаліся іх бацькі. Атрад ня вёў актыўных баявых дзеяньняў. Не 
рабавалі сялянаў, як гэта рабілі савецкія партызаны. Прытулак знаходзілі на хутарах сярод 
антысавецкі настроеных сялянаў, сярод тых, хто баяўся калгасаў, баяўся беспрычыннай 
высылкі ўСібір . У той час былі вельмі распаўсюджаныя чуткі, што вось-вось прыйдзе 
Амэрыка ці Англія і прагоняць бальшавікоў. Чуткі падаграваліся халоднайвайной, што  
вялася з Захадам. Гэтымі наіўнымі спадзяваньнямі, што Захад дапаможа, не пакіне 
беларусаў у бядзе, дасьць магчымасьць спакойна жыць на роднай зямлі жылі Мішка і яго 
сябры. Калі не было харчу , яны абіралі дзяржаўныя крамы. Адбіваліся ад міліцыі, калі іх 
спрабавалі вылавіць.. Так, аднойчы далі мятку  работнікам Більдзюжскага сельсавету . 
Аднак яныне былі пазбаўлены гуманізму . Вось, што сьведчыць настаўніца-пэнсіянерка 
Людміла Вячаславаўна Пранік (пражывае ў г. п. Шаркаўшчына, завулак Чапаева, 12). 
Аднойчы яна з мужам Віктарам Рыгоравічам, што працаваў участковым міліцыянтым у  
Каўшэлеўскім с/с, ехалі праз Пілацкі бор . Раптам іх затрымалі ўзброеныя людзі і кажуць: 
,,Мы цябе, Пранік, маглі б даўно забіць, але ты сумлены чалавек, на цябе не скардзяцца 
людзі. Праяжджай”. 
Юнакоў з  атраду  вабілі вечарынкі, ім хацелася патанчыць зь дзяўчатамі. Іяны  часта 

прыходзілі на вясковыя танцы  са зброяй у  руках. Дзяўчаты  былі ўжаху : боязна таньчыць з 
бандытамі, бо за гэта пацягнуць у  міліцыю. Ды і адмовіць ім таксама боязна, бо яны са 
зброяй. Вось другі эпізод з жыцьця групы Мішкі. Сьведчыць Яўген Язёнак з Бардзянцоў. 
Ён працаваў на трактары ў начную зьмену на полі хутара Бяда (ужо арганізаваліся 
калгасы). Раптам перадім паўсталі ўзброеныя людзі. Спыніўся. Сярод іх убачыў знаёмых.  
Скардзіліся на голад і холад. Далі грошы і прасілі купіць ім хлеба. Сказалі, што заўтра 
зноў яго сустрэнуць. Хлопцы ўжо зразумелі беспэрспэктыўнасьць свайго становішча.  
Талкавалі, як зь яго выйсьці. Іх ужо абставілі сэксотамі, усюды чакала небясьпека. Да таго  
ж, мяркуе Іосіф Шудзель, Новікаў Генадзь быў засланы ў групу  ад МГБ, бо на судзе ён 
будзе ўсіх выкрываць, усё падрабязна расказваць. У групе толькі адзін Мішка быў у  
вайсковай форме. Ён гаварыў: ,,Я не здамся, буду змагацца да канца”. Кажуць, першым 
здаўся АлегКатовіч, за ім — іншыя. Мішку  высачылі і акружылі на хутары за Більдзюгамі.  
Ён доўга адбіваўся. Па чутках, забіў некалькі салдат НКУСа. Яго ўзялі параненага, калі 



падпалілі хату . Зь ім расправіліся вельмі жорстка. У Шаркоўшчыне закатавалі і закапалі ў 
двары аддзела міліцыі. Потым на тым месцыпаставілі прыбіральню3. 
Ішло сьледзтва. Восеньню 1950 году  арыштавалі ўсіх, да каго група заходзіла за 

харчамі, ці пагрэцца і адпачыць. Закрыты суд адбыўся ў Полацку . Усім далі па стандарту : 
артыкул 58 КК БССР — 25 гадоў  папраўча-працоўнага лягеру  і 5 гадоў паражэньня ў  
правах. Толькі падлеткі Маляўка Славік і Маляўка Генадзь атрымалі па 10 гадоў  
зьняволеньня. За Мішку паехала ў лягер  яго маці Ганна Андрэеўна, як яна жартавала 
,,пасьвіць белых медзьвядзёў”. У час хрушчоўскай ,,адлігі” ў 1955-56 гадах былі 
вызвалены ўсе, хто дажыў да гэтага часу .Вярнулася да дому  і Ганна Андрэеўна, а дома ні 
кала, ні двара. Прытулілі сваякі, а потым век дажывала ў доме састарэлых у  Мярэцкіх. 
Памерла ў 2002 годзе. 

У. К. Ляскоўскі 
Паводле: http://vglybokaye.promedia.by 

1 Кніга Германа Кірылава ,,Гарт”.  
2 Матэрыялы Нацыянальнага архіву РБ, фонд 765, вопіс 1, справа №72. 

3 Сьведчыць І. А. Шудзель. 
 
 



СЬМЕРЦЬ ПАДПОЛЬШЧЫКА 
У кастрычніку 2003 году адбыўся пажар  у  Казлоўшчынскай вар ’ятні ў в.  

Рандзілаўшчына (Дзятлаўскі раён), падчас якога загінуў 31 чалавек. З гэтай нагоды  
хацелася б згадаць пратрагедыю, якая здарылася там яшчэ ў  сярэдзіне 90-х. У гэтай 
вар ’ятні ўтрымліваўся і загінуў актыўны ўдзельнік  пасьляваеннага 
антыбальшавіцкагамоладзевага падпольля (арганізацыя “Чайка” з цэнтрам у Слоніме)  
Ўладзімер  Салавей. Калі на пачатку  90-х гадоў зьявіліся першыя публікацыі пра “Чайку ”, 
яго называлі нябожчыкам, а Салавей тады яшчэ жыў, хоць і быў невылечна хворы. 
Уладзімер  Салавей нарадзіўся ў 1925 годзе ў вёсцы Гуменік і Слонімскага раёну . Падчас 

нямецкай акупацыі вучыўся ў настаўніцкай сэмінарыі ў Слоніме, а пасьля прыходу  саветаў  
паступіў у  Баранавіцкі настаўніцкі інстытут. Летам 1946 г. Салавей дапамог аб’яднаньню  
“Чайкі” з баранавіцкай падпольнай групай, увайшоў у  створаны “Цэнтар  беларускага 
вызваленчага руху”. Калі ў 1947 годзе пачаліся арышты, Ул. Салавей пасьпеў схавацца. На 
нелегальным становішчы ён знаходзіўся некалькі гадоў. Ён хаваўся ў схроне на хутары 
бацькоў, у брата ў Баранавічах, дзесьці езьдзіў, узброены наганам...А ў гэты час (у  
красавіку  1948 году ) у  Слоніме МГБ раскрыла невялікую падпольную групу  вучняў — 
“Польскі падпольны камітэт”, якая распаўсюджвала рукапісныя ўлётк і з заклікам змагацца 
супраць бальшавікоў. Сябра гэтай арганізацыі Вячаслаў Сьцяпура ўспамінае, што чэкісты  
распрацоўвалі вэрсію сувязі вучняў з Салаўём, якога ніяк не маглі схапіць. Але гэтая 
прапольская арганізацыя дзейнічала самастойна. 
На пачатку  1950-х гадоў Уладзімера Салаўя арыштавалі. Брат Уладзімера Міхаіл  

Салавей прыпамінаў падчас нашай сустрэчы ў 1998 годзе, што праз нейкі час бацьку 
выклікалі аж у  Казань. Адтуль ён вярнуўся з дрэннай навіной — Валодзю так катавалі ў  
турме, што ён звар ’яцеў... Салаўя прывезьлі на лячэньне ў Магілёў, а адтуль перавялі ў 
вар ’ятню пад Ружаны. Дыягназ не даваў надзеі на выздараўленьне... 
У сярэдзіне 1950-х гг. сваякам дазволілі забраць Уладзімера дахаты. Праз годягонае 

здароўе моцна пагоршылася. Салаўя завезьлі ў клініку  пад Горадню, дзе ён прабыў сорак 
гадоў. У 1996 годзе яго перавялі ў вар ’ятню пад Казлоўшчыну . Нават сваякоў не 
папярэдзілі пра гэта. Неўзабаве Валодзя там загінуў. Нібыта зімою ён выйшаў за 
тэрыторыю вар ’ятні, заблукаў у лесе і замёрз. Яго шукалі, але знайшлі толькі ў траўні, калі 
сыйшоў  сьнег... Такую версіюпрапанавалі санітары сваякам Салаўя. Труну  не адкрывалі. 
Прывезьлі ў Жыровічы (Слонімскі раён), дзе жыла сястра Ўладзімера, і пахавалі. 

Сяргей Ёрш 
 

Літаратура: Ёрш С. Ён любіў Беларусь // Газета Слонімская, 1998, № 31 (60), 30 ліпеня 
— 5 жніўня; Ёрш С. Па сьлядох “Чайкі” // Наша ніва, 1998, № 18, 28 верасьня; 
Антысавецкі рухі ў Беларусі: 1944—1956. Даведнік. Менск, 1999, б. 84. 
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“ БЕЛАРУСКІ СЬЛЕД” У РАСЕЙСКІХ КНІГАХ 
Чуев С. Спецслужбы Третьего Рейха. — Санкт-Петербург.: Издательский Дом “Нева”, 

2003, Кн.1 — 383 с., Кн.2 — 447 с.; Чуев С. Диверсионные службы третьего рейха против 
СССР // Диверсанты третьего рейха. — Москва, Издательства “Эксмо”, “ Яуза”, 2003. — 
416 с. 

 
У 2003 годзе ў Санкт-Пецярбургу  выйшаў з друку двухтомнік Сяргея 

Чуева“Спэцслужбы Трэцяга Райху ”. Выданьне прысьвечанае ня толькі ўласна нямецкім 
спэцслужбам (найперш Абвэру ), іх структуры, мэтадам дзейнасьці, асобным 
падразьдзяленьням і дывэрсійным школам, але й існаваўшым у іх складзе фармацыям 
розных народаў СССР. 
Даволі грунтоўна ў кнізе адлюстраваная дзейнасьць і спэцыяльных беларускіх 

вайсковых фармацыяў у  гады Другой сусьветнай вайны. Шкада толькі,што аўтар амаль ня 
ўвёў ва ўжытак  новых фактаў  і зьвестак — ён перапісаўнекаторыя ведамыя яму  беларускія 
публікацыі гэтай тэматыкі. Дарэчы, не заўсёды акуратна, таму  зрабіў шэраг памылак, але 
пра гэта пазьней. 
С.Чуеў апісвае дзейнасьць Першага штурмовага зьвязу  Ўладзімера Качанаі спэцаддзелу  

Юркі Вежана, якія былі створаныя на тэрыторыі Польшчы з беларусаў у 1941 г., 
напярэдадні нападу  Нямеччыны на СССР. Даволі падрабязна падаецца гісторыя батальёну  
“Дальвіц”, арганізаванага летам 1944 г. з ініцыятывы капітана Ўсевалада Родзькі, кіраўніка 
Беларускай Незалежніцкай Партыі. Аўтар  спыняецца на розных вэрсіях лёсу генэрала 
Міхала Вітушкі пасьля дэсанту на Беларусі. Але таксама не дадае нічога новага, толькі 
пераказвае беларускія публікацыі апошняга дзесяцігодзьдзя. А можна было спадзявацца 
ягоных цікавых знаходак у  маскоўскіх архівах. 
Чуеў спыняецца на беларускіх паліцыйных і вайсковых фармацыях, якія дзейнічалі ня 

толькі на тэрыторыі БССР, але і на Браншчыне, Смаленшчыне. Ён згадвае пра канфлікт 
беларусаў Астроўскага, Вітушкі і Касмовіча з расейскай адміністрацыяй Смаленску на 
чале зь Меншагіным, якая супрацівілася беларусізацыі гораду і стварэньню беларускіх 
паліцыйных частак. Дарэчы,у  кнігах ёсьць шмат згадак пра антысавецкую партызанку на 
Браншчыне і дачыненьне да яе стварэньня расейскіх спэцыяльных фармацыяў, якія ваявалі 
на нямецкім баку . 
У двухтомніку  прыводзяцца біяграмы найбольш значных, на думку аўтара, асобаў, якія 

мелі дачыненьне да спэцслужбаў Нямеччыны. Патрапілі сюды і больш дзясятка беларускіх 
дзеячоў. Такіх, як Міхал Вітушка, Міхал Ганько, Іван Гелда, Кастусь Езавітаў, Міхась Зуй, 
Рыгор  Зыбайла (ягонае імя аўтар  пераклаў на расейскую як “Игорь”), Дзімітры Касмовіч,  
Усевалад Родзька ды інш. Аўтар  зьмясьціў таксама біяграму  ксяндза Вінцэнта 
Гадлеўскага,  які быў  расстраляны нацыстамі, ды  адзначыў ягоны  ўдзел у  Беларускім 
Супраціве. 
У той жа час аўтар  зрабіў шэраг памылак, што сьведчыць пра няўважлівае чытаньне 

беларускіх крыніцаў. Напрыклад, “плян замаху  на І. В.Сталіна” пазначае 1950 годам, а не 
1948-ым. Чуеў піша пра “малавядомую апэрацыю” батальёна “Дальвіц” па ратаваньню 
“ архіву  беларускай эміграцыі ў Латвіі ў траўні 1945 г.”. Але якія апэрацыі маглі праводзіць 
беларускія вайскоўцы ў Рызе ўжо  пасьля капітуляцыі Нямеччыны?! Насамрэч, падзея 
адбылася ў кастрычніку 1944-га, калі дэсантнікамі Давідчыкам і Рулінскім ратаваўся 
прыватны архіў генэрала Езавітава, а не эміграцыйны архіў. 



Наступны тэкст Чуева, зьмешчаны ў зборніку  “Дывэрсанты трэцяга рэйху ”, пераважна 
паўтарае згаданы двухтомнік. У скарочанай інфармацыі пра батальён “Дальвіц” відавочнае 
імкненьне аўтара дадаць новыя зьвесткі пра гэтую фармацыю, падрыхтоўку  яе байцоў і 
дэсанты на Беларусь. 
Такая значная прысутнасьць “ беларускага сьледу” у  кнігах С. Чуева можа зьдзівіць ня 

толькі расейскага, але і беларускага чытача. Вельмі рэдка ў Беларусі можна сустрэць 
выданьне, дзе б была сыстэматызаваная інфармацыя пра ўдзел беларусаў у збройнай 
барацьбе супраць Савецкага Саюзу. Аказваецца, акрамя паліцыйных і вайсковых 
фармацыяў, існавалі яшчэ і спэцыяльныя, дэсантныя аддзелы, якія праводзілі апэрацыі і 
рэйды, арганізоўваліпаўстанскі рух. Але іх дзейнасьць, як бачым, пакуль больш цікавіць не 
беларускіх, а замежных гісторыкаў. 

Адам Крук 
 
 



 
 
ЗГАДКІ 

СЛУЖЫЎ БЕЛАРУСКАЙ СПРАВЕ 
Браніслаў ДАНІЛОВІЧ (20.XI.1908 — 29.IX.2003) 

Адыйшоў у  вечнасьць беларускі жаўнер , грамадзкі й культурны дзеяч на эміграцыі 
Браніслаў Даніловіч. Нарадзіўся ён у  Ашмяншчыне, адкуль паходзілі, між іншым, такія 
ведамыя беларускія дзеячы як Станкевічы, каталіцкі сьвятар Францішак Чарняўскі, Юльян 
Саковіч ды іншыя. У 30-ыя гады вучыўся ў Барунаўскай настаўніцкай сэмінарыі, 
створанай польскімі ўладамі на месцы зачыненай беларускай. З асьветы быў настаўнікам.  
З маладых гадоў браў актыўны удзел у  беларускім незалежніцкім руху . У міжваенны  
пэрыяд належаў да Грамады. У сувязі зь цяжкім эканамічным становішчам у  санацыйнай 
Польшчы выехаў шукаць працы ў Латвію. Шмат хто зь ягоных беларускіх 
равесьнікаўпотым ужо не вярталіся на бацькаўшчыну: ехалі далей — у  Заходнюю Эўропу . 
У Латвіі Браніслаў Даніловіч пазнаёміўся зь ведамым прыхільнікам беларускай справы 

баронам Энгельгардам. Зь ім да пачатку  нямецка-савецкай вайны выехаў у  Нямеччыну . 
Быў перакладчыкам у  той экіпе беларускіх дзеячаў, якія працавалі зь нямецкімі ўладамі 
пры вызваленьні польскіх жаўнераў-беларусаў зь лягероў для ваеннапалонных. 
У 1941-м годзе зь ініцыятывы беларускіх палітычных дзеячаў у  Нямеччыне 

быўствораны пры вэрмахце беларускі вайсковы аддзел. Камандзірам аддзелу  прызначылі 
маладога афіцэра Ўсевалада Родзьку . Гэтая беларуская вайсковая адзінка якраз і ёсьць той 
славуты Першы Беларускі Штурмовы Зьвяз, зьякім беларускія назалежніцкія дзеячы 
зьвязвалі вялікія надзеі. Думалі,што стане ён пачаткам да стварэньня ўласнага беларускага 
войска. Зрэштыне без падставаў. Гэткім чынам у  Першую сусьветную вайну  пры 
аўстрыяцкім войску  арганізоўваў свае польскія вайсковыя аддзелы Ю. Пілсудзкі. На 
пачатку  вайсковых дзеяньняў яны перайшлі расейска-аўстрыяцкую мяжу і пачалі 
змаганьне за незалежнасьць сваёй бацькаўшчыны, даючы пачатак стварэньню рэгулярнага 
польскага войска. 
Браніслаў Даніловіч быў адным з найбольш актыўных у Першым Беларускім 

Штурмовым Зьвязе. Дарэчы, гэта яму  належыць аўтарства папулярнай у  гады Другой 
сусьветнай вайны песьні “Гэта йдзе Першы Зьвяз наш штурмовы Беларусь, родны край 
бараніць...”. Яна ўвайшла ў залаты фонд беларускай жаўнерскай песьні на эміграцыі. 
У пачатку  нямецка-савецкай вайны беларускі вайсковы аддзел быў скарыстаны  

вэрмахтам у  якасьці дэсанту . Пасьля заняцьця нямецкім войскам Беларусі жаўнеры 
Першага Беларускага Штурмовага Зьвязу  яшчэ да прыходу  Радаслава Астроўскага 
стваралі першую цывільную адміністрацыю. Вось-жа Браніслаў  Даніловіч быў  
прызначаны ў цывільныя ўлады на Смаленшчыне. Працаваў ён там да 1943-га году  і 
пазьней быў  эвакуяваны ў Нямеччыну. Напрыканцы 1940-х гадоў з тысячамі ўцекачоў-
беларусаў выехаў настала ў Злучаныя Штаты Амэрыкі. 
На эміграцыі Браніслаў Даніловіч быў заўсёды актыўны ў беларускім руху .Ен браў 

удзел у  аднаўленьні Рады БНР. Актыўна дзеіў пры арганізацыі Беларуска-Амэрыканскага 
Задзіночаньня і ў Задзіночаньні беларуска-амэрыканскіх вэтэранаў. Быў сябрам Галоўнай 
Управы БАЗА і спрычыніўся да арганізацыі яго аддзелу  ў Нью Джэрзы. Як шчыры беларус 
і патрыёт Браніслаў з асаблівай любоўю і пашанаю адносіўся да нашай роднай мовы. Быў 
сябрам рэдкалегіі газэты “Беларус” і адным зь яе нязьменных фундатараў. 
Па веравызнаньні рыма-каталік, ён ад пачатку  эміграцыі й да апошніх дзёнсвайго  

жыцьця належаў  да вернікаў Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы. Быў 



зьвязаны з парафіяй Жыровіцкай Божай Маці ў Гайленд Парку.Праз усё сваё жыцьцё 
служыў беларускай справе. Пахаваны на беларускіх могілках у  Іст Брансўіку . 

Антон Шукелойць 
 

*** 
На 95-м годзе жыцьця, пасьля шасьцёхгадоў  нямогласьці, адыйшоў  у  вечнасьць у г. 

Нью-Брансўіку , штат Нью-Джэрзі, сьв. пам. Браніслаў Даніловіч. Абрад пахаваньня 
выканаў а. Вячаслаў, настаяцель царквы Жыровіцкай Маці Божай (БАПЦ) у Гайленд-
Парку . Нябожчык пахаваны на беларускім могільніку ў Іст-Брансўіку . 
У разьвітальным слове над магілай памерлага сп. Антон Шукелайць, Старшыня БАЗА, 

адзначыў Даніловічава даўгагадовае і самаахвярнае служэньне беларускай нацыянальнай 
справе. У часе Другой сусьветнай вайны нябожчык быў  беларускім жаўнерам, а таксама 
аўтарам (словаў і музыкі) папулярнай ваяцкай песьні, якую найбольш памятаюць па 
зваротцы: 

Гэта йдзе Першы зьвяз наш штурмовы, 
Беларусь, родны край бараніць. 
Хоча скінуць чужыя аковы 

Ў родным краі, каб вольнаму  жыць. 
Жыўшы ў Амэрыцы, нябожчык браў актыўны  ўдзел у грамадзкім жыцьці, працягам 

дзесяцігодзьдзяў уваходзіў ваўправы нью джэрзыйскага аддзелу  Беларуска-Амэрыканскага 
Задзіночаньня, а таксама вэтэранскай арганізацыі. 
Сьв. пам. Браніслаў Даніловіч, чалавек каталіцкага веравызнаньня, быў сталым 

наведнікам праваслаўнай царквы ў Гайленд-Парку. Як і іншыя навакольныя беларусы-
каталікі, што моляцца ў гэтай царкве, ён высока цаніў беларускасьць Багаслужбаў. Ад імя 
ўсіх іх сп.  Шукелайць падзякаваў БеларускайАўтакефальнай Праваслаўнай Царкве ў асобе 
а. Вячаслава за духовую апекунад імі. 
Пасьля кароткай надмагільнай малітвы й жалобнага гімну  “Сьпі пад курганам героляў” 

сп. Янка Азарка, старшыня мясцовага сэктару Рады БНР, перадаў жонцы нябожчыка адзін 
з двух бел-чырвона-белых сьцягоў, якімі была накрытая дамавіна. Другі сьцяг, як сказаў 
сп. Шукелайць, будзе перасланы на Бацькаўшчыну , дзе далей трывае змаганьне за 
вольную Беларусь. 

Янка Запруднік 
Беларус (Нью-Ёрк), 2003, № 489, кастрычнік. 

 
 

СЬВ. ПАМ. ЛЕАНІД КОНЮХ 
 
У пачатку  восені 2003 году  ня стала вэтэрана нацыянальнага руху  Леаніда Конюха. 
Л. Конюх у  1943-44 гг. быў  сябрам СБМ , за што яго прысудзіла савецкая ўлада да 10 

гадоў зьняволеньня. Пасьля вяртаньня на Бацькаўшчыну  жыў у  мястэчку  Турэц (Карэліцкі 
раён). Лявон Конюх — малодшы брат Пятра Конюха, знакамітага сьпевака (памёр на 
эміграцыі), а таксама Васіля Конюха,  удзельніка беларускага вайсковага руху  ў часы 
Другой сусьветнай вайны (цяпер  жыве ў Расеі). Л.Конюх быў пахаваны на могілках у 
турцы. Вэтэран пакінуў пасьля сябе сынаі дачку , сьведамых беларускіх патрыётаў. 
Сьветлая памяць! 
 



СЬВ. ПАМ. АЛЕСЬ УСЮКЕВІЧ 
У Казахстане памёр  Алесь Усюкевіч, удзельнік падпольнага “Саюзу  Вызваленьня 

Беларусі” 1946-47 гг. 
Алесь Усюкевіч нарадзіўся ў в. Хадасы Любчанскае гміны Наваградзкага павету  ў 1925 

г. на Грамніцы. У сям’ і было тры браты, зь якіх два, Алесь і старэйшы — Аўген, падчас 
нямецкай акупацыі далучыліся да беларускага нацыянальнага руху . Пры польскай уладзе 
Алесь вучыўся ў школе ў Любчы. У 1939 г. ён паступіў у  Лідзкую тэхнічную школу , але 
вучыцца не давялося — пачалася Другая сусьветная вайна. Пры “першых саветах” Алесь 
працягваў вучобу ў любчанскай школе, а пры немцах скончыў 6-месячныя настаўніцкія 
курсы ў Наваградку . Працаваў настаўнікам пачатковых клясаў у в. Ляхавічы ў былым 
Любчанскім раёне. Летам 1944-га хацеў адступаць на Захад, але яму  забараніў гэта рабіць 
старэйшы брат. Алеся мабілізавалі ў  Чырвоную Армію. Ваяваў на фронце, быў лёгка 
кантужаны, меў  узнагароды: мэдалі “ За адвагу ”, “ За баявыя заслугі”, “ За ўзяцьце 
Кэнігзбэргу” ды інш. Дэмабілізаваўся Ўсюкевіч уранзе сяржанта. 
У Наваградак Алесь вярнуўся ў 1945 годзе. Брат Аўген, лейтэнант дывізіі “Беларусь”, 

ужо знаходзіўся ў савецкім канцлягеры — яго і іншых беларускіхвайскоўцаў выдалі 
бальшавікам амэрыканцы. Алесь Усюкевіч вучыўся ў вячэрняй школе рабочай моладзі. У 
канцы 1946 г. з сябрамі стварыў падпольны “Саюз Вызваленьня Беларусі”, быў сакратаром 
арганізацыі (псеўда “Аршын”). Арыштаваны 30 траўня 1947 г.  Паводле расповядаў яго 
брата Аўгена, аднойчы,  калі Алеся прывялі на допыт да Цанавы, ён схапіў табурэтку  і 
кінуўся на міністра дзяржбясьпекі. Але быў  схоплены ахоўнікамі і моцна зьбіты.  
Усюкевічу, як і іншым былым франтавікам-удзельнікам СВБ, далі па 10 гадоў  
канцлягераў, іншым падпольшчыкам— па 25 гадоў. 
Зьняволеньне Алесь Усюкевіч адбываў у Казахстане, дзе і застаўся жыць па 

вызваленьні, ажаніўся. Памёр  беларускі падпольшчык і вайсковец 10 студзеня 2004 г. у 
Паўладары. 
Сьветая памяць! 
 

 
 



ПОШТА 
 

КНІГА ПРА БАНДЭРУ ВЫЙШЛА Ў БЕЛАРУСІ 
Гэтую таўшчэзную кнігу  выдала не нейкае прыватнае выдавецтва, а дзяржаўнае — 

Баранавіцкая ўзбуйненая друкарня. Праўда, адбылася гэтая падзея ў 1992 годзе. 
Выдаць 25-тысячным накладам кнігу-зборнік матэрыялаў Данілы  

Чайкоўскага“Московькі вбивці Бандери перед судом” (упершыню яна пабачыла сьвет у 
1965г. у  Мюнхэне) беларусам замовіла выдавецтва “Бескид” з Драгобыча. Кніга была 
аддрукавана ўвосень 1992-га, якраз на ўгодкі стварэньня на Палесьсі Ўкраінскай 
Паўстанчай Арміі. Таму  й на вокладцы было пазначана: “50-річчю УПАприсвячюеться”. 
Напэўна,  дасюль гэта адз іны выпадак у  Беларусі, калі дзяржаўнае выдавецтва 

выпусьціла кнігу  пра кіраўніка Арганізацыі ўкраінск іх нацыяналістаў Сьцяпана Бандэру. 
А.К., Баранавічы. 

 
 

БЕЛАРУСКІЯ ДЭЛЕГАТЫ 
Украінская газэта “Шлях перемоги” у  № 47 ад 13-19 лістапада 2003 г. надрукавала 

артыкул пра 1-ю Канфэрэнцыю паняволеных народаў 1943 г., у  якім згадваецца і ўдзел у  
ёй беларусаў. Хацелася сказаць колькі слоў пра гэтых двух беларускіх дэлегатаў. 
У сакратарыят Канфэрэнцыі, якая кансьпірацыйна праходзіла на Валыні і ахоўвалася 

аддзеламі УПА, увайшоў беларус-вайсковец “Дружны”, яго подпісстаяў пад адозвай яе 
ўдзельнікаў. Доўгі час гэты псеўданім няўдавалася расшыфраваць, аж пакуль не былі 
адшуканыя ўспаміны генэрала Дзімітрыя Касмовіча (1909—1991), шматгадовага кіраўніка 
Беларускага Вызвольнага Фронту . Аказалася, што менавіта Касмовіч ад імя падпольнай 
Беларускай Незалежніцкай Партыі выслаў  дэлегацыю на Ровеншчыну . У яе склад увайшлі 
сябры БНПкапітан В.  Ермаковіч (“Дружны”) і старшы лейтэнант Г. Маліноўскі.  Лёс гэтых 
беларускіх вайскоўцаў-нацыяналістаў невядомы. Але яны маглі прымаць удзел у 
пасьляваенным беларускім антысавецкім партызанскім руху. 

Пятро Казак, г. Менск 
 
 

АПОШНЯЯ ВЕСТКА АД ЖАМОЙЦІНА 
[...] Перад праваслаўным Вялікаднем 26.04.03 атрымаў я ад Янкі [Жамойціна] паштоўку , 

якую ён пісаў 17.04.03. 
Вось яе зьмест: 
“Дарагі Кастусь! 
Віншую Цябе з сям’ёю з надыходзячым сьвятам Пасхі — клічам Хрыстос Уваскрос! 
Жадаю памыснасьці, а перш за ўсё добрага здароўя. Дзякую Табе за цярплівую помач у  

кантактах з Цінай [Клыкоўскай]. Мусім давесьці кніжку  да бязпорнай якасьці [Маецца на 
ўвазе кніга Клыкоўскай пра СБМ  — Рэд.]. Калі будзеш укантакце з Цінай, перакажы ёй 
прывітаньні і шчырыя словы пашаны.[...] 

17.04.03  Абдымаю Цябе шчыры твой 
       Янка Жамойцін”. 
27.04.03. а 5.30 я пазваніў у  Варшаву , каб павіншаваць Янку  з Вялікаднем, каб сказаць 

Яму Хрыстос Уваскрос! 
Трубку  падняла Галіна і сказала: “Janki niema”. Янка памёр  25.04.03, а яго паштоўку  я 

атрымаў 26.04.03, калі Яго ўжо не было ў жывых. 



Сьмерць Янкі шакіравала мяне і дала штуршок закончыць свае ўспаміны. Мне ўжо 77 і 
кожную хвіліну  можа здарыцца такое, як з Янкам. 
З ушанаваньнем  Кастусь [Рамановіч] 
  Жыве Беларусь! 
Пінск, 20 ліпеня 2003 г. 
 
 

УСПАМІН ПРА АРХІЎ ЕЗАВІТАВА 
Сёлета ў ЗША памёр  беларускі палітычны і вайсковы дзяяч, скарбнік Рады БНР Віталь 

Кажан (1916 — 2004). Зьмяшчаем у  гэтым нумары ягоны апошні ліст,  атрыманы намі, у  
якім ён згадвае падзеі 1944—1945 году , зьвязаныя зь лёсам БЦР і архіву  генэрал-маёра 
К.Езавітава. 

 
“Паважаны Спадар  Сяргей Ёрш! 
У нашай газэце “Беларус” № 480 за студзень 2003 г. зьмешчаны Ваш артыкул “Пра лёс 

архіву  генэрала Езавітава”. У гэтым артыкуле і маё прозьвішча ўспамінаецца. Так як мы  
трохі знаёмыя, бо ў гадох 1996—1998 мелі пісьмовую сувязь, я рашыў напісаць аб тых 
часох. 
Асабіста ў Беларускай Цэнтральнай Радзе я не працаваў. Пакінуўшы Бацькаўшчыну па 

ведамай прычыне, у  Нямеччыне, каля гораду Лінцу я меў добрую працу . Аж пакуль не 
паклікаў ў Бэрлін генэрал Францішак Кушаль. У Бэрліне ў той час ужо знаходзілася і так-
сяк працавала БЦР. Генэрал Кушаль узяў мяне на свайго ад’ютанта. 
Як ведама,  вайсковы аддзел пры БЦР узначальваў генэрал Езавітаў, а генэрал Кушаль 

арганізаваў курсы афіцэрскія і падафіцэрскія ў Бэрліне. З гэтымі курсамі было падобна як і 
з Самааховай на Бацькаўшчыне ў 1942 годзе.  Немцыдалі дазвол на Самаахову . Было 
зроблена некалькі курсаў перашкаленьня афіцэраў і падафіцэраў, і на гэтым усё 
скончылася, бо  немцы апроч дазволу больш нічога не далі.  Падобна [было] і з гэтымі 
курсамі ў Бэрліне. Генэрал Кушаль стараўся, як мог, штосьці зрабіць. Рабіў даклады,  
выкладаў тэорыю вайсковасьці, а немцы нічога і не далі,  апроч някепскага закватараваньня 
ды звыклых скупенькіх харчовых картак. Нашы кандыдаты мусілі саміклапаціцца аб ежы,  
бегаючы ад аднаго да другога рэстарана. 
У вайсковым аддзеле быў адзін, здаецца, малаведамы кур ’ёз. Нашы два генэралы 

(прынамсі гэта было ў Бэрліне) самі сабой не размаўлялі, асабіста не кантактаваліся, а 
толькі палагоджвалі свае справы праз ад’ютантаў, а канцылярыі іх былі праз вузенькі 

калідорчык.1 
У пачатку  лютага 1945 па загаду  немцаў  школа, калі яе так можна называць,ліквідуецца 

і яе кандыдаты на чале з генэралам Кушалем едуць на Паўдзень Нямеччыны ў брыгаду 
Зыглінга. Генэрал Кушаль пакідае капітана Васіленюі мяне пры БЦР, нібы  ў Вайсковым 
Аддзеле. 
Усходні фронт хутка паўзе на Захад. Па загаду  нямецкіх уладаў дня 8-га лютага 1945 г. 

уся БЦР пакідае Бэрлін. Дня 11-га лютага цягнік затрымоўваецца ў Гэкстэр  (Вэстфалія). 
БЦР разьмяшчаецца ў школьным будынку . Цесната і аб нейкайпрацы цяжка і гаварыць. 
Вельмі кепска з харчаваньнем, бо на прадуктовыя карткі ў Бэрлінскіх рэстарацыях можна 
было шмат лепш пражыць, чымсьці тут, у маленькім гарадку  з пару  маленькімі 
рэстаранамі.  Пры БЦР заўсёды былі два немцы  Міністэрства Ўсходніх Спраў: Гэр  Мэнкэ і 



Гэр  Шнайдэр . Прэзыдэнт Астроўскі меў добрую кватэру ў прыватным доме, так як і 
немцы. 
Па загаду  Прэзыдэнта Астроўскага я мусіў ехаць у  Бэрлін. Вусна ён даў мнетакія-сякія 

інструкцыі і пакунак папераў-дакумантаў, каб усё гэта перадаць генэралу  Езавітаву . Дня 
15 сакавіка 1945 я выехаў у Бэрлін. Даехаў без перашкод. Адрас, які я атрымаў ад 
Прэзыдэнта, дзе павінна была быць канцылярыя генэрала, больш не існаваў — там толькі 
былі грузы. У гатэлі на Ціргардэн,дзе нармальна затрымоўваліся беларусы, я спаткаў  
старога свайго  сябру  зпольскай арміі Міколу  Каранеўскага, які ведаў “новы” адрас 
генэрала. 
Дабраўся да генэрала без перашкод. Яго канцылярыя была на палову  пад голым небам,  

будынак пашкоджаны бомбамі. З генэралам я гутарыў пару  разоў. Уражаньне ў мяне 
атрымалася кепскае — штосьці не ў  парадку . Генэрал паўтараў мне некалькі разоў: “ гэта 
нічога, што савецкія гарматы ўжо тут чуваць,але канчаткова Гітлер  выйграе вайну...”, 
“ толькі неразумны можа думаць, што Гітлер прайграе...”. Дня 21 сакавіка [1945 г.], зь 
вялікімі цяжкасьцямі, [я] дабраўся да Гэкстэра. 
Усяго ў Гэкстэры было панад 40 асоб, належачых да БЦР. Некаторыя былі з сем’ямі. Як  

ведама,  6-га чэрвеня 1944 арміі ЗША і Англіі высадзіліся ў Францыі. Работнікі БЦР 
ціхонька былі задаволеныя гэтым фактам — прыдуць амэрыканцы. Але зусім нечакана для 
ўсіх БЦР-аўцаў, немцы з Остміністэрства, якія былі з намі, 1-га красавіка 1945 г. даюць 
нам загад, каб як найхутчэй спакавацца ды ехаць на чыгуначную станцыю.  Ніякіх 
паясьненьняў ці тлумачэньняў [ня было], а толькі “шнэль... шнэль...”. Прэзыдэнт 
Астроўскі таксама не паінфармаваны, куды едзем і чаму . Едзем на ўсход. Усе ў трывозе. 
Прэзыдэнт неафіцыйна, паціхоньку  радзіць: “ калі хто з вас мае знаёмых па дарозе, то 
кідайце цягнік і на сваю руку ...”. 
Ніжэй падаю сьпіс асоб, якія былі ў гэтым транспарце. Думаю, што сьпіс правільны. 

Некаторых імён я ня ведаў, бо за кароткі час я быў пры БЦР: 
Астроўскі Радаслаў 
Сокалаў Анатоль 
Галяк Леанід з жонкай 
Васіленя Аляксей з жонкай 
Коўш Сьвятаслаў з жонкай 
Люткевіч Жэнька 
Евец з жонкай 
Сьвірыд (адвакат) 
Палуйчык Лена 
Наронскі 
Дэмідовіч-Дэмідэцкі Адам 
Радзевіч (правасл. сьвятар ) 
Будзька Эдуард з сям’ёй 
Міляшкевіч 
Скрыньнік з жонкай 
Васільева 
Саўка 
Дзямідаў Мікалай з жонкай 
Кажан Віталь з жонкай 
Не паехалі, засталіся ў Гэкстары: 
др . Мінкевіч з жонкай (дачка Прэзыдэнта Астроўскага з сваім мужам) 



Орса Пётра з жонкай 
Каракулька. 
Справа архіву  генэрала Езавітава.Асабіста я не зьбіраюся штосьці канкрэтнага ў гэтай 

справе гаварыць, дыя сумняваюся, што нехта ёсьць яшчэ ўжывых, хто штосьці канкрэтнага 
мог бысказаць. Я ня думаю, што  архіў быў узяты на чыгуначны  транспарт. Як з Бэрліну 
ехалі ў Гэкстэр , то ехалі добрым пасажырскім вагонам, а з Гэкстэра на ўсход ехалі ў 
вялікім таварным вагоне. Трэба думаць, што архіў застаўся ў Гэкстэры, магчыма, пад  
апекай зяця і дачкі Астроўскага, а яны належна ім не заапекаваліся і гэты архіў  загінуў, 
магчыма, выкінулі дзесьці работнікі той школы. 
З паданых вышэй асоб, якія былі ў “ знамянітым” транспарце на Ўсход, па-мойму , 

сёньня ўжывых застаўся толькі я (у  тым транспарце сярод мужчын я быў наймаладзейшы  
— сёньня маю 86 год) ды жонка пакойнага Леаніда Галяка Раіса. [...] Транспарт з БЦР-
аўцамі даехаў на поўнач Нямеччыны, дзе ўжо недалёка былі бальшавікі. Я асабіста з 
жонкай пакінуў гэты транспарт “на Ўсход” у  Саксоніі, як туды даехалі,  і [падаўся] да 
свайго сябры Ўладзімера Бортніка, які “працаваў” у  баўэра недалёка ад станцыі. Транспарт 
з Саксоніі паехаў больш на поўнач. 
Я маю  некалькі бачын з кнігі: А.К.Соловьев — “Белорусская Центральная Рада: 

создание, деятельность, крах” (Менск, Навука і тэхніка, 1995). На бачынах 137—143 
гаворыцца аб працы савецкага агента, які быў у  Бэрліне і які перадаў Езавітава ў КДБ  
(насамрэч, у  “Сьмерш” — СЁ). Гэта “отчет о проведенной работесоветского разведчика 
“МАРСА” во время пребывания в тылу ...” [...] Паміж іншым гэты разьведчык “Марс” мне 
асабіста добра ведамы. Гэта “ латыскі” беларус. У Нямеччыне пасьля вайны ён жыў у 
Фюрце каля Нюрнбэргу на прыватнай кватэры. Не працаваў, а добра жыў і кругом 
раз’яжджаў. Нібы быў жанаты зь немкай. Паміж іншым у  гэным Фюрце,  дзе ён жыў, было  
шмат заядлых камуністаў-немцаў.  Гэта быў бастыён камуністаў. У Нямеччыне ён жыў пад  
прозьвішчам Браніслаў Юрэвіч. У канцы канцоў нямецка-амэрыканская тайная паліцыя 
яго прыкмеціла. Быў загад арыштаваць яго, але... хітры “Марс” прадбачыў гэта і змыўся ва 
Ўсходнюю Нямеччыну , магчыма, пад апеку  Пуціна, які ў той час як кадэбіст там працаваў. 
На сёньня няхай будзе досыць. 
З глыбокай пашанай ды з найлепшымі пажаданьнямі для Вас у  гэтым 2003 г.! 
Віталь Кажан 
6 студзеня 2003 г.” 
 
1 Маецца на ўвазе канфлікт паміж Ф.Кушалем і К.Езвітавым. Пра яго згадвае ў сваіх 

успамінах эмігрант Лявон Галяк: “Маім непасрэдным начальнікам быў кіраўнік 
Вайсковага аддзелу  БЦР Канстантын Езавітаў — вельмі ініцыятыўны й працавіты чалавек,  
але які быў змушаны  прысьвячаць вельмі многа часу  на “ вайну ” з галоўнакамандуючым 
Беларускай Краёвай Абароны Франьцішкам Кушалям, які чуўся вельмі пакрыўджаным,  
што ягоным начальнікам быў К.Езавітаў,  які хоць і меў тытул генэрала, наданы яму  
гістарычным Урадам Беларускай Народнай Рэспублікі, але па сутнасьці вайскоўцам ня 
быў. 
Франьцішак Кушаль увесь свой падпольскі час правёў у чыне капітана, як выхаваўца ў  

польскіх кадэцкіх карпусох, але, нягледзячы на гэта, лічыў сябе вайсковым спэцыялістам,  
быў хварабліва зайздросны за свой вайсковы тытул падпалкоўніка, наданы яму  
Астроўскім, і вельмі неахвотна падпарадкаваўся ген. Езавітаву  ды дзе толькі мог рабіў яму  
перашкоды” (Галяк Л. Успаміны. Кн. II. ЗША, 1983, б. 15). 



У архіўных дакумэнтах Галоўнага кіраўніцтва вайсковых спраў БЦР захоўваецца ліст 
К.Езавітава да Ф.Кушаля ад 5 студзеня 1945 г. У ім ён просіць “ камандуючага БКА” 
паведаміць прычыну адсутнасьці ў атрыманых сьпісах курсантаў Афіцэрскіх курсаў іх 
асьветнай падрыхтоўкі. На дакумэнце — рэзалюцыя Кушаля: 

“Кір . Вайск. спраў 
Я Вам не падпарадкаваны і не абавязаны даваць справаздачу . 
6.I.45 г. Кушэль”. (НАРБ, ф.383, в.1, спр .2, арк. 80) 
 
 



ЗАГАДКІ ГІСТОРЫІ 
КЛЮЧ АД КАРАЛЕЎСКАЙ ТРУНЫ 

Пра Воўчынскі касьцёл, што ў Камянецкім раёне на Берасьцейшчыне, за апошняе 
дзесяцігодзьдзе напісана шмат. І зусім ня храм цікавіць журналістаў ды турыстаў, а 
найперш — месца пахаваньня апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста 
Панятоўскага. 
Кароль, які застаўся без дзяржавы і ўлады,  памёр  у  Пецярбурзе ў 1798 г., там жа ён быў  

пахаваны — у  касьцёле сьв. Кацярыны. У 1938 г. пра Панятоўскага нечакана ўзгадала 
савецкая ўлада. Сталіну якраз трэба было палепшыць стасункі з Польшчай, у сувязі з 
гэтым было прынятае рашэньне пра вяртаньне палякаміх караля. 9 ліпеня 1938 г. у 
Стоўбцы прыбыў з савецкага боку  вагон з каралеўскай труной. Праз Берасьце труну 
Панятоўскага польскія ўлады пераправілі ў Воўчын, у  мясцовы касьцёл. Рабілася гэта 
тайна, бо да асобы апошнягакараля Рэчы Паспалітай у  грамадзтве Польшчы былі 
нэгатыўныя адносіны. За савецкім часам пахаваньне Панятоўскага было разрабаванае, а 
ягоныя парэшткі зьніклі. 
Пра гэтую гісторыю напісана нямала, аднак дагэтуль застаецца малавядомым фактам 

дачыненьне да перапахаваньня польскага караля беларускага грэка-каталіцкага сьвятара 
(будучага экзарха БГКЦ) Антона Неманцэвіча. Падчас расейскіх рэвалюцый і у  першыя 
гады пасьля іх ён, тады рыма-каталіцкі сьвятар , служыў якраз у  піцерскім касьцёле сьв. 
Кацярыны. Але дадзім слова самому а.Неманцэвічу , зацемка якога была зьмешчана ў  
варшаўскім беларускім уніяцкім часопісе “Zlucennie” (“Злучэньне”) у  верасьні 1938 году: 

“Апошні Кароль Польскі Станіслаў Аўгуст нядаўна быў перавезены з Ленінграду  з 
касьцёла сьв. Кацярыны да Польшчы да касьцёла ў  Волчыні,  дзе радзіўся Кароль. Цікава 
адзначыць, што мэталёвая труна, у  якой спачываў апошніпольскі Кароль была замкненая 
на ключ. Ключ гэты пераховываў у  сябе а.Антоні Неманцэвіч, рэдактар “ Злучэньня”. У 
1923 годзе перадаў гэты ключ Польскаму  Ўраду  праз віцэ-консула ў Маскве 
П.Манькоўскага. Гэта дзіўна, што ключад труны апошняга караля польскага знаходзіўся ў 
сьвяшчэньніка беларуса, які цяпер  належыць да езуітаў і працуе ў усходнім абрадзе”. 

P.S. Летам 2004 г. у Горадні выйшла кніга Аляксандра Мілінкевіча "Воўчынская 
гісторыя", якая ўражвае шматлікімі ілюстрацыямі і багатай фактурай. 

 
Падрыхтаваў Сяргей Дудаліч 

 
 
ШТО РАБІЎ АТАМАН ДЗЯРГАЧ НА ЎКРАІНЕ? 
Дагэтуль застаецца нявысьветленым лёс старшыні Беларускай сялянскай партыі 

“ Зялёны Дуб” атамана Вячаслава Адамовіча (Дзергача). Пасьля спыненьня ў сярэдзіне 20-х 
гг. актыўнай барацьбы супраць бальшавікоў у  БССР, якую “Зялёны Дуб” праводзіў 
закупаванай палякамі тэрыторыі заходняй Беларусі, ат. Дзяргач пераехаў уДанцыг  
(Гданьск). Паводле дасьледчыцы Ніны Стужынскай, апошняя згадка пра яго адносіцца да 
1939 году . А за год да гэтага імя атамана было скарыстана ў чакістоўскай правакацыі... на 
Ўкраіне. 
Віленская газэта “Беларускі фронт”, якую рэдагаваў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, 5 

красавіка 1938 г. зьмясьціла невялікую зацемку  “ Отаман Дергач” . “Украінская прэса 
прынясла вестку , што на Сав[ецкай] Украіне пашыраюцца лятучкі і адозвы ад імя 
“ Зялёнага Дубу ” з подпісам “Отаман Дергач”,— пісаў “Беларускі фронт”. — У гэтых 



адозвах востра выступаецца проціў  сав[ецкай] улады, называючы яе ўладай катаў,  
міжнародных бандытаў і г. д. 

“Нова Зоря” дапускае думку , што гэтыя адозвы выдаюць самі чэк істы з правакацыйнымі 
мэтамі,  каб мець прычыну  да новых крывавых зьдзекаў над украінскім насельніцтвам. Усё 
магчыма. Нам ня верыцца, каб той Дзяргач, які ў сваім часе разам з Балаховічам 
“ працаваў” на Палесьсі і з Аляксюком ад імя“ Зялёнага Дубу ” праводзіў выбары (якія 
беларусы байкатавалі) ў сойм Сярэдняй Літвы, сядзеў дагэтуль у  Гданьску, а цяпер  усплыў 
аж на Ўкраіне ў ролі ўкраінскага атамана! І каму  ён патрэбен?” 

Публікацыя І. Ш. 
 



ДАЙДЖЭСТ 
СЬЦЕРАЖЭМ НАЦЫЮ! 

Рэзо Чхаідзэ, рэжысэр і кіраўнік студыі “Грузія-фільм”, 75 гадоў: 
— Аднойчы яшчэ калі быў маладым, ляцеў я з Масквы ў Тбілісі. Побач са 

мнойапынуўся пажылы чалавек. Ён распавёў мне пра тое, якім быў супраціў у  Грузіі 
супраць камуністычнай партыі ў 1924-1925 гадах. Ён былы актывіст фізкультурнага руху , 
стваральнік арганізацыі,  якая называлася “Ястраб”. Афіцыйна яна лічылася фізкультурнай, 
але насамрэч рыхтавала народ для фізычнага ідухоўнага паўстаньня супраць 
камуністычнай улады. І калі сябры арганізацыі сустракаліся, пыталіся адзін аднаго: “Ты 
сьцеражэш нацыю?” І адказвалі: “ Заўсёды”. 
Свае лекцыі пачынаю з рытуалу : запальваем сьвечы, а ў канцы разьвітваемся, як 

“ ястрабы”. Ня можа быць, каб гэта не знайшло водгуку . Я набраў новы курс у інстытут 
актораў і рэжысэраў. Але ўсю восень не займаўся зь імі: быў наздымках свайго новага 
фільма. З курсам працавалі іншыя пэдагогі. І аднойчы, калі прыйшоў на лекцыю, я быў 
зьдзіўлены, калі на разьвітаньне яны закрычалі: “Сьцеражэм нацыю! ” 
Не чакаў, што традыцыя будзе моцная і без мяне. 

Версия (Масква), 2003, 15-21 сьнежня, № 48. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ФОТАФАКТ 

ВЯРТАНЬНЕ ПАТРЫЁТАЎ 
Мастак Алесь Пушкін вяртае зь нябыту  імёны забытых беларускіх патрыётаў. 
На працягу  2002 году  А.Пушкін правёў два пэрфомансы, мэта якіх — вяртаньне народу 

імёнаў кіраўнікоў беларускага антыбальшавіцкага Супраціву , а таксама іх рэабілітацыя. 
Мастаком была выканана сэрыя партрэтаў беларускіх партызанаў і вайскоўцаў пад  
агульнай назвай “Беларускі Рэзыстанс”. Першы пэрфоманс, які Алесь Пушкін праводзіў у 
Менску 3 ліпеня 2002 г., быў спынены міліцыяй, а мастак затрыманы. Другі пэрфоманс 
прайшоў у верасьні ў Слоніме. Перад адкрыцьцём выставы “Беларускі Рэзыстанс” у  
мясцовай бібліятэцы адбылася сустрэча Пушкіна са слонімцамі, а пасьля — шэсьце па 
цэнтры гораду  з партрэтамі маёра Ўсевалада Родзькі, генэрала Міхала Вітушкі, палкоўніка 
Івана Філістовіча ды іншых беларускіх патрыётаў. 
 


