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АСОБА

Сяргей Ёрш

Іван Раманчук — беларускі
партызанскі камандзір і
кіраўнік “Саюзу змаганьня за
незалежнасьць Беларусі”

Гісторыя кансьпірацыйнай вызвольнай арганізацыі “Саюз змаганьня за незалежнасьць Беларусі” 1946-1949 гг. яшчэ не напісаная. Існуе
шэраг публікацый, у якіх асьвятляецца яе дзейнасьць, але грунтоўнай
працы няма. І зрабіць яе без выкарыстаньня архіўных крыніцаў немагчыма.
Гэтая арганізацыя, у адрозьненьне ад моладзевага падпольля, мела сувязь з беларускім партызанскім рухам, таму яна займае
асаблівае месца ў гісторыі беларускага антыбальшавіцкага Супраціву.1
У дадзенай публікацыі мы, аднак, зьвернемся найперш да асобы Івана
(Янкі) Раманчука (“Ястраб”), партызанскага камандзіра і кіраўніка “Саюзу змаганьня за незалежнасьць Беларусі”. Пра яго дагэтуль было
напісана вельмі мала. Мы ж скарысталіся ўсімі даступнымі крыніцамі,
каб паспрабаваць аднавіць яго біяграфію, высьветліць, якімі матывамі
ён кіраваўся, ідучы на збройную барацьбу супраць бальшавікоў. Прызнаем, што публікацыя запозьненая. Каб яна зьявілася некалькі гадоў
таму, магчыма, не друкаваліся б бязглуздыя сьцьверджаньні, што Раманчук, нібыта, ня меў ніякай ідэалёгіі.2

Прайшоў шлях ад камуніста
да нацыяналіста
Першымі “дасьледчыкамі” жыцьця й дзейнасьці Івана Раманчука сталі супрацоўнікі МГБ-КГБ, якія яго арыштоўвалі, дапытвалі, а
пасьля апісвалі дзейнасьць “бандыта” ў спецыялізаваных выданьнях. У кнізе “Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал”3 яму даецца мінімальная характарыстыка: “Раманчук падчас нямецка-фашысцкай акупацыі Савецкай Беларусі зьяўляўся верхаводам нясьвіжскага аддзелу “Беларускай народнай самапомачы” і
агентам германскай выведкі”.4
Упершыню на гэта аўтарам была зьвернутая ўвага ў наступнай публікацыі: Ёрш
С. Па сьлядох “Чайкі” // Наша ніва, 1998, 28 верасьня, № 18.
2
Азарка Н. Крыж пакаяньня // Наша ніва, 2008, 15 траўня, № 18.
3
Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал. — Москва: Высшая
школа КГБ СССР, 1957.
4
Тамсама, б. 30-31.
1
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Супрацоўнік
КДБ Беларусі Ігар
Валахановіч ужо
не называе Раманчука “нямецкім
агентам”, але паранейшаму лічыць
яго кіраўнік ом
“бандгрупы”. 5
Вось якія
біяграфічныя
зьвесткі ён
Іван Раманчук падчас сьледзтва. Фота
публікуе ў сваз крымінальнай справы. Крыніца —
дакумэнтальны фільм АТН “Супрацьстаяньне” ё й м а н а г р а ф і і .
(2004 г.).
І в а н Ра м а н ч у к
нарадзіўся ў 1920
годзе ў вёсцы Баяры на Нясьвіжчыне. Падчас нямецкай акупацыі, з
лістапада 1941 г. да ліпеня 1942 г., ён працаваў настаўнікам пачатковай школы ў в. Еськавічы6, а пасьля перавёўся ў Нясьвіжскі раённы аддзел Беларускай народнай самапомачы на пасаду інспектара.
З паказаньняў Івана Раманчука, далучаных да яго крымінальнай
справы, якія, відавочна, “падправіў” сьледчы МГБ: “Враждебную Советскому Союзу работу я начал проводить в июне 1942 года. Я изменил Родине, вступил в антисоветскую националистическую организацию “Белорусская народная самопомощь” и работал в ней инструктором. Находясь на службе у немецких оккупантов и занимая руководящее положение в Несвижской районной организации
“БНС”, я проводил насильственное вовлечение граждан в организацию и выступал с докладами антисоветского содержания…”.7 У
канцы 1943 году Раманчук уладкаваўся на працу кіраўніком беларускага Народнага дому (“дому культуры”) ў Нясьвіжы, і заставаўся там
да сакавіка 1944-га.8 Што ён рабіў пасьля, да прыходу бальшавікоў,
не паведамляецца.
Вядома, што дзесьці раньняй вясной 1944 году9 Іван Раман5
Валаханович И. Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953
гг. — Минск: БГУ, 2002, б. 39.
6
І. Валахановіч памылкова піша “Ескевичи”. Гл.: Антисоветское подполье на
территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 37.
7
Погибли на боевом посту (по публикациям пресс-группы управления КГБ по г.
Минску и Минской области) // www.minsk-region.gov.by/data%5Cukgb%5Cizd-1.doc
8
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 37.
9
У адной з публікацый Ул. Кісель, верагодна, памылкова сьцьвярджаў, што
гэтая падзея адбылася ў пачатку лета 1944 г. Гл.: Кісель Ул. Сваю маладосць
мы прысвяцілі незалежнасці Беларусі // Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20 (297).
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чук разам зь іншымі беларускімі дзеячамі з БНС, грамадзянскай
адміністрацыі, паліцыі (Іван Калоша, Уладзімер Сянько, Аўдзей)
са зброяй у руках прыбег да нясьвіжскай турмы. Перад гэтым туды
прыйшлі навучэнцы нясьвіжскай настаўніцкай сэмінарыі патрабаваць вызваленьня арыштаваных немцамі настаўнікаў. Беларусы ня
толькі выратавалі моладзь, калі сталі паміж ёй і нямецкай аховай, але
і дамагліся вызваленьня настаўнікаў.10
Ёсьць зьвесткі, што Іван Раманчук праводзіў тэарэтычныя заняткі
па вайсковай падрыхтоўцы з нясьвіжскімі сэмінарыстамі. Сярод іншага,
яны вывучалі маршы, каманды на беларускай мове.11 Летам 1944 году
І. Раманчук зарэгістраваўся як настаўнік у Нясьвіжскім раённым аддзеле народнай адукацыі. Яго прызначылі загадчыкам школы ў вёску
Высокая Ліпа на Нясьвіжчыне.12 Уладзімер Кісель прыгадвае, што Іван
Раманчук быў на першай настаўніцкай канферэнцыі ў 1944 годзе, перад пачаткам навучальнага году. “Там мы сустрэліся, — успамінае
Кісель. — Ён мне трохі не падабаўся заносчывасьцю сваёй: усё ведае
і разумны такі…”.13 Аднак ужо праз тры тыдні Раманчук звольніўся, бо
даведаўся, што яго дзейнасьцю часоў нямецкай акупацыі зацікавіліся
савецкія карныя ворганы. У жніўні 1944 году Раманчук уладкаваўся на
працу цесьляра ў майстэрню Баранавіцкага чыгуначнага дэпо. НКГБ
адшукала яго і там, аднак Іван Раманчук здолеў пазьбегнуць арышту
і ў верасьні 1944 г. перайшоў на нелегальнае становішча.14
З “Анкеты арыштаванага”, складзенай у траўні 1949 г. у
Баранавічах, вынікае, што Іван Раманчук меў адукацыю 7 класаў,
быў беспартыйным, ня меў сям'і. Было пазначана, што ён паводле
адукацыі настаўнік, аднак на час арышту “пражываў на нелегальным
становішчы... бяз пэўных заняткаў”. Адзначана, што ён паходзіць “з
сялян”.15 Уладзімер Кісель успамінае, што Раманчук быў “настаўнікам
пачатковых класаў” і пачаў працаваць у школе “яшчэ пры першых
саветах”. Падчас нямецкай акупацыі Раманчук “скончыў Нясвіжскія
курсы” г. зн. Нясьвіжскую настаўніцкую сэмінарыю. Паводле Кісяля,
Іван Раманчук пры польскай уладзе быў камсамольцам і “вызнаваў
марксізм-ленінізм”.16 У інтэрвію аўтару гэтых радкоў у 1998 годзе Ул.
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
Тамсама.
12
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 37.
13
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
14
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 37.
15
Супрацьстаяньне. Дакумэнтальны фільм АТН, 2004 г. Аўтары — Ксенія
Бахарава, Ігар Валахановіч. Рэцэнзію на яго гл.: Ёрш С. Момант ісьціны //
Беларускі Рэзыстанс, 2005, № 1 (2), б. 114-116.
16
Кісель Ул. Свабода, годнасць — даражэй за жыццё // Ніколі болей. — Вільня:
“Наша Будучыня”, 2000, б. 85.
10
11
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Кісель гаварыў: “Раманчук пры немцах быў інструктарам БНС і яго
прыдзялілі да нашай сэмінарыі, каб дапамагаў маладым, апекаваўся
інтэрнатамі. Ён харчамі забясьпечваў. А саветы яго ў 1944 годзе
ўзялі на настаўніцкую работу… Ён пры Польшчы быў нават камсамольцам і пры першых саветах таксама быў настаўнікам пачатковай школы ў Баярах пад Нясьвіжам. Ён быў бальшавіцкага духу, але
як прыйшла нямецкая акупацыя і ён стаў адчуваць, што ён больш беларус, то ён працаваў дзеля Беларусі”.17 Такім чынам, вымалёўваецца
асоба чалавека ідэйнага. Падобныя трансфармацыі ідэалягічных
перакананьняў (ад камуніста да нацыяналіста) у той час перажыло
нямала дзеячоў беларускага нацыянальнага руху (найбольш яскравы прыклад — Юльян Саковіч, заходнебеларускі камуніст і шматгадовы вязень польскіх турмаў, які падчас нямецкай акупацыі стаў адным з лідэраў нацыянальнага антынацысцкага Супраціву).

Сыход у лес
Іван Раманчук ня быў ад пачатку апантаным прыхільнікам збройнай
барацьбы супраць савецкай улады. На гэты шлях яго падштурхнулі
дзеяньні савецкіх карных ворганаў, якія не далі яму спакойна жыць
ды выкладаць у школе.
Раманчук летам 1944-га не адступаў на Захад, як рабілі многія,
хто працаваў у той жа Беларускай Самапомачы. Ня стаў ён і хавацца. Відавочна, што Іван Раманчук не адчуваў за сабой ніякай віны. Ці
мог ён быць сябрам нейкай беларускай кансьпірацыйнай арганізацыі?
Безумоўна, мог. У БНС, асабліва ў яе рэгіянальных філіях было нямала
групаў беларускага нацыянальнага Супраціву. Але, калі б заставаўся
пад саветамі па заданьні, ня стаў бы жыць на легальным становішчы
ў сваіх жа мясьцінах.
Паводле сьведчаньня Пятра Рашэтніка, Іван Раманчук быў стрыечным братам афіцэра Беларускай Краёвай Абароны Сымона Раманчука. Апошні вярнуўся зь Нямеччыны ці Чэхіі ў Беларусь, нібыта, для
ўдзелу ў антыбальшавіцкай барацьбе, але летам-восеньню 1945-га
быў арыштаваны.18 “Мне ўдалося пазьбегнуць арышту, і, пачынаючы ад верасьня 1944 году да моманту майго арышту ў траўні 1949
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
Рашэтнік П. Сустрэчы на жыцьцёвым шляху // Беларускі Рэзыстанс, 2006, №
1 (3), б. 145. Пра С. Раманчука і яго няўдалыя ўцёкі зь менскай вязьніцы гл. у
наступных публікацыях: Вецер паразносіў нас па ўсіх краінах і кантынентах…
Успаміны Ўладзімера Сіўка, запісаныя ў Любчы Сяргеем Яршом у чэрвені 1996
году // Беларускі Рэзыстанс, 2010, № 2 (9), б. 17-19; Ул. Сіўко: І я мог быць у
Курапатах… Расшыфроўка інтэрвію, запісанага ў 2001 годзе // Тамсама, б. 37;
Архіў Галоўнага кіраўніцтва вайсковых спраў БЦР // Тамсама, б. 102-103.
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году, я знаходзіўся на нелегальным становішчы, хаваючыся ў лясах Нясьвіжскага раёну і ў знаёмых[,] сваякоў, — распавядаў Раманчук на адным з допытаў у турме МГБ. — Першы час я быў адзін,
але пасьля да мяне далучыліся яшчэ некалькі чалавек. Спачатку
мы жылі на сродкі родных і блізкіх нам людзей, але пасьля жыцьцё
прымусіла нас шукаць іншыя сродкі для існаваньня, у сувязі з чым
пачалі займацца рабункамі. Намі былі ўчыненыя шматлікія забойствы, якія зьдзяйсьняліся намі з мэтай абароны”.19 Апошнія словы
Раманчука вельмі важныя. Яны падкрэсьліваюць абраную ім тактыку
антыбальшавіцкай барацьбы — самаабарона, аж да пачатку вайны
Захаду з СССР.20 Раманчук неаднаразова вырываўся з аблогаў. А аднойчы ён быў нават затрыманы. Здарылася гэта верагодна восеньню
1945 году. У вёсцы Квачы (цэнтры сельсавету) ўчастковы міліцыянт
затрымаў Раманчука, але ня быў упэўнены, што гэта ён, бо той меў
дакумэнты на іншае прозьвішча. Таму ён зачыніў “нелегала” ў адным
з пакояў сельсавета, а сам на матацыкле паехаў у Нясьвіж (тэлефона ў сельсавеце не было).
“Раманчук тым часам дастаў ціхенька дубэльты (ужо былі
ўстаўленыя), праз акно — і ўцёк. Савецкія памагатыя не ўчулі, а можа
і чулі ды маўчалі”, — успамінае Ўладзімер Кісель.21 Калі ў Квачы прыехала опергрупа, Раманчук ужо быў далёка. Участковага арыштавалі,
ён атрымаў 10 гадоў лягероў за тое, што, нібыта, “знарок Раманчука
аднаго пакінуў, каб той уцёк”.22
Па зьбегу абставін, у той дзень у Квачоўскі сельсавет прыйшоў
Уладзімер Кісель, які працаваў у школе ў недалёкай Рудаўцы. Яго
дапытвалі супрацоўнікі МГБ у цывільным. “Мяне выклікалі: “Дзе
былі? Ці вы бачылі там арыштаванага?”. “Я не ведаю, я ў той пакой не заходзіў”… МГБісты дапыталі мяне, але не затрымлівалі”,
— успамінае Ўл. Кісель.23

Удзельнікі атраду Івана Раманчука
Склад атраду Раманчука на працягу 1946-1949 гг. зьмяняўся як у
выніку страт у перастрэлках з міліцыянтамі і супрацоўнікамі МГБ, так
і праз сыход некаторых людзей, якія спадзяваліся перахоўвацца самастойна, альбо зь іншых прычынаў. Ня маючы доступу да групавой
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 38.
Ул. Кісель у сваіх успамінах сьцьвярджае, што ў праграме “Саюза змаганьня за
незалежнасьць Беларусі” падкрэсьлівалася, што яны “супраць усялякага тэрору,
акрамя толькі выпадкаў самааброны”. Гл.: Ніколі болей, б. 86.
21
Тамсама, б. 85.
22
Тамсама.
23
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
19
20
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шматтомнай крымінальнай справы № 2068-с, якая захоўваецца ў Цэнтральным архіве КДБ Беларусі, нельга дакладна сказаць, колькі людзей прайшло праз гэты атрад. Верагодна, не менш за 25-30 чалавек.
Тая ж Н. Азарка піша, што Раманчук “кіраваў бандаю з шаснаццаці
чалавек”.24
Заўважым, што І. Валахановіч, які меў доступ да згаданай справы,
пра колькасны склад атрада Раманчука змаўчаў. Зь ягонай падачы
матэрыялу вынікае, што было там хіба толькі тры чалавекі, уключна
з камандзірам, а гэта не адпавядае сапраўднасьці.
З даступных нам публікацый і ўспамінаў вынікае, што атрад Раманчука папаўняўся тымі, у каго “зямля гарэла пад нагамі” г. зн. людзьмі,
якія перад пагрозай арышту пераходзілі на нелегальнае становішча.
Значна больш прыхільнікаў працягвалі легальна жыць у вёсках і мястэчках, не сьпяшаючыся папаўняць шэрагі “лясных братоў”. Менавіта
гэтыя людзі ня толькі зьбіралі для партызанаў патрэбныя зьвесткі, медыкаменты, вопратку і харчы, але і падбіралі людзей зь ліку тых, што
хаваліся. Вера і Яўген Касмовічы паўтары месяцы хавалі ў Гарадзеі
Баўдзея, якога шукалі МГБісты. Я. Касмовіч арганізаваў Баўдзею сустрэчу з І. Раманчуком, і той забраў яго ў лес.25 Пра Генадзя (у адным з інтэрвію яго называлі Яўгенам) Баўдзея вядома, што падчас
нямецкай акупацыі ён вучыўся ў Нясьвіжскай настаўніцкай сэмінарыі,
быў у беларускай афіцэрскай школе ў Менску, а пасьля адступленьня зь Беларусі патрапіў у дывізію Зіглінга. Пасьля вайны вярнуўся на
радзіму. Быў рэпрэсаваны, пакараньне адбываў у Казахстане. Пасьля
вызваленьня жыў у Баранавічах.26 У траўні 1947 году да атрада І. Раманчука далучыўся “нелегал” Мікола Дэмух, які ня быў “палітычным”.27
У тым жа 1947-м (верагодна, вясной) у атрад прыйшоў удзельнік ансамбля Рыгора Шырмы 32-гадовы Міхась Кожыч, які жыў у Горадні
і быў адным з лідэраў кансьпірацыйнага “Саюзу змаганьня за незалежнасьць Беларусі”. Ён адчуў, што ім зацікавіўся МГБ і перайшоў
на нелегальнае становішча.28 Аднак доўга ў лесе ён не прабыў, верагодна, ня мог вытрымаць цяжкіх умоваў партызаншчыны. 29 Ня мог
Наша ніва, 2008, 15 траўня, № 18.
Клыкоўская Ц. Саюз беларускай моладзі — вяртаньне з забыцьця. — Беласток:
Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2004; http://jivebelarus.net/history/newhistory/sbm-remember.html?page=7
26
Паведамленьне аўтару П. Рашэтніка ад 20 красавіка 1997 г.; Баханчык А.
Паважаная рэдакцыя! // Беларус, 1998, № 450, студзень.
27
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 38.
28
Пасьля зьнікненьня з Горадні М. Кожыча Ўладзімер Кісель сустрэўся з Рыгорам
Шырмам: “Я сказаў, што Міхась больш ня вернецца ў ансамбаль і растлумачыў
чаму. Рыгор Раманавіч сказаў мне такія словы: “Дарагія мае хлопчыкі. Вы
становіцеся на цяжкі і небясьпечны шлях. Я добра ведаю, што такое Савецкая
24
25
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Кожыч і вярнуцца ў Горадню, таму хаваўся на хутары бацькоў Кісяля
на Клеччыне.30
З вясны 1948 году ў атрадзе І. Раманчука знаходзіўся былы жаўнер
Беларускай Краёвай Абароны 24-гадовы Браніслаў Буко, ураджэнец
вёскі Макашы Нясьвіжскага раёну. У 1944 г., пасьля прыходу саветаў,
ён быў прызваны ў Войска Польскае, ваяваў на фронце супраць
фашыстаў. У 1946-м Буко дэмабілізаваўся і вярнуўся на Нясьвіжчыну.
Аднак у пачатку 1948 году МГБ пачаў цікавіцца яго службай у БКА, і
перад пагрозай арышту Браніслаў Буко сыйшоў у лес.31
Пра іншых партызанаў Раманчука, на жаль, інфармацыі няма.

Мікалай Дэмух — нясьвіжскі Робін Гуд
Нягледзячы на тое, што Іван Раманчук быў камандзірам атрада і знаходзіўся на нелегальным становішчы ад 1944 году,
Мікалай Дэмух, які сыйшоў у
лес толькі ў канцы 1946-га, быў
значна больш вядомай асобай
сярод насельніцтва.
Мікалай Дэмух нарадзіўся
ў 1920 годзе ў вёсцы Квачы
Нясьвіжскага раёну. У “Анкеце арыштаванага”, складзенай у турме МГБ у траўні 1949
году, пазначана, што ён меў
Мікола Дэмух падчас сьледзтва.
5 класаў адукацыі, працаваў
Фота з крымінальнай справы.
цесьляром, быў беспартыйКрыніца — дакумэнтальны фільм
ным. 32 У жніўні 1944 году М.
АТН “Супрацьстаяньне” (2004 г.).
Дэмуха прызвалі ў Чырвоную
Армію, ён ваяваў, быў паранены. Дэмабілізаваўся ў чэрвені 1945-га, вярнуўся ў сваю вёску, дзе
жыла жонка. У траўні 1946 г. міліцыянты знайшлі ў яго самагонны апаўлада і яе карныя ворганы. Але калі вы вырашылі ажыцьцяўляць адвечную
мару нашага народу, я вас на гэта дабраслаўляю”. Цытуецца паводле наступнай
публікацыі: Кісель Ул. Ён ня быў савецкім // Пагоня, 1997, № 5, 31 студзеня — 5
лютага.
29
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20.
30
Ніколі болей, б. 87.
31
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 39.
32
Супрацьстаяньне. Дакумэнтальны фільм АТН, 2004 г.
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рат, за што Дэмух быў пакараны 7 суткамі арышту ў КПЗ у Нясьвіжы.
У кастрычніку 1946 г. яму зноў стаў пагражаць арышт па старой справе. Па парадзе знаёмага міліцыянта Дэмух перайшоў на нелегальнае становішча. Да вясны 1947-га ён хаваўся ў схроне, які пабудаваў
каля сваёй хаты. У пачатку 1947 г. была арыштаваная жонка Дэмуха,
якую асудзілі на 6 месяцаў турмы. Толькі пасьля гэтага ён “вырашыў
сыйсьці ў лес і знайсьці такіх жа…, якія хаваюцца ад ворганаў Савецкай улады”.33 Першай ахвярай Мікалая Дэмуха стаў Аляксандар
Карпач. Спрабуючы зрабіць сабе дакумэнты для легалізацыі, Дэмух у лістападзе 1946-га дамаўляўся пра гэта са знаёмым старшынём Квачоўскага сельсавета Бабковым. Той абяцаў дапамагчы, але
сказаў, што “яму перашкаджае Карпач”. Да канца 1946-га М. Дэмух
забіў гэтага чалавека.34
“Дэмух быў, я б так сказаў, “блатны”, — гаварыў Уладзімер
Кісель. — Ён трымаўся асобна. Нічога не хацеў мець супольнага
з палітыкай. А Раманчук — наадварот… Дэмух хадзіў адзін. Нейкі
час быў увайшоў да Раманчука, а пасьля зноў быў адзін. Пагалоска
вялікая была пра Дэмуха. Усё, што рабіў Раманчук, сьпісвалі на Дэмуха”. 35
Можна сказаць, што гэта і пра Дэмуха сказана ў пратаколе паседжаньня бюро ЦК КП(б)Б ад 2 сьнежня 1947 году. Там адзначалася,
што “падрыўная работа… грабежніцкіх бандаў і крымінальна-злачынных
элемэнтаў… у шэрагу выпадкаў праводзіцца разам з нацыяналістычнымі
элемэнтамі і перарастае ў палітычныя акты”. 36 Акцыі Дэмуха,
накіраваныя супраць улады, якая яго “пакрыўдзіла”, былі помстай, але
часам яны сапраўды набывалі палітычны зьмест. Вось што ўспамінае
Ўладзімер Кісель: “У 48-м годзе меўся я ехаць на кастрычніцкія святы
дахаты. Але загуляўся, памятаю, на вечары і не паспеў на калужскі
цягнік. Прыйшлося ехаць праз Ліду. Лідскі цягнік прыйшоў на станцыю
Баранавічы-Таварныя, і я мусіў аўтобусам перабірацца на БаранавічыПалескія. А быў гэта ўжо святочны дзень. Цэнтральная плошча, дзе
Ленін стаяў, была ачэплена, звонку лініі ачаплення назбіралася зявакаў.
Аказалася, што Леніну ці то на руку, ці то на шыю нехта торбу з сенам павесіў, як жабраку. Дык натоўп чакаў, пакуль прыедуць пажарныя і здымуць тую торбу. І ўсе вырашылі, што гэта Дэмуха работа.
На ўсіх языках было гэтае імя. Калі мужыкі былі нечым незадаволеныя (я сам на свае вушы чуў), то казалі: “Ай, хай яго халера, пайду ў Дэмухарню”.37
Кісель сьцьвярджае, што Дэмух неаднаразова прыяжджаў
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 38-39.
Тамсама, б. 38.
35
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
36
НАРБ, ф. 4, в. 61, спр. 479, арк. 4.
37
Ніколі болей, б. 86-87.
33
34

10

АСОБА
у Баранавічы, часам зьмяняючы зьнешнасьць (напрыклад, наклейваў вусы).
“Разлічыцца ў рэстаране, паложыць цэтлік пад талерку:
“Хто тут пабываў, той Дэмуха відаў”, — піша Кісель.38 Дарэчы, падобныя запіскі пакідалі
і іншыя атаманы. Напрыклад, у
Валожынскім і Івянецкім раёнах
той жа Баранавіцкай вобласьці
дзейнічаў атрад Радзюка. “Ён
сьмелы быў, — успамінае Ян
Анкета арыштаванага
Вярбіцкі. — Прыйдзе на Івянцы
Міколы Дэмуха. Крыніца —
ў сталовай паесьці, запіску
дакумэнтальны фільм АТН
напіша, што “кушал Радзюк,
“Супрацьстаяньне” (2004 г.).
очень вкусно было”. І пайшоў”.39
Верагодна, ня ўсе акцыі, якія мясцовыя жыхары прыпісвалі “легендарнаму Дэмуху”, сапраўды выконваліся ім. Дэмух стаў пострахам для савецкіх уладаў у Баранавіцкай вобласьці: з аднаго боку
савецкія чыноўнікі і спецслужбісты бачылі ў кожнай антысавецкай
акцыі яго “руку”, зь іншага — антысаветчыкі часам маглі маскавацца “пад Дэмуха”.
Уладзімер Арлоў уключыў Міколу Дэмуха ў сваю кнігу “Імёны Свабоды”, параўноўваючы яго з Робін Гудам. Відаць, параўнаньне слушнае. Толькі да “імёнаў свабоды” ён, відавочна, не дацягвае…

Дзейнасьць атрада на працягу
1947-1949 гадоў
Як адзначае І. Валахановіч, “на працягу 1947-1949 гг. І. Раманчуком і ўдзельнікамі яго бандгрупы быў зьдзейсьнены шэраг тэрарыстычных актаў над партыйна-савецкімі супрацоўнікамі і
супрацоўнікамі ўнутраных спраў, а таксама шэраг абрабаваньняў
паштовых аддзяленьняў, крамаў, фінансавых агентаў”.40
Аналіз даступных зьвестак пра згаданыя акцыі паказвае, што,
сапраўды, у многіх выпадках Раманчук і яго людзі дзейнічалі з мэТамсама, б. 86.
Была вайна… З гісторыі антысавецкага ўзброенага супраціву. — Менск:
“Беларускі Рэзыстанс”, 2003, б. 6.
40
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 39.
38

39
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тай “самаабароны”, ратуючы сваё жыцьцё. Таксама партызаны часам “заступаліся” за сялянаў. Найбольш вядомы выпадак адбыўся ў
чэрвені 1947 году на Нясьвіжчыне. І. Валахановіч падае пра яго кароткую інфармацыю: І. Раманчук і М. Дэмух забілі старшыню Квачоўскага
сельсавета Івашку і памочніка ўпаўнаважанага Міністэрства нарыхтовак СССР па Нясьвіжскім раёне Шаўчэнку, паранілі ўпраўляючага
маслапрама Асулку. 41
А вось што піша пра тыя падзеі Уладзімер Кісель: “Начавалі аднойчы яны (партызаны Раманчука — СЁ) ў лесе, у гайку. Хутар называўся
Уша. Гаспадары там былі заможныя, але між імі гаспадарыла там з
горбай дзяцей і салдацкая ўдава. Гаспадарка ў яе была няважная: не
спраўлялася баба адна. А тады трэба было “кантынгент” здаваць —
падатак вялізны. І вось у той дзень якраз прыходзяць да яе міліцыянт
з фінагентам і забіраюць за нядоімкі карову. Тая ўдава давай плакаць і
лямантаваць. Хлопцы ў лесе ўстрывожыліся. Паслалі аднаго без зброі
ў выведку. Даведаўшыся ў чым справа, той хуценька вяртаецца да Раманчука і дакладвае. І вось тут душа ў гэтага сялянскага хлопца не
вытрымвае, і ён вырашае кароўку гэтую адбіць. Апярэдзілі яны тых
рабаўнікоў, зрабілі засаду і пачалі страляць. Нехта трапіў у фінагента.
Той упаў і выпусціў вяроўку. Кароўка скарыстала момант і ўцякла дадому. Так кароўку тую і не забралі, бо потым было ўжо зусім нязручна
яе забіраць. Тады і Міша Кожыч ужо быў у яго ў атрадзе, меў вінтоўку
і таксама страляў. Так па меншай меры гаварылі на судзе, хоць сам
Кожыч гэта і адмаўляў. Суддзя, з’едлівы гад, пакпіў:
— Так что, выходит, советская власть обижает солдатских вдов,
а вы их защищаете?
А Кожыч ды й адказвае: — Так, выходзіць так”.42
Паводле І. Валахановіча, у верасьні 1947 году Раманчук забіў
супрацоўніка Нясьвіжскага раённага аддзела МГБ Вягонскага і байца
зьнішчальнай групы Шапавала. У іх ён забраў аўтамат і стрэльбу.43 На
жаль, абставіны забойства нам невядомыя. Магчыма, гэта адбылося,
калі Раманчука спрабавалі захапіць у хаце яго бацькоў у вёсцы Баяры.
Як успамінае Ўл. Кісель, аднойчы Раманчук прыйшоў да бацькоў павячэраць і, відаць, хтосьці паведаміў пра гэта ў МГБ: “Раптам грукат
у дзверы: гэта міліцыя прыехала яго забіраць. Затушыўшы лямпу,
бацька выйшаў у сені і адчыніў дзверы. Сын прытаіўся за дзвярыма.
Уваліўшыся ў хату, міліцыянты пачалі крычаць, каб запалілі святло. Тым часам Раманчук выскачыў за парог, даў чаргу з аўтамата
на ўсякі выпадак па надворку і знік”.44 Кісель таксама распавядаў, што
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 39.
Ніколі болей, б. 86.
43
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 39.
41
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калі двое ўварваліся ў дом, трэцяга Раманчук забіў з аўтамата і ўцёк.45
Зноў жа, паводле І. Валахановіча, у кастрычніку 1947 году Раманчук і Дэмух забілі сакратара Квачоўскага сельсавета В. Жэрко,
абрабавалі фінагентаў Карапава і Косыч, завалодалі 154 тысячамі
рублёў.46 А ў студзені 1948 году, як піша І. Валахановіч, Іван Раманчук “па-зьверску” расправіўся з старэйшым оперупаўнаважаным
Нясьвіжскага раённага аддзела МГБ Баранавіцкай вобласьці лейтэнантам Іосіфам Гейсікам.47 Паводле афіцыйнай версіі, 18 студзеня
1948 году Гейсік аб’язджаў вёскі Ліпскага сельсавету, дзе, верагодна,
сустракаўся з агентурай МГБ. Адзін з агентаў паведаміў, што Раманчук хаваецца ў Баярах. Гейсік вырашыў не чакаць падтрымкі і ўзяць
Раманчука самастойна. З пісталетам у руках ён зайшоў у хату, дзе
мусіў быць “нелегал”, аднак з бакавога пакоя раздаўся стрэл. Цяжка
паранены лейтэнант упаў. Як сьцьвярджае прэс-служба ўпраўленьня
КДБ па г. Мінску і Мінскай вобласьці, Раманчук “па-зьверску дабіў нажом” параненага афіцэра МГБ: “На наступны дзень цела чэкіста
знайшлі каля суседняй вёскі Жанковічы. Эксперт налічыў на ім 26
нажавых ранаў”.48 У сьпісе загінулых супрацоўнікаў МГБ пазначана, што лейтэнант Іосіф Гейсік “загінуў у баю” 18 студзеня 1948 г. у
Нясьвіжскім раёне.49 Ён быў пахаваны на могілках у Нясьвіжы, адна
з гарадзкіх вуліц носіць яго імя. Удава Гейсіка, якая выхоўвала трох
дзяцей, атрымлівала пенсію за загінулага мужа.50
На жаль, дакладна невядома, ці не гэты выпадак апісвае ў сваіх
успамінах Ул. Кісель. Ён піша, што аднойчы Раманчука “аблажылі ў
адной вёсцы, але не ведалі, у якой хаце ён знаходзіцца”. Атаман залез на гарышча, зацягнуў наверх драбіну і затаіўся. “Аднак кагэбэшнік
знайшоў нейкі спосаб узлезці наверх, — піша Кісель. — Раманчук яго
там ужо чакаў: аглушыў, забраў зброю, выпатрашыў кішэні і знайшоў
спіс кагэбісцкіх даносчыкаў. Той кагэбіст быў, відаць, новенькі і не
ведаў асабіста ўсіх сваіх агентаў, таму і мусіў узяць з сабою спіс. Па
Ніколі болей, б. 87.
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
46
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 39.
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Тамсама.
48
Пресс-служба управления КГБ по городу Минску и Минской области. Ценой
собственной жизни // Беларус-МТЗ обозрение, 2009, 5 сьнежня; http://www.
belarus-mtz.by/?page_id=2 ; Погибли на боевом посту (по публикациям прессгруппы управления КГБ по г.Минску и Минской области) // www.minsk-region.
gov.by/data%5Cukgb%5Cizd-1.doc
49
Память в сердце стучит… : биографический справочник. — Минск: Литература
и Искусство, 2009, б. 177.
50
Погибли на боевом посту (по публикациям пресс-группы управления КГБ по
г.Минску и Минской области) // www.minsk-region.gov.by/data%5Cukgb%5Cizd-1.doc
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гэтым спісе Раманчук наведаў тых паведамляльнікаў і пагутарыў
з імі. Тым не засталося нічога іншага, як рабіць гэтакую ж подлую
працу і для Раманчука. Таму яго доўга не маглі злавіць”.51
Восеньню 1948 году Раманчук, Дэмух і Буко зьдзейсьнілі ўзброеныя
абрабаваньні крамаў у вёсках Задвеева і Хвоева, а таксама фінагентаў
Матоўскага і Чабатарэнка. Агулам іх здабыча ў таварах і грошах была
ацэненая ў 24 тысячы рублёў. У студзені 1949 г. Раманчук і Буко забілі
дэпутата сельсавета в. Залюбічы (верагодна, Гарадзішчанскі раён, цяпер — Баранавіцкі раён Брэсцкай вобл.) М. Томаша. 52
Таксама ёсьць зьвесткі, што “бандай Дэмуха” быў забіты лейтэнант міліцыі Ўладзімер Мысьлівец (праўда, пра гэты выпадак ня
згадвае І. Валахановіч). Як піша А. Панамароў, былы савецкі партызан Мысьлівец ад лютага 1949 году быў участковым міліцыянтам
у Сталавіцкім, Вальнянскім і Паланецкім сельсаветах былога
Гарадзішчанскага раёну (цяпер Баранавіцкі раён). 20 лютага 1949-га ён
разам з працаўнікамі ваенкамату паехаў на хутар Бартнікі, каб “атрымаць новыя зьвесткі пра дзеючую ў раёне банду Дэмаха”. Калі яны
знаходзіліся ў доме сакратара сельсавета, на вуліцы пачуліся стрэлы. Лейтэнант Мысьлівец выбег з хаты і адразу ж атрымаў кулю ў левае плячо. “Лясныя браты” яго абшукалі, забралі зброю, дакумэнты,
вопратку і сыйшлі. Працаўнікі ж ваенкамату ўвесь гэты час сядзелі ў
доме і нават не спрабавалі дапамагчы таварышу. Мысьлівец памёр
ад атрыманага цяжкага раненьня 7 сакавіка 1949 году. Яго пахавалі
ў гарадзкім пасёлку Гарадзішча, адна з вуліц якога носіць яго імя.53
Яшчэ пра адну акцыю піша Н. Азарка: “Дэмух з галаварэзамі
наважыўся пры канцы свае шалёнае эпапеі (1949 год) “прыйсьці”
ў Квачоўскі сельсавет падчас сходу актывістаў пад кіраўніцтвам
намесьніка старшыні райвыканкаму Бірукова… Была жорсткая
разьня, падчас якой Дэмуха падстрэлілі”.54 Чуткі пра збройныя акцыі
партызанаў Раманчука і Дэмуха даходзілі да Горадні. Верагодна,
Кісель і яго сябры меркавалі, што ўся справа ў Дэмуху і калі таго ня
стане, дык спыняцца і забойствы. “Я, між іншым, ездзіў у 48-м годзе
туды, каб угаварыць Дэмуха зысці з той мясцовасці, — успамінае
Кісель. — Можа, і прыціхла б усё, і мы змаглі б ацалець. Бо Раманчук забойстваў не рабіў…”.55 Як мы ўжо ведаем, гэта не адпавядае
сапраўднасьці. Што да “місіі” Кісяля, дык пра яе вынікі ён, на жаль,
успамінаў не пакінуў.
Ніколі болей, б. 87.
Антисоветское подполье на территории Беларуси в 1944 — 1953 гг., б. 39.
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Неаднаразова Івану Раманчуку і яго партызанам удавалася
сыходзіць з аблогаў. Асабліва “няўлоўным” быў Дэмух. Вось што распавядае пра яго тактыку выхаду з аблогі Ўладзімер Кісель: “Акружаць
яго ноччу пасля чарговага даносу, а ён усё роўна выслізне. Вопытны быў ваяка. Калі які-небудзь кагэбіст ці міліцыянт ноччу ў коле
акружэння курыць, то здалёк відаць агеньчык цыгаркі: то ўніз, то
ўверх. І вось калі агеньчык падняўся, Дэмух на яго страляе, і куля
трапляе дакладна ў лоб. Той без гуку падае мёртвым. Тады Дэмух
ідзе на тое месца і без перашкод выходзіць з кола”.56 Пазьней чэкісты
даведаліся пра гэта і ўжо больш не палілі ў аблогах. 57
Аднойчы быў заблакаваны зьнішчальным батальёнам увесь атрад
Раманчука. Частка партызанаў загінула ў баю, частка патрапіла ў палон, сам Іван Раманчук, паранены, здолеў вырвацца з акружэньня.
Ён залечваў раны і хаваўся ў сваіх сваякоў у вёсцы Баяры.58 Пазьней “Ястраб” зноў зьбярэ групу людзей і ў аператыўных дакумэнтах
МГБ будзе адзначана, што “банда” аднавіла сваю дзейнасьць. Як
пісалі аўтары кнігі “Белорусские буржуазные националисты. Учебный
материал”, “пры разгромах банды Раманчуку ўдавалася схавацца;
разам з ацалелымі саўдзельнікамі ён аднаўляў нацыяналістычную
арганізацыю і банду”. 59

Кансьпірацыйны “Саюз змаганьня за
незалежнасьць Беларусі”
Іван Раманчук на сьледзтве, нібыта, засьведчыў, што “стварэньне нацыяналістычнай арганізацыі ён распачаў пасьля выгнаньня нямецка-фашысцкіх захопнікаў зь Беларусі”.60 Аднак, як піша І.
Валахановіч, Раманчук не прызнаў свайго ўдзелу ў стварэньні падпольнай арганізацыі.61 Тым ня менш, абвінавачаньне было ўключана
ў прысуд Ваеннага трыбунала войск МВД Беларускай акругі ад 17
лістапада 1949 г.62
У кнізе “Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал” чытаем: “Агентурным і сьледчым шляхам устаноўлена, што
Ніколі болей, б. 86.
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арганізацыя, якая мела назву “Саюз змаганьня за вызваленьне Беларусі”, створаная Раманчуком у 1945 годзе з мэтай
вядзеньня актыўнай узброенай барацьбы супраць Савецкай улады, зьвяржэньня яе і ўтварэньня “незалежнай” буржуазнай беларускай дзяржавы. У гэтую варожую арганізацыю прыцягваліся ўдзельнікі
існаваўшых у перыяд нямецка-фашысцкай
акупацыі нацыяналістычных арганізацый
— “Беларускай народнай самапомачы”, “Саюза беларускай моладзі”, карнікаў з “Беларускай краёвай абароны” і т. п. Спрабуючы сарваць праводзімыя Камуністычнай
партыяй і Савецкім урадам мерапрыемствы па далейшым сацыялістычным Уладзімер Кісель, 1949 г.
будаўніцтве, удзельнікі нацыяналістычнай
арганізацыі зьдзяйсьнялі тэрарыстычныя акты супраць партыйных, савецкіх працаўнікоў і мясцовага актыву”. 63
Магчыма, і сапраўды ідэя стварэньня кансьпірацыйнай арганізацыі
зьявілася ў Івана Раманчука яшчэ ў 1945 годзе. Аднак яе арганізацыйнае
афармленьне, падрыхтоўка праграмных дакумэнтаў адбыліся летам
1946 году.
Адным з найбліжэйшых памочнікаў Раманчука ў стварэньні “Саюза
змаганьня за незалежнасьць Беларусі” быў Міхась Кожыч, былы выкладчык сьпеваў Нясьвіжскай настаўніцкай сэмінарыі, які пасьля вайны жыў у Горадні, працаваў у ансамблі Рыгора Шырмы. Менавіта ён
і зьбіраў удзельнікаў першага пасяджэньня арганізацыі ў жніўні 1946
году на хутары Сацкая Ліпа пад Нясьвіжам.
Паводле ўспамінаў Ул. Кісяля, тады сабраліся шэсьць чалавек, а
сярод іх Кісель, Іван Раманчук, Міхась Кожыч, Леакадзія Яроцкая (нявеста Раманчука), Алена Чурыла (студэнтка з Горадні).64
“Мы завялі гаворку пра тое, што неўзабаве зноў можа пачацца вайна (Чэрчыль ужо сказаў у Фултане сваю знакамітую прамову) і беларусы павінны быць падрыхтаваны, каб на гэты раз не
стаць безабароннымі ахвярамі прыблудаў, ласых да нашай зямлі, —
успамінае Кісель. — Было вырашана стварыць арганізацыю, якая б
у выпадку вайны выступіла ў абарону нашага народу і незалежнасці
Радзімы. Мы распрацавалі праграму і далі назву арганізацыі — Саюз
Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал, б. 32.
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20; Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае
аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
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змагання за незалежнасць Беларусі. Па маёй прапанове ў праграму быў унесены пункт, згодна з якім у незалежнай Беларусі павінны
былі быць распушчаны калгасы і зямля перадавалася ва ўласнасць
сялянаў. Усе падпісаліся пад праграмай псеўданімамі. Я стаў “Расой”, а “чалавек з лесу” падпісаўся “Ястраб”…”.65
У іншай публікацыі Ўладзімер Кісель сьведчыць, што “праграму напісаў сам Раманчук”, а яны яе толькі “абмяркоўвалі”.66 Сярод
іншага ў праграме быў пункт аб выдзяленьні большых надзелаў зямлі
ўдзельнікам змаганьня за незалежнасьць Беларусі. Таксама ў ёй гаварылася пра адмаўленьне тэрору і ўжыцьцё зброі толькі для самаабароны. 67
У інтэрвію аўтару гэтых радкоў Кісель пацьвердзіў, што чарнавікі
праграмы і статуту былі ўжо гатовыя да пасяджэньня. На нарадзе іх
мусілі дапрацаваць, а таксама вызначыцца з назвай арганізацыі. Раманчук запісваў усе заўвагі і прапановы, так і паўстаў канчатковы варыянт дакумэнтаў.68
Паводле кнігі “Белорусские буржуазные националисты. Учебный
материал”, праграма “ставіла перад арганізацыяй наступныя практычныя задачы: вярбоўка асобаў, варожа настроеных да Савецкай
улады, збор зброі і боепрыпасаў, вядзеньне сярод насельніцтва антысавецкай агітацыі”.69
“Саюз змаганьня за незалежнасьць Беларусі” складаўся з “пяцёрак”. Толькі кіраўнік гэтай суполкі меў выхад на кіраўніцтва арганізацыі.
Сябры “пяцёркі” маглі ствараць свае групы і толькі яны ведалі пра іх.
“Задача кожнага была стварыць сваю суполку і стаць яе кіраўніком”,
— успамінае Кісель. 70 “І так па прынцыпе “перавёрнутай піраміды”
арганізацыя павінна была ахапіць усю Беларусь і чакаць адпаведнага
часу, каб пачаць дзейнічаць”, — сьведчыць Ул. Кісель.71 Вядома, што
ўдзельнікі нарады на хутары Сацкая Ліпа ўвайшлі ў “пяцёрку” М. Кожыча (“гарадзенскую”). Групы таксама зьявіліся ў Нясьвіжскім, Клецкім і
Стаўбцоўскім раёнах. Той жа Кісель стварыў два зьвяны ў Нясьвіжскім
і Клецкім раёнах. Спроба стварыць “пяцёрку” ў Менску скончылася
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20. Ёсьць зьвесткі, што назву арганізацыі
прапанаваў І. Раманчук. Гл.: Белорусские буржуазные националисты. Учебный
материал, б. 32.
66
Ніколі болей, б. 86.
67
Тамсама.
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Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
69
Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал, б. 32.
70
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20.
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65

17

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС
правалам, бо МГБ укараніла туды свайго правакатара Касіля. 72
У былых Мірскім і Гарадзішчанскім раёнах Баранавіцкай вобласьці
(цяпер адпаведна Карэліцкі раён Гродзенскай вобласьці і Баранавіцкі
раён Брэсцкай вобласьці) групу стварыў Мацей Рожнеў (Ражнёў), які,
верагодна, уваходзіў у “пяцёрку” Яўгена Касмовіча з Гарадзеі. Рожнеў
быў 1922 году нараджэньня, жыў у вёсцы Вялікая Мядзвядка (цяпер
— Карэліцкі раён). У 1944 г. быў у афіцэрскай школе БКА ў Менску.
Падчас адступленьня, у Вільні трапіў пад савецкую бамбёжку, страціў
нагу: “Сябру Ражнёва так моцна раніла, што хацеў з свае вінтоўкі
застрэліцца, а як вінтоўку адабралі, дык усё прасіў, каб дастрэлілі.
Нага амаль адарваная, грудзі й рукі зусім пасечаныя”.73 Пасьля вайны вярнуўся зь Нямеччыны, як рэпатрыянт. Працаваў настаўнікам
у школе ў вёсцы Паланэчка (цяпер — Баранавіцкі раён). Рожнеў
дапамагаў партызанам Раманчука, прынамсі, здабываў для іх медыкаменты.74 Пра дзейнасьць арганізацыі вядома мала. Уладзімер
Кісель піша, што сіламі “пяцёркі” Міхася Кожыча на пішучай машынцы з лацінскім шрыфтом (яе купілі ў камісійнай краме) у Горадні былі
надрукаваныя “некалькі відаў улётак з заклікамі супраць калгасаў”.
Іх Кісель раскідаў з вакна вагона цягніка, калі ехаў з Горадні дахаты.75
У інтэрвію аўтару Ўл. Кісель удакладніў, што гэта была “супрацькалгасная адозва да беларускага народу”.76 Аўтарам тэксту улётак быў
кіраўнік арганізацыі Іван Раманчук.77
Як можна меркаваць, у склад “Саюзу змаганьня за незалежнасьць
Беларусі” ўваходзіла да 100 чалавек. Як сьцьвярджаў Уладзімер
Кісель, “шмат сяброў, дзякуючы нашай канспіратыўнай сістэме, засталося на волі”.78 Паводле І. Валахановіча, МГБ было вядома больш
за 40 прозьвішчаў сябраў арганізацыі. 79
Аднак пра “свае” зьвёны змаўчаў на сьледзтве Ўл. Кісель, як і І.
Раманчук. Верагодна, не раскрылі сваіх “пяцёрак” і некаторыя іншыя.

Тамсама.
Вініцкі А. Матар’ялы да гісторыі беларускай эміграцыі ў Нямеччыне ў 1939
— 1951 гадох. — Менск: “Тэхналогія”, 1994, б. 54.
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Паведамленьне аўтару Пятра Рашэтніка ад 20 красавіка 1997 г.; Паведамленьне
аўтару Аляксандра Доўбіка ад красавіка 2001 г.; http://www.marakou.by/by/davedniki/repres_nastaunik/tom-iv-kniga-ii?id=24898
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Праз праваслаўнага сьвятара Раманчук
мог знаёміцца з беларускім
партызанскім друкам
Ці мог мець Іван Раманчук сувязь зь іншымі падпольнымі
арганізацыямі ці партызанскімі атрадамі? Безумоўна, мог. На нелегальным становішчы ён знаходзіўся амаль пяць гадоў, за гэты час маглі
зьявіцца падобныя кантакты. Той жа Кісель успамінаў, што Раманчук
“кудысці адсылаў яе [праграму] ўдакладняць”. 80 Верагодна, сувязь
з беларускім антысавецкім Супрацівам (арганізацыя маёра Міхала
Вітушкі) Іван Раманчук трымаў праз праваслаўнага сьвятара Мацьвея
Крыцука (1892 — 1950). Ён быў удзельнікам беларускіх вайсковых фармацый 1917-1920 гг., падчас нямецкай акупацыі кантактаваў з Беларускай Незалежніцкай Партыяй, сустракаўся зь яе кіраўніком Усеваладам Родзькам, пасьля вайны меў кантакты з беларускім партызанскім
рухам. З 1932-га і да свайго арышту ў 1950 годзе а. Крыцук быў настаяцелем прыходу ў вёсцы Вялікая Лысіца на Нясьвіжчыне.81
У матэрыялах крымінальнай справы М. Крыцука, якая захоўваецца
ў Цэнтральным архіве ФСБ Расеі, згадваюцца яго кантакты з сябрамі
“Саюзу змаганьня за незалежнасьць Беларусі”. У яго нейкі час
перахоўваўся кіраўнік арганізацыі і партызанскі камандзір Іван Раманчук. 82 Таксама а. Крыцук сустракаўся з Генадзем Казаком, кіраўніком
“Саюзу вызваленьня Беларусі” з цэнтрам у Наваградку, які “браў і
прыносіў яму друкаваныя і рукапісныя матэрыялы антысавецкага характару”.83
Атрымліваецца, што а. М. Крыцук выконваў ролю “буфера” — ён
абменьваўся інфармацыяй з кіраўнікамі беларускіх падпольных групаў,
якія ня мелі наўпроставага выхаду на арганізацыю М. Вітушкі (альбо і
зусім ня ведалі пра яе). Падчас арышту 28 ліпеня 1950 г. у а. Крыцука
знайшлі “158 асобнікаў антысавецкай і рэлігійнай літаратуры”. Сярод іх былі падпольныя беларускія выданьні “Вольны селянін”, “Партызан”, “Наш весьнік”, “Вызваліцелі?” ды іншыя. Яго расстралялі 21
лістапада 1950 году. 84
Такім чынам, Іван Раманчук на працягу некалькіх гадоў мог
знаёміцца з беларускім партызанскім друкам. Праграму ён узгадняў
Ніколі болей, б. 85.
Горбік С., Катавіцкая А. На службе Богу і Беларусі. Малавядомыя старонкі
Беларускага Супраціву 1939-1952 гадоў // Беларускі Рэзыстанс, 2007, № 1(4),
б. 45-46.
82
Тамсама, б. 46.
83
Тамсама.
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Тамсама.
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альбо з а. Крыцуком, альбо сьвятар перасылаў яе камусьці далей па
падпольным ланцугу.
Варта адзначыць, што ў канцы 1940-х актыўна дзейнічала ў
Стаўбцоўскім раёне партызанская група Барана. “Дзёрзкі і рызыкоўны
Баран трымаў у напружанні ўвесь Стаўпецкі раён, ды і Нясвіжскі таксама”, — успамінае Ўладзімер Мархель.85 Зусім магчыма, што Раманчук і Дэмух сустракаліся з Бараном.

Арышты патаемнікаў
Верагодна, выхад МГБ на сябраў “Саюзу змаганьня за незалежнасьць Беларусі” адбыўся па двух накірунках: правал менскай суполкі
і арышт Міхася Кожыча. На жаль, даты гэтых падзеяў нам невядомыя.
Можна меркаваць, што Кожыч мог быць арыштаваны ў 1948 годзе. “Яго
страшэнна катавалі ў Баранавіцкай турме, — успамінае Ўладзімер
Кісель. — Міхась доўга трымаўся, спрабаваў пакончыць жыццё самагубствам, але ўрэшце не вытрымаў пакутаў”.86
Кожыч быў вымушаны назваць склад сваёй “пяцёркі”: Уладзімера
Кісяля, Галіну Генаш, Алену Чурылу, Леакадзію і Казімера Яроцкіх.
“Аднак самаго яго выпусцілі, хацелі зрабіць прыманкай для Раманчука”, — піша Кісель. 87 “Прыманка”, аднак, не спрацавала, і Кожыча
зноў кінулі ў турму.
Арышты падпольнікаў прайшлі ў студзені-лютым 1949-га. 11 студзеня 1949 году быў арыштаваны 27-гадовы Мацей Рожнеў. 88
12 студзеня ў Гарадзеі прыйшлі па 27-гадовага Яўгена Касмовіча,89
а 15 студзеня арыштавалі яго цяжарную жонку 21-гадовую Веру
Касмовіч. 90
21 студзеня супрацоўнікі МГБ схапілі 21-гадовага Генадзя Баўдзея.91
31 студзеня, праўдападобна, у Нясьвіжы арыштавалі 25-гадовую
Леакадзію Яроцкую.92
25 лютага 1949 году ў Горадні арыштавалі 27-гадовага Ўладзімера
Кісяля.93 28 лютага была арыштаваная 26-гадовая Галіна Генаш (буМархель Ул. Працэнты памяці // Тэрмапілы (Беласток), 2007, № 11, б. 39.
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20.
87
Ніколі болей, б. 85-86.
88
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дучая жонка Кісяля).94
Арыштаваных у Гродне адразу ж везьлі ў Менск, у “амэрыканку”.
Туды ж пазьней перавезьлі тых, хто патрапіў у баранавіцкае “Крывое кола”. У арыштаваных выбівалі ня толькі прозьвішчы сябраў
арганізацыі, месцы перахоўваньня “банды” Раманчука, але і “доўга
катавалі, дапытваючыся пра зброю”. 95
Дасьледчыкі з КГБ пісалі, што ў арыштаваных была забраная
“вялікая колькасьць зброі, боепрыпасаў і антысавецкіх дакумэнтаў”.96
Але гэта было відавочнае перабольшваньне рэальнай “здабычы”.
Ці не галоўным доказам “злачынства” беларускіх патрыётаў была
пішучая машынка, на якой вырабляліся ўлёткі. Адшукаць праграмныя дакумэнты супрацоўнікі МГБ ня здолелі і ведалі пра іх зьмест
толькі з паказаньняў арыштаваных, найперш Кожыча. Рукапісныя
праграма і статут “Саюза змаганьня за незалежнасьць Беларусі”
(арыгіналы дакумэнтаў) былі спаленыя яшчэ восеньню 1946-га ў
Горадні. Дзяўчаты-сяброўкі арганізацыі атрымалі іх для рэдагаваньня і перадруку на машынцы. Аднак, паддаўшыся паніцы, пабачыўшы
праз вакно міліцыянта, дзяўчаты кінулі паперы ў печку і спалілі.97 Ці
меў Раманчук копію статута і праграмы, невядома. Магчыма, што
зьнішчаныя асобнікі, сапраўды, былі адзінымі.
Першай была асуджаная Вера Касмовіч, якая ў зьняволеньні
нарадзіла дачку.
31 траўня 1949 году Трыбунал войскаў МВД Беларускай вайсковай
акругі асудзіў яе “за сувязь з антысавецкай арганізацыяй” на 10 гадоў
“папраўча-працоўных лягероў” і на 5 гадоў “пазбаўленьня правоў”.98
“Я вельмі моцна чакала суда пасьля допытаў, — успамінае Вера
Касмовіч. — Не таму, каб мяне судзілі скарэй — мне вельмі моцна хацелася сустрэцца з усімі, асабліва з мужам. Каб муж пабачыў дачушку, зь
якой на руках мяне судзілі — ёй было 18 дзён ад роду; каб ён убачыў, што
я не скарылася, што мужна перанесла ўсе допыты ў стане цяжарнасьці.
Група пад час суда вяла сябе з поўным гонарам, і пасьля суда грымелі
ўсе сьцены “амэрыканкі” ад перастуку і паведамленьняў, што судзілі
такіх патрыётаў.
Мяне, на жаль, судзілі адну. Я сядзела ў гэтай клетцы з дачуркай
на руках і вачэй не адводзіла ад дзьвярэй, думала вось-вось прывядуць
астатніх, тых, каго я так прагну бачыць. Але замест іх увайшлі судзьдзі
http://www.marakou.by/by/davedniki/repres_nastaunik/tom-iv-kniga-i?id=23526
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20.
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з ваеннага трыбуналу. Сказалі мне: “Устаць. Суд ідзе”. Я ўстала.
Я ня чула вырака, які яны мне чыталі, я нічога ня чула, чуць ня
выпусьціла дачурку з рук — чаму мяне судзяць адну? І калі мне далі
апошняе слова, я нічога не сказала, толькі спытала: “Чаму мяне судзяць адну?” Мне на гэта ніхто нічога не адказаў, а сказалі “Устаць!”,
тут жа штыкі наставілі і павялі мяне ў “чорны воран”. 99
Суд па справе “Саюза змаганьня за вызваленьне Беларусі”
праходзіў 15-17 чэрвеня (па іншых зьвестках, 16-17 чэрвеня) 1949
году ў Менску. Трыбунал войскаў МВД Беларускай вайсковай акругі
асудзіў 17 патаемнікаў да 25 гадоў “папраўча-працоўных лягероў”
з канфіскацыяй маёмасьці і 5 гадоў “пазбаўленьня правоў”. Іх
абвінавацілі найперш ва “ўдзеле ў антысавецкай тэрарыстычнай
арганізацыі”.
Паводле Кісяля, з ліку тых 17-ці чалавек ён ведаў толькі 5-6 чалавек. Ён прыгадвае эмацыйную прамову ў судзе 19-гадовай студэнткі
менскага фізкультурнага інстытута, якая, верагодна, была сяброўкай
менскай суполкі.100
Уладзімер Кісель успамінае: “Мы разумелі, што ад прыгавору
нам ужо ўсё роўна не адбіцца і вялі сябе дзёрзка, з выклікам. Трыбунал засядаў недзе на ўскраіне. Туды нас вазілі з “амерыканкі” ў “варанку” праз увесь Менск. Па дарозе мы спявалі песні: “Мы выйдзем
шчыльнымі радамі”, “Пагоню”, “Мы бойкая моладзь”… У сваім апошнім
слове я сказаў: “За сваё жыццё я нікога не забіў, не абрабаваў, нават
не аблаяў. Я проста люблю сваю Радзіму. Люблю дзякуючы Купале, Коласу, Багдановічу. Дык судзіце мяне за гэта — спагады не прашу”.101
Дарэчы, як сьцьвярджае Ўл. Кісель, у менскай “амэрыканцы” ён
“перастукваўся” з паэткай Ларысай Геніюш. “Я сядзеў у 9-й камеры, а
побач, у 8-й ці 10-й, знаходзілася Ларыса Геніюш, — успамінае Кісель.
— Мы перастукваліся. Яна вельмі ўзрушылася, калі даведалася, за
што нас судзяць, жадала нам вытрымкі і шчасця”.102
У сваіх успамінах Геніюш, аднак, згадае не пра гэты эпізод, а
пра іншы. Як яна піша, у берасьцейскай турме была камера, у якой
знаходзіліся жанчыны “з групы Дэмаха і Раманчука”. “Гэта сувязныя,
далі ім па 90, па 100 гадоў пакараньня, — піша Ларыса Геніюш. — Бярэцца найвышэйшая кара з усіх разам узятых іншых, дык ім па 25
гадоў, як і нам”.103
Галасы стагодзьдзя. Мінулы век у памяці сучасьнікаў // http://archive.svaboda.
org/halasy/kasmovic.html
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Апошняя ліквідацыя атрада
Існуюць розныя версіі наконт таго, як быў разьбіты атрад Раманчука ў 1949 годзе. Паводле Ўл. Кісяля, Раманчука і сем партызанаў
акружылі на хутары ў Нясьвіжскім раёне. “Пасьля зацятага бою чатыры хлопца застрэліліся. Трое, у тым ліку Раманчук, былі паранены і патрапілі ў лапы чэкістаў”, — піша Кісель.104 У іншай публікацыі
Кісель падае яшчэ адну версію: “Нарэшце аблажылі ўсю яго групу
ў адной вёсцы. Гаспадар, у якога яны спыніліся, выдаў іх. Раманчук быў у хаце, група была ў гумне. Зацята адстрэльваліся яны.
Урэшце чалавек пяць здаліся, астатнія застрэліліся самі. Раманчук
вырваўся-такі з хаты і пабег. Кагэбісты мелі загад злавіць Раманчука жывым, таму яны стралялі так, каб не забіць яго. Прастрэлілі
толькі сцягно. Ён упаў, і на яго наваліліся. Вылечылі потым у Мінску
ў турэмнай бальніцы”.105
Кісель памыляецца, калі называе датай апошняга бою лета 1949-га.
Насамрэч, адбылося гэта ў траўні. Пра гэта двойчы ў сваёй манаграфіі
піша І. Валахановіч, такую дату называе і Раманчук.106 Ён адзначае,
што Раманчук “пры аказаньні ўзброенага супраціву супрацоўнікам
МГБ БССР быў паранены і арыштаваны”.107 Паводле Валахановіча,
у траўні 1949 г. былі арыштаваныя таксама Мікалай Дэмух і Браніслаў
Буко.108 Аднак месца затрыманьня не паведамляецца. У выданьні “Погибли на боевом посту” адзначаецца, што “Раманчука затрымалі ў
траўні 1949 году на хутары ў Гарадзішчанскім раёне”. 109
Цяпер гэта Баранавіцкі раён. На карысць гэтай версіі сьведчыць і ўрывак з спецыялізаванага выданьня КГБ СССР, у якім згадваецца вёска Залюбічы (праўда, яе назва магла быць прыведзеная
аўтарамі адвольна), якая была ў Гарадзішчанскім раёне, а цяпер — у
Баранавіцкім.
Падрабязна пра ліквідацыю атрада Раманчука напісана ў кнізе
“Белорусские буржуазные националисты. Учебный материал”. У пачатку 1949 году МГБ завербавала агента “Сакалова” (верагодна гэты
і многія іншыя сапраўдныя псеўданімы, прозьвішчы, назвы населеных пунктаў у згаданай кнізе былі зьмененыя). Паводле агентурных
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матэрыялаў, сваякі яго жонкі былі зьвязаныя з Іванам Раманчуком.
“Сакалоў” “у працэсе вярбоўкі” распавёў чэкістам, што партызаны Раманчука часта прыходзяць на хутар яго цесьця Грыбцэвіча ў вёсцы
Асінаўка. Грыбцэвіч і яго жонка ня толькі зьбіралі харчы для людзей
Раманчука, але і “зьвесткі”. “Сакалоў” таксама распавёў “пра сувязі з
Раманчуком і іншых членаў сям’і Грыбцэвіча, у тым ліку сваёй жонкі”.
Ён паведаміў, што апошні раз бачыў там “бандытаў” у траўні 1949 г. 110
Супрацоўнікі МГБ даручылі “Сакалову” пры чарговым наведваньні
хутара “бандытамі” адразу ж праінфармаваць пра гэта аператыўную
групу, якая базавалася недалёка. 23 траўня 1949 году “Сакалоў”
паведаміў, што на хутар прыйшлі трое чалавек, адзін зь якіх папрасіў
яго схадзіць у мястэчка Быстрае па цыгарэты. Да хутара тэрмінова
высунулася чэкісцка-вайсковая група, якая, “пасьля кароткай
перастрэлкі”, захапіла жывымі ўсіх трох “бандытаў”. Іх дапыталі на
месцы. Затрыманыя “назвалі верагодныя месцы”, дзе можа хавацца “галавар нацыяналістычнай падпольнай арганізацыі і тэрарыстычнай банды” Іван Раманчук. У прыватнасьці, яны сказалі, што
да траўня 1949-га ён хаваўся ў 15-20 кіламетрах — у жыхара вёскі
Залюбічы Івасевіча.
Той жа ноччу ў Залюбічы была накіраваная чэкісцка-вайсковая група. Былі абшуканыя дом і гаспадарчыя пабудовы Івасевіча, аднак Раманчука там не знайшлі. Жонка Івасевіча паведаміла, што Раманчук
у іх быў, але 22 траўня ўначы пайшоў да жыхара Залюбіцкіх хутароў
“былога кулака” Валасюка. Чэкісцка-вайсковая група высунулася туды
і заблакавала хутар. Як высьветлілася, Раманчук быў там. “Пад раніцу
Раманчук, спрабуючы ўцякчы, завязаў з чэкісцка-вайсковай групай перастрэлку, яго паранілі і захапілі”, — пішуць чэкісты.111
У той жа крыніцы адзначаецца, што толькі “неўзабаве пасьля гэтага” была цалкам ліквідаваная “банда”.112
Безумоўна, версія цікавая, але наўрад ці цалкам праўдзівая.
Пятро Рашэтнік у сваіх успамінах падае версію з “правакатарам”,
якога МГБ, нібыта, падаслала да партызанаў. Гэты агент паведаміў
дзяржбясьпецы “каардынаты групы”. У выніку, “Дэмуха і яго людзей
акружылі на нейкім хутары і яны здаліся. Казалі, што нейкі Засулевіч
іх здаў. Ён таксама быў у лягерах, але дахаты ўжо не вярнуўся”.113
“Зачыстка” мясцовага насельніцтва, якое хоць нечым дапамагала партызанам Раманчука, пачалася яшчэ да ліквідацыі атрада. Паводле Ўл. Кісяля, агулам было арыштавана каля 500 чалавек, “большасць з іх нават не ведала пра існаванне арганізацыі”.114
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Як піша Н. Азарка, “паўвёскі тады вымелі (вёскі Квачы — СЁ).
Больш як сто чалавек”.115
У лютым 1949 году арыштавалі цэлую групу Дэмухаў. Іх судзілі 1
сакавіка 1950-га за “сувязь з удзельнікам антысавецкай арганізацыі”
і за “контрэвалюцыйную дзейнасьць”. Сярод іх быў бацька Дэмуха
67-гадовы Канстанцін Антонавіч (быў асуджаны на 10 гадоў “папраўчапрацоўных лягероў” і канфіскацыю маёмасьці), сёстры — 19-гадовая Феліна Канстанцінаўна і 23-гадовая Яніна Канстанцінаўна (яны
атрымалі па 5 гадоў “папраўча-працоўных лягероў”).116
“Па іх справе шмат людзей праходзіла: да кагосьці яны заходзілі,
хто што гаварыў, хто сьціраў бялізну, хто набоі даваў, — успамінае
П. Рашэтнік. — Шмат іх было на Інце. Дзьве Дэмухавы сястры ў нас
сядзелі. Яшчэ такая Бруй у нас была… Верамейчык, сваяк Дэмуха, таксама быў на Інце. Сядзела па гэтай справе і Марыя Верамейчык”. 117
Пісьменьнік Анатоль Сульянаў дваццаць гадоў таму напісаў кранальныя радкі: “Цанаву (кіраўніка МГБ БССР — СЁ) не спынялі спустошаныя вёскі, кінутыя хутары, зарослыя лебядой падворкі… Так у канцы саракавых гадоў былі арыштаваныя і пасьля аддадзеныя пад суд
адразу 66 чалавек з дзьвюх вёсак: з Баяр і Высокіх Ліп Нясьвіжскага
раёну за “пособничество бандгруппам”. Усе яны былі асуджаныя на
розныя тэрміны пакараньня, сярод іх маладыя мужчыны і жанчыны,
якія пакінулі ў сваіх хатках і зямлянках малалетніх і грудных дзяцей. Людзей асудзілі за тое, што “зайшоў сусед, пагаварылі, папілі
гарбаты”. А да суседа напярэдадні заходзіў узброены чалавек, і
гэта[га] было дастаткова для асуджэньня судом ваеннага трыбуналу. Спатрэбілася ўмяшальніцтва Вярхоўнага суда, і толькі пасьля гэтага амаль усе асуджаныя былі рэабілітаваныя і вярнуліся да
сялянскай працы, ад якой яны былі адарваныя сілай”.118

Раманчук: “Вера, жыве Беларусь!”
Суд над Раманчуком, Дэмухам і Буко праходзіў у Менску ў
лістападзе 1949 году. Працэс зацягваўся ня толькі з-за неабходнасьці
зафіксаваць усе эпізоды іх шматгадовай дзейнасьці, але і з-за раненьня Раманчука, якога лячылі. Вера Касмовіч прыгадвае, як сустракала
яго ў турэмнай бальніцы: “Мне прыйшлося сустрэцца там з Раманчуком. У бальніцы я была з дачушкай, пасьля родаў. І мы выходзілі
на прагулку на двор. З аднаго боку — бальніца, зь іншага — нейкае
Наша ніва, 2008, 15 траўня, № 18.
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памяшканьне. Мяне адну выводзілі, больш нікога не было… І тут
нахіляецца з акна чалавек: “Вера, жыве Беларусь!”. Гэта быў Раманчук. Я кажу: “Янка, як ты?”. Ён пасьпеў толькі сказаць, што страшна паранены… Пасьля гэтага яму ўдалося мне перадаць цудоўную
запіску…”. 119
Як піша ў сваіх успамінах Уладзімер Кісель, “на допытах Іван вёў
сябе вельмі мужна. Размаўляў са сьледчымі па-беларуску і толькі ў
прысутнасьці перакладчыка”. 120
Ваенным трыбунал войскаў МВД Беларускай акругі 17 лістапада
1949-га Раманчук, Дэмух і Буко былі асуджаныя на 25 гадоў
пазбаўленьня волі кожны.121 На той час у СССР было адмененае сьмяротнае пакараньне, у адваротным выпадку яны атрымалі б расстрэл,
бо вялі барацьбу з савецкай уладай са зброяй у руках.
Падчас сьледзтва Раманчуку было высунутае абвінавачваньне ў
стварэньні антысавецкай кансьпірацыйнай арганізацыі, распрацоўка
праграмных дакумэнтаў і вярбоўка ў яе шэрагі больш за 40 чалавек (у
тым ліку, Дэмуха і Буко). “Сам падсудны гэты пункт абвінавачваньня
не прызнаў, аднак абвінавачваньне не было выключана з прысуду Ваеннага трыбуналу войскаў МВД Беларускай акругі”, — паведамляе
І. Валахановіч.122

Як з нацыяналіста Раманчука хацелі
зрабіць крымінальніка
У 1955 годзе справу Янкі Раманчука і яго паплечнікаў перагледзелі.
Дагэтуль дакладна невядома, хто быў ініцыятарам такога разьвіцьця
падзеяў. Нагадаем, Раманчук не прызнаў абвінавачваньня ў стварэньні
антысавецкай падпольнай арганізацыі, але яно засталося ў прысудзе.
І вось 10 сьнежня 1955 году падчас перагляду справы вызначэньнем
Ваеннага трыбуналу Беларускай вайсковай акругі абвінавачваньне ў
стварэньні “Саюза змаганьня за вызваленьне Беларусі” зь яго было
зьнятае (таксама як і з Дэмуха ды Буко).123
Ігар Валахановіч ніякага тлумачэньня гэтаму ў сваёй манаграфіі
не дае, нібыта, факт не такі і істотны. Уладзімер Кісель прапанаваў
такую версію: “У 1955 годзе беларускае КГБ перагледзела спраЗ выступу Веры Касмовіч на зьезьдзе ветэранаў беларускага вызвольнага
руху у Горадні 16 студзеня 2000 году. Аўдыёзапіс захоўваецца ў архіве С. Ярша.
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ву СЗНБ. Хаця, па маіх звестках, ніхто просьбы на рэабілітацыю
не падаваў, нас рэабілітавалі. Відаць, уладам стаў не выгадным
факт існавання на Беларусі добра арганізаванай нацыянальнавызваленчай арганізацыі… У сярэдзіне пяцідзесятых [Раманчуку]
усе палітычныя абвінавачванні былі заменены на крымінальныя,
каб наступныя пакаленьні беларусаў лічылі яго не партызанам, а
бандытам”.124

25 гадоў за кратамі і калючым дротам
Іван Раманчук адсядзеў у турмах і лягерах усе 25 гадоў. Ён выйшаў
на волю толькі ў 1974-м…
Паводле ўспамінаў П. Рашэтніка, Раманчук спачатку адбываў пакараньне на Варкуце (поўнач Рэспублікі Комі Расеі).125 Ціна Клыкоўская,
пішучы пра Нарыльскае паўстаньне 1953 году палітычных вязьняў,
акрамя беларусаў Рыгора Клімовіча і Алеся Стэльмаха, што былі
актыўнымі яго ўдзельнікамі, згадвае і настаўніка Івана Раманчука. Ён,
нібыта, далучыўся да Клімовіча і Стэльмаха пазьней, але “да канца
прайшоў свой пакутніцкі шлях”.126
Іван Раманчук насамрэч там быў і браў удзел у паўстаньні. Рыгор
Клімовіч у адным з інтэрвію адзначыў: “У нарыльскім лагеры было на
дзіва шмат беларусаў… Мы не проста жылі і трымаліся разам, але і
вучылі беларускую мову, чыталі пра сваю гістарычную мінуўшчыну. І
неўзабаве, адчуўшы сябе беларусамі, адной сям’ёй, мы сталі сілай у
лагеры, і сілай вялікай… Ядро беларусаў нашага чацвёртага аддзялення складалі Іван Навумовіч, Аляксандр Стэльмах, Іван Бабіч, Сямён Крот, Аляксандр Шавейка і Іван Раманчук”.127 У кнізе ўспамінаў
Р. Клімовіч зьмясьціў больш поўны “Сьпіс беларусаў, якія ачольвалі
падчас Нарыльскага паўстаньня беларускую грамаду, якая налічвала
ў Гарлагу звыш пяці тысяч чалавек”. 128 Пад нумарам 18 зьмешчана
інфармацыя пра Раманчука з памылковай назвай вобласьці: “Раманчук Іван — Гродзенская вобл., настаўнік”. 129
У 1959 годзе Іван Раманчук адбываў пакараньне ўжо ў Іркуцкай
вобласьці. Пра гэта сьведчыць ягоны фотаздымак, дасланы бацькам.
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20.
Беларускі Рэзыстанс, 2006, № 1(3), б. 145.
126
Клыкоўская Ц. Саюз беларускай моладзі — вяртаньне з забыцьця. — Беласток:
Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2004; http://jivebelarus.net/history/newhistory/sbm-remember.html?page=7
127
З беларусамі трэба гаварыць, як з беларусамі! // Пагоня, 1998, 29 верасьня, № 74.
128
Климович Р. Конец Горлага. — Менск: Фонд “Наша Ніва”, 1999, б. 347-348.
129
Тамсама, б. 348.
124
125
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На здымку Раманчук працуе ў парніку. На адваротным баку здымка
надпіс: “На ўспамін аб сыне дарагім бацькам іх няўдачны Іван. Чуна
3/V. 59 г.”.
Як удалося высьветліць, Чуна — гэта раённы цэнтар Іркуцкай
вобласьці Расеі. Ён быў пабудаваны ў тайзе на паўдарозе ад Тайшэту ў Брацк.
Вось якой пабачыў Чуну Серафім Ільінскі ў далёкім 1948-м годзе:
“Калі я прыехаў у траўні месяцы 1948 году ў Чуну, тут ужо быў лягер. Прадпрыемства, куды мяне накіравала Ўпраўленьне лягерамі,
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я знайшоў па варотах, на якіх так і было напісана — ДОК130. Добрая
была брама, здалёк відаць… Тут былі толькі лягер, лягерныя пабудовы і некалькі домікаў для вольнанаёмнага складу. Ну а астатняе ўжо пасьля стала разрастацца. Лесанарыхтоўкі тады вяліся
ўручную, двуручнай пілой, і на лесапавале працавалі нават жанчыны зь ліку зьняволеных, неўзабаве, праўда, забаранілі адпраўляць іх
на лесапавал… Тут пачала разьвівацца і наша вытворчасьць, мы
пачалі выпускаць дамы зборныя, брусавыя, іншую прадукцыю. Тады
на нас зьвярнула ўвагу Міністэрства сярэдняга машынабудаваньня,
забрала да сябе і вось тады ДОК стаў заўважна пашырацца. Стала
больш вольнанаёмных, пачалі будаваць цэха, я якраз быў начальнікам
цэха дрэваапрацоўкі”. 131
Найхутчэй Іван Раманчук і працаваў на дрэваапрачоўчым
камбінаце 132 . Верагодна там ён набыў сваю спэцыяльнасьць
чырванадрэўшчыка. Вось што ўспамінае Ўладзімер Кісель: “Раманчук быў вельмі разумны, таленавіты чалавек… А як ён маляваў! А
выразаў на дрэве! Працаваў чырванадрэўшчыкам і ў лягеры (таму
яму там адносна добра жылося), і пасьля вяртаньня ў Беларусь”. 133
У пачатку 1960-х Івана Раманчука перавялі ў Мардовію, у
“Дуброўлаг”. Разам зь ім адбывалі пакараньне такія розныя беларускія
хлопцы, як дэсантнік з-за “жалезнай заслоны” Цімох (Міхась)
Вострыкаў, дысыдэнт Аляксандар Доўбік, студэнт Сяргей Ханжанкоў,
які ў 1963-м плянаваў узарваць “глушылку” ў Менску. Доўбік сьведчыць, што групка беларусаў на чале з Вострыкавым і Раманчуком у
зьняволеньні адзначала Дзень Волі.134
Гэта пацьвярджае і Сяргей Ханжанкоў. Вось што ён успамінае: “Беларуская грамада была вельмі малой… За 10 год, што я там быў,
я сустракаўся з маленькай групкай беларусаў. Яна складалася з
трох чалавек. Гэта быў Раманчук, Вострыкаў і яшчэ адзін чалавек,
з Піншчыны, які за пасьляваенную партызанку сядзеў (Грушэўскі яго
прозьвішча было). Так утрох яны і адзначалі ўсе беларускія сьвяты…
Час ад часу хтосьці да іх далучаўся. Вось мы прыехалі зь Беларусі, зь
Дрэваапрацоўчы камбінат, па-руску — деревообрабатывающий комбинат,
скарочана — ДОК.
131
История Чуны, рассказанная её старейшим жителем // http://baikalarea.ru/
pribaikal/villages/chuna/istoriachuni.htm
132
Як варыянт яшчэ магла быць праца на чыгунцы, пракладаць БАМ, але ў 1958
годзе Заходні ўчастак БАМа (Тайшэт — Усьць-Кут), пабудаваны зьняволенымі,
быў перададзены Міністэрству шляхоў зносінаў. Гл.: Наумов А. Правда об
Ангарлаге // СМ Номер один (Иркутск), 2009, №17, 7 траўня; http://pressa.irk.ru/
sm/2009/17/026001.html
133
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
134
Паведамленьне А. Доўбіка аўтару ад красавіка 2001 г.
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імі кантактавалі… Я сам сябе да беларускай групы не адносіў, таму
што я не гаварыў па-беларуску… Раманчук і Вострыкаў, безумоўна,
паміж сабой гаварылі па-беларуску.
Да Вострыкава адносіліся зь вялікай павагай. Да Раманчука таксама, але ён быў вельмі спакойны, як кажуць, памяркоўны.
Справядлівы, нязломны, непахісны. Вось гэта цэніцца. Гэта было і
ў Вострыкаву, і ў Раманчуку.
Адразу кідалася ў вочы, што Раманчук зусім не азлоблены чалавек, спакойны, упэўнены ў сабе, не агрэсіўны. Нервовая сістэма ў
поўным парадку. Такім ён запомніўся”.135
Паводле С. Ханжанкова, у лягеры была мэблевая вытворчасьць.
Яны рабілі мэблю, футляры для радыёпрыёмнікаў і тэлевізараў. Для
Івана Раманчука гэта была ўжо знаёмая праца.

Раманчук хацеў пакінуць
пасьля сябе нашчадкаў
Пасьля вызваленьня вясной 1974-га Іван Раманчук, верагодна,
наведаў родныя месцы. Аднак заставацца там, з розных прычынаў,
не схацеў. Дакладна невядома, чаму ён выбраў Барысаў. Там ён
уладкаваўся на працу. С. Ханжанкоў сьцьвярджае, што гэта не была
мэблевая фабрыка, а нейкі камбінат бытавога абслугоўваньня, дзе
Раманчук займаўся рамонтам тэлевізараў. “Гэта значыць, ён засвоіў
спецыяльнасьць пасьля лягера”, — выказвае меркаваньне Ханжанкоў.
Але на здымках з пахаваньня Раманчука можна разгледзець надпіс
на адным з вянкоў — ад калектыва барысаўскага дрэваапрацоўчага
камбіната «Камінтэрн». Значыць, ён усё ж працаваў там.
Уладзімер Кісель успамінае, што Раманчук пасьля вяртаньня
сустрэўся са сваёй былой нявестай Леакадзіяй Яроцкай. Яна выйшла
на волю ў сьнежні 1954-га, у наступным годзе была рэабілітаваная.136
Яроцкая пасьля вызваленьня выйшла замуж за аднаго з былых
сяброў “Саюзу змаганьня за незалежнасьць Беларусі”. “А калі вярнуўся
Раманчук, ён сыйшоўся з Лёляй, яна кінула мужа і жыла зь ім… Раманчук шкадаваў, што так зрабіў. Гаварыў, што трэба было знайсьці
якую маладую жанчыну, каб пакінуць пасьля сябе нашчадкаў…”.137
Былыя палітвязьні з “Дуброўлагу” сустракаліся і пасьля вызваленьня. Доўбік бачыўся з Раманчуком у 1970-х у Барысаве.138 Ханжанкоў
Успаміны С. Ханжанкова, запісаныя аўтарам у 2005 г. у Менску.
Жертвы политического террора в СССР // http://lists.memo.ru/d38/f422.htm
137
Інтэрвію з Уладзімерам Кісялём, запісанае аўтарам 17 ліпеня 1998 г. у Горадні.
138
Паведамленьне А. Доўбіка аўтару ад красавіка 2001 г.
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выпадкова сустрэў Раманчука ў Менску ў
1985-86 гадах. “Пасьля лягера я яго адзін раз
бачыў абсалютна выпадкова ў парку Горкага
ў Мінску, — успамінае С. Ханжанкоў. — Я ішоў
дахаты праз пусты парк. Раптам гляджу:
сядзіць на лаўцы чалавек і штосьці знаёмае
ў яго абліччы. І чым бліжэй падыходжу, тым
больш пераконваюся, што гэта знаёмы. А ён
сядзіць, глядзіць на дрэвы, на неба, на аблокі і
абсалютна адключыўся ад рэчаіснасьці…
Я падыйшоў, ён мяне пазнаў. Раманчук
сказаў, што ў яго нейкая гадзіна засталася да цягніка ў Барысаў і ён гуляе. Запрасіў
Іван Раманчук у
мяне да сябе, пакінуў адрас. Але не было натруне
годы паехаць.
Калі ж у 1990 годзе зьбіралі зьезд палітзьняволеных, я вырашыў
сабраць усіх беларусаў, каго ведаў. Напісаў Вострыкаву ў Гомель,
але ён адмовіўся ехаць на гэты зьезд. Сказаў, што “здароўе” слабое, а пасьля я даведаўся, што жонка паўплывала на яго.
Вырашыў я пашукаць Раманчука. І вось у 1990 годзе на электрычцы паехаў у Барысаў. Шукаў яго па тым адрасе. Але ў тым доме
мне сказалі, што “ўжо даўно тут такі не жыве”. Я стаў пытацца ў
суседзяў і ад іх даведаўся, што ён памёр”.139
Уладзімер Кісель сьцьвярджае, што памёр Раманчук “падчас нескладанай аперацыі” ў барысаўскай бальніцы. “Ці смерць гэта была
выпадковай, зараз ужо немагчыма даведацца”, — дадае ён.140
Як удалося высьветліць, памёр Іван Раманчук у траўні 1987 году.
Яго пахаваньне праходзіла 12 траўня. На жаль, магілу Раманчука адшукаць пакуль няўдалося.
***
Славуты беларускі пісьменьнік Уладзімер Караткевіч незадоўга да
сьмерці хацеў напісаць раман пра “апошняга бандыта Беларусі”. Пра
гэта ў 2005 годзе ўпершыню распавёў мастак Алесь Марачкін. Паводле Марачкіна, гэты “лясны брат” быў “сапраўдным беларускім патрыётам”, які ваяваў супраць немцаў, а пасьля і супраць бальшавікоў. “Яго
заслалі ў Сібір да канца жыцьця, але падчас “адлігі” ён адтуль вярнуўся
ў Беларусь, — гаворыць Марачкін. — Так распавядаў Караткевіч,
Успаміны С. Ханжанкова, запісаныя аўтарам у 2005 г. у Менску.
Пагоня, 1998, 17 сакавіка, № 20.
141
Сьцяпанаў В. Таямніцы Караткевіча // Наша ніва, 2005, №44; http://www.nn.by/
index.pl?theme=culture&article=2005112707
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ён ведаў гэтага чалавека, нават называў ягонае прозьвішча. Але я цяпер, на жаль, памятаю пра
гэтага чалавека толькі
тое, што ён працаваў
на дрэваапрацоўчым
камбінаце ў Гомлі”.141
І
хоць
шмат
несупадзеньняў з
біяграфіяй Раманчу Жалобная працэсія, 12 траўня 1987 г.
ка, трэба мець на ўвазе,
што Марачкін распавёў па
памяці пачутае ад Караткевіча больш за 20 гадоў таму. А што калі
яны сустрэліся ў Менску, Караткевіч і Раманчук? Можа быць у паперах пісьменьніка засталіся нейкія нататкі наконт задумкі напісаць
“партызанскі” раман? Вельмі хочацца верыць, што гэтую загадку мы
разгадаем.
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Канстанцін Самсонаў

Да пытаньня дзейнасьці ў Беларусі
падчас нямецкай акупацыі 1941-1944 гг.
“ілжэпартызанскіх” атрадаў
Як гэта ня дзіўна, але дзейнасьці ў Беларусі “ілжэпартызанскіх”
атрадаў падчас нямецкай акупацыі 1941-1944 гг. дагэтуль надаецца вельмі мала ўвагі. Звычайна, болей за абазначэньне праблемы
ці апісаньне нейкіх фактаў дасьледчыкі не ішлі, нібыта, пазьбягаючы паглыбленага яе вывучэньня. Аўтарка адной з першых адмысловых публікацый па тэме журналістка Тацьцяна Падаляк зьдзіўляецца:
“Чаму на тэму лжэпартызанскіх атрадаў ніколі (ніколі!) не пісалі
калегі? Чаму?”. І сама спрабуе адказаць на гэтае пытаньне: “Магчыма, з этычных меркаванняў — не пра ўсё ж гаворыцца ўслых,
публічна… Альбо гэта менавіта тая “непажаданая” праўда, якая
мае “тэрмін даўнасці”?” 1
Дасьледчык Дзяніс Крывіцкі ў першай навуковай публікацыі на
разглядаемую намі тэматыку адзначае, што пытаньне “існавання так
званых лжэпартызанскіх атрадаў (у нямецкай літаратуры — “протывабанд”)… не знайшло шырокага асвятлення ў навуковых даследаваннях”.2
На гэта ж зьвяртае ўвагу і прафесар Эмануіл Іофе: “А вось тое,
што сярод народных мсьціўцаў было нямала лжэпартызанскіх
атрадаў, агентаў нямецкіх спецслужбаў, сапраўды патрабуе
сур’ёзнага вывучэньня”.3
Мы паспрабуем абагульніць вядомыя факты і ўвесьці ў навуковы зварот новыя, асобна спынімся на праблеме ўключэньня ў лік
“ілжэпартызанскіх” тых атрадаў, якія не падначальваліся савецкаму
кіраўніцтву.
Праўдападобна, першыя “лжэпартызанскія” атрады, створаныя
нямецкімі спецслужбамі ў Беларусі, зьявіліся ў 1942 годзе. Д. Крывіцкі
не называе нейкай даты, але згадвае пра аперацыю “Лясныя бягуны”
ў Заходняй Беларусі, якая праводзілася ў канцы 1942-га. 4 У канцы
1
Падаляк Т. Малавядомыя старонкі Вялікай Айчыннай. Ілжэпартызанскія атрады
“працавалі” па схеме, зададзенай ворагам // Звязда, 2004, 6 ліпеня, № 163.
2
Крывіцкі Д. Дыскрэдытацыя партызанскага руху ў Беларусі германскімі
спецслужбамі: лжэпартызанскія атрады // Весці БДПУ, 2006, № 4 (50), б. 43.
3
Кононович Е. Правда и мифы о войне. Кто и зачем пытается переписать военную
историю? // Народная газета, 2010, 16 красавіка, № 68.
4
Весці БДПУ, б. 44.
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1942 году Мінскі аддзел паліцыі бясьпекі і СД правёў буйную аперацыю з выкарыстаньнем “ілжэпартызан”. Некалькі атрадаў (ад 15 да 45
чалавек у кожным) “былі накіраваны ў напрамку Брэст — Баранавічы
— Ліда — Мінск”. З-за слабых легендаў іх выкрылі партызаны, атрады панесьлі “вялікія страты”. Былы памочнік камісара партызанскага
атрада В. Каржа Эдуард Нордман у адным з інтэрвію сьцьвярджае, што
немцы “пайшлі па шляху [стварэньня] лжэпартызанскіх атрадаў… у
другой палове 1942 г.”. 5 Гэтая дата (другая палова 1942 году) вельмі
верагодная, нягледзячы на вядомыя адзінкавыя выпадкі зьяўленьня
“лжэпартызанаў” у ранейшы час.
Д. Крывіцкі адзначае, што, акрамя разьведкі і зьнішчэньня дробных
партызанскіх груп, галоўнай мэтай дзейнасьці лжэпартызанаў была
“дыскрэдытацыя партызанскага руху, падрыў даверу насельніцтва
да “народных мсціўцаў”. 6 У некаторых публікацыях сьцьвярджаецца,
што ці не асноўнай мэтай дзейнасьці “лжэпартызанаў” былі рабункі і забойствы мірнага насельніцтва пад выглядам сапраўдных партызанаў. 7
На наш погляд, “дыскрэдытацыя” партызанаў і “падрыў даверу”
да іх не былі адной з галоўных мэтаў дзейнасьці “лжэпартызанскіх”
атрадаў. У любым выпадку, незалежна ад узроўню “даверу”, пад
шантажом і пагрозамі ўжыцьця зброі вяскоўцы вымушаныя былі б
дапамагаць савецкім партызанам, выконваць іх заданьні. Што да
“дыскрэдытацыі”, дык частка “народных мсьціўцаў” сама стварала сабе непрывабны вобраз рабаўнікоў і бандытаў у вачах людзей. Пра гэта сьведчаць дасьледаваньні В. Хурсіка, А. Смалянчука,
С. Ярша, успаміны І. Копыла ды інш. (атрымліваецца, што сама назва публікацыі Дзяніса Крывіцкага штучная, якая скажае сапраўдныя
мэты “лжэпартызанаў”).
Галоўнай мэтай “лжэпартызанскіх” атрадаў, створаных нямецкімі
спецслужбамі, была выведка ў раёне найбольшай актыўнасьці
партызанаў: разьмяшчэньне партызанскіх базаў, колькасны
склад атрадаў і брыгадаў, іх узбраеньне, каналы сувязі. У працэсе выконваньня гэтага заданьня маглі адбывацца дробныя баявыя
аперацыі па захопе ці ліквідацыі групаў партызанаў. Важнай задачай “лжэпартызанаў” было выяўленьне прыхільнікаў партызанаў сярод вяскоўцаў. Пра гэта сьведчаць дакумэнты, апублікаваныя Т. Падаляк. Паводле справаздачы групы ГФП-723 ад сьнежня 1942 г., у
раёне Дуброўна на Віцебшчыне “рускія дапаможныя служачыя…,
замаскіраваныя пад бандытаў, зрабілі вылазкі ў вёскі… , дзе яны
Звязда, 2004, 6 ліпеня, № 163.
Тамсама, б. 44.
7
Иоффе Э. Шла война народная… // Советская Белоруссия, 2005, 4 траўня, № 83;
Кононович Е. Фронт без линии фронта // Народная газета, 2010, 7 траўня, № 82.
5
6
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выявілі камуністаў-падпольшчыкаў і бандыцкіх памагатых”. Пасьля
ў гэтыя вёскі зьявілася карная каманда, якая арыштавала 23 чалавекі,
18 зь іх былі расстраляныя. У іх ліку быў стараста адной зь вёсак, які,
нібыта, выдаваў партызанам пашпарты.8
У спецыяльным дадатку да зводкаў аб партызанскім руху Галоўнага
камандаваньня сухапутных войскаў вермахту, разьведаддзела генштаба “Усход” ад 3 траўня 1943 г. “З досьведу выкарыстаньня лжэ-банд”
распавядаецца пра адну з аперацый: “Iлжэбанда ў колькасцi 71 чалавека, у тым лiку 60 чалавек з мiлiцыi i палiцыi, была аснашчана рускай
зброяй i амунiцыяй. Яе задачай была праверка асоб, па-сяброўску настроеных да бандытаў, або тых, хто з’яўляецца бандытам, а таксама асоб, гатовых далучыцца да бандаў.
Iлжэбанду цёпла i па-сяброўску прымала насельнiцтва вёскi. Банда не выклiкала падазрэнняў у мясцовых жыхароў. Адна жанчына
вельмi шкадавала, што яе муж уцёк, бо лiчыў банду венгерскай. Яна
прапанавала бандзе свайго каня. Iншыя жыхары выказалi гатоўнасць
пайсцi добраахвотнiкамi, каб аказаць дапамогу “братам”. Большасць
жыхароў жадала найхутчэйшага вяртання чырвоных. Дзякуючы
дзейнасцi лжэбанды ўдалося абясшкодзiць асоб, якiя па-сяброўску
адносяцца да бандытаў, i ў гэтым быў яе поўны поспех”. 9
Нельга не згадаць і дырэктыву А. Гітлера ад 27 красавіка 1943 году
аб супрацьпартызанскай вайне: “Неабходна выкарыстаць усе сродкі
абману і маскіроўкі. Апраўдала сябе арганізацыя лжэатрадаў з мясцовых жыхароў, якія знаходзяцца на службе ў немцаў і дзейнічаюць
пад іх кіраўніцтвам. З дапамогай такіх атрадаў можна сабраць важныя зьвесткі і накапіць адпаведны досьвед”. 10
Часам вяскоўцы своечасова выкрывалі, што партызаны
несапраўдныя і паводзілі сябе зь імі вельмі асьцярожна, каб ня даць
немцам падставаў для рэпрэсіяў. Вось што ўспамінае Міхась Касьцевіч
пра падзеі на Скідзельшчыне: “Немцы… выкарыстоўвалі для атрымання інфармацыі паліцаяў і ўласаўцаў. На прадвесні 1943 года ў вёску з’явілася група ўласаўцаў, якая выдавала сябе за партызанаў.
Але вяскоўцы адразу адгадалі падман і вялі сябе адмыслова.
…Хадзілі па вёсках і другія атрады ўласаўцаў ці балахоўцаў, вынюхваючы настрой людзей і мажлівыя сувязі з партызанамі”.11
Для маскіроўкі “лжэпартызанаў” і нямецкіх антыпартызанскіх
спецатрадаў выкарыстоўвалася іх дэсантаваньне ў раёны актыўнай
Звязда, 2004, 7 ліпеня, № 164.
Тамсама.
10
Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза:
Документы и материалы. — Москва: Воениздат, 1987, б. 137.
11
Касцевіч М. Баброўня — астравок культурнага адраджэння ў Заходняй Беларусі
// Куфэрак Віленшчыны, 2007, № 1 (12), б. 149.
8
9
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дзейнасьці савецкіх
партызанаў пад выглядам
“парашутыстаў з Масквы”.
Начальнік Беларускага
(савецкага) штабу партызанскага руху П. Калінін у
сакрэтным лісьце ў выведчае ўпраўленьне генштабу Чырвонай Арміі і ў 4-е
ўпраўленьне НКВД СССР
ад 27 траўня 1943 г. пісаў:
“Лжэпартызанская” група, 1942 год.
“З мэтай правакацыі і
дзеяньняў па тылах партызанскіх атрадаў [на тэрыторыі Віцебскай,
Вялейскай і паўночнай часткі Мінскай абласьцей], праціўнік выкідвае
парашутныя дэсанты, маскіруючы іх пад парашутныя дэсанты, якія
нібыта былі выкінутыя з Масквы.
У сувязі з гэтым партызанскім атрадам дадзенае папярэджаньне пра тое, што выкідка нашых парашутыстаў будзе адбывацца кожны раз з папярэджаньнем пра дзень выкідкі, складзе групы і
прозьвішчы старэйшага, усіх астатніх парашутыстаў, якія прызямляюцца, партызаны павінны раззбройваць, а пры супраціўленні
апошніх — зьнішчаць”.12
Паводле Д. Крывіцкага, створаная ў Талачынскім раёне Віцебскай
вобласьці немцамі разьведрота, укамплектаваная дэзерцірамі з Чырвонай Арміі і савецкіх партызанскіх атрадаў, “выконвала функцыі як
лжэпартызанскага атрада, так і ў некаторых выпадках фіктыўнай
савецкай вайсковай адзінкі, якая перайшла праз лінію фронта”.13
Як бачым, у пачатку 1943 году нямецкія спецслужбы дасягнулі
пэўных посьпехаў у справе выкарыстаньня “лжэпартызанскіх” атрадаў
на тэрыторыі Беларусі. Аднак вернемся да саміх атрадаў, іх фармаваньня, складу, падрыхтоўкі, узбраеньня і г. д.
Паводле Д. Крывіцкага, час фармаваньня “лжэпартызан” быў розным. Паскораную праграму курсанты праходзілі за 3-6 месяцаў. За
гэты час яны атрымлівалі мінімальныя веды па выведчай працы,
праходзілі тэорыю і практыку арганізацыі дывэрсій, вывучалі зброю,
вучылі нямецкую мову, зь імі праводзілася ідэалягічная падрыхтоўка.
“Паглыбленая” праграма магла працягвацца нават да году. Курсанты
атрымлівалі грунтоўныя веды па вядзеньню выведкі і контрвыведкі,
вывучалі тэорыю партызанскага руху, структуру фармаваньняў і
іх падпарадкаванасьць, метады дзейнасьці савецкіх спецслужбаў.
12
13

НАРБ, ф. 3500, в. 1, спр. 2, арк. 81.
Весці БДПУ, б. 44.
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Безумоўна, з гэтых курсаў выходзілі больш прафэсійна падрыхтаваныя і надзейныя “партызаны”. Паводле Д. Крывіцкага, “асабліва давераныя агенты атрымлівалі спецыяльнасць радыста”. 14
Важнай зарукай посьпеху “лжэпартызанскага” атрада было фармаваньне яго з “надзейных кадраў”, якія б выконвалі даручанае заданьне і не пераходзілі на бок сапраўдных партызанаў. Д. Крывіцкі,
пасьля вывучэньня архіўных дакумэнтаў, так акрэсьлівае патэнцыйных кандыдатаў у “лжэпартызаны”: паліцыянты, савецкія ваеннапалонныя, дэзерціры з партызанскіх атрадаў, завербаваныя нямецкімі
спецслужбамі агенты, “злачынцы” (верагодна, маюцца на ўвазе
крымінальнікі). Усе яны праходзілі “дасканалую праверку”.15
Як піша Д. Крывіцкі, “узбраенне, вопратка і быт лжэпартызанскага
атрада не павінны былі адрознівацца ад сапраўдных партызанскіх”.16
Звычайна, “лжэпартызаны” мелі савецкую і нямецкую зброю. Група з
10-15 чалавек была ўзброеная 1 кулямётам, вінтоўкамі і аўтаматамі.
“Лжэпартызанскія” атрады, якія налічвалі ад 45 да 90 чалавек, мелі
1-2 кулямёты, вінтоўкі, аўтаматы. У іх была радыёстанцыя з радыусам дзеяньня да 80 км. Што да харчаваньня, дык яно выдавалася перад выхадам на заданьне з разьлікам на 1-2 тыдня. Калі знаходжаньне ў лесе было больш працяглым, “лжэпартызанам” даводзілася забясьпечваць сябе харчаваньнем самастойна.17
“Выявіць ілжэпартызанаў насамрэч было няпроста: ідуць насустрач людзі ў чырвонаармейскай форме, з чырвонымі зорачкамі і
чырвонымі стужкамі на шапках, сьпяваюць “Кацюшу”. Таму і згубілі
пільнасьць нашы хлопцы”, — успамінае былы савецкі партызан Эдуард Нордман.18 Ён згадвае пра ахвяраў “лжэпартызанаў”: 30 сьнежня 1942 году загінуў сакратар Пінскага падпольнага абкама камсамола Шая Беркавіч, тады ж быў забіты дэпутат Вярхоўнага Савета
БССР В. Нямытаў.19
Колішні старшыня КГБ БССР Якаў Нікулкін пісаў: “Акупанты...
стваралі ілжэпартызанскія атрады, якія рабавалі і забівалі савецкіх
людзей... Чэкісты ўстанаўлівалі засакрэчаныя месцы падрыхтоўкі
шпіёнаў, дывэрсантаў і тэрарыстаў, зьнішчалі ілжэпартызанскія
атрады, выяўлялі здраднікаў”. 20
Весці БДПУ, б. 44.
Тамсама, б. 43.
16
Як піша расейскі дасьледчык Барыс Сакалоў, немцы ўводзілі для “сваіх”
партызанаў “спецыяльныя адрозныя галаўныя ўборы”. Гл.: Соколов Б. Оккупация.
Правда и мифы. — Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005, б. 93.
17
Весці БДПУ, б. 44.
18
Нордман Э. Не стреляйте в партизан. — Минск: “Беларусь”, 2007, б. 124.
19
Тамсама, б. 123-124.
20
Бессмертные имена. — Минск, 1979, б. 10.
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Часам контрвыведцы савецкіх партызанаў удавалася ліквідоўваць
“ілжэпартызанскія” атрады яшчэ на стадыі іх фармаваньня. Напрыклад, у ліпені 1943 году падобная спецаперацыя была праведзеная ў
Слуцку. У рапарце БШПР на імя начальніка Цэнтральнага штаба партызанскага руху П. Панамарэнкі ад жніўня 1943 г. згадваецца нехта
Н. Пігулеўскі, “буйны агент гестапа” і “член рускага нацыянальнапрацоўнага саюза новага пакаленьня”. Ён прайшоў падрыхтоўку ў
Гатчыне пад Ленінградам і ў кастрычніку 1942 г. быў накіраваны “для
працы” ў Слуцк. “Ад Мінскага гестапа [ён] атрымаў заданьне па
стварэньню, пры дапамозе гестапа, лжэпартызанскага атрада з
мэтай падрыхтоўкі ўдару па партызанскіх атрадах Слуцкай зоны”,
— пісаў намесьнік начальніка Беларускага (савецкага) штабу партызанскага руху Крупеня.21
Выканаць заданьне Пігулеўскаму няўдалося, бо 27 ліпеня 1943
году ён быў захоплены ў Слуцку выведкай савецкай партызанскай
брыгады імя Чкалава. З Мінскага злучэньня савецкіх партызанскіх
атрадаў палонны быў 25 жніўня 1944-га перапраўлены праз лінію
фронту ў Беларускі штаб (савецкага) партызанскага руху, які перадаў
яго ў “Сьмерш”. 22
У ліквідацыі “лжэпартызанскіх” атрадаў важную ролю адыгрывала
выведка савецкіх партызанаў і спецгруп савецкіх спецслужбаў. Часам
ім удавалася ўкараніць у гэтыя фармаваньні сваіх людзей. Мікалай
Патапаў, былы партызан 1-й Беларускай брыгады Міная Шмырова,
успамінае пра свой удзел у ліквідацыі атрада “лжэпартызанаў” на
Віцебшчыне: “Запомніўся мне эпізод, калі мы ўдзельнічалі ў ліквідацыі
ложнага партызанскага атрада. Яго сфармавалі ў Смаленску з ваеннапалонных чырвонаармейцаў і накіравалі на Віцебшчыну, каб
яны змаглі ўкараніцца ў партызанскі рух, выявіць базы партызанаў,
шляхі падыходу да іх, сістэму аховы, а галоўнае — абезгаловіць
партызанскія атрады і злучэнні.
Як нам пасьля стала вядома, у гэты атрад укаранілі нашых
разьведчыкаў-чэкістаў, якія і паведамілі інфармацыю пра намеры
немцаў і іх прыслужнікаў. Мы акружылі ложны атрад, у гэты час укаранёныя разьведчыкі нейтралізавалі кіраўніцтва, а мы ліквідавалі
лжэпартызанскі атрад”. 23
Часам “ілжэпартызаны” самі імкнуліся перайсьці да партызанаў
сапраўдных. Б. Сакалоў згадвае пра выпадак на Віцебшчыне ў
ліпені 1943 году. Атрад, створаны немцамі, налічваў 96 чалавек. Яго
ачольвалі капітан Цымайла і надлейтэнант Галакоз. Апошні ўсталяваў
НАРБ, ф. 3500, воп. 1, спр. 2, арк. 194.
Тамсама.
23
Николай Потапов: “Я выжил благодаря случаю…” // 7 дней, 2010, 27 траўня, № 21.
21
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сувязь з савецкай партызанскай брыгадай Захарава і паведаміў пра
сутнасьць атрада Цымайлы. У выніку, 55 чалавек на чале з Галакозам забілі двух немцаў-радыстаў і нямецкага капітана ды перайшлі да
савецкіх партызанаў. Частка ўдзельнікаў атрада на чале з капітанам
Цымайла здолелі ўцячы.24
Магчыма, менавіта гэты атрад згадвае Д. Крывіцкі. Паводле яго,
у Суражскім раёне Віцебскай вобласьці дзейнічаў сфармаваны “Абвергрупай-210” “асобны партызанскі атрад “Свабодныя”, у якім былі
былыя ваеннапалонныя і мясцовыя жыхары — агулам больш за 90
чалавек. Яго ён называе “адным з найбуйнейшых “лжэпартызанскіх”
атрадаў”.25
***
Д. Крывіцкі дапамог разабрацца з удзелам “у беларускай
супроцьбальшавіцкай партызанцы ў Слонімшчыне” беларускіх
дзеячоў братоў Уладыслава і Алёйзы Пяцюкевічаў, пра што
пісаў Язэп Малецкі. 26 Справа ў тым, што Пяцюкевічы былі
супрацоўнікамі слонімскага СД, таму была вялікая верагоднасьць
іх “ілжэпартызаншчыны”. Паводле Крывіцкага, у Слонімскім раёне
дзейнічаў “атрад пад кіраўніцтвам М. Галубенка, сфарміраваны з
супрацоўнікаў Слонімскага СД”. 27
Зусім верагодна, што якраз у ім у першай палове 1942-га і былі
браты Пяцюкевічы. Гэта адзін з нямногіх выпадкаў, калі маем сьведчаньне ўдзелу вядомых беларускіх дзеячоў (абодва былі нацыяналсацыялістамі яшчэ з 1930-х гадоў) у “лжэпартызанскім” атрадзе, створаным СД. Дарэчы, Уладыслаў Пяцюкевіч быў застрэлены летам 1942га ў Слоніме ды 2 ліпеня памёр у ваенным шпіталі ў Баранавічах.28
***
А вось верагодны ўдзел у “лжэпартызанскім” атрадзе яшчэ аднаго беларускага дзеяча Ўладзімера Шавеля патрабуе скурпулёзнага
дасьледаваньня. З падачы эмігрантаў Івана Касяка і Антона Шукелойця зьявілася прыгожая легенда пра сыход у лес Шавеля на чале
беларускіх паліцыйных атрадаў.
Паводле І. Касяка, на пачатку 1942 г. былы супрацоўнік абверу
Ўладзімер Шавель, былы бурмістар г. Бярэзіна Анатоль Сакалоў ды
іншыя распачалі “на ўсход ад Барысава” арганізацыю “беларускай
Оккупация. Правда и мифы, б. 94.
Весці БДПУ, б. 44.
26
Малецкі Я. Пад знакам Пагоні (Успаміны). — Таронта, 1976, б. 58.
27
Весці БДПУ, 2006, № 4, б. 44.
28
Казлоўскі Ул. Уладзыслаў Пяцюкевіч. Нэкралёг // Беларуская газэта (Менск),
1942, 18 ліпеня, № 51 (71).
24
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нацыянальнай партызанскай акцыі, скіраванай супроць савецкай
і нямецкай улады на Беларусі”. Яны пачалі выдаваць на рататары
“палітычны часапіс” ды вербаваць добраахвотнікаў. Аднак савецкія
партызаны падчас перамоваў перастралялі беларускіх дэлегатаў, а
пасьля зьнішчылі рэшту групы. Выратаваўся толькі А. Сакалоў.29
А вось што ўспамінае А. Шукелойць: “У Менску ўжо ў 1941 годзе мой калега па універсітэту Валодзя Шавель, юрыст, быў апантаны ідэяй стварэння беларускага войска. Паспрабаваў да немцаў
падсунуцца з гэтай ідэяй. Яны прапанавалі яму для пачатку зрабіць
беларускую паліцыю, чым той і заняўся. А пасля сабраў гэтыя свае
арганізаваныя аддзелы і пайшоў у лес. Вось вам першая беларуская
нацыяналістычная партызанка ў Бярэзінскім лесе”.30
Аднак яшчэ адзін эмігрант, Лявон Галяк, праўдападобна, са
слоў Сакалова, падае больш празаічную гісторыю. Ул. Шавель, які
расчараваўся ў немцах, паехаў у Бярэзіна да Сакалова. Там яны
шмат пілі, выпадкова выкрылі змову паліцыянтаў, якія хацелі ісці да
савецкіх партызанаў і забраць іх з сабою 31 , а пасьля і самі былі вымушаны перайсьці на нелегальнае становішча: “Пад уплывам пагрозы арышту… У. Шавель намовіў А. Сакалова і заступніка Сакалова
(прозьвішча не памятаю) да ўцечкі ў лес і там, ці адседжвацца да
канца вайны ці арганізаваць партызанскі аддзел, — з расказу Сакалова я ня вырабіў сабе яснага пагляду. Зрабілі згодна з плянам і
недзе ў канцы сакавіка [1942 году], спаліўшы ўсе дакумэнты пайшлі
ў лес. Праз пару дзён аказалася аднак, што жыцьцё ў лесе не цалкам добра годзіцца са спандэлітам, што быў у Сакалова — было
пастаноўлена, што Сакалоў аддзеліцца ад іх і будзе самастойна кіравацца на Менск. Сакалоў накіраваўся на Менск і з таго часу
ўсялякі сьлед па Шавелю загінуў”. 32
А Дзьмітры Касмовіч зьмясьціў у сваіх успамінах, відавочна, памылковыя версіі: “Па нямецкіх вестках, Шавель перайшоў да расейскаНайдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сяньня. Папулярны нарыс з гісторыі
Беларусі. — Менск: “Навука і тэхніка”, 1993, б. 291-292.
30
Антонава Т. У землякоў за акіянам. — Мінск: “Голас Радзімы”, 1992, б. 80.
31
У паведамленьні паліцыі бясьпекі і СД на акупаванай тэрыторыі СССР пра
дзейнасьць партызанаў у Беларусі № 5 ад 29 траўня 1942 году гаворыцца: “У раёне
Беразіна былы школьны інспэктар у гор. Менску Шунейка на падставе ілжывых
зьвестак змог уладкавацца на пасаду намесьніка начальніка паліцыі парадку.
Сваё становішча ён выкарыстаў, каб угаварыць 32 паліцыянтаў разам з зброяй
уцячы ў партызаны. Перад уцёкамі яны павінны былі ўзарваць у Беразіне вялікі
склад з расейскімі артылерыйскімі снарадамі. Перад ажыцьцяўленьнем гэтага
пляну Шунейка і 39 паліцыянтаў арыштаваныя”. Цытуецца паводле наступнай
публікацыі: “Мы за цаной не пастаім”… // Наша ніва, 1996, 17 чэрвеня, № 14.
32
Галяк Л. Успаміны. Кн. 1. — ЗША, 1982.
33
Касмовіч Д. За вольную і сувэрэнную Беларусь. — Вільня: Gudas, 2006, б. 117.
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камуністычных бандаў, а па вестках беларускай вайсковай разьведкі,
адышоў ад актыўнага беларускага вызвольнага руху, схаваўся на
Віленшчыне, хутка быў распазнаны палякамі і расстраляны”. 33
Яшчэ адна версія далейшага лёсу Ўл. Шавеля, нібыта, пацьвярджае, што ён мог выконваць нямецкае заданьне на Бярэзіншчыне.
Паводле ўспамінаў былога супрацоўніка баранавіцкага СД, Шавель
лячыўся пасьля цяжкага раненьня ў нямецкім шпіталі, а ў канцы лета
1943 году быў высланы СД, у паразуменьні з “беларускім актывам”,
на ўкраінскае Палесьсе для правядзеньня перамоваў з кіраўніцтвам
бандэраўскіх АУН і УПА. Аднак неўзабаве сувязь зь ім зьнікла, ён,
праўдападобна, быў расстраляны бандэраўцамі. 34
Эмігрант Язэп Малецкі ўскосна пацьвярджае гэтую версію: “Справакаваны пасьля з двух бакоў, бальшавіцкага й нямецкага, [Шавель]
згубіў давер да немцаў ды ўвосені 1943 году скрыўся на Палесьсі й
усялякія сьляды па ім прапалі”. 35
***
Яшчэ адзін “ілжэпартызанскі” атрад, нібыта, быў створаны пры
беларускім паліцыйным батальёне ў Беластоку, якім камандаваў
Іван Гелда. 36 Д. Крывіцкі згадвае пра “часовыя” і “пастаянныя”
“лжэпартызанскія” атрады (ад 10-12 чалавек да 30) на Беласточчыне
“пад кіраўніцтвам М. Грыцко, Е. Данілека, К. Габінскага, В. Васілюка,
Грымашэвіча, якія ў асноўным выконвалі заданні па разведцы і баявым супрацьстаянні сапраўдным партызанам”.37
Відавочна, што ніякага “М. Грыцко” не існавала. Верагодна, маецца на ўвазе Мікола Грыцук, які, па адных зьвестках летам 1944-га
застаўся ў раёне Белавежскай пушчы, каб партызаніць супраць
бальшавікоў, па другой — патрапіў у дэсантны батальён “Дальвіц”.
Што да Канстанціна Габінскага, дык яго ўдзел у спецаперацыях,
накіраваных супраць савецкіх партызанаў, вельмі верагодны. У траўнічэрвені 1941 г. ён быў намесьнікам камандзіра Першага беларускага
штурмовага зьвязу. Падчас нямецкай акупацыі працаваў у Беластоку,
уваходзіў у кіраўніцтва беларускага камітэту. У паваенны час жыў пад
чужым прозьвішчам у Польшчы, яшчэ ў 1950-х яго безпасьпяхова шукала польская служба бясьпекі.38 Называе Габінскага “прафесійным
выведнікам” і дасьледчыца Сьвятлана Сілава. 39
Ёрш С., Горбік С. Беларускі Супраціў. — Львоў, 2006, б. 83-84.
Малецкі Я. Пад знакам Пагоні (Успаміны). — Таронта: “Пагоня”, 1976, б. 57.
36
Цанава Л. Всенародная партизанская война в Белоруссии против немецкофашистских захватчиков. Ч. 2. — Минск, 1951, б. 657.
37
Весці БДПУ, 2006, № 4, б. 44.
38
Ёрш С., Клявец Р. Новыя факты пра дзейнасьць і лёсы беларускіх камандас //
Беларускі Рэзыстанс, 2008, № 1 (5), б. 148.
39
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Стварэньнем “ілжэпартызанскіх” атрадаў на Беласточчыне мог займацца і ўкраінскі паліцыйны батальён, які быў пераведзены ў горад
з Украіны восеньню 1943 году. Якраз яго непасрэднай задачай было
змаганьне супраць партызанаў. 40
***
Як адзначае Дзяніс Крывіцкі, у 1944 годзе, з набліжэньнем усходняга фронту, пачалі мяняцца мэты дзейнасьці лжэпартызанаў. “Галоўнай
задачай становіцца асяданне ў савецкім тыле і стварэнне антысавецкага супраціўлення”, — піша ён. 41
Д. Крывіцкі першым ставіць пытаньне пра “класіфікацыю”
“лжэпартызанаў”. “Узнікае адна з праблем пры даследаванні дадзенага пытання — гэта класіфікацыя “лжэпартызанскіх” атрадаў, —
піша дасьледчык. — Памылкова было б адносіць да гэтай катэгорыі
польскія легіёны, байцоў АУН ці сфарміраваныя ў 1944 г. з членаў
БНП (Беларускай Нацыянальнай Партыі 42) 5 атрадаў, так званых
“каліноўшчыкаў”. З аднаго боку, дадзеныя баявыя адзінкі не ставілі
мэту дыскрэдытацыі партызанскага руху ў Беларусі. Маюцца прыклады баявой садружнасці (роўна як і супрацьстаяння) з партызанамі
асобных атрадаў (напрыклад, з польскай Арміяй Краёвай). Аднак
галоўным для іх заставалася барацьба за незалежныя ад савецкага кіраўніцтва нацыянальныя дзяржавы. З іншага пункту гледжання
атрады, якія заставаліся ў тыле Чырвонай Арміі з мэтай шпіянажу
і дыверсій (як “каліноўшчыкі”), напрамую давалі магчымасць германскай прапагандзе рабіць высновы аб “стыхійным росце партызанскага антысавецкага руху”, што адпавядала змененым мэтам “лжэпартызанскага” руху. Нягледзячы на шэраг крымінальных
злачынстваў і адсутнасць доказаў аб супрацоўніцтве з германскімі
спецслужбамі, адзначанымі вышэй, не дазваляе класіфікаваць некаторыя стыхійныя партызанскія атрады як “лжэпартызанскія”.43
На яшчэ адзін малавывучаны аспект праблемы зьвяртае ўвагу Барыс Сакалоў. Ён піша, што часам “ілжэпартызанскія” атрады стваралі
мясцовыя жыхары пасьля вызваленьня мясцовасьці Чырвонай Арміяй.
Такім чынам яны ня толькі спадзяваліся пазьбегнуць рэпрэсіяў за знаходжаньне на акупаванай немцамі тэрыторыі, але і зьбіраліся рабаваць маёмасьць нямецкіх паслугачоў. 44

войны (1941-1945 гг.). — Гродна: ГрГУ, 2003, б. 60.
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41
Весці БДПУ, 2006, № 4, б. 44.
42
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***
На наш погляд, праблема дзейнасьці “лжэпартызанскіх” атрадаў
і барацьбы супраць іх савецкіх партызанаў, спецатрадаў НКГБ не
выклікала вялікага зацікаўленьня ў беларускіх дасьледчыкаў з-за
яе неадназначнасьці. Праўдападобна, што савецкія партызаны і
супрацоўнікі савецкай дзяржбясьпекі часам не разьбіраліся, які
атрад ліквідоўвалі: створаны нямецкімі спецслужбамі ці незалежны
атрад, які ня меў ніякіх сувязяў з акупантамі. У некаторых выпадках,
зьнішчаючы атрады, якія не падначальваліся савецкаму кіраўніцтву,
“чырвоныя” партызаны ў сваіх справаздачах маглі адмыслова запісаць
іх у “лжэпартызанскія”, каб зьняць з сябе ў будучым адказнасьць за
зьдзейсьненыя злачынствы. 45

Пра падобны выпадак, які здарыўся ў 1942 годзе на Слонімшчыне, пісаў
наш часопіс. Гл. Турук А. Ліквідацыя беларускага партызанскага атрада на
Слонімшчыне ў 1942 годзе // Беларускі Рэзыстанс, 2004, № 1, б. 86-88. На
карысьць версіі аўтара сьведчаць успаміны У. Гурэцкага, які апісвае падзеі
канца 1941 году ў раёне Налібоцкай пушчы, каля чыгункі Маладэчна — Ліда
(у той час “лжэпартызанскіх” атрадаў нямецкія спецслужбы яшчэ не стваралі):
“Палітрук Рыгор Цітарэнка папярэдзіў сялян, што сярод дзеючых разрозненых
партызанскіх груп ёсьць і варожыя элементы, якія заадно з фашыстамі,
імкнуцца настроіць насельніцтва супраць народных мсціўцаў. Рыгор паабяцаў
вяскоўцам, што хутка партызаны ліквідуюць здраднікаў”. (Гурэцкі У. Возьмецца
зямля полымем… // Маладосць, 1992, № 5, б. 113) —Заўвага “БР”.
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Беларусы, пакараныя за ўдзел у
Кранштацкім паўстаньні 1921 году
Падчас паўстаньня сакавіка 1921 году ў Кранштаце быў заўважны
ўдзел беларусаў. Як вядома, антыбальшавіцкае выступленьне
было падаўленае савецкім урадам коштам вялікіх стратаў. Тысячы паўстанцаў здолелі па лёдзе сыйсьці ў Фінляндыю. Аднак многія
патрапілі ў рукі ЧК. Пасьля кароткага сьледзтва выносіўся прысуд трыбунала — расстрэл, зьняволеньне ці прымусовыя працы. Пра лёс гэтых людзей можна даведацца са зборніка дакумэнтаў, выдадзеных у
Маскве фондам "Дэмакратыя".1
20 сакавіка 1921 году выязная сэсія акруговага рэўваентрыбуналу
Петраградзкай вайсковай акругі пры Паўднёвай групе вынесла прысуд 13 актыўным удзельнікам паўстаньня, якіх абвінавацілі "ў мецяжы і ўзброеным паўстаньні". Сярод іншых да расстрэлу быў асуджаны шыхтавы матрос, сябра судовага камітэта Георгій Якаўлевіч
Сугачкоў. Яму было 25 гадоў, ён паходзіў з сялян Гомельскай губэрні,
зь вёскі Старыя Каменкі Стагінскай воласьці Чэрыкаўскага павету. Разам зь ім расстралялі і камандзіра баявога зьвязу 23-гадовага Васіля
Іванавіча Чарнавусава. Ён паходзіў з сялян Мінскай губэрні, зь вёскі
Забалоцьце Узьдзенскай воласьці Ігуменскага павету.2 Чарнавусаў са
сваім баявым зьвязам "выконваў розныя аперацыі на патрабаваньне
[паўстанцкага] Рэўкама". 3
У Кранштацкі рэўкам уваходзіў 37-гадовы Ўладзіслаў Вальк. На
допыце 17 сакавіка 1921 г. ён паведаміў, што зьяўляецца латвійскім
падданым. Вальк паходзіў зь вёскі Дзебежы Партлінскай воласьці Рэжыцкага павету Віцебскай губэрні (у 1920 г. павет адыйшоў да Латвіі).4
У красавіку 1921 г. ён быў асуджаны на расстрэл.5
У сьпісе асуджаных на расстрэл у красавіку 1921 году згадваецца
"актыўны ўдзельнік Кранштацкага мецяжу" 48-гадовы Аляксандар
Паўлавіч Крук. Вядома, што ён — селянін зь вёскі Забалоцьце Перэжырскай воласьці Ігуменскага павету (цяпер — у Пухавіцкім раёне), меў сям'ю — жонку і пяць дзяцей, быў беспартыйны, "палітычных
перакананьняў ня меў". Крук скончыў школу шыхтавых унцерафіцэраў, быў памочнікам ротнага камандзіра "зводнага атраду судовых камандаў" і памочнікам камандзіра крэйсера "Рурык". Ён быў дэКронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г. — Москва:
Фонд "Демократия", 1997.
2
Кронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г., б. 295.
3
Тамсама, б. 294.
4
Тамсама, б. 296.
5
Тамсама, б. 307.
1
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легатам ад атрада на брыгадны сход і старшынём рэўкама атрада.6
У сьпісе "абвінавачваных у контр-рэвалюцыйнай дзейнасьці" ёсьць
Глеб Саковіч, 26 гадоў, дваранін, малодшы артылерыст і камандзір
9-й артылерыйскай роты лінкора "Севастопаль", беспартыйны. Раней
ён скончыў Марскі кадэцкі корпус, у дакумэнтах праходзіць як "былы
мічман". Саковіча асудзілі на 5 гадоў прымусовых працаў.7 Такі ж прысуд атрымаў фігурант згаданага сьпісу 29-гадовы Павал Ігнацьевіч
Сурагатаў. Паводле прысуду, ён назваўся "мешчанінам г. Віцебска",
служыў цырульнікам лінкора "Севастопаль", быў жанаты, беспартыйны, малапісьменны, "палітычных перакананьняў ня меў".8
У пераліку асобных людзей, затрыманых па справе, таксама трапляюцца беларусы. Напрыклад, Іван Гулевіч, 29 гадоў, ураджэнец
вёскі Рудня Сталбунскай воласьці Гомельскага павету (цяпер Веткаўскі
раён Гомельскай вобласьці), чырвонаармеец 560-га палка, жанаты
(меў жонку і сына), беспартыйны, “падтрымліваў Савецкую ўладу”,
малапісьменны. Падчас паўстаньня ён быў выбраны дэлегатам ад
палка і пасланы ў Араніенбаўм у 187-ю брыгаду з кранштацкай рэзалюцыяй. Аднак у брыгадзе яго арыштавалі. Гулевіч атрымаў 5 гадоў
прымусовых працаў.9
Тры гады прымусовых працаў атрымаў 18-гадовы Рыгор Хведчык, селянін Гродзенскай губэрні, зь вёскі Славянка Мураўёўскай
воласьці Пружанскага павету, запісаны палякам. Ён быў шыхтавым
Кранштацкай Рабоча-канвойнай каманды, халастым, беспартыйным,
меў ніжэйшую адукацыю, быў асуджаны за дэзэртырства на тры месяца. Хведчыка паслалі з пракламацыямі ў Петраград. Як ён расказаў
на допыце, пракламацыі ім былі кінутыя ў сьнег на заліве. Пасьля гэтага ён дабраахвотна зьявіўся ў 1-ы Марскі берагавы атрад.10
Хрысанфа Анішчанкава, 20-гадовага селяніна Віцебскай губэрні,
ураджэнца вёскі Аляб'ева Плоскаўскай воласьці Невельскага павету, пасьля допыту вызвалілі і накіравалі ў "аддзел разьмеркаваньня
працоўнай сілы". Ён, чырвонаармеец хлебапякарні 11-й дывізіі, беспартыйны, які стаяў "на платформе Савецкай улады", быў арыштаваны за размову на хлебапякарні. Анішчанкаў сказаў, што "нам не трэба ваяваць са сваімі". Віноўным сябе ён не прызнаваў.11
Бальшавікі жорстка каралі ня толькі ўдзельнікаў паўстаньняў, але і
іх блізкіх і далёкіх сваякоў. Малавядомыя факты ўзяцьця закладнікаў.
Аўтары зборніка дакумэнтаў пішуць:
Кронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г., б. 317-318.
Тамсама, б. 320.
8
Тамсама, б. 320-321.
9
Тамсама, б. 321.
10
Тамсама, б. 322.
11
Тамсама, б. 325.
6
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"Браць закладнік аў
працягвалі і пасьля
таго, як Кранштадт паў.
А р ы ш то ў ва л і с ва я к о ў
кіраўнікоў ВРК, ваенных
спецыялістаў, якія сыйшлі з
Кранштадта ў Фінляндыю.
14 красавіка ў якасьці
закладнікаў былі арыштаваныя П. І. Петрычэнка, селянін шасьцідзесяці
пяці гадоў, і два ягоныя
Допыт палоннага матроса ў штабе
сыны, якія жылі ў Гомельпадаўленьня Кранштадскага
скай губэрні. Іх прывезьлі
паўстаньня, 1921 г.
на Лубянку, але неўзабаве
высьветлілася, што ніякіх адносінаў да старшыні кранштадтскага ВРК
Петрычэнка яны ня маюць".12
Канстанцін Самсонаў,
г. Масква

Праект узнагародаў для
ўдзельнікаў паваеннага
беларускага партызанскага руху
Удзельнікі паваеннага беларускага антыбальшавіцкага партызанскага руху за час барацьбы на Бацькаўшчыне не стварылі ніякіх
узнагародаў (прынамсі, ніякіх вестак на гэты конт мы на сёньняшні
дзень ня маем). У большасьці атрадаў, арганізацый і груп на гэта не
было ні рэсурсаў, ні адпаведных спецыялістаў, а нярэдка і часу (некаторыя фармацыі былі ліквідаваныя савецкімі карнымі ворганамі
неўзабаве пасьля пачатку дзейнасьці). Рэалізацыя гэтага праекту
была па сілах арганізацыі маёра Міхала Вітушкі (“Чорны Кот”), але і
яна ўзнагародаў не вырабляла.
Адзіная вядомая нам спроба вырабу ўзнагародаў для ўдзельнікаў
беларускага партызанскага руху была зробленая на эміграцыі прэзыдэнтам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Міколам Абрамчыкам
у 1949-1951 гг. Ніякіх спецыяльных дасьледаваньняў на гэтую тэму
12

Кронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г., б. 11.
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дагэтуль не зьявілася. Адзіная крыніца інфармацыі — публікацыя ў
эміграцыйнай газэце “Бацькаўшчына”, дзе былі зьмешчаныя выявы
ўзнагарод, распрацаваныя іх статуты і нават кароткі сьпіс узнагароджаных.1
Можна меркаваць, што ідэя стварэньня ўзнагародаў паўстала ў
1949 годзе. Прынамсі, 1 верасьня 1949 г. быў выдадзены прэзыдэнтам БНР М. Абрамчыкам дэкрэт, які ўстанаўліваў тры ордэны. Была
створаная “камісія”, якая мусіла падрыхтаваць статуты ўзнагарод. Яна
складалася са старшыні “генэрала” Францішка Кушаля*, Станіслава
Грынкевіча**, Лявона Галяка***, М. Т. (Міхася Тулейкі?)**** і мастака Пётры Мірановіча.***** Праца аднак зацягнулася, і толькі 5 жніўня 1951 г.
статуты былі зацьверджаныя М. Абрамчыкам ды “ўвайшлі ў жыцьцё”.
Дык чаму ж так не сьпяшалася шаноўная “камісія”? На наш погляд, адной з прычынаў затрымкі рэалізацыі гэтага праекту была адУзнагароды для заслужаных Беларусаў // Бацькаўшчына, 1952, 24 лютага, №
7-8 (86-87), б. 2.
*Францішак Кушаль (1895 — 1968), беларускі вайсковы дзеяч. Падчас нямецкай
акупацыі — галоўнакамандуючы Беларускай Краёвай Абароны, меў рангу маёра,
падпалкоўніка. У паваенны час жыў у Заходняй Нямеччыне, быў паплечнікам
прэзыдэнта Рады БНР М. Абрамчыка. Атрымаў ад апошняга рангу «генэрала».
Памёр у ЗША.
**Станіслаў Грынкевіч (малодшы, 1912 — 1966), беларускі палітычны дзеяч.
Удзельнік беларускага нацыянальнага Супраціву ў гады Другой сусьветнай
вайны. Сябра Беларускай Незалежніцкай Партыі (з 1944 г.). У паваенны час быў
сябрам Рады БНР. Памёр у ЗША.
***Лявон Галяк (1910 — 1980), беларускі палітычны дзеяч. Юрыст паводле
адукацыі. У першыя паваенныя гады быў прыхільнікам Рады БНР. Аўтар
успамінаў. Памёр у ЗША.
****М. Т. (Міхась Тулейка?, 1915 — 1998), дзеяч беларускай паваеннай
палітычнай эміграцыі. Падчас нямецкай акупацыі дзейнічалі два Міхася Тулейкі:
адзін быў юрыстам у Баранавічах, другі — настаўнікам у Нясьвіжы. З-за гэтага
ў некаторых публікацыях узьнікае блытаніна, на што нядаўна зьвярнуў увагу
Барыс Данілюк. Гл.: Рэдакцыя. Удакладненьне // Беларус (Нью-Ёрк), 2010,
№ 573, кастрычнік. Паводле версіі Данілюка, у 1944-м на эміграцыю выехалі
абодва Тулейкі. Аднак баранавіцкі юрыст “пасьля эвакуацыі зь Беларусі ў 1944-м
годзе ён ці затаіўся, ці загінуў у Польшчы”. Нясьвіжскі настаўнік пасьля вайны
жыў у Заходняй Нямеччыне, быў першым старшынём Беларускага студэнцкага
згуртаваньня ў Мюнхэне, у ЗША кіраваў БАЗА (у 1954-1957 гг.), быў сябрам
Згуртаваньня Беларускіх Вэтэранаў у Нью-Джэрзі. Янка Запруднік дадае да яго
біяграфіі важны для нас факт: “У 1948 годзе стаўся сябрам Рады БНР”. Гл.: З.
Я. Сьв. памяці Міхась Тулейка // Беларус, 1998, № 454, травень. Л. Галяк у сваіх
успамінах сьцьвярджае, што Тулейка-праўнік сапраўды знаходзіўся ў Польшчы і
быў жывы яшчэ ў пачатку 1980-х. Гл.: Галяк Л. Успаміны. Кн. 1. — ЗША, 1982.
*****Пётра Мірановіч (1902 — 1990), вядомы беларускі мастак. Выпускнік
Латвійскай і Венскай акадэмій мастацтваў. У 1944 г. выехаў на Захад, жыў у
ЗША. Больш пра яго гл.: Гваздзёў С. Два мастакі — два лёсы // Новы час, 2010,
15 студзеня.
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сутнасьць сувязі Рады БНР з кіраўніцтвам беларускага партызанскага
руху. Які сэнс рабіць ордэны і мэдалі, калі няма пэўнасьці ў тым, каму
іх надаваць і за якія подзьвігі? Якраз у 1948 г. з Заходняй Нямеччыны
ў Польшчу і Беларусь пасылаліся сувязныя Рады БНР.2
Вядомая гісторыя аднаго зь іх — Антона Дуды (Станіслава
Маціеўскага), які быў пасланы Ф. Кушалем летам 1948-га, а вярнуўся
на Захад толькі ў канцы 1949 году. Паводле справаздачы Дуды, яму,
нібыта, удалося ўстанавіць сувязь з беларускім партызанскім рухам
на Беласточчыне, Піншчыне і ў раёне Налібоцкай пушчы.3 На наш погляд, А. Дуда выклаў па вяртаньні на Захад дэзынфармацыю, у якой
згадваліся рэальныя асобы, многія зь якіх на той час ужо былі забітыя
альбо арыштаваныя. 4
Аднак М. Абрамчык і Ф. Кушаль паверылі (альбо зрабілі выгляд,
што вераць) ў рэальнасьць сьведчаньняў Дуды. У выніку, персанажы
са справаздачы пасланца патрапілі ў сьпіс “заслужаных беларусаў”,
на якім мы спынімся пазьней.
Абрамчык “рэанімаваў” у 1951 годзе свой праект з вырабам
узнагародаў для партызанаў яшчэ і таму, што якраз тады пры ўдзеле
дзеячоў Рады БНР амэрыканскімі спецслужбамі пачалі рыхтавацца
дэсантнікі для перакідкі ў Беларусь. У прэзыдэнта БНР ажыло спадзяваньне на навязаньне сталай сувязі са “старой” партызанкай, альбо на стварэньне “новай”.
У верасьні 1951 году ў БССР быў дэсантаваны з амэрыканскага самалёта сябра Рады БНР Янка Філістовіч. 5 Было б лагічным, каб разам зь ім у Беларусь былі перададзеныя і ўзнагароды. Але гэтага не
было зроблена ні тады, ні ў жніўні 1952-га, калі дэсантавалася група Касьцюка-Вострыкава. Таму можна зрабіць выснову, што праект
М. Абрамчыка застаўся на паперы, а ордэны ніколі не вырабляліся.
Яшчэ ў 1999-м намі адзначалася, што “пакуль не вядома, ці былі
вырабленыя гэтыя ўзнагароды, ці яны засталіся толькі праектамі”.6 Усе
спробы адшукаць сьляды гэтых узнагародаў былі безвыніковыя. Віталь
Кажан (1916 — 2004), галоўны скарбнік Рады БНР з кастрычніка 1949
Борисов И. Охота Цанавы за Арсеньевой. — Мінск, 2004, б. 172.
Да гісторыі беларускай нацыянальнай партызанкі // Запісы (Нью-Ёрк —Менск),
2005, № 28, б. 261-272.
4
Ёрш С., Горбік С. Беларускі Супраціў. — Львоў, 2006, б. 316-338.
5
Больш пра яго гл.: Галіна Філістовіч: За кожнай хвояй я бачыла брата //
Беларускі Рэзыстанс, 2004, № 1, б. 22-36; Лицкевич О. “Рух зусім незалежніцкі…”
Малоизвестные факты из жизни американского шпиона Янки Филистовича //
Беларуская думка, 2009, №8, жнівень, а таксама інтэрвію з Верай Філістовіч у
гэтым нумары “БР”.
6
Ёрш С. Узнагароды для ўдзельнікаў антысавецкай барацьбы на Беларусі,
заснаваныя Радай Беларускай Народнай Рэспублікі // Антысавецкія рухі ў Беларусі:
1944-1956 / Даведнік. — Менск: Архіў Найноўшай Гісторыі, 1999, б. 180.
2
3
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году і да самай сьмерці,7 нічога ня ведаў,
каб гэты праект фінансаваўся Радай БНР.
“Што да справы “Ордэна Зялезнага
Рыцара” асабіста я вельмі мала ведаю, бо
акурат у той час я праходзіў працэдуру
афармленьня свайго выезду зь Нямеччыны ў З.Ш.А., — успамінаў В. Кажан. — Як
ведама газэта “Бацькаўшчына” выдавалася ў Мюнхэне, каторай адміністратарам
я быў да свайго выезду ў ЗША.
Ідэя гэтага ордэну праводзілася пакойным Міколам Абрамчыкам. Мікола
Абрамчык быў запраўды вялікім і патрыётам, і разумным чалавекам-палітыкам.
Мікола Абрамчык
Сталася кепскае, а гэта тое, што да
яго, напэўна, цікавых архіваў яго жонка Ніна нікога не дапусьціла, ня гледзя[чы] на розныя просьбы і захады з нашага боку. Як стаяць справы гэтага архіву на сёньня я
асабіста ня ведаю”.8
Цяпер жа спынімся на асобах удзельнікаў беларускага партызанскага руху, якія былі адзначаныя ўзнагародамі Рады БНР. У сьпісе,
апублікаваным “Бацькаўшчынай”, згадваецца 8 чалавек: “гэнэрал
М. Вітушка”, “гэнэрал У. Р.”, “маёр Саха”, “маёр Іван Слуцкі”, “3-ы
Камандзіры асобных адзьдзелаў і адзін афіцэр сувязі”.9
У. Р. — гэта адназначна маёр Усевалад Родзька, кіраўнік Беларускай Незалежніцкай Партыі, арыштаваны савецкімі спецслужбамі
ў 1945 г. Паўдзельнічаць у антысавецкім партызанскім руху ён не
пасьпеў, хоць і прыкладаў намаганьні да яго арганізацыі. На Захадзе
быў вядомы факт арышту Родзькі, а дакладных зьвестак пра яго пакараньне сьмерцю не было. Згадка пра “генэральскую” рангу Ўсевалада
Родзькі — адзіная, больш ніхто яго так не прадстаўляў. Відавочна, што
падвышэньне рангі Родзькі (як і Вітушкі) ад маёра да “генэрала”, было
зробленае М. Абрамчыкам. Ці было яно неяк дакумэнтальна аформлеЮрэвіч Л. Летапісны звод сусьвету Чалавека Сьведамага: Гісторыя газэтаў
“Бацькаўшчына” і “Беларус” (1947-2000). — Мінск: “Беларускі кнігазбор”,
2006, б. 45.
8
Ліст В. Кажана да С. Ярша ад 14 ліпеня 1996 г.
9
Бацькаўшчына, 1952, 24 лютага, № 7-8 (86-87).
10
Паколькі архіў М. Абрамчыка напаткаў трагічны лёс (ён альбо загінуў, альбо
патрапіў у рукі савецкіх спецслужбаў), нам невядома, якія там былі дакумэнты.
Наагул, няма інфармацыі пра тое, наколькі старанна прэзыдэнт Рады БНР
афармляў свае рашэньні і камплектаваў архіў. Апошнія публікацыі ў справе лёсу
архіва М. Абрамчыка: Запруднік Я. Да загадкі дзяржаўнага архіву БНР у Міколы
Абрамчыка // Запісы (Нью-Ёрк — Менск), 2009, № 32, б. 450-476; Некаторыя
дакумэнты ў справе архіву Міколы Абрамчыка // Запісы, 2009, № 32, б. 477-481.
7

49

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС
на, невядома. Магчыма, што па-за публікацыяй
у “Бацькаўшчыне” ніякіх дакумэнтаў у гэтай
справе не складалася.10
Што да асобы “маёра Сахі”, дык М. Абрамчык мог ведаць пра яго са згаданай намі раней
справаздачы А. Дуды. Праўда, Ф. Кушаль лічыў,
што “Саха” — гэта лейтэнант Георгі Луцэвіч,
кіраўнік Палескай групы беларускага партызанскага руху.11 Насамрэч, псеўданім “Саха”
меў Юры Носаль, намесьнік Г. Луцэвіча,
псеўданімам якога быў “Сыч”.12 Гэтая “памылка” Дуды і Кушаля пацьвярджае, што яны не
валодалі аператыўнай інфармацыяй пра сытуацыю ў беларускім партызанскім руху, пра
яго кіраўніцтва.
Мастак
Пётра Мірановіч
Тым не менш, М. Абрамчыкам “Саха” таксама быў падвышаны ў ранзе і стаў “маёрам”.
Верагодна, Абрамчык і Кушаль нічога ня ведалі пра яго лёс, а “Саха”
загінуў у сьнежні 1948 году ў Пінску.13
“Маёр Іван Слуцкі” — гэта Янка Філістовіч, сябра Рады БНР, які
зь верасьня 1951 году нелегальна дзейнічаў у БССР. Цікава, што ў
сваіх данясеньнях на Захад, выкананых тайнапісам у лістах, Філістовіч
згадваў “падпалкоўніка Слуцкага”. У сваім першым данясеньні ад 30
кастрычніка 1951 году Філістовіч пісаў: “…Падпалк[оўнік] Слуцкі перасылае прывітаньні Міколе і іншым. Жыве Беларусь! Янка”.14
У данясеньні № 3 ад 4 сьнежня 1951 г. ён пісаў: “Падпалк[оўнік]
Слуцкі вясной чакае…”. 15 Алег Ліцкевіч адзначае, што “пра
падпалкоўніка Слуцкага Філістовіч на допыце заявіў, што гэта асоба, выдуманая ім самім”.16 Аднак М. Абрамчык не лічыў “Слуцкага”
выдуманай асобай, а ідэнтыфікаваў яго з Філістовічам.
Як вядома, Філістовіч быў арыштаваны савецкай дзяржбясьпекай 11 верасьня 1952 году. Аднак Абрамчык лічыў (і, магчыма, гэта
вынік апэратыўнай гульні МГБ БССР), што Філістовіч дзейнічаў яшчэ
ў сярэдзіне 1950-х. У 1960 годзе ў адной са сваіх прамоваў прэзыЗапісы, 2005, № 28, б. 271.
Беларускі Супраціў, б. 370. Глядзі таксама: Арганізацыя беларускага
антысавецкага падпольля ў 1943-1944 гг. у дакумэнтах нямецкіх архіваў //
Беларускі Рэзыстанс, 2009, № 2 (7), б. 64.
13
Беларускі Супраціў, б. 370.
14
Лицкевич О. “Рух зусім незалежніцкі…” Малоизвестные факты из жизни
американского шпиона Янки Филистовича // Беларуская думка, 2009, №8,
жнівень, б. 79.
15
Тамсама, б. 80.
16
Тамсама.
11
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дэнт Рады БНР гаварыў, што ў 1955-56 гг. на Вялейшчыне дзейнічаў
“палкоўнік Іван Слуцкі”, які вербаваў моладзь у партызаны і арганізаваў
выпуск нелегальных “праБНРаўскіх” адозваў. 17
Як бачым, у 1952 годзе быў яшчэ “маёр”, а ў 1955-56 гг. ужо
“палкоўнік”. М. Абрамчык працягваў гульню з рангамі, ня маючы пэўнай
інфармацыі пра лёс асобаў, якім іх надаваў.
Што да трох камандзіраў аддзелаў і аднаго “афіцэра сувязі”, дык
адным зь іх мог быць “Дуб”, які згадваецца ў справаздачы Дуды і рапарце Кушаля.
У “Бацькаўшчыне” паведамлялася, што “капітула (як толькі будзе ўканстытуаваная) займецца перадусім укладзеньнем сьпіску для
нагародаў загінуўшых змагароў-гэрояў”.18
Аднак пра тое, што такі сьпіс быў складзены, нічога невядома. Найхутчэй М. Абрамчыку было дастаткова прапагандысцкага эфекту ад
публікацыі ў “Бацькаўшчыне”. Гэта быў і ўдар па канкурэнтах — БЦР,
якія да такога не дадумаліся, і выклік саветам, і спроба ўмацаваць
аўтарытэт Рады БНР у вачах палітычнай эміграцыі.
Адзіная вядомая нам рэакцыя на праект Абрамчыка зьявілася ў
прабэцээраўскай газэце “Беларускі патрыёт”. Паводле той публікацыі,
Вітушка, нібыта, ордэну ад Абрамчыка не прыняў і абурыўся, што ён
“паслугоўваецца яго імем”.19 Наўрад ці гэта адпавядае сапраўднасьці.
Хутчэй за ўсё, “патрыёты” ня ведалі рэакцыі М. Вітушкі і таксама
скарысталі яго імя ў прапагандысцкай “вайне”.
Адзначым, што праекты ўзнагарод былі распрацаваныя і для
ўкраінскіх партызанаў з УПА. Іх стварыў вясной 1950 году ў падпольлі
Ніл Хасевіч. Украінская Галоўная Вызвольная Рада зацьвердзіла
праекты ў чэрвені 1950-га, а ўжо ў 1951 годзе ў Заходняй Нямеччыне ўзнагароды былі вырабленыя.20 Дарэчы, гэтая тэма таксама слаба вывучаная ўкраінскімі гісторыкамі. Яны ня ведаюць дакладна, дзе
былі аддрукаваныя ўзнагароды і якім накладам. 21
Частка ўзнагародаў была перапраўленая кур’ерамі ва Ўкраіну
галоўнакамандуючаму УПА Васілю Куку. Аднак некаторыя кур’еры
былі перахопленыя савецкай дзяржбясьпекай. Таму ў 1952-54 гг. сярод паўстанцаў склаўся стэрэатып, што калі сустракаеш невядомага
паўстанца з адзнакамі УПА, то гэта амаль на 100% эмгэбіст. 22
Перадрукоўваем публікацыю 1952 году з “Бацькаўшчыны”,
каб нашыя чытачы маглі азнаёміцца са статутамі ўзнагародаў з
першакрыніцы.
Сяргей Ёрш
Прамова прэзыдэнта Рады БНР М. Абрамчыка // Бацькаўшчына, 1960, № 17,
24 красавіка.
18
Бацькаўшчына, 1952, 24 лютага.
19
Праспаліся! // Беларускі патрыёт (Зах. Нямеччына), 1952, № 4-5 (19-20),
красавік-травень.
20
Манзуренко В. Нагароди УПА // Армія безсмертних. Повстанські світлини.
— Львів, 2003, б. 65.
21
Тамсама.
22
Тамсама, б. 66.
17

51

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

52

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

53

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

Узнагароды для
заслужаных Беларусаў
Да беларускіх вайсковых і
цывільных афіцэраў
Беларускі народ на шляху свайго вызвольнага змаганьня выдаў
зь сябе вялічэзную колькасьць бліскучых постацяў нацыянальных
гэрояў, змагароў-волатаў.
Сталася неяк, што мы, беларусы, ідучы няўпынна і нястомна наперад, быццам, ня маючы часу аглядацца, не заўважаем і нічым не
адзначаем гэтых вялікіх гэраічных учынкаў нашых змагароў.
У гэтым сэнсе таму мы беларусы былі выняткам з пасярод усіх
народаў.
Дзеля таго, каб выраўняць гэтую крыўду як для самых гэрояў, так
і для іх сем’яў, ды цэлага народу, прэз. Абрамчык устанавіў дэкрэтам
1 верасьня 1949 году тры (тымчасам) ордэры для ўзнагародаў як вайсковых, так і цывільных заслугаў.
У вызначаную прэзыдэнтам камісію для апрацоўкі статуту ўвайшлі:
гэнэрал Ф. Кушаль, як старшыня, др. С. Грынкевіч, М. Т., магістр права Л. Галяк, мастак П. Мірановіч, як сябры камісыі.
Статуты для ўсіх 3-х ордэраў зацьверджаны прэзыдэнтам і ўвайшлі
ў жыцьцё дня 5 жніўня 1951 г.
Да гэтага часу ўзнагароджаны прэзыдэнтам ордэрамі толькі наступныя асобы:
1)Гэнэрал М. Вітушка: Ордэрам Пагоні 3-й клясы і Ордэрам Зялезнага Рыцара 3-й клясы.
2)Гэнэрал У. Р.: Ордэрам Пагоні 3-й клясы і Ордэрам Зялезнага
Рыцара 3-й клясы.
3)Маёр Саха: Ордэрам Зялезнага Рыцара 4-й клясы.
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4)Маёр Іван Слуцкі: Ордэрам Зялезнага Рыцара 4-й клясы.
5)3-ы Камандзіры асобных адзьдзелаў і адзін афіцэр сувязі:
Ордэрамі Зялезнага Рыцара 4-й клясы (усе на Бацькаўшчыне).
Нагароды ордэрам Мэдалю Партызана — будзе праводзіць Шэф
Штабу беларускіх партызанаў.
Капітула (як толькі будзе ўканстытуаваная) займецца перадусім
укладзеньнем сьпіску для нагародаў загінуўшых змагароў-гэрояў.

Статут ордэру Пагоні
Арт. 1. Устанаўляецца ордэр Пагоні з мэтаю ўзнагароджываньня
выдатных цывільных ці вайсковых заслугаў у часе вайны ці міру, зробленых для славы і на карысьць Беларускага Народу.
Арт. 2. Ордэр Пагоні зьяўляецца найвышэйшым ганаровым адзначэньнем Беларускага Народу і надаецца асобам, якія выдатна спрычыніліся да здабыцьця незалежнасці, задзіночаньня ўсіх
беларускі[х] земляў, або да ўзмацаваньня незалежнасьці і росквіту
беларускай дзяржавы.
Арт. 3. Знакамі ордэру Пагоні зьяўляюцца:
1) Крыж ордэру Пагоні.
2) Зорка ордэру Пагоні.
3) Істужка ордэру Пагоні.
Арт. 4. Крыж ордэру Пагоні васьміканцовы, пакрыты эмаліяй, берагі
залатыя ці серабраныя. На сярэдзіне крыжа залатая ці серабраная
Пагоня. Адваротная старана гладкая з выбітым парадкавым нумарам
ордэру. Крыж бывае трох вялічыняў: Вялікі Крыж ордэру Пагоні, Залаты Крыж ордэру Пагоні і Сярэбраны Крыж ордэру Пагоні.
Вялікі Крыж ордэру і Залаты Крыж з золата, Сярэбраны Крыж з
серабра.
Арт. 5. Зорка Ордэру Пагоні сярэбраная. Складаецца з 8 пукоў
праменьняў. На сярэдзіне зоркі умешчаны крыж узору апісанага у
арт. 4.
Арт. 6. Ордэрная істужка — нацыянальных коляраў (бел-чырвонабелы).
Арт. 7. Ордэр Пагоні дзеліцца на пяць клясаў. Азнакамі ордэру ў
паасобных клясах зьяўляюцца:
1) У першай клясе Вялікі Крыж ордэру Пагоні павешаны на шырокай істужцы ордэну Пагоні праз правае плячо на левы бок і Зорка
ордэру на левым баку грудзей.
2) У другой клясе Вялікі Крыж ордэру Пагоні павешаны на ордэравай істужцы на шыі, а з правага боку грудзей Зорка ордэру Пагоні.
3) У трэцяй клясе Залаты Крыж ордэру Пагоні на ордэравай
істужцы на шыі.
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4) У чацьвертай клясе Залаты Крыж ордэру Пагоні на вузкай ордэравай істужцы зь левага боку грудзей.
Узоры адзнакаў ордэру Пагоні апісаныя ў далучніку (глядзі рысунак).
Арт. 8. Ордэрам Пагоні могуць быць адзначаныя грамадзяне беззаганнага характару, якія маюць асаблівыя заслугі перад Беларускім
Народам.
Арт. 9. Прэзыдэнт Рады Б.Н.Р. зьяўляецца з тытулу свайго
становішча кавалерам ордэру Пагоні першае клясы і зьяўляецца з
ураду Вялікім Магістрам ордэру Пагоні і як такі зьяўляецца старшынёю капітулы ордэру Пагоні.
Арт. 10. Капітула ордэру Пагоні складаецца з трох асобаў і трох
заступнікаў; усіх паклікае Вялікі Магістар ордэру з пасярод кавалераў
ордэру на пяць гадоў.
Арт. 11. Капітула выбірае з пасярод сябе канцлера капітулы, які
зьяўляецца заступнікам Вялікага Магістра ордэру Пагоні і сакратара.
Арт. 12. Капітула кіруе ўсімі справамі ордэру, прыгатаўляе праекты ўсіх распараджаньняў у справах ордэру і выдае сваю думку адносна кандыдатаў у кавалеры ордэру.
Арт. 13. Пастанова капітулы зьяўляецца важнай, калі прысутны
канцлер капітулы і двух сяброў капітулы ці іх заступнікаў, калі сябры
паведамілі аб немагчымасьці прыбыцьця.
Арт. 14. Ордэр надае Прэзыдэнт Рады Б. Н. Р. асобным дэкрэтам,
у якім азначае заслугі, за якія надаецца ордэр.
Арт. 15. Кандыдатаў у кавалеры ордэру Пагоні прадстаўляюць у
5 і 4 клясу міністры, а ў 2 і 3 клясу Рада Міністраў, засягнуўшы перад
гэтым думку Капітулы, адносна маральных кваліфікацыяў кандыдата.
Арт. 16. Думка Капітулы адносна маральных кваліфікацыяў
зьяўляецца аканчальнай.
Арт. 17. Прэзыдэнт Б. Н. Р. мае права надаваць ордэр і із сваёй
собскай ініцыятывы, але арт. 16 абавязывае і ў гэткім выпадку.
Арт. 18. Чужынцы, якія маюць заслугі перад Беларускім Народам,
могуць таксама атрымліваць ордэры ўсіх клясаў, але ня маюць права быць сябрамі Капітулы.
Арт. 19. Прапановы аб адзначэньні чужынцаў не патрабуюць пацьверджаньня капітулы.
Арт. 20. Перастае быць кавалерам ордэру Пагоні той, каго Капітула
выключыць зь ліку кавалераў ордэру дзеля неганаровага ўчынку.
Арт. 21. Беларус адзначаны ордэрам Пагоні аплачвае кошты ордэру.
Арт. 22. Усе падрабязнасьці арганізацыі Капітулы будуць зьмешчаны ў васобным распараджэньні Прэз[ыдэнта] Б. Н. Р.
Арт. 23. Гэтае распараджэньне ўваходзіць у жыцьцё дня 5 жніўня
1951 году.
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Статут вайсковага ордэру
“Зялезнага Рыцара”
Арт. 1. Устанаўляецца вайсковы ордэр “Зялезнага Рыцара” для
адзначаньня ваенных ці вайсковых заслугаў.
Арт. 2. Азнакамі ордэру “Зялезнага Рыцара” зьяўляюцца:
а) Крыж ордэру “Зялезнага Рыцара”.
б) Істужка ордэру “Зялезнага Рыцара”.
Узоры і дакладныя разьмеры крыжоў “Зялезнага Рыцара”, істужкі
і зоркі знаходзяцца ў далучніку да гэтага распараджэньня.
Арт. 3. Вайсковы ордэр “Зялезнага Рыцара” дзеліцца на пяць
клясаў. Адзнакамі ордэру ў паасобных клясах зьяўляюцца:
а) У першай клясе: Вялікі Крыж ордэру Зялезнага Рыцара, павешаны на шырокай ордэравай істужцы праз правае плячо на левы бок.
б) У другой клясе: Камандорскі Крыж ордэру Зялезнага Рыцара,
меншы ад Вялікага Крыжа, ношаны на ордэравай істужцы на шыі.
в) У трэцяй клясе: Кавалерыйскі Крыж ордэру Зялезнага Рыцара,
меншы за Камандорскі, ношаны таксама на шыі.
г) У чацьвертай клясе: Залаты Крыж ордэру Зялезнага Рыцара,
ношаны зь левага боку грудзей.
д) У пятай клясе: Сярэбраны Крыж ордэру Зялезнага Рыцара, ношаны зь левага боку грудзей.
Арт. 4. Вайсковы ордер Зялезнага Рыцара зьяўляецца ўзнагародай
выдатных ваенных учынкаў і можа быць наданы:
1) Вялікі Крыж: галоўнакамандуючаму, за пераможную вайну, а ў
часе міру камандуючаму арміі, ці за выдатную арганізацыйную працу.
2) Камандорскі Крыж — камандуючаму арміі ці вышэйшаму камандуючаму, а выняткова камандуючаму групы, дывізыі ці раўнапраўнаму,
за сьмелае і ініцыятыўнае вядзеньне ваеннай апэрацыі, якая мела
значэньне для выніку вайны. Выняткава Камандорскі Крыж можа быць
наданы афіцэру, які выдатна прычыніўся да перамогі.
3) Кавалерскі Крыж — камандуючаму аддзелу да арміі ўключна.
За надзвычайныя баёвыя ўчынкі ці выдатную ініцыятыву, палучаную
з умелым пасьпяховым камандаваньнем. Выняткова афіцэру штабу
за супрацоўніцтва з камандуючым, калі гэтае супрацоўніцтва выдатна прычынілася да перамогі.
4) Залаты Крыж — жаўнеру, што мае ўжо Сярэбраны Крыж, за
ўмелае камандаваньне аддзелам, да дывізыі ўключна, ці за ўчынак
вадатнай ініцыятывы, якая запэўніла ваенную ўдачу. Выняткова можа
быць наданы жаўнеру, што ня мае яшчэ Сярэбранага Крыжа.
5) Сярэбраны Крыж — камандуючаму за сьмелы і ініцыятыўны
баёвы ўчынак асаблівае адвагі, палучаны з умелым і пасьпяховым
кіраваньнем, або жаўнеру, які сваім прыкладам уплынуў на сяброў да
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выдатнага баёвага ўчынку, ці за асабістую выдатную адвагу.
Сярэбраным Крыжам могуць быць таксама адзначаныя цывільныя
асобы і зборныя адзінкі вайсковыя і цывільныя.
Арт. 5. Асобы адзначаныя ордэрам Зялезнага Рыцара маюць тытул кавалераў ордэру Зялезнага Рыцара адпаведнай клясы. Кавалеры
ордэру Зялезнага Рыцара — грамадзяне, твораць грамаду кавалераў
ордэру, на чале з капітулай.
Арт. 6. Кавалеры ордэру Зялезнага Рыцара маюць права першасьці
ад аддачы гонару із стараны вайсковых роўнае рангі, нямаючых ордэру і права да афіцэрскіх гонараў пры пасьпаваньні. Падафіцэр адзначаны ордэрам Зялезнага Рыцара можа быць прызначаны афіцэрам,
а жаўнер сяржантам.
Арт. 7. Дзень сьвята ордэру ўстановяць капітула.
Арт. 8. Ордэр Зялезнага Рыцара надае галоўнакамандуючы,
а падчас міру былы галоўнакамандуючы, а падчас міру былы
галоўнакамандуючы, калі-ж іх няма, дык найраней адзначаны адзін з
кавалераў ордэру Зялезнага Рыцара, найвышэйшай ступені, выбраны капітулаю.
Арт. 9. Ордэры Зялезнага Рыцара 1, 2 і 3 клясы надаюцца на прапанову капітулы, а 4 і 5 клясы на прапанову камандуючага.
Права надаваньня Сярэбранага Крыжа можа быць перадана й камандуючаму арміі. Галоўнакамандуючаму надае ордэр Прэзыдэнт на
прапанову капітулы.
Арт 10. Капітула ордэру Зялезнага Рыцара паклікаецца на пяць
гадоў галоўнакамандуючым і складаецца з кавалераў першай клясы і 8 сяброў, па 2 з кажнай клясы. Старшыня капітулы вызначаецца на 2 гады галоўнакамануючым з пасярод кавалераў 1 ці 2 клясы.
Заступніка выбірае капітула з пасярод кавалераў 1,2 ці 3 клясы. Пры
нястачы кавалераў вышэйшых клясаў вызначаюцца адпаведна кавалеры ніжэйшай клясы.
Арт. 11. Капітула кіруе ўсімі справамі ордэру, прыгатаўляе праекты ўсіх распараджэньняў у справах ордэру.
Арт. 12. Перастае быць кавалерам ордэру Зялезнага Рыцара той,
каго капітула выключыць зь ліку кавалераў ордэру З. Р. дзеля неганаровага ўчынку.
Арт. 13. Усе кошты зьвязаныя з наданьнем ордэру З. Р. паносіць
Скарб.
Арт. 14. У свой час будуць выданыя асобныя правілы аб асаблівых
правох кавалераў ордэру Зялезнага Рыцара.
Арт. 15. Тымчасова правы галоўнакамандуючага і капітулы выконывае Прэзыдэнт Рады Б.Н. Р.
Арт. 16. Гэтае распараджэньне ўваходзіць у жыцьцё дня 5 жніўня 1951 г.
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Крыж Зялезнага Рыцара
Чатырох-канцовы крыж, пасярэдзіне крыжа дзьве скрыжаваныя
шаблі. На раменьнях крыжа літары Б. Н. Р. Адваротны бок ордэну, як
ліцавы, але бяз літараў Б. Н. Р. і бяз шабляў, выбіты парадкавы нумар ордару.
Першая кляса — крыж і шаблі залатыя, другая кляса — крыж сярэбраны, берагі і шаблі залатыя. Трэцяя кляса — крыж і шаблі сярэбраныя. Пятая кляса — крыж і шаблі бронзавыя.
Істужка Крыжа Зялезнага Рыцара: чырвонага (цёмнага) й зямельнага (бурага колеру), зложаная трохкутнікам. На йстужцы дзьве скрыжаваныя шаблі, такія-ж як і на ордару.

Статут ордэру Мэдаль Партызана
1. Мэдаль Партызана надаецца Прэзыдэнтам Б. Н. Р. беларусам,
якія змагаліся ў радох Беларускай Нацыянальнай Партызанкі за Незалежнасьць Беларусі супроць акупантаў нашай Радзімы.
2. Мэдаль Партызана надаецца на прапанову партызанцкага штабу камандзірам партызанцкіх адзьдзелаў і на прапанову камандзіраў
партызанцкіх адзьдзелаў праз партызанцкі штаб кажнаму партызану.
3. Мэдаль Партызана Першай Ступені надаецца Камандзірам
Адзьдзелаў і Начальнікам штабаў Адзьдзелаў. Мэдаль другой ступені
кажнаму партызану.
Мэдаль Партызана Першай Ступені можа атрымаць кажны партызан за выдатныя баявыя заслугі.
4. Мэдаль Партызана Першай Ступені ўся залатая, на ліцавым
баку выбітыя дзьве скрыжаваныя стрэльбы і літары Б. Н. Р., на адваротным баку выбіты дэвіз: За Бацькаўшчыну.
Мэдаль Партызана другой ступені сярэбраная, рэшта, як першая
ступень. Істужка Мэдалю Партызана трох колераў: Чырвона-зямельназялёная зложаная трохкутнікам. На істужцы першай ступені дзьве
скрыжаваныя стрэльбы. (Глядзі рысунак.)
5. Гэтае распараджэньне увайходзіць у жыцьцё дня 5 жніўня 1951 г.
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Архіў Галоўнага кіраўніцтва
вайсковых спраў БЦР*
***
Кіраўніку Вайсковых Спраў
Беларускай Цэнтральнай Рады
Сп. Палкоўніку К. Езавітаву.
Праз беларускую газэту “Раніца” мне давялося даведацца аб
існаваньні Беларускіх Афіцэрскіх Курсаў.
Сам я паходжу z** гор[ада] Слоніма на Беларусі, нараджэння 1900
года, магамэтанскаго веравызнаньня, увесь час жыў і працаваў на
розных становішчах у Слоніме. Скончыў 4 класы Гімназыі, маю чын
падафіцэра былой польскай арміі.
Выехаў з Слоніма у Нямеччыну дабравольна у ліпені месяцы 1944
г. з прычыны адыхода Нямецкіх войскаў. Маю “Fremdenpass” выданы
мне паліцыей г. Франкфурт — Одэр.
Працую чорнарабочым при** заводзе Дойхендорф. Зараз я маю
жаданьне паступіць на вышэй паказаныя курсы, а таму прашу Вас
паведаміць мяне ці магу быці я залічаны у якасьці курсанта Афіцэрскіх
Курсаў.
22/I. 1945 г.				

Мацей Байрашэўскі

Lager Deuchendorf, Kreis Kapfenberg, 12a
Sfeiermark, Baracke 3/I.
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк. 290, 290адв. Рукапіс. На ім стаіць
штамп з надпісам: “Б. Ц. Р. Атрымана 31.I. 1945 г. № 130/45”.
***
Вельміпаважаны Спадар Рэдактар!!!
Нядаўна зусім нечакана нам папала ў рукі беларуская газэта
“Раніца”, якая зрабіла на нас вялікае ўражаньне. Мы — людзі адбітыя
*Працяг, пачатак у № 2(9) за 2010 г., б. 87-104.
**Так у тэксьце.
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ад свае старонкі вельмі зарадаваліся, убачыўшы на чужыне газэту на
роднай мове. Ужо даўно дабіваліся мы навязаць сувязь з якою-небудзь
беларускаю ўстановаю ў Нямеччыне, але гэта нам не ўдавалася, так
як мы не мелі ніякага адрасу. Цяпер, узяўшы ў рукі сваю родную газэту, прад намі адкрыўся новы пагляд на нашае становішча, якое зусім
нам неадпаведнае.
Мы маладыя беларускія нацыяналісты, закінутыя сваім лёсам на
чужыну, пастанавілі зьвярнуцца ў рэдакцыю з просьбаю.
Яшчэ ў гэтым годзе мы набывалі на сваёй роднай старонцы —
Беларусі далейшую адукацыю ў сярэдніх школах. Якраз у тым часе
пачынае арганізавацца беларуская збройная сіла, якая патрабавала шмат адукаваных людзей, верна адданых сваёй Бацькаўшчыне.
Беларускі прэзыдэнт зварочваецца да народу з адозваю, у якой
было выказанае галоўнае — ўзяць зброю ў свае рукі, каб абараняць сваю бацькаўшчыну ад найбольшага ворага беларускага народу — бальшавікоў.
У Менску адчыняецца першая беларуская афіцэрская школа,
якая набірае людзей з сярэдняй асьветай. Мы, як сыны шчыра адданыя сваёй Бацькаўшчыне, дабравольна паступаем у афіцэрскую
школу. У гэтай школе сабраўся самы цэнны элемэнт беларускага народу. Тут сабраліся тыя людзі, якія хацелі верна служыць сваёй бацькаўшчыне, а калі трэба, дык і жыцьцё злажыць за яе. Школа
існавала аж да эвакуацыі. Калі Менску пачало пагражаць заняцьце
яго праз бальшавікоў, наша школа была загадзе эвакуіравана ў тыл,
у горад Вірбален. З Вірбален мы паехалі ў Кэнігзберг, адкуль скора
паехалі ў Польшчу, дзе ў адной з вёсак прадаўжалі ваеннае вучэньне.
Тут забралі ад нашае школы ўсіх беларускіх афіцэраў і падафіцэраў,
а нас маладых забралі у кампанію СС грэнадзіраў. Тут ад нас адстаў
наш праваднік капітан Мікула*. Між іншым капітан Мікула рабіў шмат
намаганьняў, каб наша школа існавала. Пака к[апітан] Мікула быў з
намі, на нас глядзелі ўсе як на школу, як на нейкую арганізованую
адзінку.
Калі капітана Мікулу ад нас адлучылі, нас прылучылі да вучэбнага палку, дзе камандаваньне было выключна нямецкае. Скора
нас пераводзяць у Прусію. Тут пачынаюцца нармальныя ваенныя
заняткі. Закончыўшы кароткі курс абучэньня наш полк разам з цэлаю
дывізіяй быў высланы ў Францыю. З Францыі мы вярнуліся ў Аль*Віталь Мікула (1916 — 1944?), беларускі вайсковы дзеяч. Намесьнік камандзіра
Беларускай Краёвай Абароны Ф. Кушаля. Летам 1944–га адступаў на Захад разам
з афіцэрскай школай БКА. Праўдападобна, загінуў у канцлягеры Дахаў. Больш
падрабязна пра канфлікт Мікулы зь немцамі напісаў Ф. Кушаль: Героі збройнага
змаганьня (памяці Віталія Мікулы) // Кушаль Ф. Спробы стварэньня беларускага
войска. — Менск: Беларускі Гістарычны Агляд, б. 125-130.
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зацыю, дзе прадаўжалі абучэньне. І вось адзін раз з нашае кампаніі
забралі хлопцаў, быццам-бы на нейкія курсы. Прайшло некалькі часу,
калі вызываюць нас трох (гэта Прускага Міколу, Будзіловіча Рагвалода і Гацілу Васіля) прыказваючы спакаваць рэчы і ехаць на артылерыйскую школу. Нас прыводзяць у штаб палка, дзе мы ўбачылі шмат
іншых, як афіцэраў так і паліцыянтаў-беларусаў. Нас адправілі у горад
Раштат-Бадэн, дзе зарганізавалі з нас Шанц-батальён. Працуем мы
тут на жалезнай дарозе. Кормяць дрэнна. Мерзьнем без шынелькаў
у аднэй канюшні цэлы батальён. Абутку зусім не маем. І вось нечакана да нас прышла вестка, што ў Берліне арганізована новая школа беларускіх афіцэраў.
Учуўшы вестку аб новай школе, мы пастанавілі ўсімі сіламі старацца паступіць у яе** і далей прадаўжаць нашае вучэньне. Таму мы
і зварочваемся ў рэдакцыю з просьбаю, каб Вельміпаважаны Сп. Рэдактар дапамог нам у гэтым, як беларусам, якія хочуць дапамагаць
у адбудове свае Бацькаўшчыны і могуць шмат чаго зрабіць, меўшы
на гэта магчымасьць. Апрача таго, будзем прасіць паведаміць у Б.
Ц. Р. аб Прускім Міколе Сп. Сабалеўскаму, што ён зьяўляецца сынам камандзіра батальёну Б. К. А. ў Стоўпцах Прускага Юркі*** і аб
Будзіловічу Рагвалоду паведаміць яго бацьку Будзіловічу Мікалаю.
Яшчэ раз просім Вельміпаважаны Сп. Рэдактар дапамагчы нам
перайці ў новую школу і прадаўжаць нашае вучэньне.
25/Х – 44 г. г. Раштатт (Бадэн)
Мікола Прускі			В. Гаціла
Будзіловіч Рагвалод****
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк. 18, 19адв. Рукапіс. На першым аркушы стаіць штамп Галоўнага ўпраўленьня вайсковых спраў БЦР
(“атрымана дня 20.11.1944, № 1648зал”). Зьверху першага аркуша ад рукі чорным чарнілам напісана: “… Б. Ц. Р.” і “[неразборліва]…
Перакласьці на ням. мову і даць мне пераклад, а ліст накіраваць у
Вайсковы Аддзел. Пільна!!! 14/XI МШ” (Мікола Шкялёнак? — БР), “Перадрукованы у 4 экзэмпл… 24. XI.44. К. Езавітаў”. На апошнім аркушы на подпісах аўтараў ліста стаіць штамп БЦР (“атрымана 14.XI.
1944 г. № 603 (апошняя лічба неразборліва напісаная — БР).На капэрце шэрым алоўкам накладзеная рэзалюцыя: “Перадаць БЦР і павед. адрасам” (НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк. 20).
**Падкрэсьлена чырвоным алоўкам.
***Юрка Прускі, 1897 г. н., у жніўні 1942 г. скончыў першы афіцэрскі курс
Беларускае Самааховы ў Менску, быў прызначаны камандантам раённага аддзела
БСА ў Койданава. У 1944 г. — камандзір батальёну БКА ў Стоўбцах.
**** Падкрэсьлена чырвоным алоўкам і пастаўлены пытальнік.
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***
На падставе аб’явы ў газэце “Раніца” ад 22 лістапада падаю да ведама галоўнага вайсковага кіраўніцтва Беларускай Цэнтральнай Рады.
Я, Маскалькоў Уладзімір, нараджэньня 1915 года 28 лютага,
Віцебскай акругі, доктар уха-горла-носа, да апошняга часу працаваў
у горадзе Слоніме, у якасьці гарадзкога і паветовага лекара. Цяпер
знаходжуся у Castrop-Rauxel Jcmeinschaftlager № 90.
Маю сям’ю з 6 душ:
Жонка, нараджэньня з 1921 года 31 кастрычніка непрацаздольная, грудны рабенак, нараджэньня 1944 года.
Маці, нараджэньня 1882 года.
Бацька нараджэньня 1878 года.
Цётка нараджэньня 1870 года.
Сям’я знаходзіцца на маём утрыманьні.
D-r Маскалькоў
10/XII – 44 г.
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк. 38адв. Рукапіс. На аркушы надпісы
ад рукі: “4.1.45. Зарэгістраваць як лекара. К. Вадэйка” і “Паслаць
апытальнік. К. Вадэйка”.

Ліст 26.12.44 года

***

Нашаму дарагому і паважанаму
Празыдэнту Радаславу Астроўскаму.
Ад юнакоў навучальнага лягеру горада Дэсаў, Грамадовага: Краснякова Кірыла.
Дружыновых: Бушунова Лявона, Цімашкова Алеся.
Старэйшых юнакоў: Гусакова Фамы, Петрашкевіча Але…[нечытэльна], Заленскага Уладзіміра.
Мы, юнакі, знаходзімся ў С. Б. М. больш года, і дастаткова
авалодалі справай, якая нам даверана. Мы з пашанаю выконваем, і
куем зброю для нашых братоў, якія змагаюцца за вызваленне нашай
бацькоўшчыны ад жы[да]-бальшавіцкага гнёту, але каваць зброю нам
недастаткова. Мы таксама хочам уліцца ў рады нашага SS, каб са
зброяй у руках, ісьці як найхутчэй вызваліць сваіх бацькоў і братоў, а
таксама сваю радзіму Беларусь, якая часова знаходзіцца у крывавых
лапах жы[да]-бальшавіцкага гнёту. І мы просім вас не адказаць нашае
просьбы, і дапамагчы нам, каб нас улічылі у рады нашых жаўнераў, і
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як найхутчэй даць [неразборліва].
Жыве Беларусь!
Грамадовы:		
Краснякоў
Дружыновы:
Бушуноў, Цімашкоў
Старэйшые юнакі: Гусакоў, Петрашэвіч*, Заленский**
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк. 51. Рукапіс. На аркушы надпіс ад
рукі:”5.1.45. Паслаць усім апытальнікі і запатрабаваць паасобна ад
каждага заявы. К. Вадэйка”.
***
Галоўнаму Вайсковаму Кіраўніцтву Б. Ц. Р.
Ад сп. Грынюка Івана
Гамбург.
Ветліва прашу Вас паважаны Галоўны Кіраўнік Б. Ц. Р. разглядзець маю прозьбу; і калі ў гэтым ёсьць патрэба залічыць мяне ў шэрагі
беларускіх вайсковых адзінак.
Прашу Вас маёй прозьбы не адмовіць.
22/XII 44.			

Жыве Беларусь!

НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.10. Рукапіс. На аркушы надпіс ад рукі:
”4.1.45
Паслаць апытальнік
К. Вадэйка”.
ГАЛОЎНЫ КІРАЎНІК БНС		
У СПРАВАХ БСА.

***

Менск. “14” XI 1942 г.

П А С Ь В Е Д Ч А Н Ь Н Е.
Гэтым сьведчыцца, што сп. Грынюк Іван 1921 году нараджэньня прызначаны зьвязовым у распараджэньне Беларускае Самааховы ў Менску.
[подпіс неразборлівы]
ГАЛОЎНЫ КІРАЎНІК БНС
*У лісьце згадваюцца два варыянты прозьвішча.
**Так у тэксьце.
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НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.11. Машынапіс з дапісанымі ад рукі
імём і прозьвішчам, годам нараджэньня, пасадай і назвай гораду. На
аркушы стаіць круглая пячатка БНС.
***

Дня 26 XII – 1944 г.

Паважаныя Сябры.
Беларуская Цэнтральная Рада
Аддзелу Вайсковых Спраў. Прашу Вас прыняць мяне у Нямецкае
войска. Прашу не адкажыце маёй прозьбы і як найхутчэй дайце адказ.
Кірылюк Сьцяпан
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.16адв. Рукапіс, напісаны лацінкай
на паштоўцы. На адвароце рэзалюцыя: “5.I-45. Паслаць апытальнік.
К. Вадэйка”.
***
Заява.
Я беларус Броніслаў Марчэнка.
Работаю цяперь у Вялікай Нямеччын[е] прашу Вас зачысліць мяне
у рады Беларускага Легіёна. Я хачу [с]таць братом тых людзей што борюцца супроць бальшэвікоў. Што борюцца за вызваленне нашай роднай землі. Я хачу аддаць усю сваю сілу за вызваленьне сваей родзіны
і для зніщэння большэвікоў. Прашу Вас не адмовіць маей просьбе. І
здзелаць эта усё по скарее.
Прасіцель		

[подпіс]

							

26/XII – 44.

НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.17. Рукапіс.
***
Палкоўніку Езавітаву К.
Кіраўніку Вайсковых Спраў Б. Ц. Р.
ад юнака вучэбнага
лягеру С. Б. М. у
Мульдэнштайне
Секацкага Пётры.
Просьба.
Вамі прыслана мне позва явіцца у Вайсковы Аддзел пры Б. Ц. Р.
у як найхутчэйшым часе, чаго я не магу зрабіць, бо кіраўніцтва заводу не пазваляе на гэта.
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Ветліва прашу Вас, пастарацца аб звальненьні ад працы на заводзе, бо я сам, ўсёй стараннасьці пры не магу вырвацца. Прашу прыслаць адказ; ці мае права кір. заводу затрымоўваць мяне і якім спосабам магу вырвацца. Прашу не адка[заць] маёй прозьбы.
						

Жыве Бела[русь]!

27.12.44 г.
Секацкі Петар
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.25 адв. Рукапіс. На аркушы стаіць
штамп Галоўнага кіраваньня вайсковых спраў БЦР з надпісам:
“Атрымана дня 5.I. 1945. № 51”. Маецца таксама рэзалюцыя К.
Езавітава: “3.I. 45. Часова справу затрымаць пакуль ня будзем мець
дывізію. К. Ез…”.
***
Я — Цветков Иван, родился 25 января 1923 года в гор. Гомеле на
Песенной ул. № 19. Семья наша была из трех человек: отец, мать и
я. Отец бывший слесарь з[аво]да “Спортак”, помер в 1939 году; мать
работала мед. сестрой в больнице. Когда эвакуировалась полиция, то
она осталась дома. Я же в настоящее время работаю авто-слесарем
на фирме “Hoesch”. Мой адрес:
21 Hagen – Kabel (Westfalen)
Krambergstrase № 32 (Lager)
Я, как бывший полицейский Гомельской городской полиции, прочитавши ваше об’явление в газете, спешу сообщить Вам свое местжительство и прошу Главное командование зачислить меня в ряды
борцов за освобождение родной Белоруссии от жидов и коммунистов.
Эта моя идея, за осуществление которой я готов на всякие испытания.
Иван Цветков
10.12. 1944 года
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.26. Рукапіс. На аркушы надпіс ад
рукі: “4.1.45. Паслаць апытальнік. К. Вадэйка”.
***
Виктор Кондукович Беларусс. Православный
[…]
До Центральной Беларусской
Рады в Берлине.
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Прошу принять меня в ряды Беларусской Армии, так как я маю
желание вести борьбу против ненавистной мне Сталинской властью,
присеем прилагаю свой краткий житеріус.
Дня 19.12. 1944 года.			

В. Кондукович

НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.29. Рукапіс. На аркушы надпіс ад
рукі: “Паслаць апытальнік 4.1.45.К. Вадэйка”.
***
Житерус.
Виктор Кондукович уродился 6.12. 1911. дер. Душково Раковской
Волости Минского уезда, /отец мой крестьянин имел 8 гектаров земли/. Окончив 6 клас средней школы в мест. Раково, по окончании школы занимался хозяйством от 1928 года до 1932. От 1932 по 1934-й год
был шофером в гор. Ивенце Столпецкаго уезда. От 1934 по 1936-й
год служил в Польской армии в гор. Остров-Мазовецк в 18-м Полку
Артилерии, в 1936 году дабравольно выехал на работу в Латвию где
и пробыл до 1940 года на полевых работах, и 9-го июня 1940 года добровольно пріехал на территорию Германии в гор. Гумбинен, и работал в Крейс Гумбинен до дня отступления.
В. Кондукович
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.30. Рукапіс.
***
Да
Сп. Палкоўніка Беларускай Арміі
Ад: Хахолкі Вячэслава
Feldpost № 34564
Рапарт
У сувязі з атрыманьнем вестак аб арганізацыі Беларускае Нацыянальнае Арміі — я пачуваючыся шчырым беларусам, і ў нядаўнім
мінулым бязупынна працаваўшы на карысьць Бацькаўшчыны, так
— як на полю працы, так — сама і з аружжам у руках, — лічу сабе за
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абавязак перад Бацькаўшчынай, уступіць у шарэгі сваёй Нацыянальнай Арміі, прадаўжаючы змаганьне за незалежнасьць нашае Краіны,
і згодна з гэтым прашу аб як-найхутчэйшае залічэньне мяне ў Беларускую армію, і я цьверда упэўнены, што усе паручаные мне заданьні
будуць поунасьцю выкананыя.
Пры гэтым далучаю свой кароткі жыцяпіс.
Нарадзіўся я — 7. 7. 1924 г. ў вёсцы Каміншчыне Глыбоцкага р-ну
(Захадняя Беларусь), асьвета: польская гімназія.
Падчас Нямецкае Улады працаваў пачаткова-настаўнікам; потым
— Акруговым сакратаром Z. H. O. “Freuhand”, пасьля чаго Кіраўніцтвам
Z. H. O. Быў адпраўлены у Менск на курсы, пасьля аканчэньня якіх з
выдатным вынікам, атрымаў становішча “Інспэктара-Кантралера Беларускага Таварыства па кантролі за малаком і тлушчамі на р-н Паставы” і тут працаваў да часу эміграцыі (яко довад маю усе дакуманты).
У Нямеччыне нахаджуся пры нямецкай часьці вайсковай…
Прашу аб прыхільнае залатвеньне маёй справы — жадаю зь
нецерплівеньнем хуткага рэзультату.
Жыве Беларусь!
Гогэнштайн 20. 12. 44.
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.32-33. Рукапіс.
***
Гал. Кір. Вайск. Спраў Б. Ц. Р.

ад зьвязовага
вучэбн. лягеру С. Б. М.
у Мульдэнштайне
Піскуновіча Леаніда

Просьба
Ветліва прашу Вас прыслаць [д]рукаваны фармуляр апытальніка.
20. 12. 44						

Л. Піскуновіч

НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.36. Рукапіс. На аркушы надпіс: “4.
1. 45. Паслаць апытальнік. К. Вадэйка”.
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***
Беларуской Центральной Раде
от Белоруса рожд 1906 г
Минской Обл. Заславского р на
дер. Мидровщина
Должецкого Александра
Довожу до Вашего сведения, что согласно публикации в газете
“Раница” о сообще[н]ии адресов — белорусов сообщаю для связи с
Вами свой адрес:
Должецкий Александр
Бромберг
Алькерт Форетер Штрасе 82
1 т. п. II Берейтшадст
До приезда в Германию служил в Полиции с 1941 в г. Новозыбков,
фельд пост № 37295
Прошу по данному адресу сообщить важность дела
С дружеским приветом
Должецкий
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.40. Рукапіс. На ім рэзалюцыя:
“4.1.1945. Паслаць апытальнік і прапанову. К. Вадэйка”.
***
Заяўлене.
Я беларус зарэгістраваный в Беларуском прэдстаўніцтве з дн. 5/
VII – 44 г. урадзіўся дн. 28/VIII – 26.
[Неразборліва] …Цяпер зьвяртаюсь другі раз, да вашай цэутральнай рады войсковай маю ахвоту паступіць да [неразборліва] войска
як можна прашу не адказаць.
26/XII – 44 г.
Осташэвскі Ёзэп
НАРБ, ф. 383с, в. 1, спр. 6, арк.42. Рукапіс, у арыгінале на лацінцы.
На ім рэзалюцыя: “5.1.45. Паслаць апытальнік. К. Вадэйка”.
Заканчэньне ў наступным нумары
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Данясеньні савецкай выведкі пра
Беларускую Самаахову
Беларуская самаахова (БСА) пачала стварацца на тэрыторыі “Генэральнай акругі “Беларусь” у ліпені 1942 г. Беларускі нацыянальны актыў бачыў у ёй зародак будучага беларускага войска, нямецкія
акупанты — дапаможную сілу ў барацьбе супраць партазаншчыны.
Беларускія дзеячы стварылі штаб, галоўным камандантам стаў кіраўнік
Беларускай Народнай Самапомачы Ян Ермачэнка, у Слоніме нават
пачала стварацца “Слонімская брыгада БСА”. У Менску былі наладжаныя курсы па перападрыхтоўцы афіцэраў, у рэгіёнах — падафіцэраў.
Аднак нямецкае камандаваньне не забясьпечыла самаахоўцаў зброяй, а калі яны здабывалі яе самастойна, часткова яе канфіскоўвалі.
Увосені 1942 г. быў распушчаны штаб Беларускай Самааховы,
зьліквідаваная пасада “галоўнага каманданта”, а ў красавіку 1943-га
распушчаная і сама БСА. Ацалелі толькі асобныя аддзелы самааховы, якія дзейнічалі ў мясцовасьцях, апанаваных партызанамі (напрыклад, Быцень, Косава, Дабромысьль).
Ніжэй мы зьмяшчаем падборку архіўных дакумэнтаў, прысьвечаных БСА.
Зусім сакрэтна
Начальніку Беларускага штабу партызанскага руху
Тав. Калініну
ДАКЛАДНАЯ ЗАПІСКА
Пра антысавецкія фармаваньні на акупаванай
тэрыторыі Беларускай ССР
[…]
3. Пра беларускі корпус самаабароны.
9 ліпеня 1942 году ва ўсіх газэтах і па радыё за подпіс[амі]
Ермачэнкі, Іваноўскага, Гадлеўскага, Філафея, Уладзіміра Казлоўскага
і Юліяна Саковіча зьявілася адозва пра стварэньне Беларускага корпусу самаабароны. Як паведамлялася ў радыёперадачы, у беларускі
корпус самаабароны запісалася каля 8 тысяч чалавек. Ачольвае гэты
корпус нехта Ермачэнка, нацдэм, які доўгі час жыў у Нямеччыне. Насамрэч кіруе ім “СС” брыгадэн фюрэр Генэрал-маёр Цэнэр, аб чым
афіцыйна заяўляе Кубэ ў сваім звароце да Ермачэнкі (у газэце “Го-
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лас вёскі” ад 9 ліпеня 1942 г.).
Пачыначы са жніўня, немцы ўпарта намагаліся рэалізаваць
ідэю стварэньня Беларускага корпуса самаабароны. З гэтай мэтай яны разгарнулі шырокую агітацыю. Агітацыя праводзілася ў наступным кірунку: “нямецкія войскі “вызвольнікі” занятыя на франтах па канчатковым разгроме рэшткаў Чырвонай Арміі, а вы, сяляне, павінны аб’яднацца для барацьбы супраць партызанаў і самі
мусіце іх зьнішчыць”. Немцы закідвалі вялікую колькасьць лістовак
да насельніцтва і партызанаў з гэтым жа зьместам. Спачатку запіс у
корпус самаабароны праводзіўся дабраахвотна, але гэта не прывяло да жаданых для нямецкага камандаваньня вынікаў. Запісваліся
адзінкі здраднікаў. Тады пачалі праводзіць мабілізацыю ў цэлым шэрагу раёнаў усходняй і заходняй Беларусі, але дзякуючы супрацьдзеяньню партызанскіх атрадаў гэтая мабілізацыя была сарваная.
Напрыклад, у вёсцы Рум, Валожынскай воласьці 16 чалавек
атрымалі позвы. Партызаны правялі сход у вёсцы і распаўсюдзілі
лістоўкі, у выніку ніхто з тых, каго зьбіраліся мабілізаваць, не зьявіўся.
Вайсковы камандант даў адтэрміноўку да 5 верасьня, але і пасьля
гэтага ніхто не прыйшоў. Такое ж становішча было і ў іншых вёсках.
З вёскі Мышцы, Крамянец, Валянцінава, Гаравец і іншых не зьявіўся
ніводзін чалавек. У выніку ўсяго, немцам удалося арганізаваць
адзін батальён у Мінску, адзін батальён у Красным, каля Маладзечна і невялікія атрады ў Лепельскім, Заслаўскім, Радашковіцкім,
Маладзечанскім, Лагойскім, Плешчаніцкім, Ілійскім*, Вялейскім і шэрагу іншых раёнах.
У Мінску была арганізаваная спецыяльная афіцэрская школа,
ачольваў гэтую школу Бухачоў, былы маёр Чырвонай Арміі. Пасьля месячнага тэрміна было выпушчана каля 100 чалавек, якіх, за
адсутнасьцю атрадаў корпуса самаабароны, давялося разаслаць
па раёнах і выкарыстоўваць у паліцыйных атрадах. Атрады Лагойскага, Плешчаніцкага раёнаў з-за малой колькасьці мабілізаваных
пералічаныя ў атрады паліцыі.
Атрад Беларускага корпуса самаабароны, арганізаваны ў Красным, больш за месяц праводзіў навучаньне, а пасьля быў накіраваны
для барацьбы супраць партызанаў. Але пры першым сутыкненьні з
партызанамі гэты атрад разбегся. Паводле паведамленьня сувязнога з
Чапаеўскага атраду, які дзейнічае на тэрыторыі Вялейскай вобласьці,
з Мінску быў адпраўлены атрад Беларускага корпуса самаабароны
пасьля двухмесячнай падрыхтоўкі, у Пінскія балоты для барацьбы супраць партызанаў, але калі яны ад[ый]шлі 40 кіламетраў ад Мінску,
перабілі ўсіх нямецкіх салдат, якія іх суправаджалі, і разьбегліся па ха*Ільянскім.
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тах, а частка сыйшла да партызанаў. У цяперашні час у Мінску ёсьць
батальён корпуса самаабароны ў колькасьці 400-500 чалавек, у ліку
іх ёсьць беларусы, рускія і ўкраінцы.
Такім чынам, спробы нямецкага камандаваньня і нацдэмаў стварыць Беларускі корпус самаабароны не дасягнулі посьпеху.
[…]
Начальнік 2-га аддзела
Б. Ш. П. Р. падп. Скрыпнік
Старэйшы пам. нач. 2-га аддзела		

(Красоўскі)

НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 12, 16 адв-17, 18. Машынапіс.
Пераклад з рускай мовы.
***
З інфармацыйнай даведкі Беларускага штабу партызанскага руху
ад 1 красавіка 1943 г.
[…]
Беларускі корпус самаабароны і “самааховы”
Партызанскія атрады вядуць таксама працу па раскладаньню
атрадаў беларускага корпуса самаабароны і мясцовай “самааховы” і
насаджэньню ў іх сваёй агентуры.
У м. Налібокі, Баранавіцкай вобласьці (45 км. паўн. зах. Дзяржынск) самаахоўцы сыстэматычна паведамляюць партызанам дадзеныя пра праціўніка.
Камсамольскі атрад, які дзейнічае ў раёне м. МІР (18 км. зах.
Стаўбцы) мае агентуру ў паліцыі мястэчка, 9 чалавек з атрада самааховы перайшлі ў атрад.
НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 61. Машынапіс. Пераклад з
рускай мовы.
[Копія дакумэнта Галоўнага камандаваньня БСА, атрыманага выведкай савецкіх партызанаў]
Копия
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ЗАГАД
ГАЛОЎНАГА КАМАНДАВАНЬНЯ БЕЛАРУСКАЕ САМААХОВЫ
№ 10
19 жніўня 1942 г. 					

г. Менск

Афіцэраў, якія 19-га жніўня г/г скончылі першы афіцэрскі курс Беларускае Самааховы ў Менску, вызначаю паводле наступнага парадку:
акруга — менск

акруга — наваградак
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*

АКРУГА — БАРАНАВІЧЫ

Насамрэч, Сіўко нарадзіўся ў 1916 годзе.
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АКРУГА — ЛІДА

*У дакумэнце відавочна памылкова “камандзірамі падафіцэрскай школы”
названыя аж 8 чалавек. Найхутчэй большасьць з гэтых вайскоўцаў былі
інструктарамі.
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АКРУГА — ВЯЛЕЙКА

АКРУГА — ГЛЫБОКАЕ
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АКРУГА — СЛОНІМ

АКРУГА — СЛУЦК

АКРУГА — ГАНЦАВІЧЫ

Апрача таго першы афіцэрскі курс скончыў 1- камандант акругавага
аддзелу Войтанка Віктар, камандант акругавага аддзелу падпалкоўнік
Сокал-Кутылоўскі Антон, школьны інспектар Хвашчынскі Карпа, які
накіроўваецца на школьную працу, і Пятруцкі Аляксандр, які звальняецца ад працы ў БСА на 2 месяцы ў сувязі з хваробай.
Арыг[інал] падпісалі: Галоўны Камандант БСА
			

Начальнік штаба

НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 196-197. Машынапіс.
***
[Копія дакумэнта Галоўнага камандаваньня БСА, атрыманага выведкай савецкіх партызанаў]
Копия
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ЗАГАД
ад дня 10.7.1942 г.
1/ На аснове дадзенага мне загаду Начальнікам Паліцыі Беларусі
ген. Цэнерам у лісьце ад дня 4.7.1942 г., я прыймаю на сябе функцыю
Галоўнага Каманданта БСА.
2/ Дзеля тэхнічнага выкананьня працы БСА вызначаю камісыю пры
Галоўным Камандаваньні ў складзе наступных асоб:
1/ пар[учык] д[окта]р Вальковіч Уладзімір
2/ Саковіч Юльян
3/ кпт. Аўчыньнікаў Ігар
4/ кпт. Кушаль Франц
5/ інж. Касяк Іван
6/ падпар. Казлоўскі Уладзімір
7/ пар. Чабатарэвіч Віктар
3/Маімі заступнікамі ў справах БСА вызначаю: як першага пар. др.
Вальковіча У., як другога — батальён[нага] камандзіра Саковіча Ю.
4/ Маім ад’ютантам вызначаю кпт. Аўчыньнікава І.
5/ Камандзірам афіцэрскіх курсаў БСА вызначаю кпт. Кушаль Ф.
6/ Начальнікам арганізацыйна-апэрацыйнага аддзелу і школьнага — кпт. Кушаля Ф.
7/ Кожны з вызначаных сяброў камісыі ёсць адказны за выкананьне даручанай яму працы.
8/ Камісыя мусіць распачаць сваю працу 14. 7. 1942 года.
Арыг[інал] падпісаў: галоўны Камандант БСА — палк.Ермачэнка.
З арыг[іналам] згодна: Начальнік Канцылярыі Галоўнага Камандаваньня /Чабатарэвіч/.
Менск. 10. 7. 1942 года.
НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 198. Машынапіс.
***
[Копія дакумэнта Галоўнага камандаваньня БСА, атрыманага выведкай савецкіх партызанаў]
Копия
ЗАГАД №4
Паклікаючыся на пратакол з нарады галоўнага Камандаваньня
БСА супольна з акруговымі кіраўнікамі Самапомачы ад дня 22.7.42 г.
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пункт 4, — вызначаю.
1.Вайтэнку Віктара камандантам акругавага аддзелу БСА ў
Баранавічах.
2.кпт. Сокал-Кутылоўскага Антона камандантам акругавага аддзелу БСА ў Ганцэвічах.
3.кпт. Таранко Івана камандантам акругавага аддзелу БСА ў
Слоніме.
4. Рагулю Барыса камандантам акругавага аддзелу БСА ў Наваградку.
5.кпт. Яцковіча Мадэста камандантам акругавага аддзелу ў Лідзе.
6.Калодку Аляксандра камандантам акругавага аддзелу БСА ў
Вялейцы.
7. Гінько Івана камандантам акругавага аддзелу БСА ў Глыбокім.
8. Саковіч Юльян камандантам акругавага аддзелу БСА ў Менску.
9. кпт. Кушаль Франца камандантам акругавага БСА на гор. Менск.
Арыг[інал] падп[ісаў]
Галоўны Камандант БСА — др. Ермачэнка.
За годнасьць з арыгіналам: Начальнік канцылярыі /Чабатарэвіч/
Менск. Дня 30. 7. 42 года
Атрымоўваюць да ведама вышэй вызначаныя каманданты.
НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 199. Машынапіс.
***
[Копія дакумэнта, атрыманага выведкай савецкіх партызанаў]
Копия
Камандзір Паліцыі Парадку
пры СС і Камандзір Паліцыі
Беларусі			
аддзел 5			

Пераклад з нямецкай мовы.
Мінск, 18. 10. 1942 году.

Кіраўніку Бел[арускай] Самапомачы ў рукі
Спадара Ермачэнкі
Мінск
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Адносна: Беларуская Самаахова.
Спасылаючыся на ліст ад 14. 10. 42 году.
1.Кіраўнікі жандармерыі ў Акругах інфармаваныя пра тое, што
яны павінны праводзіць наборы і агляд людзей для 49-га беларускага паліцыйнага батальёну, сумесна з пазначанымі вамі Акруговымі
Кіраўнікамі БСА.
Для гэтай мэты яны ўвойдуць у сувязь з Акруговымі Кіраўнікамі.
2.Вашага хадатайства аб увядзеньні беларускай каманды
задаволіць не магу, таму што ў адпаведнасьці з распараджэньнем
Вышэйшага Камандаваньня ва ўсіх паліцыйных батальёнах мусіць
ужывацца нямецкая мова.
3.Я даў распараджэньне наглядаючаму афіцэру Батальёна
ўключыць у плян заняткаў 2 разы па 2 гадзіны ў тыдзень палітзаняткаў.
4.Для правядзеньня палітзаняткаў прашу паведаміць мне адрас /
дакладны/ выкладчыка, якога вы прапануеце.
Падпісаў: К л е п ш
Палкоўнік Шуцпаліцыі і Камандзір
Паліцыі Парадку.
НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 199. Машынапіс. Пераклад з
рускай мовы.
***
[Копія дакумэнта, атрыманага выведкай савецкіх партызанаў]
Копия
Камандуючы Паліцыі Парадку
Для Остлянду							
Рыга, 29.9.1942
13856 / 42		
Начальніку Беларускай Паліцыі Начальніку
Паліцыі Парадку
М і н с к.
Адносна: Прыняцьця на сябе выдаткаў па аплаце і забеспячэньні
Беларускай Самааховы.
Паводле дакладу 5 аддзела 5109 / 42 ад 10.9.42.
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Беларуская Самаахова зьяўляецца дапаможнай фармацыяй
паліцыі. Пры прызыве ў самаахову таму павінны быць перанятыя ўсе
выдаткі па аплаце і забеспячэньні дзяржаўным утрыманьнем паліцыі.
Аплата дапаможнай паліцыі, якой зьяўляецца Беларуская Самаахова пасьля прызыву рэгулюецца распараджэньнем
62 № 674742 — 280.
Геедаль
Лейтэнант Шуцпаліцыі			

Шэф Штабу: подпіс

НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 200. Машынапіс. Пераклад з
рускай мовы.
***
[Копія дакумэнта, атрыманага выведкай савецкіх партызанаў]
Копия.
З А Г А Д № 35
БЕЛАРУСКАЕ НАРОДНАЕ САМАПОМАЧЫ Ў СПРАВАХ БСА.
14 лістапада 1942 г.					
г. Менск
Параграф 1. Афіцэраў, якія 14 лістапада г. г. скончылі трэці
афіцэрскі курс у Менску, вызначаю паводле наступнага парадку:
У МЕНСКУЮ АКРУГУ
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У БАРЫСАЎСКУЮ АКРУГУ

У СЛУЦКУЮ АКРУГУ

У БАРАНАВІЦКУЮ АКРУГУ

У СЛОНІМСКУЮ АКРУГУ

*Першая літара прозьвішча неразборлівая, таму магчымы іншыя варыянты.
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Параграф 2. Курсантаў, якія праслухалі трэці афіцэрскі курс БСА
ў Менску, вызначаю паводле наступнага парадку:

Параграф 3. Мазалеўскі Адольф, прызначаны загадам № 25 зьвязовым у Менск Акругу па хваробе пераводзіцца ў рэзэрву Самааховы.
Параграф 4. Шатрук Міхась, аддзеловы Менска Акругі, пераводзіцца
ў Баранавіцкую Акругу.
Арыгінал падпісаў: Галоўны Кіраўнік БНС
Др. Ермачэнка.
НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 200-201. Машынапіс.
***
ЗАГАД
Цэнтральнае [Управы?] Беларускае Народнае Самапомачы ў
Справах Беларускае Самааховы.
№ 25
30 верасьня 1942 году. 				

г. М е н с к

1.Афіцэраў, якія 30 верасьня г. г. скончылі другі афіцэрскі курс БСА
ў Менску, вызначаю паводле наступнага парадку:
АКРУГА — МЕНСК
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АКРУГА — ГЛЫБОКАЕ

АКРУГА — ВЯЛЕЙКА

*Прозьвішча неразборлівае, таму могуць быць іншыя варыянты.
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АКРУГА — БАРАНАВІЧЫ

АКРУГА — НАВАГРАДАК

АКРУГА — СЛОНІМ
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АКРУГА — ЛІДА

АКРУГА — ГАНЦАВІЧЫ

*Прозьвішча нечытэльнае.
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АКРУГА — СЛУЦК

АКРУГА — ГЛЫБОКАЕ

АКРУГА — ВЯЛЕЙКА

АКРУГА — ЛІДА
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АКРУГА — БАРАНАВІЧЫ

АКРУГА — НАВАГРАДАК

АКРУГА — ГАНЦЭВІЧЫ

АКРУГА — СЛУЦАК

3.*Прыслаць анкеты на ўсіх афіцэраў, якія працуюць у БСА, але
не прайшлі праз загад Цэнтралі БНС. Адначасна належыць падаць*Так у дакумэнце, 2-га пункту няма.
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сваю прапанову — куды і на якую службу можна вызначыць данага
кандыдата. Ні адзін афіцэр ня можа знаходзіцца на службе БСА без
вызначэньня загадам Цэнтралі БНС.
Кіраўнік БНС.
НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 201-203. Машынапіс.
***
КАРОТКІ АГЛЯД ГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСКАЙСАМААХОВЫ
З пачатку яе арганізацыі да цяперашняга часу.
Беларуская самаахова /у скароце БСА/ была арганізаваная распараджэньнем Генэральнага Камісара
для Беларусі ў рамках Беларускай
Народнай Самапомачы /БНС/ у другой палове 1942 году. Як першы
сьлед пра арганізацыю БСА маецца
ліст начальніка Паліцыі Парадку пры
“Шуцпаліцай” Беларусі Ц э н э р а, ад
4. 7. 42 г. адносна арганізацыі БСА. /
Копія ліста прыкладаецца № 1/. Якія
асновы закладаліся арганізацыі БНС
з гэтага ліста відаць зусім ясна. Пасьля гэтага ліста пішацца Камандзірам
СС і Паліцыі ў Беларусі новы ліст за №
1а 5109, ад 8 ліпеня 1942 году адносна БСА, у якім гаворыцца пра тое, што
ўся падрыхтоўка да стварэньня БСА
Беларускія самаахоўцы
павінна належным чынам маскавацца
ў рамках БНС. Далей у гэтым жа лісьце прыводзяцца мясцовасьці, дзе
павінна быць заснаваная Самаахова. І так БСА павінна была быць
зарганізаваная ў ніжэйпералічаных месцах:
Браслаў		
Лагойск		
Узда
Шаркоўшчына
Валожын		
Казлоўшчына
Пліса		
Юрацішкі		
Гарадзішча
Глыбокае		
Заслаўе		
Нясьвіж
Паставы		
Смалявічы		
Слонім
Дунілавічы		
Іўе			
Новая Мыш
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Докшыцы		
Мядзел*		
Бягомль		
Крывічы		
Куранец		
Вялейка		
Ільля		
Плешчаніцы
Маладэчна		
			
			

Івянец		
Мінск		
Ліда			
Койданава		
Рудзенск		
Шчучын		
Жалудок		
Наваградак		
Стаўбцы		
Дзятлава		
Мір			

Капыль
Грэск
Ляхавічы
Слуцак
Быцень
Ражан Вялікі
Ганцавічы
Косава
Старобін
Целяханы
Леніна

10.7.1942 г. зьяўляецца першы загад “галоўнага камандаваньня
БСА”, падпісаны Е р м а ч э н к а, кіраўніком БНС, які на гэты раз выступае ўжо як палкоўнік. /Копія загаду прыкладаецца № 2/. Як гэта
відаць з загаду разьмяркоўваецца праца па арганізацыі і кіраўніцтве
БСА. Дзень 14. 7. 42 г.** вызначаецца як дзень пачатку працы камісіі
па пытаньнях арганізацыі БСА.
У хуткім часе, бо 18. 7. 42 г. праходзіць тайная “Нарада Галоўнага
Камандаваньня БСА супольна з акруговымі кіраўнікамі Самапомачы”.
Сход у адпаведнасьці з пратаколам пачаўся 18. 7. 42 г. а 9-й раніцы
і на сходзе прысутнічалі акрамя сябраў “Галоўнага Камандаваньня
БСА” з др. Ермачэнка на чале яшчэ наступныя асобы:
1/ з Баранавічаў
— др. Войтанка Віктар
2/ — .. —		
— мгр. Папуцэвіч Вацлаў
3/ — .. —		
— Аскальдовіч Іван
4/ з Вялейкі		
— Склубоўскі Вікенці
5/ — .. —		
— Калодка Аляксандар
6/ — .. —		
— Найдзюк Часлаў
7/ з Ліды		
— Клімовіч А[дольф]
8/ — .. —		
— Лаўскі [Вячаслаў]
9/ з Клецку		
— Грыбкі (Грыб ці Грыбоўскі? — БР) Іван
10/ — .. —		
— Хмарын Іван
11/ з Слуцка
— др. Бахман Аляксандр
12/ з Наваградка
— Якуцэвіч Павал
13/ — .. —		
— Рагуля Барыс
14/ з Ганцавіч
— Сокал-Кутылоўскі
15/ з Слоніма
— Зыбайло Георгі***
16/ — .. —		
— Пецюкевіч Ал[ёйзы]
* У арыгінале памылкова падаецца як “Мядзист”.
** У дакумэнце памылкова пазначаны 1943 год.
*** Насамрэч, Рыгор.
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У выніку нарады было вырашана арганізаваць Самаахову дадаткова яшчэ ў наступных мясцовасьцях: Клецак, Карэлічы, Любча,
Васілішкі, Радунь, Радашковічы, Жодзішкі, Крывічы і Вішава.
У астатнім сход займаўся распрацоўкай ліста генэрала Цэнэра адносна арганізацыі Беларускай Самааховы / гл. дадатак 1/.
Наступнымі загадамі праводзіцца перапіс афіцэраў /да 50 гадоў/ і
падафіцэраў /да 40 гадоў/ былой царскай, польскай і савецкай арміі.
Што ж датычыць шэраговага складу, то прызыўная камісія павінна
была ўзяць на ўлік усіх мужчынаў, прыдатных да вайсковай службы
ад 1916 да 1923 году нараджэньня. Дабраахвотнікаў дазвалялася
прымаць ва ўзросьце да 30 гадоў.
У загадзе № 4 ад 30.7.42 г. /копія загада прыкладаецца — № 3/
прызначаюцца камэнданты Самааховы ў асобных Акругах.
І так, камэнданты асобных раёнаў ужо прызначаныя, праводзіцца
перапіс каманднага і шэраговага складу, праходзяць афіцэрскія курсы /сьпіс усіх асобаў, якія скончылі афіцэрскія курсы, прыкладаецца пры гэтым лісьце, за выключэньнем сьпісу асобаў, якія скончылі
1 афіцэрскі курс, які быў ужо ў свой час перасланы/, але не хапае
галоўнага — а менавіта Зброі. Кіраўнікі БНС і БСА зьвяртаюцца ўсё
часьцей да нямецкіх уладаў з просьбай выдаць зброю. Але немцы,
акрамя абяцаньня, што прыкладуць усе намаганьні для таго, каб здабыць зброю для БСА /ліст Генэральнага Камісара ад 3.9.42 г./, нічога
канкрэтнага ў гэтых адносінах не робяць.
Новы загад Камандзіра СС і Паліцыі ў Беларусі за подпісам
палкоўніка Клепш, які зьявіўся 10.9.42 г., уводзіць новыя моманты ў арганізацыі БСА. Самаахова як пастаянная сіла існуе толькі ў
малой колькасьці, а асноўная маса Самааховы прызываецца пры
неабходнасьці адпаведным Начальнікам жандармерыі. І так, з аднаго боку відаць імкненьне беларускіх нацыяналістаў стварыць нешта накшталт беларускага войска, а з іншага боку немцы, адчуваючы сябе яшчэ дастаткова моцнымі, ня маюць намеру рабіць яшчэ саступак у гэтым кірунку.
Беларускія нацыяналісты прапануюць праекты арганізацыі вайсковых карпусоў /зварот з гэтай нагоды ўжо своечасова перасланы, а цяпер дадаюцца яшчэ “Штаты адзінак беларускай Самааховы”/ і ўвесь
час настойваюць на арганізацыі беларускіх збройных сілаў пры вайсковым, а не грамадзянскім кіраваньні. Прызваныя ў некаторых месцах у Самаахову людзі галадаюць, а т. зв. афіцэры расьцягваюць сабе
па хатах тую невялікую колькасьць харчаваньня, якое прызначалася
спачатку Самаахове. Незадавальненьне і недавер да афіцэраў і ўсёй
хеўры, якая распачала гэтую справу, расьце з кожным днём і пасьля
першых, няўдалых баёў з партызанамі, дзе самаахоўцы дзясяткамі
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/прыклад: бой у вёсцы Гавінавічы*, Слонімскага раёну, дзе загінулі
каля 50 самаахоўцаў /людзі і насамрэч адмаўляюцца сядзець далей
у казармах і разыходзяцца па хатах /пр[ыклад —] Слонім/.
Самаахова не апраўдала надзеяў немцаў і яны ўзяліся за
арганізацыю ўмацаваньня паліцыі, перацягваючы лепшых самаахоўцаў
і пачынаючы арганізацыю 49 паліцыйнага батальёну ў Мінску, але ў
той жа час самаахова канчаткова не закідваецца, але і асабліва не
падтрымліваецца. Самаахова, як гэта відаць з ліста Камандуючага
Паліцыяй Парадку, зводзіцца да ролі дапаможнай фармацыі паліцыі
/копія ліста прыкладаецца, а таксама копія ліста, з якога відаць, што
беларуская самаахова павінна служыць калі не цяпер, дык у будучыні
некаторым рэзервам для нямецкай арміі, а гэта відавочна хаця б з
таго, што адхіляецца ўвядзеньне беларускай каманды/.
Справа Самааховы пераходзіць пасьля больш- менш у рукі асобных кіраўнікоў Акруг і ў адпаведнасьці з распараджэньнем таго ці
іншага Камісара Акругі перажывае некаторы росквіт ці поўны заняпад.
Для таго, каб можна было сабе яскрава ўявіць, як выглядае справа
з Самааховай ў Беларусі, дастаткова сказаць, што ў цяперашні момант Слонімская Акруга лічыцца ў гэтых адносінах найлепшай Акругай ва ўсёй Беларусі.
І так, Самаахова ў цяперашні момант перададзена цалкам пад
кантроль жандармерыі.
У Слонімскай Акрузе налічваецца паводле апошніх зьвестак каля
1000 чалавек, запісаных у самаахову. Але ў гэтым ліку знаходзяцца
таксама і тыя людзі, якія ў ніякіх “баявых” дзеяньнях “самааховы” не
прымаюць удзелу і толькі адзін раз ці больш на тыдзень на зьмену
ахоўваюць дадзеную мясцовасьць, і так, напрыклад, у гор. Слоніме
налічваецца такіх больш за 200 чал. З узбраеньнем слаба, маецца
больш за 200 стрэльбаў кепскай якасьці і некалькі ручных кулямётаў.
/у апошні час Быценьская жандармерыя адабрала ад мясцовага батальёна БСА 2 ручных кулямёты і пакінула ім толькі 1 ручны кулямёт/.
У адпаведнасьці з апошнімі распараджэньнямі самаахова мусіць
быць дакладна перагледжана і ў яе шэрагах павінны быць пакінутыя
толькі тыя людзі /пераважна нежанатыя/, якія па сваіх фізычных дадзеных падыходзяць для вайсковай службы і могуць у кожны момант
сыйсьці з дадзенай мясцовасьці.
Стан Самааховы ў Косаве, Любішчыцах, Дабромысьлі і Быцені
лічыцца нямецкімі ўладамі за задавальняючы і ў тым раёне не плянуецца далейшая арганізацыя новых асяродкаў Самааховы.
У далейшым пытаньне Самааховы зноў цесна зьвязваецца з
пытаньнем Беларускай Самапомачы /БНС/ і для гэтага неабходна
спыніцца крыху таксама і на гэтым пытаньні. Беларусь зьяўляецца для
*Насамрэч, Гавенавічы. Цяпер вёска Падгорная Баранавіцкага раёну. Падрабязна
пра бой у Гавенавічах глядзі ў “Дадатку”.
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немцаў найперш рэзервуарам працоўнай сілы, паколькі прыродныя
багацьці Беларусі нязначныя ў параўнаньні з прыроднымі багацьцямі
іншых занятых усходніх абласьцей. Зямля таксама не зьяўляецца
асаблівай у параўнаньні з чарназемнымі абласьцямі Ўкраіны. Значная прамысловасьць адсутнічае, і так застаюцца людзі — працоўная
сіла для Нямеччыны. І вось тут выступае са сваёй здрадніцкай задачай БНС /Беларуская народная Самапомач/. БНС усімі сіламі дапамагае немцамі закабаляць беларускі народ. Але нягледзячы на ўсе
высілкі нямецкіх памагатых на чале з Ермачэнкам, народ не ідзе за
БНС. Немцы сталі незадаволеныя працай БНС. Тады БНС спрабуе ў
сакавіку г. г. рашучымі дзеяньнямі палепшыць свае пазыцыі. З гэтай
мэтай склікаецца Ўсебеларускі зьезд БНС і вайсковых рэферэнтаў
па справах Самааховы. Зьезд пачынаецца 4 сакавіка г. г. у Мінску
[неразборліва] бурных абставінах. У першых днях забіваюць Акінчыца,
які марыў пра “кіраўніцтва” беларускім народам. Напрыканцы зьезд
стварае камісію з 5 чалавек, якая складае мэмарандум /як вынік зьезду/ і перадае яго Генэральнаму Камісару. Паводле праўдзівых зьвестак, у гэтым тайным мэмарандуме прадстаўнікі БНС патрабавалі ад
нямецкіх уладаў поўнай аўтаноміі Беларусі, стварэньня беларускага
ўраду і беларускага войска. Усе гэтыя патрабаваньні матываваліся
тым, што немцы, якія аднолькава зацікаўленыя, як і беларусы, у
захаваньні спакою ў Беларусі і аднаўленьня да іх даверу народу, якія
яны згубілі, не змогуць гэтага дасягнуць іншым шляхам.
Наколькі немцы задаволяць гэтыя “патрабаваньні” яшчэ невядома, але ўжо цяпер выдатна відаць, што немцы гэтым крокам БНС
засталіся незадаволеныя і асаблівага значэньня іх патрабаваньням
не надаюць. А так, як кіраўніцтва БНС аказалася няздольным далей
цягнуць за сабой народ, калі наагул калі-небудзь народ ішоў за БНС,
думаюць яго замяніць “Нацыянальнай Радай”, пакідаючы для БНС
выключна харытатыўную дзейнасьць.
І як відаць з ніжэйпрыведзенага ліста Генэральнага Камісара для
Беларусі Кубэ, пачынаюцца пошукі адпаведных людзей, якія былі б
здольныя палепшыць становішча немцаў у Беларусі.
“Ліст Ген. Кам. Кубэ да Акружнога Каміс[а]ра ў Слоніме”.
У адпаведнасьці з арыгіналам ліст мае наступны зьмест:
“Генэральны Камісарыят
для Беларусі
Палітычны Аддзел.		
Мінск, 29 сакавіка 1943 году.
САКРЭТНА
С[падару] Акружному Кам[ісару].
у Слоніме.
Просім выбраць з Беларусаў, якія ў вас ёсьць у наяўнасьці, аднаго, які мог бы заняць кіроўнае месца ў мясцовым кіраваньні ў Мінску.
Пра такога кандыдата прашу як магчыма хутка мне паведаміць.
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Выведнік савецкіх партызанаў Юрый Пыталь (стаіць крайні справа)
перакладае прамову слонімскага гэбітскамісара Эрэна (на трыбуне).
Слонім, 1 траўня 1943 г. Фота з архіву Б. Данілюка.

Падбіраючы гэтага чалавека, просім мець на ўвазе найперш тое,
каб ён меў магчымасьць самую шырокую папулярнасьць сярод самых шырокіх колаў мясцовага насельніцтва.
Вось што шукаюць немцы.
Адначасова з гэтым немцы ствараюць плян эксплуатацыі моладзі
Беларусі, шляхам увядзеньня асаблівай арганізацыі для моладзі ў
Беларусі. Вельмі цікавае сьвятло пралівае на гэтую арганізацыю і на
мэты немцаў у Беларусі прамова прадстаўніка Генэральнага Камісара
ў Мінску на зьездзе Акружных Камісараў у Мінску. /Прамова, а дакладней яе дакладны зьмест у перакладзе будзе перасланы ў наступны
раз/. У асноўным гэтая праграма зводзіцца да таго, каб усю беларускую моладзь уцягнуць у працэс умацаваньня ваеннай магутнасьці
Нямеччыны, як у Нямеччыне так і ў Беларусі. Паводле словаў Ген.
Кам. гэтая задача зьяўляецца ў цяперашні момант самай важнай задачай для грамадзянскага кіраваньня ў Беларусі.
6 траўня 1943 г.					

Шчарын*

НАРБ, ф. 3500, воп. 2, спр. 46, арк. 194. Машынапіс, копія. Пераклад з расейскай.
*Асоба гэтага савецкага агента пакуль дакладна не ўстаноўленая. Магчыма,
ім быў Юрый Пыталь, які ў 1942-43 гг. працаваў у Слоніме перакладчыкам у
акружным камісарыяце.
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ДАДАТАК
Слонімская брыгада Самааховы
У публікацыях, прысьвечаных БСА, ігнаруецца факт спробы стварэньня летам 1942 году ў Слоніме брыгады самааховы. Як вядома,
нямецкія паліцыйныя ўлады дазволілі арганізацыю толькі батальёнаў
самааховы, інструкцыяў наконт стварэньня брыгадаў не было. Аднак,
як піша эміграцыйны гісторык Юрка Стасевіч, актыў Слонімскага акруговага камітэту Беларускай Народнай Самапомачы (кіраўнік — Рыгор
Зыбайла), “выкарыстоўваючы невыразнасьць і куртаты зьмест нямецкага дазволу ў цягу месяца зарганізаваў ня толькі 3 батальёна
Самааховы (Слонімскі, Быценьскі і Дзярэчынскі), але адразу ўтварыў
з іх 1-ю Брыгаду Беларускае Самааховы з… Штабам Брыгады ў
Слоніме”.* Камандзірам брыгады стаў капітан Іван Таранка (Таранька).
Не атрымаўшы ад немцаў дастатковай колькасьці зброі, самаахоўцы
“нелегальна” набывалі ў італьянскіх жаўнераў, якія вярталіся з усходняга фронту, за самагонку і сала аўтаматы і кулямёты. Калі гэта ста-

Позва жыхару Слонімшчыны ў брыгаду Самааховы.
*Стасевіч Ю. Беларуская Самаахова // Беларускі голас (Таронта), 1974, № 226,
кастрычнік. Ёсьць згадка, што брыгада была створаная “за два тыдні”. Гл.: В.
Сучасны Слонім // Раніца (Бэрлін), 1943, 27 чэрвеня, № 25 (137).
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ла вядома нямецкім уладам, нямецкія жаўнеры пры падтрымцы бронемашын абкружылі кашары слонімскай самааховы і забралі зброю.
Штаб брыгады быў распушчаны.* У прыведзеных вышэй дакумэнтах
таксама згадваюцца забраныя нямецкай жандармерыяй 2 кулямёты
ў быценьскіх самаахоўцаў.

Пра загінулых у
Гавенавічах самаахоўцаў
Загінулых слонімскіх самаахоўцаў хавалі на Ружанскіх могілках у
Слоніме. Бэрлінская газэта “Раніца” пісала: "Ляглі ўжо й першыя ахвяры за Бацькаўшчыну. Паў сьмерцяю жаўнера на сваёй баёвай постані
камандзер Казлоўшчынскага Батальёну БСА, ляйтэнант Пётра
Казакевіч, што вярнуўся ў Слонім на працу для бацькаўшчыны з
Бэрліну. Паў ляйтэнант Арлоўскі, камандзір роты БСА ў Слоніме”.**
Барыс Данілюк сьцьвярджае, што “малады лейтэнант Казакевіч...
быў першым забітым самаахоўцам”. Дзесьці ў ліпені 1942 году “ён быў
пасланы арганізаваць Самаахову ў Казлоўшчыне і па дарозе трапіў
у партызанскую засаду”. Пётру Казакевіча пахавалі на Ружанскіх
могілках. Данілюк дадае, што быў ён сынам праваслаўнага сьвятара, “ахвіцэрам польскае рэзэрвы”, які на пачатку нямецкай акупацыі
вярнуўся ў Слонім з эміграцыі.***
Найбольшыя страты слонімскія самаахоўцы панесьлі падчас нападу савецкіх партызанаў на вёску Гавенавічы (у той час была ў
Быценьскім раёне Слонімскай акругі, у 1957 г. уключаная ў склад
Баранавіцкага раёну, цяпер — вёска Падгорная). У прыведзеным вышэй данясеньні савецкага агента “Шчарына” згадваўся “бой у вёсцы
Гавінавічы…, дзе загінулі каля 50 самаахоўцаў”. Адразу адзначым,
што зьвесткі пра колькасьць загінулых вельмі супярэчлівыя.
Вось што ўспамінае пра тыя падзеі Барыс Данілюк: “У справе
загінулых у Гавенавічах 20-х, ці 22-х самаахоўцаў, не магу, нажаль,
успомніць дакладнае даты, але гэта мусела быць у канцы ліпеня,
або ў першай палове жнівеня 1942-га году.
Слонімскай нямецкай уладзе, што не схацела даць зброі
пакліканым і разьмешчаным у казармах некалькі сотням самаахоўцаў,
зь нейкае прычыны прыйшло ў галаву паслаць на ахову двара ў
*Стасевіч Ю. Беларуская Самаахова // Беларускі голас (Таронта), 1974, № 226,
кастрычнік.
** В. Сучасны Слонім // Раніца (Бэрлін), 1943, 27 чэрвеня, № 25 (137).
*** Ліст Б. Данілюка да С. Ярша ад 8 ліпеня 2003 г.
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Гавенавічах зьвяз Самааховы, для якога адпусьцілі крыху зброі.
Гэтае заданьне выпала на долю няпоўнага зьвязу пад камандай
Арлоўскага. Да зьвязу быў дададзены фэльчар Аляксандар Талерчык з Парэчча.
У Гавенавічах зьвяз спыніўся ў доме былога двара Відухоўскага,
што стаяў на грудзе за царквою. На другую, здаецца, ноч на двор
вялікаю сілаю напалі партызаны, адбіць якіх самаахоўцы не далі
рады й амаль усе загінулі.
Уцяклі толькі сьвятароў сын із Слоніма Коля Лічко й сурынец
Міхась Рубец. Двор партызаны спалілі.
Паховіны самаахоўцаў былі ўрачыстыя й людныя, але дзе яны
пахаваныя на Ражанскіх могілках я не магу ўжо сёньня ўспомніць.
У Арлоўскага былі, здаецца, дзеці, а ў Талерчыка — дачка”.*
Барыс Данілюк даслаў нам і здымкі з пахаваньня самаахоўцаў,
загінулых у Гавенавічах, якія мы тут зьмяшчаем.
Варта згадаць, што слонімец Іван Санюк (Быкаў) у слонімскім
друку падае іншую версію трагедыі ў Гавенавічах. Ён сьцьвярджае,
што падчас азнаямленьня з крымінальнай справай свайго прыёмнага бацькі Фёдара Быкава, рэпрэсаванага ў 1945 годзе, пабачыў даведку: "У той даведцы за подпісам сакратара і старшыні сельсавета было сказана, што партызаны расстралялі 18 чалавек мірных
грамадзянаў, якіх немцы прыгналі на сельгасработы ва ўрочышча
Гавенавічы — за цяперашняй вёскай Падгорная. Але сярод тых, каго
немцы ўзялі на работы, быў і мой бацька. Калі бацька ўжо вярнуўся
з турмы, то расказваў матцы, як у яго следчыя пыталі: “Чаму
ўсіх пабілі, а ты застаўся жывы?” А бацька адказваў ім: “Я не для
таго восем гадоў у акопах і ў сядле правёў, каб мяне нейкі пастух
застрэліў”. Каб спраўдзіць бацькаў расказ дакументальна, следчыя,
відаць, і запатрабавалі ў сельсавеце тую даведку".**
Санюк працягвае: "Як і многія, я да 1994 года думаў, што пад
тым вялікім крыжам на Ружанскіх могілках пахаваны паліцаі, — пакуль не ўбачыў у крымінальнай справе бацькі тую даведку пра расстрэл. Я ж хлопчыкам бачыў, як іх хавалі. Там, дзе цяпер крама
“Спадарожнік”, у 1944 годзе быў двухпавярховы будынак паліцыі. З
таго будынка выносілі труны з забітымі, клалі на падводы і везлі
на могілкі. А мы, дзеці, ішлі за тымі падводамі. На апошняй падводзе везлі вялікі драўляны крыж. Усе нябожчыкі былі апранутыя ў форму паліцэйскіх. Хавалі забітых за кошт уладаў. Немцы зрабілі труны і апранулі нябожчыкаў, відаць, у тое, што было ў наяўнасці — у
паліцэйскую форму. — І што, людзей пахавалі і паставілі па ўсіх адзін
* Ліст Б. Данілюка да С. Ярша ад 25 чэрвеня 2003 г.
** Іван Санюк: “Думаў, што пахаваны паліцаі...” // Газета Слонімская, 2008, 18
чэрвеня; перадрук — Новы час, 2008, 27 чэрвеня, № 21 (105).
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вялікі драўляны крыж? — Так. Драўляны крыж на тым самым месцы
стаяў яшчэ ў 1966 годзе, калі я вярнуўся ў Слонім. Але ўжо хутка пасля майго вяртання драўляны звалілі і паставілі на яго месца бетонны крыж. Потым бетонны крыж некуды знік. А на пачатку 90-х гадоў,
калі пачалася ўся гэтая перабудова, бетонны крыж зноў паставілі.
Там ён і цяпер стаіць. І звярніце ўвагу, усе магілкі і адпаведна крыжы
на іх уздоўж Ружанскай вуліцы размяшчаюцца, а гэты глядзіць “тварам” на вуліцу. — Значыць, на тым месцы пахаваны мірныя жыхары,
а па афіцыйнай версіі лічылася, што паліцаі? — Калісьці ў раёнцы
пісалі, што партызаны ў Гавенавічах разграмілі паліцэйскі гарнізон.
Праз нейкі час напісалі, што разграмілі нямецкі гарнізон, а яшчэ пазней — што разбілі кулямётную школу. Сапраўдная ж гісторыя такая, як я вам расказаў”.*
Ці праўда там працавала група рабочых са Слоніма (той жа Ф.
Быкаў працаваў на слонімскім лесазаводзе), якіх пастралялі партызаны падчас атакі на Гавенавічы? Але ж у такім разе хавалі б удвая
болей людзей: і рабочых, і самаахоўцаў. Да таго ж, як кажа Іван Санюк, бацьку яго судзілі за службу ў “Беларускай арміі”.**
А “Беларускай арміяй” якраз называлі самаахову (пазьней і Беларускую Краёвую Абарону). Дык можа самаахоўцаў і адправілі на сельгаспрацы? Тут варта яшчэ пашукаць архіўных дакумэнтаў, каб лепш
дасьледаваць гавенавіцкія падзеі. Пакуль жа зьмяшчаем вытрымкі з
публікацый савецкіх партызанаў-удзельнікаў таго бою.
Таджык Максуд Холаў, які партызаніў у атрадзе Паўла Пранягіна
(менавіта ён, атрад імя Шчорса, напаў на Гавенавічы, пры падтрымцы атрада имя Чапаева), успамінае: “Асабліва удалай была аперацыя па ліквідацыі ўмацаванага пункта гітлераўцаў, створанага для барацьбы з партызанамі. Фашысты хаваліся ў былым маёнтку “Гавенавічы”, за моцнымі каменнымі сьценамі, выстаўляючы
навонкі вартавых. Партызаны бясшумна іх зьнялі, стрэлам з гарматы разьбілі браму, уварваліся… і ў кароткім баю захапілі 43 палонных, склад са зброяй і боепрыпасамі”.***
Як сьведчыць былы камандзір атрада імя Шчорса Павал Пранягін,
падчас “разгрому гарнізона паліцыі” было забіта 29 паліцыянтаў і
немцаў, 30 паліцыянтаў былі ўзятыя ў палон. Некаторых з палонных
расстралялі. Загінуў і камандант паліцыі ў Гавенавічах Юзік Равенка.**** У іншай публікацыі Пранягін называе і дату нападу: 10 жніўня
* Іван Санюк: “Думаў, што пахаваны паліцаі...” // Газета Слонімская, 2008, 18
чэрвеня; перадрук — Новы час, 2008, 27 чэрвеня, № 21 (105).
** Тамсама.
*** В рядах партизан воины-таджики // 2010, 10 лютага; http://www.migration.
tj/news.php?action=shownews&id=190
**** Пронягин П. У самой границы. — Мінск, 1979, б. 45-48.
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1942 году. Паводле П. Пранягіна, яны разграмілі “школу паліцаяўкулямётчыкаў, якая месьцілася ў панскім маёнтку вёскі Гавенавічы,
Быценьскага раёну”. Ад атрада імя Шчорса ў нападзе ўдзельнічала
150 чалавек, у іх была гармата, ад атрада імя Чапаева (камандзір —
Мікалай Фядотаў) — 50 чалавек.
“Наш удар зьявіўся поўнай нечаканасьцю для паліцаяў і немцаў,
— піша Пранягін. — Асабліва ашаламілі іх гарматныя стрэлы. Снарады часткова разбурылі цагляны будынак, у якім месьцілася 50
паліцаяў і немцы-інструктары. Паліцаі кінуліся бегчы да балота,
але там былі сустрэнутыя кулямётным агнём з нашай засады. У
выніку нядоўгага бою каля 20 паліцаяў былі забітыя і 30 узятыя ў
палон. Каманданта паліцыі ў яго ж доме нагнаў Васіль Сінькоў... Партызаны ўзялі каля 40 кулямётаў і шмат набояў”.*

Пахаваньне загінулых у Гавенавічах самаахоўцаў. Слонім,
Ружанскія могілкі, жнівень 1942 г.

*Пронягин П. Дело всенародное // Буг в огне. — Минск: “Беларусь”, 1965;
militera.lib.ru/memo/russian/sb_bug_v_ogne/index.html
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Жалобная працэсія ідзе на могілкі па Ружанскай вуліцы

Ушанаваньне памяці загінулых самаахоўцаў. Слонім, Ружанскія
могілкі, восень 1942 году. Стаяць справа налева: Юрый Няпомнік,
акруговы школьны інспэктар, Барыс Суравы (у сьветлым плашчы
з павязкай на руцэ), дырэктар настаўніцкай сэмінарыі, Сямён
Цітовіч (са складзенымі рукамі), начальнік Слонімскага раёну, Язэп
Дакіневіч (з павязкай на руцэ, трымае капялюш), за ім вышэйшы —
Аляксей Васіленя, сакратар гарадзкой управы, Канстанцін Кіслы
(зьлева ад Дакіневіча, на пярэднім пляне), бурмістр, Барыс Чыгрын
(у сьветлым плашчы). У касках стаяць слонімскія самахоўцы.
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Маршы Слонімскай брыгады
Беларускай Самааховы
Жаўнер

Марш слонімскай брыгады
У ногу шагайце! Раз, два, тры,
				
Раз, два тры!
Мацней там трымайце вінтоўку!
Бо вораг ня сьпіць у полі, у бары.
Зважай-жа! Стральцы на “узгатоўку”.
Слонімская брыгада
Сталёвы шых.
І кожнага зьністожыць гада
Наш гостры штых!
Мы варта Радзімы, Яе змагары.
Сачы-жа! Стой пільна на варце.
Хай вораг пракляты зноў зубы зьвярыць,
То-ж куляў напэўна нам хваце!
Слонімская брыгада
Сталёвы шых.
І кожнага зьністожыць гада
Наш гостры штых!
Пазнае йшчэ вораг моц нашай рукі,
Ваяцкі дух нашай брыгады.
Вінтоўку к плячу на ўзгатоўку ўскінь
Гэй! Сьцеражыцеся гады!
Слонімская брыгада
Сталёвы шых.
І кожнага зьністожыць гада
Наш гостры штых!
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Баецкі марш
Грукаюць ужо шагі батальёнаў
Пад Пагоні Крывіцкай — правод
Бараніць свае Родныя Гоні
Выйшаў сам Беларускі Народ.
І ідуць вось рады за радамі
Грудзі, вочы палаюць агнём
Ужо ніколі ня будуць над намі
Панаваць чужакі з бізуном.
Бо мы куляй, штыхом
Родны Край зберажом
Прад варожым зладзейскім наскокам,
Каб свабодна цьвілі,
Каласілісь палі
Ад Смаленска да Беластоку.
І ласкае, чаруе ўсім вочы
Беларускі ваяцкі мундзер
Мацней сэрцы б’юцца дзявочы
Бо то ж наш Беларускі Жаўнер.
І ідуць вось рады за радамі
Грозна рэха ўтаруе шагам,
З пад шаломаў палаюць вачамі
Не вярнуцца назад ужо панам.
Бо мы куляй, штыхом
Родны Край зберажом
Прад варожым зладзейскім наскокам,
Каб свабодна цьвілі,
Каласілісь палі
Ад Смаленска да Беластоку.
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Хаўтурны марш
Ты палёг Баяўнік! Краю роднага
Верны сын бараніўшы наш сьцяг
Зямлю нашу свабоду народную
Баявы твой закончаны шлях.
Ужо па вуліцах сёлаў і гораду
Грукацяць батальёнаў шагі
У нас ласкі ня будзе для ворага
Непамшчоных ня будзе магіл.
Дык бывай! Над тваею магілаю
Мы прысягу Краіне даём
Што з варожай расправімся сілаю
Беларусь сонцам мы апранём.
Раніца (Бэрлін), 1943, 8 жніўня, № 31 (143), б. 3.
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Вера Філістовіч:

Янка сказаў, што змагаецца
за сваіх людзей
“БР” зноў вяртаецца да асобы Янкі Філістовіча, сябра Рады БНР,
які ў 1951 годзе вярнуўся ў Беларусь з Захаду і на працягу году, да
арышту, знаходзіўся на нелегальным становішчы. Нагадаем, сем
гадоў таму намі друкавалася інтэрвію з яго сястрой Галінай, запісанае
ў Польшчы.*
У наступныя гады ў дзяржаўным і недзяржаўным друку зьявіўся
яшчэ шэраг публікацый, прысьвечаных Філістовічу. Самая значная зь іх
пабачыла сьвет на бачынах афіцыйнага часопіса “Беларуская думка”.**
Яна зьдзейсьненая паводле матэрыялаў крымінальнай справы Янкі
Філістовіча, але не дае адказу на шматлікія пытаньні. Напрыклад, паранейшаму няма
дакладнага адказу на пытаньне:
калі быў расстраляны Філістовіч?
У г эт ы м н у мары “БР” мы
прапануем увазе чытачоў
інтэрвію з старэйшай сястрой Янкі
Філістовіча Верай.
Запіс быў зроблены 27 красавіка
2001 году ва
Ўкраіне.
Адзначым, што
ў той час, к алі
Янка Філістовіч
Вера Філістовіч на балконе сваёй кватэры ў г.
дзейнічаў у
Беларусі, яго
Новавалынск (Украіна).
*Галіна Філістовіч: За кожнай хвояй я бачыла брата // Беларускі Рэзыстанс,
2004, № 1, б. 22-36.
**Лицкевич О. “Рух зусім незалежніцкі…” Малоизвестные факты из жизни
американского шпиона Янки Филистовича // Беларуская думка, 2009, №8,
жнівень, б. 74-81.

105

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС
сям’я жыла ў Польшчы. У БССР знаходзілася
толькі Вера і яна, з дапамогай сваякоў, сустракалася з братам. Вера Філістовіч не была
асуджаная, але жыла пад наглядам. Ёй так і
не дазволілі выехаць з сям’ёй (у яе было чацьвёра дзяцей) да бацькоў у Польшчу і яна засталася жыць ва Ўкраіне.
—Раскажыце пра вашу сям’ю.
—Маму маю звалі Соня, а тату — Андрэй
Гаўрылавіч. Жылі мы ў вёсцы Паняцічы, тады
гэта быў Ільянскі раён… У нас было шасьцёра Янка Філістовіч
дзетак: два браты і чатыры сястры. Я самая падчас жыцьця на
старэйшая, з 1924 году. Брат Ваня з 1926-га, Захадзе.
Галіна — з 1928-га. А астатніх гадоў нараджэньня ўжо не памятаю, ні Казі, ні Ані, ні брата Сашы.
—Дзе працавалі вашы бацькі?
—На зямлі працавалі. А я вучылася. Скончыла пачатковую школу.
Потым паехала ў Вязынь, пасьля — у Маладзечна вучылася ў гімназіі
імя Марыі Канапніцкай. Год правучылася і пачалася вайна зь немцамі.
Пасьля мне давялося ў Вялейцы заканчваць 6-7 класы (нас вярнулі).
Пасьля вучылася яшчэ, ужо тут, у Новавалынску.
—Раскажыце пра Янку. Як яго ў сям’і называлі?
—Янкай звалі, а часам Ванькай — як калі. Вучыліся мы зь ім у
Вязыні, езьдзілі на веласіпедах, у нас былі два веласіпеды. Як мой
сапсуецца, то ён мяне вазіў на сваім… Такі харошы брацік быў.
—А ён дзе вучыўся?
—Ён вучыўся са мной. Але я яго старэйшая была, то пайшла ў
гімназію здала, я вучылася на выдатна…
А пасьля пачалася вайна і Янцы не было ўжо як вучыцца. І ён
пайшоў сваёй дарогай.
—Які ён быў у дзяцінстве, юнацтве?
—Вясёлы быў… Такі добры быў. Цыганы прыедуць у вёску, цэлы
цыганскі табар. І ён вядзе цыганку, кажа маме: “Вось цёця-цыганка
просіць, дай што-небудзь паесьці”. У яго душа такая добрая была.
—У вашай сям’і на якой мове гаварылі?
—Па-беларуску, у асноўным. А ў школе толькі па-польску.
—А ў вашай вёсцы?
—Па-беларуску.
—А палякі былі?
—Не. Было наехала вельмі багата польскіх асаднікаў. А тата быў
солтысам. І вось калі яны да яго прыязджалі, то гаварылі толькі папольску. Яны прыехалі аднекуль з Польшчы.
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—Ваша вёска была “праваслаўная”?
—Так, праваслаўная. Бабуля наша адна была каталічкай, але яна
хадзіла ў царкву, касьцёла ў нас не было…
—Як жыла ваша вёска перад вайной, як адзначаліся сьвяты?
—У нас была вельмі добрая вёска. Былі брукованыя вуліцы. Тата
добра камандаваў, даваў і коней сваіх, калі трэба было. Вуліцы былі
чыстыя. Як субота прыйдзе, усе жанчыны іх падмяталі, чысьценька
было. Платы ўсе роўненькія былі…
Што да сьвятаў, дык я памятаю, як адзначалі Тройцу. Зьяжджалася шмат людзей. У нас на падвор’і столькі коней было! Радні ж шмат.
Мама з бабуляй рыхтаваліся іх сустракаць. Тата рабіў піва… Ніякіх
скандалаў не было.
Яшчэ прыгадваю, як прывязе тата пачак паквітаваньняў на падатак. І трэба было кожнаму завозіць у вёсцы. Чалавек распісваўся, што
атрымаў, а гэтую квітанцыю трэба было зьберагчы і прывезьці тату. І
мы іх вазілі, Янка вазіў найбольш.
Аднойчы Янка паехаў у Паняцічы другія (бо былі Паняцічы першыя і другія), у краму, да Салагуба. Штосьці трэба было купіць. Здаецца, мама яго за цукрам паслала. І ў яго ўкралі там ровар. Пакуль
зайшоў, пакуль купіў, заплаціў грошы. Выходзіць і ўжо няма ровара…
—Ці чулі вы перад вайной пра беларускі рух, можа газэты
беларускія траплялі?
—Я гэтага не памятаю.
—Вы казалі, што вашага бацьку арыштавалі бальшавікі.
—У 1939 годзе, 17 верасьня прыйшлі рускія. Мы якраз бульбу капалі.
Мелі мы на той час каровы, шмат авечак, цялят. І прыяжджаў чэкіст.
А ў нас на сьцяне вісеў фотаздымак “Маладзечанская настаўніцкая
сэмінарыя” (царскіх часоў). На ім быў дзядзя Максім, таты брат. Ён
калісьці ў Расею перайшоў, як і Фёдар, а таксама цётка Каця. Тата
пасьля таго адзін застаўся на гаспадарцы. З Паняціч вельмі шмат
людзей пераходзілі праз мяжу ў Расею. А там іх арыштоўвалі, яны
сядзелі дзесьці ў турме. Там думалі, што яны нейкія шпіёны… Фёдара
завезьлі аж у Сібір. Ён там ажаніўся. А дзядзя Максім вучыўся далей,
у Расеі. Дарэчы, з таго боку, з савецкага, таксама людзі пераходзілі.
Дык вось, чэкіст паглядзеў тое фота і кажа: “Андрэй Гаўрылавіч,
навошта вам столькі кароваў і ўсяго?”… Тата пасьля таго параздаваў
усё сваякам.
—У якім годзе бацьку арыштавалі?
—Тату арыштавалі ў 1939-м ці ў 1940-м годзе. Дакладна не памятаю. Ноччу прыехала машына і яго забралі. А мы спалі і ня чулі нават. Пасьля ўбачылі, што мама плача і паўставалі…
—Янка тады дома быў?
—Так.
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—Ці ведалі вы тады нешта пра лёс бацькі?
—Ведалі, бо хадзілі туды, у Вялейку… Ён жывы застаўся. Тата
расказваў, што яму хтосьці падказаў, каб не выходзіў з камеры разам з усімі. Калі выганялі з камеры, ён недзе там схаваўся. Пасьля
пачуў, што нехта ходзіць, гаворыць. Нехта яго прывёз дахаты.* Пальцы ў яго і зялёныя, і сінія былі, перавязаныя… Доўга хадзіць ня мог.
Бабуля лячыла яго травамі.
Тата далей працаваў на гаспадарцы. Калі прыехалі немцы, яны
адразу ўчапіліся за тату. Хацелі, каб ён быў солтысам. Але тата
адмаўляўся. Тады зрабілі так, што солтысы ў нашай вёсцы мяняліся.
А пасьля мы паехалі ў Ільлю, усёй сям’ёй. Тады Янкі ўжо не было з
намі. Ён, відаць, ужо ў Вялейцы быў.
—Ваш бацька ведаў, што Янка зьбіраецца ў Вялейку?
—Відаць, Янка ўцёк і не казаў тату пра гэта. Мне так падаецца.
—Дахаты ён прыяжджаў?
—Не, не прыяжджаў. Я аднойчы езьдзіла да яго. Ён, нібыта, там
вучыўся.
—Дзе ён тады жыў?
—Здаецца, у казарме, казаў.
—У форме быў?
—Не, яшчэ не ў форме.
—А калі ў 1944-м адступаў на Захад, не прыязджаў да сям’і?
—Не, мы нават ня ведалі, дзе ён і што… Ніхто нічога не казаў.
—Была ў яго дзяўчына?
—Не. Я як у яго была, дык мы разам стаялі. Маладыя немцы ў
Янкі пыталіся, ці я яго дзяўчына? А Янка кажа ім, што я яго “швэстэр”
(сястра)…
—Ён ведаў нямецкую мову?
—Крыху ведаў.
—А бацькі ня езьдзілі да яго?
—Я не памятаю.
—Калі вярнуліся бальшавікі, дзе была ваша сям’я?
—Як прыйшлі бальшавікі, нас тут ужо не было. Мы паехалі на захад, заехалі ў Прусію. Я была працавала ў адных немцаў-гаспадароў,
а сям’я была ў іншым месцы, недзе паўтары кіламетры да яго было.
Я бегала туды-сюды…
—А што пасьля здарылася?
—А пасьля мама прыбегла да мяне: “Вера, мужа няма, паехалі
з намі”. Я ж была замужам за Іванам Жаўняровічам, хлопцам з
Рэдзькавіч. Добры хлопец быў. Але мы году разам не пражылі. Яго
*Больш дакладна гісторыю выратаваньня Андрэя Філістовіча распавяла Галіна
(Сірафіма) Філістовіч. Гл.: Беларускі Рэзыстанс, 2004, № 1, б. 24-25.
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бралі на перадавую і пра яго не было ніякіх вестак. Немцы яго забралі
капаць акопы. Пісем ад яго не было, нічога…
І тут бальшавікі Ўсходнюю Прусію занялі. Бацька кажа: “Верка,
можа знойдзецца якісь чалавек…”. А там, ва Ўсходняй Прусіі, рускія
афіцэры кралі дзяўчат… Маладыя дзяўчаты-рэпатрыянткі былі
самі, без бацькоў. Прыедуць рускія, пазабіраюць, пакрадуць іх. Зь
некаторымі пасьля пажаніліся, а некаторых прывозілі пад “саўгас”,
дзе яны жылі, і адпускалі…
Я з савецкім афіцэрам, капітанам Васілём Мікітавічам Л-ым
пазнаёмілася (ён з Расіі быў). Ён прыходзіў, прыносіў бацьку папіросы.
Добры чалавек, паранены. Але пасьля гарэлка яго сапсавала… Яго
пазьней дэмабілізавалі па раненьні. А мае бацькі зразу паехалі ў Польшчу. А нас, хто заставаўся на месцы, забралі ў рэпатрыяцыйны пункт
і разьмеркавалі па мясцовых “саўгасах”.
—Немцаў ва Ўсходняй Прусіі ўжо было мала?
—Мужчынаў было мала, але сем’і яшчэ былі. Пасьля іх ужо
павывозілі.
—А куды вы з мужам прыехалі?
—Нам каля Калінінграда далі домік фінскі. І чаго ж не жыць? Не,
паехалі ў вёску, у Паняцічы. Прыехалі ў Вільню і там трэба было нам
цягнік чакаць. Мы выйшлі на вакзал, стаім. А тут чую, што нехта крычыць: “Верка!”. Я аглянулася, бачу цёцю Волю Крэнь і дзядзю Валодзю. Яны ўжо ў Вільні жылі. Тады і мы засталіся жыць у Вільні, недалёка ад Крэняў.
—Дзе ваш муж працаваў?
—Ён пры перасыльнай турме працаваў. Недалёка ад яе і быў трохпавярховы дом, у якім мы мелі пакой і кухню.
—Вы не працавалі?
—Не. Па-першае, я ня ведала літоўскай мовы… А праз нейкі час
майму мужу надакучыла яго праца. Зьняволеныя ўцякалі… І ён кажа:
“Паедзем куды-небудзь”.
Пасядзелі, пагаварылі. А цёця Воля і кажа: “Едзь, дочка, лепш на
Беларусь, чым туды, у Расею. А раптам бацькі знойдуцца, раптам
яны жывыя”…
—А вы пра іх нічога ня ведалі?
—Не, ня ведала. Ужо некаторыя ў Паняцічах гаварылі, што Андрэя Філістовіча забітага бачылі ці яго хромавы бот бачылі. Што
дзесьці пабітыя ўсе былі… Але гэта была няпраўда. Дзякуй Богу, яны
засталіся жывыя.
А знайшоў мяне, здаецца, Бельгійскі Чырвоны Крыж. Аднойчы да
мяне ў кватэру заходзіць старшы лейтэнант з міліцыі. “Здесь Л-на
Вера Андреевна живет?”, — пытаецца. “Здесь”, — кажу. А я трымала якраз Юрачку на руках, шэсьць месяцаў яму было. Ён зноў пытаецца: “Почему вы не пишете родителям письма?”. Я гавару: “Как не
пишу?”. А ён: “Садитесь, садитесь…”. Я спрабавала сесьці, а мне
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Вера Філістовіч у Гданьску, 2000 г.
кепска стала і Юрачка мой у мяне з рук скаціўся і сеў на дыванок…
Міліцыянт падняў мяне, пасадзіў на канапу і кажа: “Кто такой Филистович Андрей Гаврилович?”. “Татка. Божа мой!” — крычу і стала
плакаць. А ён мяне супакойвае, аддаў ліст. А почырк бацькі я адразу
пазнала. А ён пісаў: “Дачушка, калі ты жывая, адгукніся!”.
—Адрас іх там быў?
—Так. Я адразу ліст ім напісала. І яны адразу фотаздымкі прыслалі.
На іх усе былі сфатаграфаваныя пад нумарамі, бо нельга было пазнаць. Дзяўчаты ж павырасталі…
Пасьля мы ў Беларусі жылі, у Полацкай вобласьці, у Мёрах. Муж
працаваў у гарвыканкаме, і я там таксама, старшым бухгалтарам.
—Вы неяк расказвалі, што за вашай хатай хтосьці сачыў, калі
вы ў Мёрах жылі…
—Людзі нават падказвалі… Нехта сачыў за хатай. У маліньніку
сядзеў. А я з начніка вылівала ў вакно ў маліньнік. А адтуль як ускочыць хтосьці. Я мусіць больш спалохалася, чым ён.
—Калі Вы даведаліся пра лёс Янкі?
—Году не памятаю. Аднаго разу прыехаў дзядзька Іван Пехур і
кажа: “Верка, прыедзь да нас, прыйшло пісьмо”. “А якое пісьмо?”, —
пытаюся. Ён кажа: “А там усе ёсьць: і тата, і мама, і сёстры, і браты”.
І я, ня доўга думаючы, пакідаю сваіх дзетак, здаецца, з пані Ядвігай,
сястрой ксяндза (дакладна ўжо не памятаю).
—Колькі ў вас тады было дзяцей?
—Трое: дзьве дзяўчынкі і маленькі хлопчык, на руках яго насіла.
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І вось села я на ровар і паехала. Прыехала, павіталася і кажу:
“Дзядзечка, ну дай жа ты мне хутчэй фотаздымак”. А тут ён выходзіць,
Янка. У зялёненькай кашулі. Прыгожы такі. Кажа: “Сястрыца!”.
Павіталіся. Я кажу: “О, Божа, а як жа гэта?”. “А я так спецыяльна
сказаў”, — патлумачыў Янка.
Пагаварылі мы. Я думаю: “Слава табе, Госпадзі, што я ўжо не адна
буду”. Але ж…
—А дзе жыў Іван Пехур?
—У вёсцы Пераслоўка, 18 кіламетраў ад Мёраў… Паехала я дадому. Але назаўтра зноў назад. Янка кажа: “Я няправільна цябе
паінфармаваў”. Бо ён казаў, што адбыў усё сваё, што ў Сібіры быў. І
прыехаў сюды ўжо працаваць…
—Гэта падчас першай сустрэчы вам сказаў, што быў у Сібіры?
—Так. Што адбываў там пакараньне. А назаўтра, калі я прыехала, ён ужо другое сказаў. Гаворыць: “Мая Радзіма — Беларусь. Нават калі б я не пацярпеў, то я не
губляю гэта. Я змагаюся за сваіх
людзей”.* Я кажу: “Браток, гэта ж
розныя людзі, хіба ж усіх людзей
пазнаеш?! А ён кажа: “Мая Радзіма
— Беларусь”…
—Ён казаў, што ў Парыжы
быў?
—Пра гэта ён нічога не казаў.
Казаў, што дзесьці ў немцаў
працаваў. Нават не давалі працаваць дворнікам — так цяжка было
з работай, “капейкі” давалі… І дадому не выедзеш. Куды падзецца?
—Бачылі вы яго яшчэ пасьля
ці
гэта быў апошні раз?
Іван Пехур стаіць крайні зьлева
—Пасьля я кароў гнала з
дзецьмі, дзяўчынкамі. Сустракалі,
як яны вярталіся з пашы. І тады, здаецца, Янка ішоў на цягнік. Я
спынілася, глядзела, глядзела… А ён рукой мне памахаў і пайшоў…
—Вас пасьля дапытвалі?
—Не памятаю дакладна году, калі гэта адбылося. Прыйшоў
міліцыянер і кажа: “Апранайцеся, вас выклікаюць”. У мяне рукі
*Барыс Рагуля, які ўдзельнічаў у адпраўцы Філістовіча за “жалезную заслону”,
пісаў: “Янка Філістовіч мог спакойна сядзець на эміграцыі ды есьці белы хлеб.
Аднак ён адмовіўся ад гэтага жыцьця. “Маё месца з маім народам”, сказаў ён
перад адыходам. “Я не магу жыць тут у роскашы, калі мой народ церпіць”. Ніякая
сіла не магла яго спыніць”. Гл.: Рагуля Б. Адкрыты ліст. Хто бандыт, а хто гэрой?
// Беларус, 1993, № 397, студзень.
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задрыжэлі. Я не разумела, у чым справа. Прыходжу ў міліцыю. А я
ведала міліцыянераў і начальніка міліцыі ў Мёрах, там жа сядзеў
незнаёмы мужчына. “Садитесь”, — кажа. Я села. Ён пачаў задаваць пытаньні. Спачатку спытаў прозьвішча, год нараджэньня, дзе
нарадзілася, дзе бацькі. Я расказала. Далей пытаўся, дзе я вучылася,
дзе працавала. А потым гаворыць: “Вы задержаны до особого распоряжения”. За што? — я не разумела. А ён усё паметкі на паперы робіць
“Вы такого знаете, Ивана Андреевича Филистовича?”. “Гэта
брат мой”, — кажу. Ён распытваў, ці не сустракалася зь ім у Пехура.
Я адмаўляла, усё пыталася, чаму я затрыманая. Ён кажа: “Вы задержаны, потому что вы его сестра”.
Тым часам ужо абед надыйшоў. Ён усё ходзіць, вернецца, зноў
нешта спытае, піша. Пасьля чую па калідоры нехта ідзе. Прыходзіць
начальнік і кажа: “Вы свободны”. Я пытаюся: “А в чем меня обвиняют?”. “Ваш муж пошел домой и вы идите” — кажа. Прыйшла дахаты, плакала, дзяцей абдымала…
Муж расказваў, што прыйшоў туды, кінуў партбілет і ўзнагароды,
крычаў: “Вам мало моей крови? Жена моя что сделала?”. Дзякуючы
гэтаму ўчынку мужа мяне і вызвалілі. Неўзабаве мы паехалі на Данбас, спачатку муж, а як ён там на працу ўладкаваўся — і я з дзецьмі.
Але былі там цяжкія ўмовы і мы прабылі на Данбасе каля году, выехалі
ў Новавалынск.

Вера на магіле брата Аляксандра ў Польшчы
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Тэкст з часоў “халоднай вайны”
Адным з найлепшых публіцыстычных твораў другой паловы 1940-х
гадоў у беларускім эміграцыйным друку на тэму “будучай вайны” быў
артыкул ў часопісе “Наперад!”.* Яго аўтар схаваўся пад крыптанім
“У. С.”. Паводле Янкі Запрудніка, карыстаўся ім Уладзімер Цьвірка
(сапр. Дзьмітрый Сурко), адзін з актыўных удзельнікаў славутай
“Дванаццаткі”.** У кнізе, прысьвечанай гэтай унікальнай моладзевай
групе, Запруднік не зьмясьціў сярод іншых гэтую публікацыю, але згадвае пра яе. Толькі чамусьці зрабіў ананімнай.***
Янка Запруднік піша: “Важнае месца ў часапісе займала палітычная
публіцыстыка... Публіцыстычныя артыкулы, пісаныя ў бальшыні
сябрамі Дванаццаткі, гавораць ня толькі пра ідэйныя перакананьні
выдаўцоў „Напераду”, але адлюстроўваюць таксама сьветаглядныя
ды арганізацыйныя праблемы ўсяе нацыянальна сьведамае беларускае эміграцыі таго часу. Пра агульны настрой Дванаццаткі сьведчаць ужо самыя загалоўкі перадавіцаў...”. ****
І сапраўды, эмігранты чакалі вайны Захаду супраць СССР,
спадзяваліся, што, дзякуючы ёй, змогуць вярнуцца ў Беларусь. Вясной 1949-га яшчэ здавалася, што чакаць засталося няшмат. Але ўжо
летам Савецкі Саюз правёў пасьпяховыя выпрабаваньні ядзернай
зброі, амэрыканцы згубілі важную перавагу, і перспектывы пачатку
“гарачага канфлікту” аддаліліся. Некаторыя сябры “Дванаццаткі”, аднак, у далейшым актыўна паўдзельнічалі ў антысавецкім змаганьні:
адныя працавалі на Захадзе (той жа Цьвірка ў 1962-м ачоліў беларускую рэдакцыю Радыё Свабода), а Міхась (Цімох) Вострыкаў быў
закінуты ў Беларусь ды правёў 23 гады ў зьняволеньні.
Мы перадрукоўваем артыкул “На выпадак вайны” без скаротаў і
зьменаў. Канстатуем, што яго, відавочна, аслабляе частка, прысьвечаная эміграцыйным “разборкам” і асобе Радаслава Астроўскага, але
і гэта добра характарызуе той час і сытуацыю.
*У. С. На выпадак вайны // Наперад (Ангельшчына), 1949, № 19, красавік-травень,
б. 1-5.
**Запруднік Я. Дванаццатка. Дакумэнтальная аповесьць пра дванаццацёх
беларускіх хлопцаў у Нямеччыне, Вялікабрытаніі й Бэльгіі (1946-1954 гг.). —
Нью-Ёрк: Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва, 2002; http://kamunikat.fontel.
net/www/knizki/historia/dvanaccatka/06.htm#9 Дасьледчык Л. Юрэвіч піша, што
сапраўднае імя Цьвіркі — Вадзім. Гл.: Юрэвіч Л. Летапісны звод сусьвету
Чалавека Сьведамага: Гісторыя газэтаў “Бацькаўшчына” й “Беларус” (1947-2000).
— Мінск: “Беларускі кнігазбор”, 2006, б. 30.
***Тамсама; http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/dvanaccatka/06.htm#11
****Тамсама; http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/dvanaccatka/06.htm#9
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Адзначым, што Ўладзімер Цьвірка памёр 15 сакавіка 1992 году ў
Мюнхэне.

На выпадак вайны
“Дні надходзяць, дні праходзяць, дні лятуць...” — сьпяваецца ў нашай, гэтак пашыранай цяпер, эмігранцкай песьні, зложанай няведамым аўтарам — гэтаксама эмігрантам.* І запраўды — у гэтым віры
жыцьцёвых няўзгодаў, розных неспадзевак, клопатаў, на што так-жа багатае эмігранцкае жыцьцё, надходзяць і праходзяць дні, месяцы, гады.
І чым далей, тым больш зацягваюцца яшчэ нядаўна сьвежыя раны,
прытупляецца боль. Толькі часамі — найчасьцей у хвіліны адзіноцтва
— мінулае ажывае зноў. Усплываюць успаміны зь дзяцінства, юнацтва, а разам зь імі варочаецца туга па Бацькаўшчыне, вострае жаданьне пабачыць яе — прайсьціся зарослай мяжой між мора жытоў, памачыць ногі ў ранішняй расе, прабегчыся зрокам па далёкай імглістай
паласе лесу на даляглядзе...
Ніхто з нас не ведае, калі прыйдзецца нам вярнуцца туды. Год, два,
а мо тры й чатыры могуць прасунуцца незаўважна, бязь зьменаў. Гэта
кажны з нас разумее, але аднак мала ёсьць такіх, якія-б, пагадзіўшыся
зь лёсам, закінулі думку аб павароце, хоць там часта не чакае ўжо
ніхто з родных, хоць можа сустрэне іх толькі зарослае пажарышча...
Але навет і ў гэткім выпадку вязы, што лучаць нас з Бацькаўшчынай,
застаюцца ўсьцяж тымі самымі — навет і ў гэткім выпадку мы верым,
што толькі там можам быць шчасьлівымі, толькі там зможам пабудаваць сабе запэўненую будучыню.
Ці затрымоўваліся мы калі над гэтым: як-жа будзе выглядаць наш
паварот?
Мы ведаем, што гэта будзе магчыма толькі ў выпадку вайны
заходніх дэмакрацыяў з СССР. Хоць цяпер мы ніяк ня можам вызначыць навет прыблізнага тэрміну, навет некаторыя падзеі здаецца аддаляюць яго, аднак мусім зразумець, што сучасны стан рэчаў
ня можа трываць вечна, і ў канцовым выніку прывядзе да адкрытага канфлікту. Апошнія гады пераканалі ў гэтым навет найбольш шчырых прыхільнікаў супрацоўніцтва Захаду з Усходам спасярод дыплёматычных колаў заходніх дэмакрацыяў.
Мусім сабе ўсьведаміць, што змагацца будзе ўвесь сьвет — гэта
будзе апошняя й наважваючая барацьба ў вабароне цывілізацыі,
асноўных людзкіх правоў перад бальшавіцкай навалай. Магчыма, што
яна будзе найстрашнейшай у гісторыі чалавецтва, аднак — у імя сва*Насамрэч, аўтар гэтай песьні, якая мае назву “Зорачкі”, вядомы — Сяргей
Новік-Пяюн. Яна была напісаная ў 1929 годзе. — Гэтая і наступныя заўвагі “БР”.
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боды — яна няўнікнёная й патрэбная.
Усе народы, паняволеныя цяпер маскоўскім бальшавізмам, усьведамляюць важнасьць гэтага моманту, ведаюць, што ён будзе паваротным пунктам у гісторыі сьвету наагул, гэтак і асобна іх. Прэса, як
іншых народаў, так і наша беларуская, шмат пісала й піша на гэтую
тэму, аднак над адным пытаньнем — праблемай асабліва важнай для
нас, моладзі — амаль ніколі не застанаўлялася: што маем мы рабіць
у выпадку збройнага канфлікту? Дасюль гэтаму пытаньню пасьвячалася вельмі мала ўвагі, у кажным выпадку за мала. Толькі “Беларус
на Чужыне” паўгода назад, у № 15/19/ закрануў яго ў кароткім, але рэчавым артыкуле. Варочаючыся да гэтае праблемы зноў, пастараемся,
хоць гэтаксама коратка, перагледзець і дапоўніць некаторыя, больш
галоўныя, магчымасьці. Акрамя гэтага, нутраны стан нашае эміграцыі
выклікае свае засьцярогі. Таму й над гэтым мусім асобна затрымацца.
Трэба быць пэўнымі, што ў выпадку вайны заходнія дзяржавы зьвернуць увагу на эміграцыю, ці больш дакладна — на эміграцыйную моладзь. Яны напэўна ацэняць значаньне яе ў барацьбе з бальшавізмам.
Ды й мы, моладзь, а прынамся большасьць з нас, гатовыя, каб у патрэбны момант ісьці з зброяй у руках супраць агульнага цяпер і найстрашнейшага прыгнятальніка. Але — гэтае “але” вельмі паважнае
— у гэтым выпадку мы мусім быць вельмі асьцярожнымі.
Заходнім дзяржавам, у якіх мы цяпер знаходзімся, ня будзе залежаць на ўтварэньні асобных нацыянальных адзінак — гэта яны
могуць палічыць лішнім клопатам. І таму зусім дапушчальна, што
адразу яны запрапануюць уліцца проста ў іхную армію, ці, што яшчэ
больш магчымым, далучыцца да вайсковых фармацыяў аднэй з
найсільнейшых колькасна нацыянальных групаў, вось напрыклад —
да Палякоў. Разьмер гэтага артыкулу не дазваляе затрымацца над
гэтым даўжэй і даводзіць шкоднасьць гэткага кроку для нас. Зрэштай, лічым гэта лішнім.
Праўдападобнай зьяўляецца і іншая магчымасьць: вайсковае камандаваньне заходніх дзяржаваў можа пастарацца выкарыстаць па
свойму эміграцыйную моладзь — тут ужо бяручы за аснову нацыянальную прыналежнасьць і пачуцьці. Могуць, напрыклад, тварыцца
розныя дывэрсійныя групы, заданьнем якіх будзе праводзіць сваю
дзейнасьць у тылох ворага — у сябе на бацькаўшчыне. Гэтая магчымасьць ужо здаецца лепшай, шмат між намі ёсьць і такіх, якія толькі
яе й чакаюць. Аднак і ў гэткім выпадку мусім перш упэўніцца, што гэта
праводзіцца зь ведама й згоды адпаведных беларускіх палітычных
дзейнікаў — пераканацца, што яна запраўды зьяўляецца карыснай
для нашае справы, а ня будзе непатрэбным рызыкаваньнем жыцьця.
Як бачым, з магчымасьцяў, разгледжаных намі, дзьве першыя
мусім безапэляцыйна выключыць, трэйцяя-ж, калі й ажыцьцявіцца з
успомненымі засьцярогамі, дык, на нашую думку, на пачатку вайны яна
ня можа мець масавага характару. Таму галоўную ўвагу мусім зьвяр-
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нуць на магчымасьць стварэньня сваіх нацыянальных фармацыяў,
нацыянальных ня толькі па складзе, але й па духу. Гэта дасьць нам
ня толькі змогу ахапіць у іх усю нашую эміграцыйную моладзь, але
— што найважнейшае найлепш адказвае нашым інтарэсам. Як ужо
гаварылася вышэй, вайсковае камандаваньне заходніх дзяржаваў
можа спачатку ня прыдаць належнае ўвагі нацыянальнай праблеме
паняволеных народаў, занятыя сваімі клопатамі, якія заўсёды накідае
пачатак вайны, але верым, што адпаведныя ўрадавыя дзейнікі БНР,
як і іншыя эміграцыйныя ўрады, у патрэбны момант зробяць у гэтым
кірунку ўсё неабходнае.
Цяпер адна вельмі важная перасьцярога, якая тычыцца беспасярэдня нас, беларускае моладзі. Мы ўсе ведаем, якую акцыю сярод
нашае эміграцыі праводзіць цяпер Радаслаў Астроўскі.* Стаўшы на
чале г. зв. “зарубежніцтва”, папярэднім галаваром якога яшчэ раней
удалося атуманіць больш нясьведамую частку эміграцыі, ён, за прыкладам сваіх папярэднікаў, і далей праводзіць гэтую разьбівальніцкую
дзейнасьць. Шмат каму з моладзі, для каго яшчэ некалькі гадоў назад Р. Астроўскі быў немалым аўтарытэтам (большасьць-жа з нас
да зьяўленьня яго, як прэзыдэнта БЦР, аб ім і ня чула, і таму не магла ведаць аб ягонай палянафільскай дзейнасьці за часоў трываньня
польскае акупацыі зах. Беларусі да 1939 г.) цяжка й цяпер пагадзіцца
з думкай, што Астроўскі — проста кар’ерысты, ды да гэтага яшчэ такі,
які не перабірае ніякімі сродкамі, калі йдзе аб дасягненьне свае мэты.
Але нажаль так ёсьць — факты гавораць цяпер самі за сябе. Мала
таго — яны нас прыводзяць да аднаго сумнага вываду (навет не бяручы пад увагу ягонага кампрамітуючага мінулага на беларускай грамадзкай ніве): выходзіць, што й падчас нямецкае акупацыі ён стаўся
прэзыдэнтам БЦР не зь перакананьня, што гэткім шляхам ён зможа
аслабіць нямецкі тэрор, які гуляў тады па беларускіх гарадох і вёсках,
а проста схапіўся за гэтае прэзыдэнцтва, маючы на ўвеце першым
чынам сваю асабістую кар’еру.
Пачынаючы сваю “дзейнасьць” на эміграцыі, ён адразу знайшоў
падтрымку ў галавароў “зарубежніцтва”, ведамых з сваіх прорасейскіх сымпатыяў. Яны цяпер разам усімі сіламі стараюцца падарваць аўтарытэт Ураду Беларускае Народнае Рэспублікі, які ад
1919 году, у працягу свае бесьперапыннае працы на эміграцыі, ні
разу не скампрамітаваў сябе перад беларускім народам калябарацыяй зь Немцамі, Палякамі, Расейцамі — белымі ці чырвонымі, ці
зь якімі-небудзь іншымі ворагамі Беларускае Незалежнае Дзяржавы.
Чаму закранаем гэту нашу старую эміграцыйную балячку якраз у
гэтым артыкуле? Сувязі ня відаць, аднак яна ёсьць.
*Прэзыдэнта Беларускай Цэнтральнай Рады, канкурэнта Рады БНР, якую
ачольваў Мікола Абрамчык.
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Хопіць прыгледзецца да сяньняшняй дзейнасьці Р. Астроўскага разам зь
іншымі галаварамі “зарубежніцтва”, якое
апошнім часам асабліва войстра паказала сябе проста чужой агентурай, каб
прыйсьці да вываду, што яны пастараюцца выкарыстаць пасвойму гэткі важны
момант, як пачатак збройнага канфлікту.
Ужо цяпер яны пачынаюць зьвяртаць
асаблівую ўвагу на моладзь, стараючыся здэзар’ентаваць яе й разьбіць ейную еднасьць. Няма мовы, што яны будуць прадаўжаць гэтую акцыю, а на
выпадак канфлікту, каб як найбольш
аслабіць пазыцыі незалежніцкае плыні,
кінуць усё, каб стварыць свае адзінкі
із здэзар’ентаванае моладзі. Ужо цяпер можам судзіць і які характар мелі-б такія адзінкі — ведаючы аб вельмі-ж інтымных адносінах
Астроўскага з расейскімі салідарыстамі, якія ў сваёй праграме навет
не даюць аўтаноміі Беларусі, не гаворачы ўжо аб незалежнасьці. Дык
за чые-б інтарэсы яны біліся? Адказ непатрэбен.
Варочаючыся зноў да патрэбы стварэньня вайсковых фармацыяў,
нацыянальных па складзе й па духу, закранем яшчэ адну рэч. Шмат
хто можа падумаць ці сказаць: нас мала. Так — гэта ясна, што мы
ня зможам стварыць шматтысячнае арміі, а мусім абмяжоўвацца
да тае колькасьці, якая знаходзіцца на эміграцыі — меншай, чымся
некаторыя іншыя. Але ці гэта будзе йграць аж такую вялікую ролю?
Ня так важна, ці створым тут армію, корпус ці дывізію — важна, каб
нароўні зь іншымі народамі сьвету ў збройным змаганьні супраць
бальшавізму падняўся й бел-чырвона-белы сьцяг, гаворачы ўсім аб
нашай непахіснай волі быць свабоднымі; важна, каб было ядро, якое,
апынуўшыся на Бацькаўшчыне, ператварылася-б у армію Беларускай
Народнай Рэспублікі, што змагаючыся супраць бальшавізму, змагла-б
адначасова адбіць ахвоту іншым суседзям выкарыстаць гэты момант
для нажывы зноў за кошт Беларусі.
Праблема, закранутая ў гэтым арыткуле, вельмі сур’ёзная. Мусім
паважна застанавіцца над ёю, і калі прыйдзе патрэбны момант, дзеіць
раздумана, каб сваёй перадчаснай ці лёгкадумнай пастановай ня
прынесьці шкоды нашым нацыянальным інтарэсам, заміж карысьці,
або каб ня рызыкаваць жыцьця надарэмна. Бо й гэта апошняе вельмі
важнае. Шмат ад каго можна пачуць прыблізна такія словы: “Мы
страцілі ўсё — застаецца страціць жыцьцё”. Але-ж мы не павінны забывацца навет на момант, што акрамя адказнасьці за сваё жыцьцё
перад сабой, нясем за яго адказнасьць і перад сваім народам. Таму,
калі ўжо будзе неабходная ахвяра жыцьця, мусім старацца аддаць
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яго з максымумам
карысьці для Народу. У іншым выпадку гэта будзе праступкам.
Заключаючы
гэты артыкул, трэба падкрэсьліць,
што разгледжаныя
тут магчымасьці
далёка ня ўсе
— можа, напрыклад, паўстаць
ід эя стварэньня Рэдакцыя часопіса „Наперад” за працай.
арміі паняволеных Зьлева направа: Піліп Дзехцяр, Алесь Марговіч,
народаў, у як ую Павал Урбан, Уладзімер Цьвірка (ніжні), Янка
мелі-б увайсьці ўсе Запруднік, Янка Жучка. Тамўартс, верасень
нацыянальнасьці як 1948 году. Фота з кнігі “Дванаццатка”
аўтаномныя адзінкі
(аб чым коратка ўспамінаў “Беларус на Чужыне” ў сваім артыкуле).
Могуць быць і іншыя магчымасьці. Мы разгледзелі крыху дакладней
тыя, якія здаюцца найбольш праўдападобнымі й якія, на нашу думку, патрабуюць безадкладнага адказу. Як і разгледжаныя намі, так і
іншыя, будуць, верым, яшчэ дыскутавацца. Напэўна зоймецца гэтым
часапіс Беларускіх Камбатантаў “Змагар”* — гэта зьяўляецца адным
зь ягоных заданьняў. Заадно тут вітаем ініцыятараў яго й жадаем ім
посьпехаў у працы.
***
Пераглядаючы гісторыю барацьбы за незалежнасьць паасобных,
цяпер ужо дзяржаўных народаў, мы пабачым, як вялікую ролю ў ёй
грала збройнае змаганьне, сьцяг якога быў падыманы часта зьнікомай
часткай народу. Сіла іх была ня ў колькасьці — сваёй верай у сьвятую для іх справу яны ўмелі падняць і паставіць пад гэты сьцяг увесь
народ, уліць у яго сваю ўпэўненасьць у посьпех.
У. С.
Наперад, 1949, № 19, красавік-травень, б. 1-5.
*Выданьне пад такой назвай выходзіла ў 1949-1950 гадах (вядомыя два нумары).
Выдаўцом зьяўлялася Згуртаваньне беларускіх камбатантаў у Вялікабрытаніі.
Гл.: Бібліяграфія беларускага друку на Захадзе. Часапісы, Газэты. Апрацавалі
Вітаўт і Зора Кіпель. — Нью-Ёрк, [2004], б. 48.
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Як быў арганізаваны “асаблівы
канал транспарту забароненай
эмігранцкай літаратуры”
Туронак Ю. За кардонам Бацькаўшчыны: успаміны. — Мінск: “Медысонт”, 2010. — 276 б.
Зьяўленьне ўспамінаў Юрыя Туронка,
безумоўна, падзея. Цікава напісаныя, яны
поўныя фактаў, якія будуць карыснымі і для
сучасных, і для будучых гісторыкаў. Для масавага ж чытача надарылася цудоўная магчымасьць больш даведацца пра жыцьцёвы
шлях аўтара грунтоўнай манаграфіі “Беларусь пад нямецкай акупацыяй”.
Дзякуючы колішнім сваім дзёньнікам,
Ю. Туронак даволі падрабязна піша
пра сваё дзяцінства і юнацтва. Рана
застаўшыся бяз бацькі, беларускага дзеяча, лекара Браніслава Туронка (1896 —
1938), Юрыю і яго сям’і цяжка было “стаць
на ногі”, асабліва, калі па вайне яны пераехалі з Віленшчыны ў Польшчу. Але ён вытрымаў усе цяжкасьці, пераадолеў усе перашкоды,
якія паўставалі перад ім. І адначасова Туронак не забываўся беларускага патрыятычнага выхаваньня, якое атрымаў у сям’і. У 1948 годзе (!) ён ужо думаў пра аднаўленьне арганізаванай беларускай грамадзкай дзейнасьці ў Польшчы, шукаў аднадумцаў. Юрый Туронак ня
ведаў, што якраз у той час у Польшчы пачалі актыўна шукаць былых
удзельнікаў беларускіх нацыянальных арганізацыяў часоў нямецкай
акупацыі, іх арыштоўвалі і адпраўлялі ў СССР.
Брат біскупа Часлава Сіповіча Пётр, які жыў у Познані, зь недаверам аднёсься да такой “актыўнасьці” студэнта (як пасьля прызнаўся
Ю. Туронку П. Сіповіч, ён працаваў на польскую службу бясьпекі).
Зь іншага боку, з Юрыем спрабавала наладзіць сувязь група
закансьпіраваных былых СБМаўцаў.
Наагул, цікавая сама атмасфера паваеннай Польшчы, якую ўдала
перадае ў сваіх успамінах аўтар. Большасьць перасяленцаў зь Беларусі
стараліся інтэгравацца ў польскае грамадзтва, “кансьпіраваліся”,
забываліся пра сваю беларускасьць. І ўсё ж былі такія, якія, як і Туронак, стараліся захаваць нацыянальную самасьвядомасьць ды заахвоч-
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ваць да гэтага іншых. Івашка Фаертаг з Глыбокага падараваў Юрыю
Туронку ў 1945-1946 гг. у Польшчы “частку знішчанага падручніка
Язэпа Найдзюка “Беларусь учора і сяння” і ўсё заахвочваў не забываць родную беларускую мову”.
Зусім фантастычна выглядае спроба Туронка наладзіць кантакт з
замежнымі арганізацыямі беларускіх эмігрантаў. З дапамогай а. Язэпа
Рэшаця з ЗША ён атрымаў адрэсы Васіля Лукашыка ў Швецыі і беларускай студэнцкай арганізацыі ў Марбургу. Напісаў з просьбай “прысылаць нейкую эмігранцкую літаратуру” і атрымаў адказы! Праўда,
яны яго расчаравалі, але ўсё ж. Невядомы тады Туронку Барыс Рагуля ў 1948-м даслаў яму віншавальную паштоўку з 25 сакавіка, нічога
цікавага не прыслаў у 1949-м і Васіль Лукашык. Юрый тады не разумеў,
у якую “гісторыю” ён мог патрапіць, але, на шчасьце, наступстваў гэтага кароткага ліставаньня не было.
Вельмі цікавая і важная частка ўспамінаў — гэта аповед пра шматгадовыя перавозкі з Захаду ў Польшчу і далей — у Беларусь — беларускай эміграцыйнай літаратуры. Дзякуючы сваім службовым
камандзіроўкам у замежжа, Юрый Туронак ужо ад пачатку 1960-х мог
выязджаць на Захад, дзе наладзіў сувязь з а. Аляксандрам Надсанам.
“Багажы пасажыраў з службовымі пашпартамі польскімі памежнікамі
не кантраляваліся”, — успамінае аўтар. Калі Туронку ўдавалася
патрапіць не ў Лёндан, а ў Парыж ці Жэневу, а. Надсан прывозіў ці
прысылаў літаратуру туды.
“Так узорам літоўскіх кніганошаў XIX ст. быў арганізаваны
асаблівы канал транспарту забароненай эмігранцкай літаратуры.
У выніку адпаведнай канспірацыі нашых сувязяў гэты канал
функцыянаваў надзейна і ніводная кніга не трапіла ў рукі пагранічных
кантралёраў”, — піша Ю. Туронак у сваіх успамінах.
Дарэчы, тэма гэтых нелегальных каналаў сувязі беларускай
эміграцыі з асобнымі людзьмі і групамі ў Польшчы, Беларусі, Вільні,
Маскве не дасьледаваная. Туронак ня толькі прывозіў літарататуру з
Захаду, ён яшчэ і вывозіў туды беларускія непадцэнзурныя тэксты. З
беларускімі дзеячамі з БССР ён знаёміўся ад сярэдзіны 1950-х альбо
падчас іх прыезду ў Польшчу, альбо падчас камандзіровак у Вільню
і Менск.
Варта адзначыць і незвычайны выпадак з беларускім пазацэнзурным часопісам “Кантакты”, які ў 1989 годзе выдаваўся ў Польшчы пры
ўдзеле Юрыя Туронка. Гэтае выданьне прадавалася ў Польшчы і на
Захадзе, і здабытыя сродкі “кампенсавалі з невялікай надвышкай бясплатныя пастаўкі ў Беларусь”. А яшчэ аўтарам плацілі “сціплыя ганарары”!
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Нямалую ўвагу ў сваіх успамінах аўтар надае становішчу беларусаў
у паваеннай Польшчы, іх беларускай нацыянальнай сьвядомасьці. Туронак падкрэсьлівае, што пасьля ліквідацыі ў 1946 годзе беларускіх
школаў на Беласточчыне некалькі гадоў (да аднаўленьня школаў)
“не было відавочнай нацыянальнай актыўнасці — адны баяліся
дэпартацыі ў Савецкі Саюз, іншыя займаліся сваёй кар’ерай”.
У выніку, праявы гэтай актыўнасьці сталі залежыць ад палітыкі
камуністычных уладаў Польшчы, якая не была пастаяннай, зьмянялася, што адбівалася і на беларускай меншасьці.
Адчуваецца, што аўтар з больлю піша пра беларускую моладзь у
Польшчы. Спадзяваньні на яе, як на будучую беларускую эліту, пераважна ня спраўджваліся. Вось што Ю. Туронак піша пра сытуацыю
ў 1960-я: “Значную частку гэтай моладзі складалі выпускнікі т. зв.
беларускіх ліцэяў у Бельску і Гайнаўцы. Яны даволі добра ведалі беларускую мову, да якой, аднак, адносіліся абыякава, не ведалі, навошта яе вывучалі і каму яна ў нашых умовах патрэбная. Іх нацыянальная адметнасьць была цьмяная, на што ў значнай меры ўплывала
школьнае выхаванне ў духу польскага патрыятызму. Нашы спробы прывіць ім беларускую нацыянальную свядомасць не давалі
станоўчых вынікаў, і толькі невялікая іх частка пасля заканчэння
вучобы актыўна працавала на беларускай ніве”.
І ўсё ж, у 1980-я зьявілася нямала маладых беларусаў, якія ўзялі
актыўны ўдзел як у легальнай, так і кансьпірацыйнай дзейнасьці. Юрый
Туронак прыгадвае, як у сакавіку 1985 году ў Варшаве адзначаў разам з беларускімі студэнтамі “пры заслоненых вокнах і запаленых свечках” Дзень Волі. “Усё падкрэслівала канспіратыўны характар гэтага першага ў пасляваеннай Польшчы святкавання гадавіны БНР”,
— піша Туронак. Паводле яго, у той час ці не самай галоўнай мэтай
супрацоўніцтва са студэнтамі быў “пераказ… гістарычных ведаў, неабходных для ўмацавання іх нацыянальнай свядомасці, якіх яны не
атрымлівалі ў гады школьнай адукацыі”.
На жаль, у чарговы раз Туронак дапускае не пацьверджаны дакумэнтальна закід у бок Юльяна Саковіча. Ён прамым тэкстам піша,
што “забойства беларускіх патрыётаў ксяндзоў Станіслава Глякоўскага
і Дзяніса Мальца і разгром беларускага каталіцкага душпастырства ў Мінску… здзейснены ў снежні 1941 г. “сваімі” праваслаўнымі
экстрэмістамі пад кіраўніцтвам начальніка мінскай паліцыі… Саковіча”
(б. 201). І пры гэтым аўтар дае спасылку на свой артыкул у менскім
часопісе “Наша вера”.*
*Туронак Ю. Трагізм і загадкавасць лёсаў. Да гісторыі беларускага каталіцкага
душпастырства ў Мінску // Наша вера, 1996, № 1 (2); http://media.catholic.by/
nv/n2/art5.htm
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Аднак азнаямленьне зь ім паказвае, што Ю. Туронак ня мае ніякіх
прамых доказаў супраць таго ж Саковіча, толькі прыпушчэньні і
фантазіі.
Як нам падаецца, праз усе ўспаміны праглядаецца нейкая крыўда
ці расчараваньне аўтара. Яна прарываецца ў колькіх месцах і амаль не
прыхаваная. “Беларусі, якая павінна была быць маёй Бацькаўшчынай,
доўгі час не ведаў, тым не менш заўсёды лічыў яе сваім асноўным
жыццёвым арыенцірам”, — піша Юрый Туронак у прадмове.
Ці не першым расчараваньнем было тое, што “не прыбыў на пахаванне таты ніводзін яго супрацоўнік на беларускай ніве”. Далейшыя падзеі прыносілі і новыя расчараваньні.
“Калі літоўцы верылі ў сябе, арыентаваліся на сябе, то беларусы ці, дакладней тыя, з кім я сутыкнуўся на Браслаўшчыне [у 1945
годзе], аглядаліся на Польшчу і чакалі ад яе нейкага збаўлення”, —
піша Туронак.
Наведваючы Беларусь у канцы 1980-х і знаёмячыся з мясцовым
беларускім нефармальнм асяродкам моладзі, “здзіўляла і непакоіла
жаданне многіх пакінуць Беларусь і пераехаць у Польшчу, Літву ці
яшчэ некуды”. Туронак намагаўся іх пераканаць, што адраджаць беларушчыну трэба якраз у Беларусі.
Яшчэ адным расчараваньнем былі вынікі рэферэндуму вясны
1991 году аб захаваньні СССР. На ім, паводле афіцыйных зьвестак,
амаль 83% беларусаў выказаліся за тое, каб савецкая імперыя захавалася. Туронак не хацеў верыць у праўдзівасьць такога выніку, але
ж пра “недастатковую гатоўнасьць” беларускага народу і беларускіх
эліт да дзяржаўнай самастойнасьці яму гаварыў супрацоўнік Дзярждэпартаменту ЗША…
У выніку, калі 25 жніўня 1991 году Вярхоўны Савет БССР надаў
законную сілу дэклярацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі,
Туронак успрыняў гэта як “чарговую маніпуляцыю”. Расчараваньне нацыянальным рухам на Бацькаўшчыне было такім моцным, што
бел-чырвона-белы сьцяг над Домам ураду ў Менску не зрабіў на яго
вялікага ўражаньня…
Барыс Самсонік
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Зьявіўся дакумэнтальны фільм пра
атамана Дзергача і “Зялёны Дуб”
Тэлеканал ОНТ, праграма “Обратный отсчёт”. Дакументальны фільм
“Необъявленная война 21-го. Мятежный атаман”. 1-я серыя; Прэм’ера
— 7 лютага 2011 году, 18.20-18.55;
“Необъявленная война 21-го. Последнее задание “Красавицы”. 2-я серыя;
Прэм’ера — 14 лютага 2011 году,
18.20-18.55. Аўтар сцэнару — Натальля Вільтоўская. Аўтар і кіраўнік праекту — Уладзімір Бокун.
Ужо той факт, што галоўным кансультантам стваральнікаў фільма была
гісторык Ніна Стужынская, біёграф атамана Дзергача (Вячаслава АдамовічаСёлета выйшла другое малодшага) і дасьледчыца беларускага
выданьне вядомай кнігі Супраціву 1920-30-х гадоў, даваў надНіны Стужынскай.
зею на яго аб’ектыўнасьць. Так і сталася. Адназначна лішнімі на гэтым фоне
былі камэнтары “экспэрта на любыя тэмы” Вадзіма Гігіна (гал. рэд.
афіцыйнага часопіса “Беларуская думка”).
Дзьве серыі фільму прысьвечаныя падрыхтоўцы ў 1921 годзе
антыбальшавіцкага паўстаньня ў савецкай Беларусі. Скразной сюжэтнай лініяй праходзіць каханьне атамана Дзергача і выведніцы “Зялёнага Дубу” Ганны Доўгерд.
Гледачам, якія дагэтуль нічога ня ведалі пра беларускі
антыбальшавіцкі Супраціў, вялікім адкрыцьцём стаў яго размах і
сіла. Аўтары фільму альбо эксперты намалявалі карціну, паводле
якой у 1921 годзе “вінтоўка ці кулямёт у хляве быў амаль у кожнага”. Калі “зялёнадубцаў” вясной 1921-га было каля 500 чалавек, дык
партызанаў — тысячы, а за імі — шырокая народная падтрымка. Нездарма ў савецкіх дакумэнтах арганізацыю Дзергача называюць “бандай народных мсьціўцаў”.
Узбагацілі фільм успаміны жыхароў Случчыны. Адзін зь распавядае: “Канешне, супраціўляліся людзі. Лістоўкі распаўсюджвалі
на Случчыне: “Панам-камуністам не плаціце падаткі!”. Іншы дзед
успамінае: “Мы не банды, мы змагаемся за вас, сяляне”, — так яны
гаварылі”.
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“ Д а л е т а 2 1 - г а ў л а д а ў т р ы м л і ва л а с я в ы к л юч н а н а
чырвонаармейскіх штыхах”, — такіх заяваў раней не даводзілася
чуць у электронных беларускіх СМІ. І дзіўна, што прамаўчалі савецкія
вэтэраны, якія ў мінулыя гады традыцыйна пратэставалі супраць падобных сьцьверджаньняў, якія зьяўляліся ў недзяржаўных выданьнях.
Паўстаньне не адбылося, яго сарвалі бальшавіцкія спецслужбы.
У фільме падрабязна распавядаецца, як гэта рабілася, якія ахвяры
панесьлі партызаны і кансьпірацыйнікі. Для “ненадзейнага элемэнту”
былі створаныя канцлягеры ў Слуцку, Менску і Гомелі. Жорсткасьць
савецкіх уладаў параўноўваецца з падобнай акцыяй на Тамбоўшчыне
ў Расеі, дзе сялянскае паўстаньне было патопленае ў крыві…
Фільмы праекту “Зваротны адклік” адметныя рэканструкцыяй
падзеяў, якая адбываецца з дапамогай акцёраў. Дзякуючы ёй мы
ўпершыню пабачылі “атамана Дзергача”. Як вядома, дагэтуль яго здымак дасьледчыкам невядомы. Паводле аўтараў фільму, партызанскі
камандзір быў высокага росту, атлетычнага целаскладу, чарнявы,
насіў вусы (Ніна Стужынская, дарэчы, з такім “бачаньнем” Дзергача
не зусім згодная). На жаль, лёс партызана і паэта дагэтуль застаецца невядомы.
Васіль Сушко
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Як арганізоўваўся ў Слоніме 48-ы
беларускі батальён
Барыс Данілюк
Гэтыя ўспаміны былі атрыманыя намі ў лютым 2004 году. Барыс
Данілюк даслаў з ЗША чарговыя заўвагі да публікацыяў слонімца Пятра Пархуты, што зьявіліся ў часопісе “Слонімскі Край” (2000, № 2, б.
61-71) і ў газэце “Голас камбатанта” (2001, № 1 (6)). Як высьветлілася,
ва ўспамінах Пархуты хапае недакладнасьцяў і Данілюк неаднаразова зьвяртаў на гэта ўвагу. На гэты ж раз ягоныя заўвагі-ўспаміны былі
значнага аб’ёму — 8 аркушоў тэксту. Яны месцамі вельмі цікавыя, багатыя згадкамі пра малавядомыя факты, падзеі, хацелася нешта і надрукаваць, але Б. Данілюк у канцы ліста напісаў: “Гэты матэрыял, пакуль што, я не хацеў-бы, каб быў дзе надрукаваны”.*
Сёлета Барыс Данілюк памёр (нэкралёг зьмешчаны ў рубрыцы
“Згадкі”), і мы ўжо можам апублікаваць тэкст, прысьвечаны арганізацыі
і дзейнасьці ў 1943-1944 гадах 48-га беларускага паліцыйнага батальёну. Тым больш, менавіта гэты перыяд мінімальна асьветлены ва
ўспамінах Б. Данілюка, якія надрукавалі “Запісы Беларускага інстытута
навукі й мастацтва”.**
Улетку 1943-га году немцы пачалі арганізацыю ў Слоніме 48-га
стралецкага батальёну (48-st Weissruthenishes Schutzmannshaft
Batallion). Хаваць гэтую трагэдыю няма прычыны й вось крыху фактаў,
што захаваліся ў маёй памяці.
Пасьля няўдачы з Самааховай увесь беларускі актыў думаў, што
немцы усё-ж дазволяць арганізаваць беларускае войска нейкім іншым
спосабам. Недзе ў травені ці чырвені 1943-га году сярод сланімчанаў
разыйшлася вестка, што ў Слоніме прадбачыцца арганізацыя беларускага батальёну й мы, маючы горкае дазнаньне зь нямецкім камандаваньнем СС і паліцыі, наіўна спадзяваліся, што гэтым разам
справай зоймецца нямецкая армія (Wehrmacht).*** Неўзабаве, аднак,
* Ліст Барыса Данілюка да Сяргея Ярша ад 4 лютага 2004 г.
** Данілюк Б. Успаміны // Запісы (Нью-Ёрк — Менск), 2010, № 33, б. 415-416.
*** Вось якую версію стварэньня 48-га батальёну прапануе ў сваіх успамінах
Францішак Кушаль: “У другой палове 1943 году нямецкія паліцыйныя ўлады
пастанавілі зарганізаваць яшчэ тры беларускія паліцыйныя адзінкі: 48 батальён
у Слоніме, 60 батальён у Баранавічах і 36 полк ва Урэччы, Слуцкае акругі.
Да рэалізацыі яны прыступілі... вельмі хітра. Клясычным прыкладам нямецкіх
дачыненьняў да беларускае вайсковае справы былі падзеі ў Слоніме. У
Слоніме ў гэтым часе вайсковым акруговым рэфэрэнтам быў Язэп Дакіневіч,
чалавек вельмі энэргічны, які меў уплыў на мясцовае жыхарства. Вось гэтага
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выявілася, што батальён будзе пад камандай фон Готбэрга й немцы
самыя ўзяліся за арганізацыю, дзеючы праз раённыя ўправы і цалкам
абмінаючы Самапомач ды мужоў даверу. Па ўсіх раёнах былі разасланыя мабілізацыйныя позвы й дзесь у канцы ліпеня ці пачатку жнівеня
ў адным з казармавых будынкаў быў разьмешчаны беларускі батальён у складзе 3-х пяхотных ротаў і швадрону (эскадрону) коньніцы.*
У другой палове жнівеня ў батальёне, супраць волі, апынуўся і
я, а сталася яно так. Колькі дзён пасьля 1-майскага сьвяткаваньня
ў слонімскім парку я зайшоў да мае нарэчанае, а пазьнейшае жонкі
ў школьны інспэктарат, дзе яна працавала. Хацеў паказаць атрыманыя ад фатографа здымкі.
Дакіневіча і пастанавілі немцы спрытна выкарыстаць для набраньня ў батальён
людзей. Акруговы камісар Слонімскай акругі супольна зь нямецкім акруговым
начальнікам паліцыі папрасілі аднаго дня ў жніўні 1943 году да сябе спадара
Дакіневіча і слонімскага павятовага старшыню спадара Цітовіча, і абвесьцілі
ім, што нямецкія ўлады дазваляюць на арганізацыю беларускага войска, і што
ў Слоніме мае быць створаны першы батальён, камандзірам якога будзе якраз
Дакіневіч. Немцы гаварылі вельмі аўтарытэтна, і зьвярталіся да пачуцьця
беларускага патрыятызму, і ўспаміналі аб новай Эўропе, і т. д. Канчаючы
гутарку, яны выразілі надзею, што як Дакіневіч, так і ён, Цітовіч, прыкладуць
усе стараньні, каб арганізацыя новага батальёну выйшла як найлепей.
Дакіневіч і Цітовіч прынялі ўсё гэта вельмі паважна, цалкам паверыўшы таму,
што гаварылі ім высокія прадстаўнікі нямецкай улады. Зараз-жа, з усім запалам,
яны прыступілі да працы. Былі надрукаваныя лістоўкі для ахвотнікаў. У гэтых
лістоўках-пакліканьнях прыводзіліся словы, якія хваталі за сэрца кожнага
беларуса, як: “Вы паклікаецеся для абароны сваёй Бацькаўшчыны!”. Калі гэтыя
пакліканьні былі разасланыя па вёсках і даручаныя прызыўнікам, народ масава
рынуў у Слонім.
Дакіневіч прыймаў ахвотнікаў, гаварыў да іх гарачыя прамовы і нястомна
заладжваў усе справы, зьвязаныя з арганізацыяй батальёну. Празь некалькі дзён
у батальён прыбыло каля 5000 чалавек, у разоў пяць больш, чымся было наагул
патрэбна. Немцы вельмі дзівіліся такому зьявішчу, хвалілі Дакіневіча і пакрысе
пачалі самі брацца за людзей. Лекарская камісія правяла вострую кваліфікацыю
людзей, шмат звольнілі, нарэшце ў батальён было адабрана каля тысячы чалавек,
а рэшту адаслалі ў 36 беларускі паліцыйны полк, які арганізаваўся ва Урэччы,
Слуцкае акругі.
Калі Дакіневіч зарганізаваў батальён, прыбыў камандзір батальёну, маёр-немец,
а з ім разам і ўся абсада батальёну — таксама немцы. Дакіневіч застаўся пры
батальёне, у ролі як-бы прапагандыстага. Немцы, праўда, вельмі лічыліся з
Дакіневічам, нават называлі яго камадзірам батальёну, бо ведалі: калі адыдзе
з батальёну Дакіневіч, то і ўвесь батальён разьляціцца, — але гэта справы
не зьмяняла”. Цытуецца паводле наступнага выданьня: Кушаль Ф. Спробы
стварэньня беларускага войска. — Менск, Беларускі Гістарычны Агляд, 1999,
б. 59-60. Гэтая і наступныя заўвагі — “БР”.
* Як успамінае Пётр Пархута, спачатку мабілізаваных сабралі ў будынку
цяперашняй першай слонімскай гімназіі. А пасьля вырашэньня арганізацыйных
момантаў іх перавялі ў казармы (на тэрыторыі сёньняшняй слонімскай вайсковай
брыгады). Гл.: Пархута П. З перажытага // Слонімскі край, 2000, № 2, б. 69.
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Інспэктарат быў
на другім паверху ў
камянічцы на рагу
Параднай і Уланскай вуліцаў, насупраць былога гатэлю
“Вікторыя”, у будынку якога знаходзіўся
нямецкі ўрад працы
ці “Arbeitsamt”. Каб
лепш прыглядзецца да здымкаў, мы
выйшлі на балькон
Слонімская беларуская адміністрацыя.
і яшчэ не пасьпелі
Стаяць справа налева: Язэп Дакіневіч
на ўсе глянуць, як з
(з павязкай), Аляксей Васіленя, Юрый
“арбайтсамту” прыНяпомнік, Сямён Цітовіч, Ушпік (?, у
бег пасланец з засьветлым плашчы), Іван Таранька (Таранка), га д а м мн е н е а д Юрый Квяткоўскі, Барыс Чыгрын. 1 траўня
кладна зьявіцца да
1943 году. Фота з архіву Барыса Данілюка
н ач а л ь н і к а г эта е
ўстановы Зігэля.
Зігэль аблаяў мяне за тое, што я ў службовыя гадзіны бадзяюся па
месьце, у той час, як нямецкія маладзёны ваююць і гінуць у змаганьні
за нашую свабоду, ды сказаў, што пра пакараньне за мой учынак я
даведаюся неўзабаве. Праз пару тыдняў пазьней мяне выклікаў у
гэбітскамісарыят штабсляйтэр Вольтэр і, даўшы злосную вымову,
сказаў ехаць на перакладніка ў раённую ўправу ў Быцені.
Ехаць мне, пэўна-ж, не хацелася, але не паслухацца ня было як,
і я выбраўся ў дарогу. Але перад гэтым,
даведаўшыся, што ў
Менску арганізуецца
курс спартовых
інструктароў СБМ,
папрасіў Барыс а
Суравага выстарацца мне пакліканьне
з Гэнэральнага
Камісарыяту ў Менску на той курс паехаць.
Выступае хор пад кіраўніцтвам Антона
У
Б ы ц е н і
Валынчыка. Слонім, 1 траўня 1943 году.
прапрацаваў
я адно
Фота з архіву Барыса Данілюка
тыдзень, празь які
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мяне начыста закусалі
блашчыцы ў хаце, дзе
мяне памясьцілі, пакуль прыйшло паведамленьне зьбірацца на
спартовы курс у Менск.
У Менску на той курс
з ь еха л а с я х л а п цо ў
больш паўсотні й нас
памясьцілі ў даволі
вялікім драўляным доме
зь немалым панадворкам, недалёка ад цэнтру места. Кіравалі курсам праваднікі Стэльмах, Гарэлік і яшчэ
Працаўнікі акруговае ўправы Беларускае
Народнае Самапомачы. Слонім, канец
адзін, прозьвішча яко1942 г. Стаяць (зьлева направа):
га я забыўся — яны
Барыс Данілюк — сакратар і Пятро
найбольш выкладалі
Пархута — перакладнік. Сядзяць:
бел а рус аз н а ў с т ва .
Надзея Клочка — машыністка, Міхал
Спартовыя заняткі
Стальмашук — бухгальтар, Ніна Шмат
вёў немец і на іх мы
— канцылярыстка. Фота з архіву Б.
маршыравалі кожную
Данілюка.
раніцу празь места*,
здаецца, па Нямізе ажно на стадыён. Уніформы нам выдалі зялёныя, а абулі ў чаравікі з драўлянымі падэшвамі й мы, грукаючы гэтымі
падэшвамі па бруку ды сьпяваючы беларускія песьні, будзілі месьцічаў,
нямала зь якіх адчыняла вокны, каб нас паслухаць.
Пабыўшы месяц на курсе, я вярнуўся ў Слонім і працаваў узноў у
Самапомачы ды па пару разоў у тыдзень займаўся із школьнікамі спортам на стадыёне, спадзяючыся, што выкруціўся ад нямецкае помсты.
Спадзяваньне, аднак, было дарэмнае, бо недзе ў палове ці пад
канец жнівеня пад’ехаў самаходам пад Самапомач (яна тады была ў
будынку каля касьцёла на ранейшай вуліцы Сянкевіча, цяпер — Першамайская), галоўны перакладнік у гэбітскамісарыяце Юры Пыталь
і сказаў мне, што на загад штабсляйтэра Вольтэра ён завязе мяне ў
48-мы батальён, дзе я буду перакладнікам. Ён падвёз мяне дахаты й
даў паўгадзіны на збор.
Гэтак пачалася мая нежаданая “вайсковая кар’ера”. Прызначылі
мяне ў 3-ю роту, сказаўшы, што яна будзе экспэрымэнтальная, бо ў ёй
будзе праводзіцца беларусізацыя. Выдалі латышскі мундзір і непады*Праз горад.
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ходныя чаравікі, ды далі ложак у пакоі зь беларускімі падахвіцэрамі.
Гэтых падафіцэраў было пяць: Сяргей Радзіеўскі, што скончыў
польскую падахвіцэрскую школу, Міхась Сталярчук (здаецца, з Азарыч), Горбік (імя не памятаю), які быў самаахоўцам з-пад Быценя,
дзікаваты Дрозд (імя таксама не памятаю) і Лёва Мароз, сын урадаўца
слонімскага магістрату, што вучыўся ў гімназіі.
Камандаваў ротай невялічкі, але вёрткі малады эсэсавец у ступені
роўнай з капітанам, сын нейкага генэрала, а батальёнам — маёр Дорыг (Dorig). Беларускіх ахвіцэраў не было, апрача Дакіневіча, ды й
той не камандаваў, а быў “Wohlfart Officier” г. зн. займаўся дапамогай жаўнерам.
Маім абавязкам было кожную раніцу перад стаялай радамі ротай
перакласьці загады камандзера, а пазьней валачыся за канём, на якім
ён ехаў, па палетках і ўзгорках вакол Слоніма, пераказваючы ягоныя
каманды. А пераказваць іх мне не было лёгка, бо мая веда нямецкае
мовы, асабліва гутаркавае ды з вайсковымі тэрмінамі, была слабая й
ня раз даводзілася прасіць тлумачэньня іншымі словамі.
Пасьля пары тыдняў гэткіх маршаў у нявыгодных чаравіках я
да таго намуляў сабе левую нагу, што на ёй выскачыла скула й я
папрасіўся да лекара, у чым мне эсэсавец адмовіў. Тады я ня выйшаў
раніцай на зборку роты і, на дзіва, эсэсавец мяне не чапіў.
Апрача гэтага давялося вытрываць яшчэ адно выпрабаваньне:
хоць немцы і пабралі нашых хлопцаў і мяне ў батальён прымусова,
відаць, аднак, каб не парушыць нейкае міжнароднае права, налягалі,
каб кожны з нас падпісаў заяву, што пайшоў служыць дабраахвотна.
Ці не празь месяц, амаль кожны дзень мяне выклікалі то да
нямецкіх падахвіцэраў, то да ротнага камандзера, ды рознымі
спосабамі намаўлялі гэткую дэклярацыю падпісаць, але я ўпіраўся,
пакуль ад мяне ўрэшт не адчапіліся. Амаль усе хлопцы намоваў і
пагрозаў ня вытрывалі і падпісаліся.
Эсэсавец пабыў камандзерам нядоўга і яго, мо пасьля трох тыдняў,
перакінулі пад Полацак ці ў Латвію, дзе ён недзе лучыў у партызанцкую засаду й быў забіты. На ягонае мейсца прыслалі лейтэнанта Мартына з бэрлінскае паліцыі, сярэдняга веку й вельмі людзкага чалавека, а яму на помач дадалі “шпіса” — галоўнага сяржанта паліцыі
Гатэрмана з Гамбурга, зь якім у мяне неўзабаве завязалася, нажаль,
кароткая прыязьнь.
Пры Мартыне жыцьцё ў роце палягчэла, ня стала доўгіх маршаў,
палявыя заняткі праводзіліся на ўзгорках і ў прылесках недалёка
казармаў, больш часу было прысьвечана на азнаямленьне із зброяй
ды страляньню зь яе.
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У нядзелі прыходзілі Сяргей
Новік або Хмара*, якія знаёмілі
[жаўнераў і падафіцэраў] з беларускай гісторыяй, а кампазытар
Антон Валынчык вучыў сьпяваць беларускія песьні.** Мне ж
стала тым лягчэй, што я пачаў
амаль увесь час працаваць у
канцылярыі з Гатэрманам, зь якім
мы неўзабаве пачалі штодня смажыць на падмацаваньне парэзаную на каляначкі бульбу з салам
і вясьці шчырыя гутаркі, у якіх ён
аднойчы сказаў, што Гітлер не
Аляксей Васіленя, Сяргей Хмара,
нямецкі ідэал.
Я ж да сёньня не магу за- Язэп Дакіневіч. Слонім, 1943.
быцца смаку рыжык аў, якіх Фота — gs.by
тады ўрадзіла, як ніколі, і мы
панасольвалі іх у слоіках і гаршках цэлыя батарэі…
Мне ж з гэтае прыязьні прыйшла й тая карысьць, што я дастаў
дазвол начаваць удома і прыходзіў у ротную канцылярыю рана, а
ўвечары вяртаўся дамоў, толькі часам застаючыся на дзяжурстве, ці
ў якой патрэбе.
Харчовае падмацаваньне разам з самагонкай прывозілі хлопцам у роце іхныя бацькі, дык амаль кожны дзень у таго, ці іншага зь
іх былі пачастункі, зь якіх прыпадала сала ды каўбасы й нямецкім
падахвіцэрам з нашае роты.
Аднойчы высачэзны, худы і маўклівы вахмайстар Ёрг, падпіўшы з
нашымі падахвіцэрамі, раптам расплакаўся і пачаў расказваць, як яго
мучыць сумленьне за жудасьці, у якіх браў удзел пры перасяленьні
*Пётр Пархута ўспамінае: “Сяргей Хмара перад намі выступаў, казаў, што
будзем змагацца за незалежную Беларусь. З Хмарам давялося раз сустрэцца,
разгаварыліся. Ён так быў на немцаў злы! Казаў, што немцы паабяцалі нам
свабодную Беларусь, а пасля ўсё заціснулі...”. Гл.: Пархута П. З перажытага //
Слонімскі край, 2000, № 2, б. 70.
**Як піша дасьледчык Юрый Грыбоўскі, “найбольшыя поспехі ў дачыненні да
практычных вынікаў “беларусізацыі” паліцыі былі дасягнутыя ў Слоніме, дзе пры
“Слонімскім батальёне” (хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра 48-мы батальён Schuma)
быў створаны аматарскі мастацкі гурт, а жаўнеры і паліцыянты ўдзельнічалі ў
краязнаўчых вандроўках. Гл.: Грыбоўскі Ю. Мясцовая дапаможная паліцыя ў
акупаванай Беларусі і імкненне беларускіх нацыяналістаў да ўтварэння на яе
аснове нацыянальнай арміі (1941 — 1944 гг.) // Arche, 2010, № 7-8, б. 670.
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палякаў з Пазнаншчыны ў Гэнэральную губэрнію ўзімку 1940-га году…
Недзе пад канец верасьня, мабыць, нашая рэкруцкая падрыхтоўка
скончылася й трэба было прыгатавацца да прысягі, перад якою ўсім
выдалі новыя, ясьнейшыя* за вайсковыя, зелянявыя паліцыйныя
мундзіры з шынэлямі, на рукавах якіх мы папрышывалі бел-чырвонабелыя шчыцікі, што нам зрабілі слонімскія жанчыны.**
У дзень прысягі нас паставілі радамі ў выглядзе літары “П” і перад
намі прайшоў гэнэральны камісар Кубэ ды сказаў прамову, зь якое я
нічога не памятаю. Можа таму, што ніхто з нас да прысягі ня ставіўся
сур’ёзна, а больш цікавіла крама “Marketender”, якую з гэтае нагоды
прывязьлі і адчынілі немцы. У ёй мы змаглі купіць за выплачаныя нам
у гэты дзень грошы дзе-якія патрэбныя ў штодзённым жыцьці дробныя тавары, як мыла, грабеньчыкі, шчоткі й пасту да зубоў, ды лепшае алкагольнае пітво, як каньяк і нямецкі шнапс.
Незадоўга пасьля прысягі цэлы батальён праз пару дзён прайшоў
маршам ужо не памятаю празь якія вёскі ў кірунку, калі не мыляюся, на
Дзярэчын і, вяртаючыся, прамаршыраваў парадам праз цэнтар места.
Пасьля прысягі адчыніліся і казармавыя брамы на нядзельныя пагулянкі ў месьце, і нашыя хлопцы амаль усе да аднаго
выкарыстоўвалі гэты вольны час што да мінуты, а часам і болей, каб
пазнаёміцца зь дзяўчатамі, якіх шмат прыходзіла з навакольных вёсак.
У гэтай справе, аднак, яны сустрэліся з задзірлівай канкурэнцыяй —
украінцамі, батальён якіх стаяў у месьце. Дайшло да сутычак і бояк, у
якіх праз пару нядзеляў нашым хлопцам давялося пацярпець. Гэта іх
узлавала й на трэйцюю нядзелю яны зарганізаваліся баёвымі групамі
і, не чакаючы зачэпкі, самыя пачалі біць сустрэтых украінцаў. У цэнтры места адбыўся запраўдны бой, у які ні чорная паліцыя, ні немцы
не адважыліся ўмяшацца. Пасьля таго ўкраінцы менш паказваліся на
вуліцах, а калі і выходзілі, дык былі больш ветлівыя і асьцярожныя.***
*Сьвятлейшыя.
**Паводле ўспамінаў Пятра Пархуты, у яго зьвязе, камандзірам якога быў
слонімец Мікалай Райко (зьвяз уваходзіў у эскадрон, якім камандаваў лейтэнант
Кройзэр), жаўнеры і падафіцэры на пілоткі начапілі эмаляваныя значкі “Пагоні”,
якія дзесьці здабылі. Гл.: Пархута П. З перажытага // Слонімскі край, 2000, №
2, б. 69.
*** На Слонімшчыне і ў сумежных раёнах у 1942-1944 гг. дзейнічаў супраць
савецкіх партызанаў 115-ы ўкраінскі паліцыйны батальён. Яго штаб знаходзіўся
ў Слоніме, а роты перакідваліся з адной вёскі ці мястэчка ў іншую, альбо часова
адводзіліся ў горад. Украінцы часта ўдзельнічалі ў баях, нямала іх загінула, частку
загінулых хавалі ў Слоніме. Падрабязнасьці знаходжаньня ўкраінскага батальёну
на Слонімшчыне падае наступнае выданьне: Дуда А, Старик А. Буковинський
курінь в боях за Українську Державність: 1918-1941-1944. — Чернівці, 1995;
http://exlibris.org.ua/buk/
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Аднойчы наш
падахвіцэр Міхась
Сталярчук, ахвотнік
пазаляцацца да
дзяўчат, вярнуўся з
пагулянкі ў месьце
падпіўшы і ў сумным
настроі. Ён пачаў
плакаць, наракаючы на жыцьцё, бо яго
рашчуліла дзяўчына,
што, згадзіўшыся на
Байцы 2-й роты 115-га ўкраінскага батальёну л ю б о ш ч ы , с к аз а ў Слоніме, жнівень 1943 г. Фота з кнігі
ла: “Бяры, бо нас
“Буковинський курінь в боях за Українську
усяроўна гвалтуюць
Державність: 1918-1941-1944”.
партызаны”.
У кастрычніку, нарэшце, мне пашчасьціла дамовіцца з маёй нарэчанай, ейнымі і маймі бацькамі, ды вызначыць на 21-га лістапада
дату нашага вясельля.
Немцы ў батальёне дазвол на шлюб далі, за што давялося
запрасіць на вясельле лейтэнанта Мартына з шоферам і “шпіса” Гатэрмана, а на пачастунак няпрошаны зьявіўся і начальнік СД, якога
тыдзень пазьней забілі партызаны каля Азарычаў.
У гэтым самым часе ў нямецкай адміністрацыі выбухнуў скандал
— выявілася, што ўся яна пранізаная савецкім падпольлем. Немцы
доўга не зьвярталі ўвагі на папярэджаньні ў гэтай справе, а калі ўрэшце
пераканаліся, зрабілі гэта так няўдала, што галоўны падпольнік Юры
Пыталь, давераны перакладнік гэбітскамісара і штабсляйтэра, а разам і сакратар райкому камсамолу, пасьпеў уцячы ў лес.
Пасьпеў уцячы і Касьцюкевіч (імя не памятаю, ён быў зь Нясьвіжа),
што займаў даверанае становішча ў СД. Немцы арыштавалі крыху
дробнае рыбы, у тым ліку і Сяргея Новіка (Пяюна), якому, амаль аднаму, давялося за ўсё гэта пацярпець. Былі арыштаваныя ды, здаецца, загінулі й Новікавая ды Касьцюкевічавая жонкі.
За знаёмства з Новікам выклікалі й мяне на допыт у СД, але
мне пашчасьціла, што дапытваў мяне сын белага эмігранта малады Юры Шэрэмэтынскі, зь якім я быў у добрых дачыненьнях. З гэтага допыту і пазьнейшых чутак я зразумеў, што Новіка зьвінавацілі
ў тым, што ён, абыходзячы амаль кожны дзень меставыя ўстановы,
зьбіраў інфармацыі, якія пасьля праз кур’ерку перасылаў партызанам.
Што яно магло быць так, можна паверыць, бо тады ўжо нямала-хто
страхаваўся на выпадак павароту савецкае ўлады й як мог тайком
памагаў партызанам.
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Прапанову супрацоўнічаць зь імі зрабіў і мне мой дваюрадны
дзядзька Грыша Бірук, што, як я заўважыў, хадзіў на патайныя зборкі ў
завулку паміж Панасоўскай і Падгорнай вуліцамі, але я так ненавідзеў
савецкую ўладу, што пусьціў ягоныя словы паўз вушы.
Варочаючыся да батальёну, памятаю, што яшчэ ў канцы кастрычніка
ці пачатку лістапада адыйшоў з камандаваньня маёр Dorig, а ягонае
мейсца заняў маёр Lambert з Магдэбурга, ды тады ж з нашае роты
аднойчы ўначы пайшлі ў партызаны тры хлопцы, захапіўшы з сабою
замкі трох цяжкіх кулямётаў “Максімаў”, што стаялі, замест складу, у
залі. Нашыя ротныя немцы, баючыся, што іх за гэткі недагляд пакараюць, злажыліся й паслалі аднаго зь іх у Менск, дзе ён па знаёмству
на складзе гэтыя замкі купіў ды прывёз.*
Недзе ў пачатку сьнежня [1943 году] нам выдалі цёплыя белыя
камбінэзоны й войлакавыя боты на бой у сьнегу. І мы ў іх раз схадзілі
на начное практыкаваньне на полі пад Сакаловам ды пабудзілі колькі
нашых і без таго напалоханых хутаранаў.**
Зараз-жа пасьля гэтага прыйшоў загад нашай 3-й роце пераехаць
на абарону Казлоўшчыны, а 1-й — у цэнтар партызанкі — у РудуЯварскую. Перад Калядамі мы там і апынуліся, заняўшы даволі вялікі
драўляны будынак ці то школы, ці то былое польскае гміны на грудочку, і дом цераз вуліцу насупраць, дзе памясьцілася канцылярыя і лейтэнант, ды пара нямецкіх падахвіцэраў. Я спаў з хлопцамі ў той школе на адным палку з Ваням Хаванскім з-пад Косава.
Два ці тры тыдні прайшлі ў Казлоўшчыне спакойна — рота высылала ў ваколіцу патрулі, сякую-такую інфармацыю ўдавалася апытаць у прыходных у мястэчка людзей. Дык на Каляды бязтурботна
частаваліся прывезенымі з сабою запасамі, а я дык і схадзіў у гасьціну
да знаёмае сям’і з Навасёлкаў.
Усе, аднак, чакалі транспарту, што меў прыйсьці з харчамі й іншымі
запасамі, ды з колькіма нашымі хлопцамі, што былі ў водпусьце, 14-га
студзеня [1944 году], аб чым загадзя ведаў мусі ўвесь сьвет.
Увечары перад гэтым, нажаль, сталася бяда. Каля гадзіны 10-е
*Ф. Кушаль успамінаў: “У кастрычніку 1943 году я прыяжджаў на інспэкцыю
гэтага батальёну. Батальён прадстаўляўся вельмі добра, быў баёва настроены,
выпадкі дэзэрцыі былі вельмі рэдкія. Адно жаданьне, якое мелі жаўнеры — гэта
каб камандзіры ў іх былі беларусы. На жаль, гэта залежала не ад нас”. Цытуецца
паводле выданьня: Спробы стварэньня беларускага войска, б. 60.
**Паводле зьвестак выведкі савецкіх партызанаў, на 18 сьнежня 1943 г. у “1-м
батальёне беларускай арміі” ў Слоніме налічвалася 450 чалавек. Крыніца: НАРБ,
ф. 3500, в. 2, спр. 32, арк. 247. Нямецкія дакумэнты падаюць наступныя лічбы:
на 20 сьнежня 1943 г. у батальёне налічвалася 592 чалавекі, на 30 студзеня 1944
г. — 615, на 29 лютага 1944-га — 590. Гл.: Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай
акупацыяй. — Мінск: “Беларусь”, 1993, б. 168.
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ці 11-е патруль, што стаяў на
загуменьні цераз вуліцу даў
знаць, што ў недалёкім хмызьняку заўважыў нейкі рух і хлопцы, схапішы стрэльбы, без каманды кінуліся ў той бок, а за імі
сьледам падаўся стары немец
сяржант Маер. Хлопцы дабеглі
да гумна перш за яго і, калі адзін
зь іх паказаўся з-за вугла, Маер
стрэліў і лучыў проста ў лоб —
так зьгінуў адзіны сын у бацькоў,
залаты хлапчына Ваня Хаванскі.
Разжальбяныя гэтым, мы
чамусьці ўжо трывожна чакалі
абяцанага транспарту і каля
гадзіны 11-е раніцы нашая
трывога збылася, бо можа з
кілямэтар ад Казлоўшчыны пры
слонімскім шляху пачулася моцная страляніна. Нашыя хлопцы
хутка схапілі стрэльбы і кулямёты ды кінуліся ў той бок, але пакуль дабеглі, партызанаў ужо
там не было. А засталіся адзін
ці два забітыя немцы, цяжка паранены ў жывот былы быценьскі
самааховец Гаварушка* й пару
нашых перапалоханых хлопцаў,
што вярталіся з водпусту.
Г эт ы т р а г і ч н ы в ы п а д а к ,
пэўна-ж, дрэнна адбіўся на
маралі нашых хлопцаў, але мне з
разьбітым транспартам прыйшло
выратаваньне — падзеялі захады
майго бацькі і, магчыма дзякуючы
Дакіневічу, я атрымаў загад вярнуцца на працу перакладнікам у
канцылярыі батальёну, што пера-

Публікацыя ў газэце “Беларускі
Работнік” (Бэрлін), 1944, 27
лютага, № 9. Перадрук з газэты
“Слонімскі кур’ер” (1944, № 6,
5 лютага). Фота ўдаступнена
тут: http://community.livejournal.
com/belarus_ww2/2010/03/12/

*22-гадовы Міхась Гаварушка памёр 16 лютага 1944 г. у вайсковым лазарэце ў
Слоніме. Гл.: Слонімскі кур’ер, 1944, 19 лютага, № 8. Праўдападобна, Б. Данілюк
памылкова пранёс падзеі лютага 1944-га на студзень.

134

УСПАМІНЫ
бралася з казармаў у камянічку ў калене Рыбацкае і Татарскае вуліцаў.
Жыць я меў дазвол удома і прыходзіў на працу а восьмай рана, еў
зь немцамі, часам смачны, полудзень, што варыў кухар-вахмайстар,
ды йшоў дадому а 5-й. Канцылярыяй спачатку кіраваў пэдантычны
гаўптман Остэргазэ, яму памагалі два вахмайстры, яшчэ адзін вахмайстар займаўся кухняй, а другі быў шофэрам. Маёр Лямбэрт ніякага
ўдзелу ў камандаваньні ня браў, бо рэдка быў цьвярозы.
Прыбіраньнем і мыцьцём бельля займаліся дзьве нанятыя жанчыны, адна была сланімчанка Ядначыха, муж якое трапіў з польскім
войскам у савецкі палон, а пасьля з арміяй Андэрса ў Італію, а другая маладжавая бляндынка з усходу Люся, на якую аблізваліся ўсе
вахмайстры.
У дамку, што стаяў побач, разьмясьцілася варта з хлопцаў нашага батальёну, што мянялася кожных колькі дзён.
З нашымі ротамі ў акрузе, нажаль, ішла бяда за бядою. Неўзабаве,
бо пасьля таго, як я вярнуўся з Казлоўшчыны, на 1-ю роту ў Рудзе
Яварскай напалі ўначы вялікай сілай партызаны і, перамогшы супраціў,
пазабівалі ўсіх амаль да аднаго. Тамака, між іншымі, зьгінуў сын былога пры Польшчы сэнатара Сядуна з-пад Горак, і прыгожы, як
галівудзкі артыст, Камар (імя не памятаю), а ўцёк адно адзін, як я чуў,
Дарахвейчык з-пад Казлоўшчыны.
Тым часам немцы чамусьці перакінулі 3-ю роту з Казлоўшчыны
ў Галынку, каля Дзярэчына. І неўзабаве на яе таксама напалі ўначы
партызаны. Было нямала забітых, хоць я не даведаўся колькі, а ў
іхным ліку і жартаўлівы Лёва Мароз, адзіны сын урадаўца слонімскага
магістрату, ды мой прыяцель-немец Гатэрман.* Рэшта, хто застаўся
жывы, разьбегліся і ў батальён не вярнуліся, апрача падахвіцэра Сяргея Радзіеўскага, зь якім я коратка сустрэўся зь месяц пазьней.
Швадрон, тым часам, заставаўся ў казармах, а 2-ю роту таксама
былі паслалі, ужо не памятаю куды. У выніку гэтых няшчасьцяў батальён, як асобная баёвая адзінка, фактычна перастаў існаваць і яго ў
канцы лютага ці пачатку сакавіка [1944 году] зьліквідавалі.
Засталую-ж 2-ю роту і швадрон далучылі да ўкраінскага батальёну, што стаяў у Гарадзішчы ці Ляхавічах, якім камандаваў, паводле
аповедаў, нейкі звар’яцелы саветчык.**
Што сталася з хлопцамі, што туды лучылі, я ня ведаю, хоць
хадзілі чуткі, што іх былі кінулі на фронт пад Бярэзіну, дзе яны моцна
пацярпелі, што магчыма пацьвярджаецца тым, што мой сваяк, які быў
*Бой адбыўся ў ноч з 2 на 3 красавіка 1944 г. Гл.: Слонімская газэта, 1944, 2
траўня, №18.
**Верагодна, былы афіцэр Чырвонай Арміі.
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у 2-й роце, быў цяжка ранены,
але нейкім чынам апынуўся ў
Польшчы.*
Пасьля разьвязаньня беларускага батальёну, немцы,
што ім камандавалі, абнялі
каманду над каўказцамі, што
былі паселеныя ў Сурынцы й
Рахавічах, але гэта не было
войска, а цыганскі табар.
Ліквідацыя нашага батальёну абярнулася, аднак,
у прыбытак для штабных
немцаў, бо якраз тады прыйшоў
тавар у краму “Marketender”, і
яны, падрабіўшы паперы,
перапакавалі ўсё у іншыя
скрыні ды паслалі сваім
сем’ям у Нямеччыну. Мне
давялося з адным хлопцам
вязьці тыя скрыні ў Ваўкавыск,
што належаў да Райху, і там
Язэп Дакіневіч з невядомай. Фота
заваліць імі амаль цэлы ва— Arche, 2010, № 5, б. 485. У гэтай
гон.
крыніцы Дакіневіча памылкова
Батальённы штаб, усё-ж,
назвалі “асьветным падафіцэрам 48застаўся, дзе быў, і ў ім, ужо
га батальёну Шума”. Насамрэч, ён
у той час ужо меў рангу старшага
пад кіраўніцтвам лейтэнанта
лейтэнанта. Яна была пацьверджаная Мартына, я дапрацаваў да
пастановай прэзыдэнта БЦР ад 5
эвакуацыі на пачатку ліпеня
красавіка 1944 г. Гл.: За Дзяржаўную
1944-га году, перад гэтым
Незалежнасьць Беларусі. — Лёндан:
зьезьдзіўшы яшчэ дэлегаВыданьне Беларускай Цэнтральнай
там на 2-гі Кангрэс у Менску.
Рады, 1960, б. 101.
*Ф. Кушаль пісаў: “Неўзабаве батальён пачаў хадзіць на акцыю супроць
партызанаў. Пад поглядам баёвым ён таксама паказаў сябе з найлепшага боку. І
вось у меру таго, як батальён ставаўся што раз мацнейшым, значэнне Дакіневіча ў
батальёне што раз немцамі памяншалася. Нарэшце ў сакавіку 1944 году Дакіневіч
быў пакліканы на становішча акруговага начальніка БКА. Заняты цалкам новаю
працаю, ён амаль зусім адыйшоў ад батальёну. Немцы пачуліся поўнымі панамі
палажэння. Але асталіся яны ня доўга. З адыходам Дакіневіча спыніўся беларускі
ўплыў на жаўнераў. Дух іхны ўпаў, і батальён пачаў распадацца. Прычынай
да гэтага было і тое, што нямецкае камандаваньне батальёнам было вельмі
недалужнае. Мінула крыху часу, і батальён разьбілі партызаны, а недабіткі ягоныя
былі разьдзеленыя па іншых паліцыйных частках”. Цытуецца паводле наступнага
выданьня: Спробы стварэньня беларускага войска, б. 60.
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ДАДАТАК*
Экскурсія беларускіх жаўнераў
У канцы лістапада [1943-га] вярнулася з падарожжа па Нямеччыне група стральцоў і падахвіцэраў Беларускага Батальлёну.
Удзельнікі экскурсыі ў адмыслова наладжаных гутарках расказвалі
сябром свае ўражаньні з побыту ў Нямеччыне.
Камандзер батальёну прыабяцаў, што гэтакія падарожжы будуць
адбывацца з часам часьцей так, каб лепшыя з стральцоў змаглі
азнаёміцца і пасьля звароту сказаць праўду аб дасягненьнях Нямецкага Народу.
Слонім, 20.XII-43 г.						
“С.К.”
Слонімскі кур’ер, 1944, № 1, 1 студзеня.

М. ДЗЯНІСІК

***

Пацягнулісь туманы
Пацягнулісь туманы
З па – залесу і з далін
Прыляцеў сакол нязнаны
Дараваў мне меч стальны.
Гэй жаўнер ты беларускі
Бараніць ты выйшаў край
Вакол ворагі крадуцца
Нажы точаць! Гэй зважай!
Першы меч табе даю я
На каня — у паход — сядай
Каб адважна зграю злую
Зьнішчыў ты і ўстане край.
ЖАЎНЕРСКАЯ
Гукнем песьню гэй хлапцы
Мы жаўнеры-малайцы
Каліна, маліна, каліна
Ды зялёная яна.
Усе мы хлопцы маладыя
*Матэрыялы “Дадатку” падрыхтаваныя С. Яршом.
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Ды ў службе баявыя
Каліна і т. д.
Усе ў службе баявыя
Да дзяўчатаў — удалыя
Каліна і т. д.
Кожны дзяўчат зачапае
Ды на вушка прыпявае
Каліна і т. д.
Першы піша да дзяўчыны
Закахаўся Божа мілы
Каліна і т. д.
Сьняцца вочкі нібы зоры
Сьняцца з ею разгаворы
Каліна і т. д.
Другі піша на зьвей вецер
Дзе зазнаўся — там палецеў
Каліна і т. д.
Бо ўсе хлопцы маладыя
Усюды мы і баявыя.
Каліна і т. д.
Слонімскі Батальён.
Слонімскі кур’ер, 1944, № 1, 1 студзеня.
***

МІКЛАШ СЯРГЕЙ
нар. у 1922 годзе ў Гербелевічах, Казлоўшчынскага
павету. Жаўнер Беларускага Батальёну.
СЕЦЬКА УЛАДЗІМЕР
нар. у 1915 годзе ў Бяценяўцы, Слонімскага павету.
Жаўнер Беларускага Батальёну.
ЗАГІНУЛІ 11-га ЛЮТАГА Ў БОЙЦЫ З БАНДЫТАМІ.
Слава палеглым за Бацькаўшчыну!
Слонімскі кур’ер, 1944, № 11, 14 сакавіка.
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ХАВАНСКІ ІВАН
Малодшы
к а п р а л ь Слонімскага Бел. Батальёну
24 год, паходзячы з в. Руда, Івацэвіцкага павету.
ПАШКЕВІЧ АНАТОЛЬ
Капраль Слонімскага Белар. Батальёну
24 год, паходзячы з в. Мідзьвінавічы, Казлоўшчынскага павету.
САВАНЕЦ УЛАДЗІМІР
Жаўнер Слонімскага Белар. Батальёну
21 год, паходзячы з в. Хадзявіч[ы], Слонімскага павету.
ЛЕВАНДОЎСКІ МІХАСЬ
Жаўнер Слонімскага Белар. Батальёну
30 год, паходзячы з Дзераўной, Слонімскага
павету.
У дні 10-га лютага, 1944 году, палеглі гэройскай
сьмерцю, выконваючы свой жаўнерскі
абавязак перад бац[ь]каўшчынай.
Слава палеглым змагарам
за Бацькаўшчыну!
***
МАРОЗ ЛЕАНІД
Капраль Беларускага Батальёну,
народжаны ў 1925 г. із Слоніму.
ТАЛЕРЧЫК СЬЦЯПАН
Малодшы капраль Беларускага Батальёну,
народжаны ў 1916 г. у в. Барташы-Задвор’е.
ПОПКА АЛЯКСАНДАР
Малодшы капраль Беларускага Батальёну,
народжаны ў 1922 г. з Галынкі.
Загінулі ў баі з 2 на 3 красавіка 1944 г.
Слава палегшым змагаром за Бацькаўшчыну!
Слонімскі кур’ер, 1944, № 18, 2 траўня.
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ГАВАРУШКА МІХАСЬ
Малодшы капраль, нар. у 1922 годзе, у в. Сялец,
Быценьскага пав. Ад 1942 года жаўнер Бел. Самааховы ў
Бытэні.Памёр 16-га лютага 1944 г. у вайсковым лазарэце ў Слоніме,
ад ран, атрыманых у бойцы з бандытамі, 10.2.1944 г.
Слонімскі кур’ер, 1944, № 9, 26 лютага.

Пахаваньне загінулых жаўнераў 48-га батальёну. Слонім,
вясна 1944 г. Фота — Arche, 2010, № 5, б. 485. У гэтай крыніцы
памылкова пададзеная дата — 1943 г. Аднак у той час батальён
стратаў у баях ня меў.
***

З[у]с[ім] сакрэтна.
КАМАНДЗІРУ БРЫГАДЫ ІМ[Я] ПАНАМАРЭНКІ
Лейтэнанту тав. СЕНЬКІНУ
Нам. Нач. штаба брыгады ім[я] Панамарэнкі
Копія: камандзіру і камісару атрада “Савецкая Беларусь”
ДАКЛАДНАЯ ЗАПІСКА
Нашая крыніца “Угроў” у чарговай сваёй інфармацыі паведаміў, што
ў хуткім часе ў раёне Дзятлава і Казлоўшчыны павінна адбыцца буйная аблава на партызанаў. Аблава пачнецца адначасова ў Дзятлаве
і Казлоўшчыне з паступовым прасоўваньнем з поўначы да Слоніма
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па ачышчэньні ўсёй гэтай зоны ад партызанаў.
Для правядзеньня аблавы ў вышэй пазначаным раёне на днях у
Руду Яварскую, Дзярэчын і Казлоўшчыну выехаў з гораду Слоніма
амаль што цалкам 48 беларускі батальён і немцы. У аблаве мусяць
удзельнічаць усе мясцовыя гарнізоны Слонімскай акругі.
[...]
Нам. Нач. штаба атрада
“Савецкая Беларусь” па
агентурна-аператыўнай рабоце:			

/ Мельнікаў /

14/II 44 г.
№ 0041
НАРБ, ф. 3500, в. 2, спр. 32, арк. 131. Машынапіс, падпісаны. У
арыгінале — на рускай мове.
***
З данясеньня агента савецкага партызанскага атрада “Савецкая Беларусь” “Глазунова” (Дзьмітрыя Лявоньцьевіча Канькова,
1915 г. н., рускага, члена ВКП(б), жыў і працаваў у Слоніме)
[...]
Выехаў штаб украінцаў у Слуцк. Па зьвестках таксама выслалі
рэшткі беларусаў г. зн. 48-ы беларускі батальён.
...Да вас прыбыць павінны г. зн. ужо ў вас верагодна з 48-га бел.
бат. беларусы з навакольля Быцені гэтыя хлопцы.
[...]
28.IV.44 г.			
Глазуноў
НАРБ, ф. 3500, в. 2, спр. 32, арк. 221, 221адв. У арыгінале — на
рускай мове.
Валасны старшыня
у Дзераўной
Слонімскага раёну і павету
14.12.43 г.

***

Спадару старшыні Слонімскага павету.
Даношу, што 13.12.43 г. у 8 гадзінаў 2 бандыты верхавых пад’ехалі
да млына ў вёс[цы] Дзераўную і абстралялі Рыдзевіча, які прыехаў
з Беларускага батальёна і стаяў каля млына. Пасьля чаго кінуліся
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ўцякаць[,] але ў выніку адзін аказаўся забіты паліцыяй варты, а другі
паранены і ўзяты жывым. Узяты жывым усходнік, які сказаў, што ён з
атрада “Зайцава”* [,] ёсьць іх атрадзе чалавек 200, лягер іх знаходзіцца
кіламетраў у сямі ад вёс[кі] Малышэвічы ў лесе.
Старшыня Валасн. управы
/ — / Юдзіцкі.
НАРБ, ф. 3500, в. 2, спр. 32, арк. 255. Машынапіс, копія, выкананая на рускай мове.

Cяргей Яноўскі

“Мне дорага тое, за што мой
прадзед аддаў жыцьцё”
Нарадзіўся Сяргей Пятровіч Яноўскі 19 жніўня 1925 году ў вёсцы
Залесьсе на Вялейшчыне. Бацька настаўнічаў, меў вялікую гаспадарку. Прадзед, Тамаш Яноўскі, ўдзельнічаў у вызвольным паўстаньні
Каліноўскага, загінуў у баі атрада Вінцэнта Козела-Паклеўскага з
расейскімі войскамі каля Уладыкаў 17 траўня 1863 году. У 1930-я гады
ў тым месцы быў насыпаны курган, на мэмарыяльнай пліце выбілі
прозьвішчы загінулых паўстанцаў, на галоўнай плошчы Ільлі паставілі
помнік з надпісам „Сzesc poleglym za wolnosc”.
“У польскі час калі я хадзіў у школу ў дзень памяці нас вадзілі на
гэтую магілу, распавядалі. У савецкі час помнік зруйнавалі. Бацькі не
казалі мне пра прадзеда, а ён, мяркуючы па усім, быў грэка-каталіком,
бо на гарышчы знайшоў я малітоўнік: лацініцай беларускія словы
малітваў. Грэка-каталіцкі прыход быў у польскі час у Ільлі, шмат хто
з дзяцей са школы запісваўся грэка-каталікамі. Мае ж бацькі былі
праваслаўнымі, толькі дзед па маці перад сьмерцю прасіў прывесьці
яму каталіцкага ксяндза.
Дзед Фёдар Шэрамет быў таксама настаўнікам, да яго прыяжджалі
вядомыя людзі: Браніслаў Тарашкевіч, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Пя*Савецкі партызанскі атрад імя Панамарэнкі, камандзірам якога быў савецкі
акружэнец лейтэнант Іван Зайцаў. Камандзір і шэраг яго падначаленых
адзначыліся катаваньнямі і расстрэламі мірнага насельніцтва (у тым ліку і дзяцей)
у вёсках Якімавічы, Нагуевічы, Харашэвічы ды іншых.
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тро Мятла, якія былі пасламі ў польскім сейме. Шмат спрачаліся, бо
дзед крытычна ставіўся да мрояў пра “савецкі рай”. Пэўна гукі гэтых
размоваў запісаліся і ў маёй сьвядомасьці, таму і цягнула ўвесь час
на волю.
Маці была вельмі адоранай, рана навучыла мяне пісаць і чытаць,
але я быў старэйшы з чатырох братоў і прыходзілася хадзіць з бараной ды касой. Бацька адчыніў беларускую прыватную школу у нашым
доме. Так і было: у адной палове жылі мы, у другой — школа. Бацька часам прыцягваў нас да самадзейнасьці, ставілі сцэнкі, спектаклі
на беларускай мове.
У 1929 годзе польскія ўлады прапанавалі яму прайсьці
перакваліфікацыю на польскага настаўніка, але ён адмовіўся. У выніку,
зачынілі беларускую школу і адчынілі польскую ў Залесьсі, у якой я
навучаўся з шасьці гадоў. У Ільлю хадзіла юнакоў дзесяць праз лес
чатыры кіламетры. Бывала і ваўкі суправаджалі. Адзін з настаўнікаў
арэндаваў у нас пакой.
У школе прыходзілася размаўляць па-польску, але мы, выходзячы
за дзьверы, усёроўна па-свойму гаварылі. На рускай мове выкладаў
Закон Божы праваслаўны сьвятар Сергій Голасаў, мы ведалі малітвы,
песьні, лепшыя дзяўчаты і хлопцы сьпявалі на нядзельнай службе.
У 1939 годзе я кончыў школу і бацькі пачалі думаць, куды мне далей пайсьці, але іх погляды падзяліліся: бацька хацеў, каб я паехаў
у Варшаву вучыцца на праваслаўнага сьвятара, мама — каб я
атрымаў прафэсію тэхнічную. Урэшце здаў экзамены ў Віленскую
электрамеханічную гімназію, але вучыцца там не выпала…
Пасьля прыходу Саветаў бацька і маці пачалі працаваць
настаўнікамі, адразу адмовіліся ад зямлі, а я навучаўся ўжо у 5 і 6
класах савецкай школы. Прыход немцаў зноў прынёс новыя парадкі
і новы лад. У 1941-1942 гадах раённы аддзел адукацыі, які узначальвала выпускніца Віленскага ўніверсітэта Ганна Сухая, арганізаваў
настаўніцкія курсы для моладзі: навучаньне вызваляла ад высылкі
на працу ў Нямеччыну. Скончыўшы курсы, я, скорасьпечаны беларускі
настаўнік, мусіў арганізоўваць школу ў вёсцы Сьцюдзянец, а потым ў
Раёўцы. Настаўніцкі досьвед бацькоў тут быў да справы, але папрацаваць прыйшлося нядоўга.
Хутка на Маладзечаншчыне была ўсталявана партызанская зона,
зачынены беларускія школы, адначасова набіралі юнакоў і ў Беларускую краёвую абарону, але я трапіў у партызанскі атрад “За Советскую Белоруссию” брыгады Смоліна ў Лагойскім раёне. Там быў да
чэрвеня 1944 году.
Хлопцаў 17-18 гадоў у нас у вёсцы было чалавек дзесяць. Партызаны прыйшлі, пастроілі нас і пагналі ў лес, у атрад. Мы ваеннай
справы ня ведалі. Усю зіму нас трэніравалі: палітзаняткі, маршыроўкі,
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матэрыяльная частка… Нікуды не ганялі, мы трымалі варту. Атрад
быў вялікі — больш ста чалавек, чатыры ўзводы. Партызанамі былі
ў асноўным рускія салдаты, якія трапілі да немцаў у палон, а з палону ўцяклі.
Пасьля таго як атрад быў разьбіты, мы доўга хаваліся ў лесе, потым трапілі ў палон да немцаў. Дакладней узялі нас украінцы… Потым уцёкі, савецкая армія, перадавая і зноў школа — усё на некалькі
месяцаў. Зь верасня 1944-га быў прызначаны загадчыкам пачатковай школы ў вёсцы Сачыўцы Ільлянскага раёну, паступіў завочна ў
Мінскае педвучылішча, якое скончыў у 1946 годзе“.
“Як прыемна было сабраць дзетак у першы раз і пачаць іх
выхоўваць. Гэтую працу я вельмі палюбіў. Але лёс павярнуўся паіншаму, ня ведаю да добрага ці да дрэннага. Засталося жыць толькі
надзеяю таго, што яшчэ сустрэнемся і зможам наладзіць жыцьцё
ў іншых фарбах. Маладосьць мае шмат энэргіі, якой можна горы
зьдзьвінуць. А нас маладых шмат!”. З ліста С. Яноўскага да бацькі
ад 9 верасьня 1948 году.
“У школе былі ўсе маладыя настаўнікі, такія як я, некаторыя з
Вілейскай сэмінарыі. Акрамя заняткаў для дзяцей нас выкарыстоўвалі
ў якасьці агітатараў, таксама ў выбарчай камісіі. Але што там за выбары: сьпіскі зрабілі, паперкі кінулі, так і праходзіла. Кожныя два тыдні ў
нас праводзіліся мэтадычныя нарады, настаўнікі сельсавета з Забалацьця, Харак, Юнцавіч зьбіраліся ў адной школе. Хутка аб’яднала
нас думка, што мы ўзгадоўваем новае пакаленьне маладых, і ад нас
залежыць, якія яны будуць, тыя сапраўдныя беларусы. Дзеці як губка ўсё успрымаюць.
Магчыма, у нашых Сачыўках, дзе мы былі адасобленыя, гэтая
ідэя ўзнікла і раней за Васіля Супруна, кіраўніка “Чайкі”. Дагэтуль мы
сустракаліся з настаўнікамі з цэлага раёну. Антон Кабак з Сачывак у
гэты час вучыўся ў Ганцавічах у педагагічным вучылішчы разам з Супруном. Ён ведаў нашы погляды і расказаў пра нас. Хутка я атрымаў
ліст ад Супруна і інструкцыю цэлай арганізацыі. Дамовіліся дзейнічаць.
Асноўнай нашай мэтай было не ваяваць, а ўзяць у свае рукі выхаваньне дзяцей, ня даць іх русіфікаваць, зрабіць так, каб яны не згубілі
свае песьні, сваю мову. Кожнае пакаленьне пакідае свой сьлед і плён.
Мы адыгралі сваю ролю, калі нам было па 20 гадоў. Ня ведалі мы
камуністычнага грамадзтва, не ведалі як патрэбна дзейнічаць, аберагацца. Пры Польшчы нас ніхто не чапаў, а тут чапляліся за кожнае
слова. Мала часу прайшло, але былі вялікія праекты. Я не шкадую.
Мы зрабілі шмат. Мы — як прыклад, наш сьлед застаўся“.
Па прыгавору ваеннага трыбунала войскаў МВД Беларускай акругі
ад 21 лістапада 1947 году Сяргей Яноўскі быў асуджаны па арт. 63-1 і
76 крымінальнага кодэксу БССР на 10 гадоў лагероў, з пазбаўленьнем
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правоў на тры гады
і канфіскацыяй
маёмасьці за ўдзел у
“антысавецкай кантррэвалюцыйнай
арганізацыі, створанай В. Супруном
у траўні 1946 г. для
правядзеньня антысавецкай прапаганды. Распаўсюджваў
антысавецкія погляды, захоўваў ў
сябе антысавецкія
распараджэньні цэнтра, вёў падрыхтоўку па прыцягненьні ў
арганізацыю іншых членаў і працу па пашырэньні дзейнасьці
арганізацыі”. Ад расстрэлу выратаваў толькі прыняты ў 1947 годзе
закон аб адмене сьмяротнага пакараньня.
“Нашу групу: Косьцю Альшэўскага, Антона Кабака, Васіля Супруна і мяне судзілі разам у Мінску, пасьля адправілі ў Оршу на перасылку, якраз на Новы год. З Баранавіч там ужо былі Лёдзя Кавальчук
і шмат тых, каго мы і ня бачылі ніколі. Захацелі зрабіць прыемнасьць
Лёдзі: напісалі паштоўку, дамовіліся з ахоўнікам, я пайшоў перадаваць,
павіншаваў. Так і пазнаёміліся. Разам нас не пасылалі, разьбівалі на
групы максімум па два чалавекі. Этапіравалі ў Інту, адтуль пачалі рассылаць: маладых і моцных, сярод якіх і я, — на лесапавал у Котлас.
Прывезьлі, а потым яшчэ кіламетраў 25 пехатой гналі. Там на
месцы былі ўжо баракі, але не абсталяваныя. Вокны пачалі забіваць
дошкамі, каб ня дзьмула, з бочак рабіць печкі. Холадна было. Ад блатных нас не адзялялі. І яны нас патроху пачалі абіраць. Быў адзін, таму
адпор даць было цяжка. Праз тыдзень заганяюць нас у тайгу: пілы ў
рукі, агароджваюць, даюць норму 6 кубоў, хто выконвае, даюць цэлую
пайку, а хто не — 300 грам. Пад вясну многія пачалі слабець. У лягеры нікога не пакідалі, усіх застаўлялі цягнуцца ў тайгу, таму многія
паміралі. Іх не хавалі — складвалі за баракам, сьнегам засыпала, так
і ляжалі… Аб уцёках і гаворкі не было: у лесе усё роўна прападзеш,
ці калі знойдуць — заб’юць.
Увесну запісаўся ў групу сталяроў, перавезьлі ў Сольвычагорск на
дрэваапрацоўчы камбінат. Трапіў да пажылых сталяроў-украінцаў у
цэх. Там былі ўсе палітычныя, шмат сьвятароў з Украіны. Расказаў
я ім, што зь мяне за “спецыяліст”. Але там усе такія, нас гора вучыла. Быў там мастак М. Бейранаў, які намаляваў, якім я быў. Даслаў я
партрэт дадому, дык маці, калі убачыла, самлела. У 1950 годзе мяне
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перавезьлі на Брацкую ГЭС, а потым у Тайшэт у сталярныя мастэрні”.
У 1954 годзе Сяргея Пятровіча Яноўскага вызвалілі, але жыў і
працаваў ён у Тайшэцкім раёне, дзе і пазнаёміўся са сваёй жонкай.
Толькі ў 1957 годзе вярнуўся ў Беларусь, але ўжо ніколі больш ня быў
настаўнікам. Працаваў будаўніком, загадчыкам гаспадаркі піянерскага
лягеру, інспэктарам Міністэрства фінансаў… У 1991 годзе падаваў
дакумэнты на рэабілітацыю, але суд пацьвердзіў прысуд 1947 году.
“Ратавала мяне ласка Божая. Людзі ня вераць у Бога і вельмі дрэнна. У самыя цяжкія моманты страху ў мяне не было. Я дзякую Богу.
У бараку быў усякі зброд. Ляжыш пад пасьцілкай, перахрысьцішся:
“Госпадзі, дай мне сілы перажыць”. Здавалася часам: на тым сьвеце
чалавек, але жыве. І дасюль жыву, а мне 83”.
Успаміны запісаныя ў 2008 годзе Вольгай Івановай.
Друкуюцца паводле наступнай публікацыі: http://oliva-s.livejournal.
com/7774.html

Былая народная судзьдзя: На
Берасьцейшчыне бандытамі была
ўзарваная машына з аховай
80-гадовая Надзея Немкіна, былая судзьдзя Краснаярскага краявога суда (Расея), у красавіку 2001-га ў інтэрв’ю мясцовай газэце распавяла пра свой жыцьцёвы шлях. Яе сям’я ў 1926 г. была прымусова пераселеная зь Беларусі ў Сыбір, дзе яны спазналі рэпрэсіі і голад. Аднак Надзея Немкіна здолела зрабіць кар’еру, стала судзьдзёй.
У 1944-м яна патрапіла ў вызваленую ад нямецкіх акупантаў Беларусь, да траўня 1946 году, калі вярнулася ў Краснаярскі край, працавала на Берасьцейшчыне. Зьмяшчаем кароткі
ўспамін Надзеі Немкінай пра сытуацыю ў паваеннай Беларусі.
“Калі працавала ў Беларусі, часам было
вельмі страшна. Горад, у якім мы жылі, часта цярпеў бамбардзіроўкі [немцаў]. У заходняй частцы Беларусі дзейнічалі банды. Суд ахоўвалі салдаты з кулямётамі. У
камандзіроўках абавязкова суправаджала
ўзброеная ахова.
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Аднойчы мы вярталіся на двух аўтамабілях. Аўтамабіль, у якім
я ехала, затрымаўся на некалькі хвілін на хутары. Даганяючы сваіх
калегаў, перад выездам на Варшаўскую шашу мы пабачылі, як узарвалася іх машына. Усе пяць чалавек, што знаходзіліся ў ёй, загінулі.
У іншы раз нас ад нападу выратавала ахова, якая ўвесь час суправаджала машыну суда”.
Друкуецца паводле наступнай крыніцы: Цыбуля Ю. Каждое дело
требует души // Красноярский рабочий, 2001, 28 красавіка; http://
www.krasrab.com/archive/2001/04/28/10/view_article
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“Сьмерць нямецкім акупантам,
свабоду Беларусі!”
Яшчэ раз пра праект стварэньня
беларускага войска ў складзе Чырвонай
Арміі падчас Другой сусьветнай вайны
У гэтым нумары мы зноў зьвяртаемся да тэмы стварэньня
беларускіх вайсковых фармацый у складзе Чырвонай Арміі падчас Другой сусьветнай вайны. На гэты раз зьдзяйсьняем перадрук
публікацыі ”Неажыццёўлены праект, або Чаму Сталін не падпісаў дакумент аб стварэнні Беларускай арміі ў 1942 годзе?”, якая зьявілася
ў дзяржаўнай газэце “Звязда” пад рубрыкай “Архіўная сенсацыя”.
*Наўрад ці гэты артыкул можна назваць сенсацыяй, тым больш,
што некаторыя факты і дакумэнты на гэтую тэму ўжо друкаваліся ў
“БР”.** Хутчэй трэба гаварыць пра дзіўную абыякавасьць афіцыйнай
гістарыяграфіі да гэтай тэмы (як і да шэрагу іншых, ня менш важных) на працягу амаль двух дзесяцігодзьдзяў існаваньня незалежнай
Беларусі. Вывучаліся розныя дробныя, а часам і непатрэбныя тэмкі,
а да гэтай важнай праблемы ніхто не падступіўся. І вось сенсацыя!..
Нагадаем, Анатоль Міцкевіч на бачынах “БР” у канцы 2009-га
надрукаваў паведамленьне ад сакавіка 1944 г. загадчыка вайсковага
аддзелу ЦК КП(б)Б Прохарава першаму сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку, прысьвечанае праекту стварэньня беларускага войска ў
складзе Чырвонай Арміі. У гэтым дакумэнце згадвалася, што ў 1942
г. Панамарэнка ўнёс, верагодна, у Дзяржаўны камітэт абароны СССР
“прапанову аб стварэньні Беларускай Арміі”. А. Міцкевіч прапанаваў
версію, што праект 1942 году мог быць зьвязаны з перамовамі, якія
летам-восеньню таго году вёў адзін з лідэраў беларускага нацыянальнага антынацысцкага Супраціву ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі з
прадстаўнікамі савецкай выведкі. Якраз ён патрабаваў ад Масквы
стварэньня беларускага войска ў складзе Чырвонай Арміі і фармаваньня ў СССР “беларускай нацыянальнай арміі, што будзе ваяваць зь
немцамі пад кіраўніцтвам ангельцаў”.*** Аўтары публікацыі ў “Звяздзе”
* Неажыццёўлены праект, або Чаму Сталін не падпісаў дакумент аб стварэнні
Беларускай арміі ў 1942 годзе? Гутарка журналіста “Звязды” Паўла Бераснева з
гісторыкам Уладзімірам Гуленкам // Звязда, 2010, 23 сьнежня, № 251; 24 сьнежня,
№ 252; 29 сьнежня, № 254; 2011, 4 студзеня, № 1; 5 студзеня, № 2; http://www.
zvyazda.minsk.by
** Міцкевіч А. Плян стварэньня беларускага вайсковага злучэньня ў Чырвонай
Арміі ў 1944 годзе // Беларускі Рэзыстанс, 2009, № 2 (7), б. 8-13.Таксама варта
адзначыць публікацыю дасьледчыка з Польшчы, які выявіў у Нацыянальным
архіве РБ дакумэнты, на якія спасылаецца ў “Звяздзе” Ўл. Гуленка: Mironowicz
E. Pro’by powolania bialoruskiej armii sowieckiej w latach 1941-1942 // Bialoruskie
Zeszyty Historyczne, 2009, № 31, s.128-136.
*** Тамсама, б. 8.
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пішуць, што праект пастановы Дзяржаўнага камітэту абароны СССР
“Аб фарміраваньні беларускіх армій” зьявіўся ў жніўні 1942 г., а якраз
тады актыўна ішлі перамовы. Яны, аднак, у кастрычніку 1942-га зайшлі
ў тупік і ўсе кантакты былі спыненыя.*
Адзначым таксама, што пра праекты пастановы Дзяржаўнага
камітэту абароны СССР аб стварэньні дзьвюх беларускіх армій (пасьля
правак — адной) пісаў дасьледчык Вадзім Дзеружынскі. Ён адзначаў,
што пастанова так і не зьявілася.**
Як бачым, тэма пачала ўздымацца яшчэ ў 2009-м. У канцы 2010-га
зьявілася публікацыя ў “Звяздзе”, аднак аўтары яе замаўчалі ролю
В. Гадлеўскага ў зьяўленьні праекта стварэньня беларускага войска ў складзе Чырвонай Арміі. Не хацелася б чакаць яшчэ 20 гадоў
зьяўленьня ў афіцыйным выданьні новых “сенсацыйных” дакумэнтаў.
P. S. 21 лютага 2011 году тэлеканал ОНТ у праграме “Зваротны
адлік” прадэманстраваў дакумэнтальны фільм “Беларуская армія.
Праект Панамарэнкі”. Сцэнар да яго напісала Таццяна Сухоцкая.
Фактычна нічога новага да публікацыі ў “Звяздзе” аўтары фільма
не дадалі. Хіба толькі зацікавіла выказваньне наконт таго, што
сапраўднай “беларускай арміяй Панцеляймона Панамарэнкі” былі
“беларускія партызаны”.
***
Неажыццёўлены праект, або Чаму Сталін не падпісаў дакумент аб стварэнні Беларускай арміі ў 1942 годзе?
Беларуская армія ў поўным сэнсе гэтага слова была створана
толькі ў 1992 годзе: менавіта тады былі прынятыя пастанова ўрада “Аб
стварэнні Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь”, Закон “Аб Узброеных
Сілах Рэспублікі Беларусь”, а таксама іншыя заканадаўчыя акты наконт
беларускай арміі. Аднак да нас у рэдакцыю завітаў наш даўні аўтар,
гісторык, даследчык нацыянальных працэсаў у Беларусі Уладзімір ГУЛЕНКА, які зараз выкладае ў Інстытуце інфармацыйных тэхналогій
БДУІРа, і прынёс цэлы стос, скажам так, сенсацыйных дакументаў,
адшуканых разам з дырэктарам Нацыянальнага архіва Беларусі Вячаславам СЕЛЯМЕНЕВЫМ: аказваецца, што свая армія ў беларусаў
*Міцкевіч А. Плян стварэньня беларускага вайсковага злучэньня ў Чырвонай
Арміі ў 1944 годзе // Беларускі Рэзыстанс, 2009, № 2 (7), б. 9.
**Деружинский В. Тайны беларуской истории. — Минск: ФУАинформ, 2009,
б. 520-521.
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магла з'явіцца
на
цэлых
паўстагоддзя
раней — у гады
Вялікай Айчыннай вайны ў
складзе Чырвонай Арміі. Пра
тое, якія падзеі
а д б ы ва л і с я ў
тыя часы і як развівалася сітуацыя, мы гутарым з Уладзімірам
Іванавічам:
— Глядзіце, вось Закон “Аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага
Народнага Камісарыята Абароны БССР”, прыняты 24 сакавіка 1944
года ў Гомелі на сесіі Вярхоўнага Савета БССР. І там чорным па беламу напісана: “У адпаведнасці з прынятым Вярхоўным Саветам
СССР Законам “Аб утварэнні вайсковых фарміраванняў Саюзных
Рэспублік і аб пераўтварэнні ў сувязі з гэтым Народнага Камісарыята
Абароны з агульнасаюзнага ў саюзна-рэспубліканскі Народны
Камісарыят”, Вярхоўны Савет БССР пастанаўляе: 1. Утварыць саюзнарэспубліканскі Народны Камісарыят Абароны БССР. 2. Унесці ў Канстытуцыю БССР наступныя дадаткі...” і гэтак далей. Такім чынам, у
1944 годзе на паперы ў Беларусі было створана, як мы прывыклі сёння
называць, Міністэрства абароны. І звярніце ўвагу на дату: 24 сакавіка,
якраз напярэдадні даты 25 сакавіка, калі ў 1918 годзе Трэцяй устаўнай
граматай была абвешчана незалежнасць БНР. Супадзенне? Можа і
так, але, магчыма, проста бальшавікі хацелі паказаць беларусам, што
толькі савецкая ўлада робіць рэальныя крокі да фарміравання беларускай дзяржаўнасці? Зараз я вам прывяду яшчэ больш цікавы факт
— спробы стварыць Беларускую армію былі яшчэ раней, у 1942 годзе!
— Урад БССР у той час быў у Маскве? Адкуль такая ідэя?
— Пачну, мусіць, з апісання сітуацыі таго часу. 1942 год, вясна.
У Мінску Кубэ дазволіў
правесці 25 сакавіка
ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя
га д а в і н е а б вя ш ч а н ня БНР. Бітва за Маскву ўжо адбылася, але
Сталінградскай яшчэ не
было. Урад БССР эвакуяваны і знаходзіцца ў
Маскве. Яшчэ не створа-
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ныя Цэнтральны штаб партызанскага руху і Беларускі штаб партызанскага руху (першы будзе створаны 30 мая 1942 года, а другі — толькі ў
верасні). Чым жа займаецца партыйны і дзяржаўны апарат БССР? Разам з удзелам у вайне кіраўніцтва Беларусі праводзіць перапіс эвакуяванага насельніцтва Беларусі і беларусаў-вайскоўцаў у Чырвонай Арміі
— і робіцца аналіз па ўзросце, адукацыі, спецыяльнасці, поле, стане
здароўя і гэтак далей. У тым ліку былі падлічаны беларускія генералы,
афіцэры: хто дзе служыць, якія ўзнагароды мае. Усяго на ўлік было
ўзята 780 тысяч эвакуяваных беларусаў: у асноўным насельніцтва
з БССР канцэнтравалася ў Башкірскай, Татарскай і Чувашскай
АССР, Туркменскай і Казахскай ССР, а таксама ў Куйбышаўскай,
Новасібірскай, Свярдлоўскай, Чалябінскай і Тамбоўскіх абласцях. Для
чаго рабіўся такі перапіс, ды яшчэ ва ўмовах вайны? Гэта ж не проста
людзей у адной вёсцы пералічыць, тут жа быў зроблены велізарны
аб'ём працы. Такі перапіс — папярэдняя праца, якая дала адказ наконт магчымых крыніц камплектавання будучай Беларускай арміі. І
было высветлена, што беларусаў па ўсіх параметрах хопіць на стварэнне не адной, а хоць пяці армій!
Ну а ў жніўні 1942 года з'явіўся праект пастановы Дзяржаўнага
камітэта абароны “Аб фарміраванні Беларускіх армій”. Заўважце, што
тут гаворка ідзе нават не пра адну , а пра дзве Беларускія арміі! Кожная з іх павінна была налічваць 84 560 чалавек, а агульная колькасць
— 169 120 чалавек. 1-я Беларуская армія па задуме распрацоўшчыкаў
павінна была дыслакавацца на тэрыторыі Маскоўскай Ваеннай Акругі,
а 2-я Беларуская — на тэрыторыі Уральскай Ваеннай Акругі. Да 10 верасня 1942 года арміі павінны былі быць укамплектаваныя і распачаць
баявую падрыхтоўку, а тэрмін гатоўнасці Беларускіх армій быў акрэслены як 10 лістапада 1942 года. Укамплектаваць новыя арміі планавалася “беларусамі і грамадзянамі іншых нацыянальнасцяў, якія пражывалі
раней на тэрыторыі Беларускай ССР”, тут жа прыводзіліся звесткі, што
з дзейнай і рэзервовых армій можна ўзяць для камплектацыі 40 тысяч
чалавек, з запасных часцей — 27 тысяч, з прызыўнікоў 1924 года нараджэння — 10 тысяч чалавек, з ліку курсантаў ваенных вучылішчаў
— 3 тысячы чалавек, з унутраных і памежных войскаў НКУС — 3 тысячы чалавек, з колькасці эквакуяваных беларусаў па адборы ЦК КП(б)
Б і СНК БССР — 14 тысяч чалавек (у тым ліку 4 тысячы жанчын), з
ваенна-будаўнічых арганізацый — 5 тысяч чалавек, з кантынгентаў
Заходняй Беларусі па адборы ЦК КП(б)Б — 10 тысяч чалавек, з
колькасці эвакуяваных партыйных, савецкіх, наркамунутрспраўскіх,
камсамольскіх і гаспадарчых працаўнікоў — 4 тысячы чалавек, з
партызанскіх атрадаў — 5 тысяч чалавек, а таксама з добраахвотнай дывізіі, створанай Новасібірскім абкамам і аблвыканкамам для
дзеянняў у Беларусі —13 тысяч чалавек. Тут жа праектам пастано-
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вы прадугледжваліся заданні
армейскім начальнікам наконт укамплектавання будучых Беларускіх армій кіруючымі
к адрамі, зброяй, конямі,
аўтатранспартам, харчамі і
іншай маёмасцю.
— Дык адна Беларуская
армія ці дзве?
— У жнівеньскім праекце пастановы Дзяржаўнага камітэта
абароны — дзве арміі, але ж у
пазнейшым кастрычніцкім праекце — ужо толькі адна Беларуская армія. У Нацыянальным архіве Беларусі захавалася некалькі дакументаў на
гэты конт: дакладная запіска
сакратара ЦК КП(б)Б таварыша Панамарэнкі да Сталіна, датаваная
14 кастрычніка 1942 года, і ўжо іншы праект пастановы Дзяржаўнага
камітэта абароны аб стварэнні Беларускай арміі, завізіраваны таварышам Шчадэнкам, начальнікам упраўлення кадраў РСЧА. Гэты ж
праект пастановы быў завізіраваны намеснікам Народнага Камісара
Абароны (прозвішча яго не пазначана), ёсць віза начальніка аргштатнага ўпраўлення генерала-маёра Чацверыкова.
— І чым абгрунтоўвае неабходнасць стварэнне Беларускай
арміі таварыш Панамарэнка?
— Панцеляймон Кандратавіч спасылаецца на ўзрослую самасвядомасць беларусаў, а таксама на прагу да вызвалення акупаванай тэрыторыі Беларусі. Цытую, што напісана ў дакладной запісцы:
“У час вайны моцна вырасла нацыянальная самасвядомасць
беларусаў, умацаваліся глыбокія сувязі і любоў да рускага народа.
Даўняя нянавісць беларусаў да немцаў, крывавая палітыка акупантаў
у Беларусі выклікалі ў народзе разуменне вялізнай небяспекі нацыянальнаму існаванню беларусаў. Вырасла вялізнае азлабленне, пачуццё непрымірымай нянавісці да немцаў. Гэта знаходзіць выражэнне ў шырока разгорнутым партызанскім руху ў Беларусі і ў баявой устойлівасці чырвонаармейцаў-беларусаў на франтах. ЦК КП(б)
Беларусі ўносіць прапанову аб утварэнні нацыянальнай Беларускай арміі. Такая армія, скамплектаваная з беларусаў, людзей, якія
ненавідзяць немцаў, прагнуць помсты, будзе арміяй вялікага наступальнага парыву і ўдарнай сілы. Гэтая армія ўсімі імкненнямі будзе
накіраваная на захад, на вызваленне родных месцаў. Пры вызваленні
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хаця б часткі Беларусі армія будзе мець вялізную крыніцу папаўнення”.
Касцяком для фарміравання Беларускай арміі павінны былі стаць 6
стралковых дывізій па 10374 чалавекі, а агульная колькасць арміі
павінна была скласці 84 тысячы чалавек. Крыніцы для фарміравання
беларускай арміі былі прадугледжаныя амаль тыя ж, што і ў папярэднім
праекце пастановы, ну хіба толькі трошкі ў іншай колькасці. Што тычыцца камандавання арміяй і ўкамплектавання афіцэраў, то тут ніякіх
праблем не было. Як піша Панамарэнка, кадраў бы хапіла і на пяць
Беларускіх армій: “Пытанне аб малодшым сярэднім і старшым начсаставе і палітсаставе вырашаецца добра. Гэтых кадраў хапіла б і на
пяць Беларускіх армій. У вышэйшым саставе Чырвонай Арміі маецца
66 генералаў-беларусаў. З іх камандуюць арміямі — 6, камандзіраў
карпусоў і дывізій — 12, начальнікаў штабоў армій — 8”.
Беларуская армія павінна была дыслакавацца на тэрыторыі
Маскоўскай ваеннай акругі, яе фарміраванне і ўкамплектаванне
павінны былі скончыцца да 15 снежня 1942 года, а тэрмін гатоўнасці
быў вызначаны да 1 мая 1943 года.
— А сімволіка для Беларускай арміі прадугледжвалася?
— Вядома, як жа без гэтага. Для пачатку варта адзначыць, што
шэсць дывізій Беларускай арміі павінны былі насіць імя герояўбеларусаў, прычым першыя пяць — Герояў Савецкага Саюза, што
загінулі ў час ВАВ (імя Мікалая Грыцаўца, Льва Даватара, Мікалая
Гастэлы, Ціхана Бумажкова, Георгія Смалячкова), а 6-я стралковая
дывізія — імя Кастуся Каліноўскага. Дарэчы, у жніўні 1942 года, калі
яшчэ планавалі стварыць 2 Беларускія арміі, дзе адпаведна і стралковых дывізій было б 12, шэсць астатніх дывізій планавалася назваць імя Фрунзе, імя Героя Савецкага Саюза Міхаіла Сільніцкага,
імя Вярхоўнага Савета БССР, імя Героя Савецкага Саюза Анатоля Талаліхіна, імя Уладзіміра Ванеева, імя Героя Савецкага Саюза
Вікенція Наркевіча.
Цікава, што ў больш раннім дакуменце пад назвай “Пытанні
палітычнага выхавання і дысцыпліны” прапаноўваецца назваць армію
Беларускай асобай арміяй, а дывізіям даць назвы імя таварыша
Сталіна, а таксама па геаграфічных прыкметах — Мінская, Віцебская,
Гомельская, Палеская, Магілёўская і Баранавіцкая. А вось імёнамі
герояў-беларусаў прапаноўвалася назваць брыгады. Што тычыцца
палкоў, то тут і імёны, і геаграфія — 17-ы пяхотны Мінскі полк, 3-і пяхотны Гомельскі полк, 7-ы пяхотны Полацкі полк, 15-ы пяхотны імя Героя Савецкага Саюза Сільніцкага Суражскі полк, а таксама стралковы Вілейскі імя Янкі Купалы!
Калі казаць пра сімволіку, то яна не павінна была выбівацца з агульнапрынятай для Чырвонай Арміі, але ж усё-такі павінна была мець
свае асаблівасці. Цытую той жа дакумент: “Кожны полк мае сцяг палка,
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кожная дывізія мае сцяг дывізіі. Для дывізіі палка вызначаецца прыняты у Чырвонай Арміі ў гвардзейскай часці фармат: колер чырвоны, у
правым куце лозунг: “Смерць нямецкім акупантам, свабоду Беларусі!”,
у цэнтры нумар часці і прысвоенае найменне, у левым куце герб Беларускай ССР. Для ўсяго асабовага складу арміі ўстанаўліваецца
нарукаўны або нагрудны знак-эмблема і ўносіцца некаторае адрозненне ў форму, якое адрознівае армію, дывізіі і палкі. Кожны полк,
дывізія павінны мець прысвоеную форму. Гэта не павінна быць складана, за аснову бярэцца ўведзенае ў Чырвонай Арміі абмундзіраванне
— форма, яна дапаўняецца толькі знешнімі адрозненнямі (нагрудны
знак, павязка, кант, колер фуражкі і г.д.). Армія мае свой традыцыйны
марш. Кожная дывізія — сваю традыцыйную песню”. Таксама планавалася ўстанавіць нагрудны знак адрознення, які б паказваў прыналежнасць да Беларускай арміі — з надпісам “Смерць нямецкім акупантам, свабоду Беларусі!”.
— Асабіста ў вас ёсць меркаванні наконт таго, чаму ж не
з'явілася Беларуская армія ў 1942 годзе?
— Ну глядзіце самі: восень 1942 года. Самы напал пад
Сталінградам. Яшчэ не было яснасці — будзе перамога ці не. Большую частку Сталінграда заняў немец. І ў гэты час займацца пераафармленнем дзейных палкоў было проста не да часу, гэта маё
суб'ектыўнае меркаванне. Уявіце сабе — тут ідзе такое змаганне, такая бойка, і таму адклікаць генералаў-беларусаў з-пад Сталінграда,
адклікаць афіцэраў, салдатаў, рэарганізоўваць войска проста для ідэі
стварыць Беларускую армію — гэта было не да месца. Мне здаецца,
што ідэя наконт стварэння Беларускай арміі аказалася не ў той час:
было б трохі спакайней — і ўсё б атрымалася.
Згадзіцеся, што ідэя сама па сабе прыгожая. Прычым не проста
ідэя, а падмацаваная канкрэтнай і грунтоўнай працай — пачынаючы
ад перапісу і заканчваючы праектамі пастаноў і дадаткамі да іх. Шкада, што гэтая ідэя не ў свой час легла на стол. І, можа, нашы не змаглі
даціснуць, правільна “ўвесці ў вушы” Сталіну.
— А ўсё-такі, чыя была ідэя стварыць беларускую армію, як
думаеце?
— Хутчэй за ўсё, ініцыятарамі былі беларусы — той жа Панамарэнка, кампартыя Беларусі. Яны ж знаходзіліся ў Маскве. І ім патрэбна была канкрэтная праца. І вось і ўзнікла ідэя Беларускай арміі, тым
больш што ў тыя часы ствараліся літоўскае, латышскае, эстонскае нацыянальныя фарміраванні, стваралася польская армія Андэрса. Аднак
усё гэта, хутчэй за ўсё, рабілася з дазволу Сталіна, магчыма, вуснага. Бо субардынацыя ва ўмовах вайны была настолькі жорсткая, што
без дазволу Вярхоўнага галоўнакамандуючага Іосіфа Сталіна нельга было такія дзеянні рабіць: і перапіс правесці, і рэсурсы падлічыць,
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і праекты стварыць.
— Сама задума стварэння Беларускай арміі на чым грунтавалася?
— Тут на першае месца, калі так можна сказаць, у ідэалагічнай
барацьбе высунулася нацыянальнае пытанне. Глядзіце: 1938 год,
польскія ўлады зачынілі апошнюю беларускую школу. Не варта забываць і пра канцэнтрацыйны лагер у Бярозе-Картузскай, куды без
суда і следства маглі кінуць любога беларуса. З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны кіраўніцтва Польшчы распрацавала агульнапольскую
аперацыю пад назвай "Вахляж". Яе сутнасць сфармулявана ў загадзе генерала Сікорскага № 499 ад 5 лютага 1942 года: “На абшарах на
ўсход ад польскай мяжы распачаць дыверсійна-сабатажныя дзеянні як
мага ў большым маштабе”. Польскае кіраўніцтва добра ведала, што
за любое забойства, раненне немцаў жыхары бліжэйшых населеных
пунктаў падлягалі знішчэнню. Такім чынам, падстаўляючы беларусаў і
ўкраінцаў, польскае кіраўніцтва ім помсціла за тое, што тыя ў 1939 годзе падтрымалі савецкую ўладу. Што ж тычыцца польскіх земляў, то там,
наадварот, польскае кіраўніцтва хацела як мага болей абараніць і захаваць насельніцтва, таму кіраўнік "Вахляжа" палкоўнік Адам Грахольскі
цвёрда загадаў: “За кожны стрэл на нашым баку мяжы будзе суд”. Беларусы не ведалі гэтых загадаў, але рабілі правільныя высновы з рэальных дзеянняў польскай партызанкі на нашай тэрыторыі. За першыя паўгода акупацыі Беларусі палітыка нацыстаў прынесла і працверажэнне ў поглядах беларускіх нацыяналістаў, шмат з якіх былі гатовыя ўжо выступіць і супраць немцаў, і супраць камуністаў. На акупаванай тэрыторыі Беларусі ўзнікла Партыя беларускіх нацыяналістаў
(ПБН). Адзін з яе лідараў, прафесар Вацлаў Іваноўскі, вельмі шмат
зрабіў для польскага падполля ў Мінску. Дзясяткі членаў Арміі Краёвай, у тым ліку закінутыя польскім урадам з Лондана, дзякуючы яму
былі легалізаваныя і атрымалі самыя зручныя для разведчыкаў пасады ў калабарацыянісцкам апараце Беларусі. ПНБ была гатовая
не толькі пашыраць супрацоўніцтва, але і ўліцца ў шэрагі акаўцаў,
але пры адной умове: калі польскія ўлады пісьмова гарантуюць, што
пасля вайны ў рамках польскай дзяржавы беларусы атрымаюць
культурна-нацыянальную аўтаномію. Але тыя, нават ва ўмовах вайны, на гэта не пагадзіліся. Такім чынам яны беларусаў як нацыю наогул не прызнавалі ні да вайны, ні ў час акупацыі. А беларусы ўжо былі
ў тым стане, што хацелі быць нацыяй, народам, мець сваю дзяржаву, абараняць яе. І каб іншыя за гэта беларусаў паважалі. Такім чынам польская дзяржава фактычна барацьбу за беларусаў прайграла.
Быў яшчэ адзін важны фактар — украінскія нацыяналісты АУН-УПА
(яны мелі ўплыў на поўдні Беларусі), у якіх таксама, як і беларускіх
нацыяналістаў, былі ў мінулым і сучаснасці агульныя ворагі: палякі і
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камуністы. Але гэта тэма для асобнай гутаркі.
—А немцы?
— Тут трэба глядзець на агульную сітуацыю ў Беларусі, якая складвалася і да вайны пад палякамі, і ў час вайны пад нямецкай акупацыяй. Скажу так: Масква вельмі раўніва і ўважліва сачыла за палітыкай
нямецкіх акупантаў. Па-першае, тыя не распусцілі калгасы, гэтую зручную форму адабрання сельгаспрадукцыі — тут у Маскве з палёгкай
уздыхнулі. Па-другое, сачылі за нацыянальнай палітыкай: што ж прапануюць немцы? На гэтым моманце спынімся больш падрабязна. Калі
прыйшла нямецкая армія, то мясцовую адміністрацыю на акупаваных
тэрыторыях Беларусі пачалі фарміраваць з найбольш пакрыўджаных
бальшавікамі — гэта з палякаў. А яны, у сваю чаргу, пачалі помсціць
мясцоваму насельніцтву, у першую чаргу беларусам, за тое, што тыя
ўзялі з рук савецкай улады зямлю, адабраную ў палякаў, абсталяванне, жывёлу і гэтак далей.
Аднак нямецкая армія пайшла далей, і немцы прызначылі грамадзянскую адміністрацыю — Вільгельма Кубэ. Ён, у сваю чаргу, пачаў
шукаць за мяжой беларусаў — маўляў, хлопцы, раскажыце, што там
і як. І знайшоў такую групу эмігрантаў-беларусаў у Празе і Германіі
— Ермачэнку, Іваноўскага, Астроўскага і іншых. Яны аказалі на яго
вялікі ўплыў, паказалі яму, што трэба беларускасць развіваць і гэтак
далей. Кубэ прыслухаўся і пачаў з адміністрацыйных пасад здымаць
палякаў, а ставіць замест іх беларусаў.
— Але ж Кубэ далёка не добры дзядзька...
— Правільна, ён перш за ўсё быў нацыстам і адстойваў інтарэсы
Германіі, але не так прымітыўна і груба, як, скажам, у суседняй Украіне.
Там Эрых Кох сказаў: “Я прымушу мясцовых гарэлкай, махоркай і
бізуном”. І калі ва Украіне АУН-УПА зрабілі спробу абвясціць самастойную дзяржаву, то па асабістым загадзе Гітлера было пакарана смерцю
720 бандэраўцаў. Такім чынам немцы нажылі сабе яшчэ аднаго ворага
ва Украіне: у лясах ваявалі як савецкія партызаны, так і бандэраўцы.
Кубэ ж быў хітрэйшы — навошта з беларусаў рабіць ворагаў, калі іх
можна было эксплуатаваць. Хочаце бела-чырвона-белы сцяг — калі
ласка; хочаце адкрыць цэрквы — калі ласка; тэатр, школы — калі ласка. Але мэта ўсё роўна была ў фашыстаў адна — максімальная эксплуатацыя, больш камфортная для немцаў, чым ва Украіне: чым менш
супраціў мясцовых, тым лягчэй іх абіраць.
Дарэчы, не ведаю, адкуль немцы панабіралі такіх кніжак, мабыць,
з часоў Першай сусветнай вайны, але з іх яны думалі пра беларусаў
як пра самых прымітыўных, забітых, зацюканых людзей. Яны пісалі
ва ўнутранай перапісцы, што на кіраўнічыя пасады тут проста няма
каго прызначаць з беларусаў. А Кубэ на пасяджэннях казаў, што беларусы не такія простыя і прымітыўныя. 29 чэрвеня 1942 года ён
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апублікаваў праект указа аб Корпусе беларускай самааховы. Штаб
Корпуса беларускай самааховы павінен быў складацца з трох дывізій
(у Мінску, Баранавічах, Вілейцы), а штаб — размяшчацца ў Мінску. 16
ліпеня быў дадзены ўжо канчатковы загад аб фарміраванні КБС, а
каб стварыць бачнасць таго, што корпус знаходзіцца пад беларускім
кіраўніцтвам, немцы на вышэйшыя камандныя пасады дазволілі прызначыць беларусаў: Івана Ермачэнку, Іосіфа Гуцько, Франца Кушаля.
Нават былі 1 ліпеня 1942 года адкрытыя курсы каманднага саставу
КБС, дзе стала вучыцца 120 афіцэраў. Па сутнасці, гэта было амаль
што вайсковае вучылішча, адкуль выйшлі беларускія афіцэры і унтэрафіцэры, якімі іх уяўлялі нацыяналісты. Добраахвотна і прымусова ў
Корпус беларускай самаабароны было мабілізавана каля 15 тысяч чалавек, аднак адной з галоўных праблем арганізацыі КБС быў недахоп
неабходнай колькасці беларускіх афіцэраў і унтэр-афіцэраў. Заўважце,
гэта пры тым, што, як пісаў Панамарэнка, у Чырвонай Арміі хапіла б
беларускіх генералаў і афіцэраў хоць на пяць Беларускіх армій! Да
таго ж АКаўцы і АУН-УПА змаглі разам мабілізаваць толькі 30 тыс.
прыхільнікаў на тэрыторыі Беларусі, а колькасць савецкіх партызан і
падпольшчыкаў у Беларусі дасягала 440 тыс. чалавек.
— Камуністам было што супрацьпаставіць у барацьбе за розум і душы беларусаў?
— А што зрабілі камуністы? Ім, дарэчы, было што супрацьпаставіць
і польскаму кіраўніцтву, і нацыстам: не многія ведаюць, але бальшавікі
ўзялі школьную праграму, па якой вучыліся царскія дзеці, і прымусілі
па ёй вучыцца ўсіх “лапатнікаў” — ад якута да беларуса. У кожным
раёне была створана свая газета, калі за 80 гадоў да Кастрычніцкай
рэвалюцыі было выдадзена 284 кнігі на беларускай мове, то за 25
гадоў існавання савецкай улады — звыш 100 мільёнаў. Акрамя таго,
па стане на 1941 год у Беларусі было 3 тысячы клубаў, 2,8 тысячы
хат-чытальняў, 13 тысяч школ, у якіх навучалася каля 2 мільёнаў дзяцей, 137 тэхнікумаў, 26 вышэйшых навучальных устаноў, 17 тэатраў,
оперны тэатр, 48 навукова-даследчых інстытутаў і ўстаноў на чале з
беларускай Акадэміяй навук. У той жа час у 1940-1941 гады ў Заходняй Беларусі пры савецкай уладзе дзейнічала амаль 6 тысяч школ,
25 тэхнікумаў, 5 інстытутаў, 5 драмтэатраў, 100 кінатэатраў, 92 дамы
культуры, 220 бібліятэк... Таксама мала хто ведае, але ў 1940 годзе
для ўсяго партыйна-дзяржаўнага апарату Беларусі былі закуплены
падручнікі па беларускай мове, замацаваныя настаўнікі, і ўвесь апарат павінен быў здаць іспыты па беларускай мове. Дый, скажу я вам,
нават дакументы СНК БССР падчас знаходжання ў Маскве ў гады
вайны вяліся па-беларуску! Але, нягледзячы на ўсё добрыя справы
савецкай улады, варта не забывацца, што былі і рэпрэсіі... Тым не
менш, усё роўна мы бачым, што польскае кіраўніцтва ў ідэалагічным
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плане канкурэнцыі савецкай уладзе ніякай не ўяўляла. Значыць, застаюцца нацысты і камуністы. Што маглі сказаць першыя? Так, Кубэ
публікуе праект указа аб стварэнні Корпуса беларускай самааховы,
быццам бы пачынаецца афармляцца беларуская дзяржаўнасць пад
нямецкім пратэктарам... А што савецкая ўлада ў Маскве? Уважліва
сочыць за гэтымі працэсамі і, ведаючы, што рыхтуецца стварэнне КБС, праводзіць перапіс, пра які мы казалі раней, прапрацоўвае
магчымасці стварэння Беларускай арміі, але ўжо ў складзе Чырвонай арміі. Праўда, ідэя стварэння Корпуса беларускай самааховы потым правалілася, а ў красавіку 1943 года ён быў распушчаны... Плюс у гэты час пачаў прапагандавацца рускі патрыятызм у барацьбе з фашыстамі, але калі казаць пра рускі патрыятызм, то трэба
было яшчэ казаць і пра беларускі, і пра ўкраінскі і гэтак далей. Плюс
стварэнне нацыянальных армій у Прыбалтыцы — усё гэтыя фактары паўплывалі на тое, што ідэя аб стварэнні беларускай арміі пачала распрацоўвацца ў Маскве.
У Нацыянальным архіве Беларусі захоўваецца дакумент, датаваны
сакавіком 1944 года, дзе намеснік ваеннага аддзела ЦК КП(б)Б таварыш Прохараў піша свайму начальніку таварышу Панамарэнку: "Пасля
дэталёвага вывучэння ў ЦК ВКП(б) і Беларускай ваеннай акрузе пытання аб утварэнні нацыянальных вайсковых фарміраванняў, лічу неабходным выкласці Вам меркаванне Ваеннага аддзела ЦК КП(б)Б. У ЦК
ВКП(б) і ва Упраўленні кадраў Чырвонай Арміі (са слоў т. Смародзіна)
ніякіх указанняў аб камплектаванні вайсковых фарміраванняў няма.
Незалежна ад гэтага, ёсць прамая неабходнасць прасіць дазволу ДКА
(Дзяржаўнага камітэта абароны. — заўв. аўт.) прыступіць да стварэння вайсковых фарміраванняў у Беларусі”. Тут жа ідзе і абгрунтаванне
таго, навошта ствараць Беларускую армію: “1) Утварэнне Беларускага вайсковага злучэння ў перыяд Айчыннай вайны, якое будзе змагацца за вызваленне беларускай зямлі ад нямецкіх захопнікаў, будзе
мець вялікае ваенна-палітычнае і гістарычнае значэнне. Гэтае злучэнне стане асновай і пачаткам вайсковага фарміравання ў Беларусі. На
баявых традыцыях будуць выхоўвацца новыя фарміраванні. 2) Такія
рэспублікі, як Прыбалтыйскія, Казахская, Грузінская і інш., якія маюць значна менш сваіх магчымасцяў, аднак маюць свае нацыянальныя вайсковыя фарміраванні, пры тым некаторыя з іх створаны ў перыяд Айчыннай вайны. У Беларусі, на тэрыторыі якой разгарнулася
бітва за вызваленне ад нямецкіх захопнікаў, пытанне стварэння зараз жа беларускай нацыянальнай арміі становіцца актуальным і мэтазгодным. 3) Вайсковае злучэнне, якое будзе створана з беларусаў
за кошт рэзерву і партызан, пры вялізнай дапамозе, якую будуць
аказваць ЦК КП(б)Б і Беларускі ўрад, стане значнай сілай на адным
з франтоў Беларусі. Гэта Вы выказвалі ў 1942 годзе, калі ўносілі пра-
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панову аб стварэнні Беларускай Арміі”.
— І на гэтым справа спынілася?
— Самае цікавае, што не! У тым жа самым сакавіку 1944 года на
сесіі Вярхоўнага Савета БССР прымаецца Закон “Аб утварэнні саюзнарэспубліканскага Народнага Камісарыята Абароны”, гэта значыць, у
сённяшнім разуменні — свайго Міністэрства абароны. Дарэчы, у архіве
захаваліся і прамовы дэпутатаў на гэтай сесіі Вярхоўнага Савета, дзе
яны абмяркоўвалі, прыняць закон ці не.. Вось, напрыклад, словы з
прамовы старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР таварыша Наталевіча: "Да сучаснага моманту наша Чырвоная Армія стваралася як агульнасаюзная армія. Саюзныя Рэспублікі ўдзельнічалі ў
агульнай справе арганізацыі і ўмацавання сіл Савецкага Саюза. Чырвоная Армія ... і загартоўвалася ў баях, увасабляючы ў сабе магутнасць многанацыянальнай Савецкай дзяржавы. Зараз, у мэтах далейшага ўмацавання абароннай магутнасці СССР уводзяцца вайсковыя
фарміраванні Саюзных Рэспублік як састаўныя часткі Чырвонай Арміі.
Зараз задачы нашай Рэспублікі ў справе абароны краіны пашыраюцца, пашыраецца адказнасць. Бясспрэчна, што намаганнямі і клопатамі
ўсяго нашага народа вайсковыя фарміраванні нашых Рэспублік будуць
створаны як самыя ўзорныя і дастойныя абаронцы сацыялістычнай
Радзімы... Закон аб стварэнні вайсковых фарміраванняў Беларускай
ССР як састаўных частак нашай доблеснай Чырвонай Арміі, дае
магчымасць усім працоўным Беларусі ў яшчэ большай меры, яшчэ
больш шырока і непасрэдна ўдзельнічаць у справе ўмацавання баявой магутнасці нашай Чырвонай Арміі і абароназдольнасці нашага
Вялікага Савецкага Саюза. Калі царскі Ўрад не давяраў другім народам, а таму пазбаўляў магчымасці прызывацца ў армію некаторыя
нацыянальнасці і народнасці царскай Расіі, то зараз справа абстаіць
інакш. У нашай шматнацыянальнай Савецкай дзяржаве ўсе народы незалежна ад расавай і нацыянальнай прыналежнасці карыстаюцца аднолькавымі правамі. І зараз, калі народы Савецкага Саюза
ў вайне супраць нямецкіх захопнікаў хочуць вызначыць сваё месца
ў Чырвонай Арміі, стварэнне вайсковых фарміраванняў Беларускай
ССР і ў сувязі з гэтым Наркамата Абароны БССР стала настойлівай
неабходнасцю. У Савецкім Саюзе маюцца нацыянальныя вайсковыя фарміраванні, яны апраўдваюць сваё назначэнне гераічнай барацьбой супраць нямецкіх акупантаў. Урад Беларускай ССР разам з
усім народам зробяць усё залежачае, каб беларускія нацыянальныя
фарміраванні, як састаўныя часткі нашай магутнай доблеснай Чырвонай Арміі, сваёй баяздольнасцю з гонарам апраўдалі б высокі давер
бацькі і друга беларускага народа таварыша Сталіна і нашай вялікай
Сацыялістычнай Бацькаўшчыны — СССР”. Далей таварыш Наталевіч
на некалькіх старонках апісвае гераічнае мінулае беларускага на-
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рода (Грунвальдскую бітву 1410 года, бітву пры Лясной са шведамі,
Айчынную вайну 1812 года, з нямецкімі і польскімі войскамі ў 1918 і
1920 гадах. Вядома, акцэнт тут робіцца такі, што беларусы змагаліся
толькі ў саюзе з брацкім рускім народам) і падсумоўвае: “Беларускі
народ мае слаўныя гістарычныя баявыя традыцыі, багацейшы вопыт сучаснай вайны. Гэтыя слаўныя гістарычныя баявыя традыцыі
ўпітаюць у сябе і будучыя беларускія нацыянальныя фарміраванні.
Гэта паслужыць залогам таго, што гэтыя фарміраванні будуць узорам воінскай дысцыпліны, непахіснай стойкасці, упорства і мужнасці
ў барацьбе з ворагам, за нашу сацыялістычную айчызну". Пасля дакладчык выказвае ўпэўненасць у тым, што многія падрыхтоўчыя мерапрыемствы можна пачаць ужо зараз: напрыклад, перакласці некаторыя “ўставы і настаўленні Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі на беларускую мову”, а таксама пачаць выкладаць ваенную справу ў школах і пашырыць удзел моладзі ў “масавым спорце”. "Пераўтварэнне
Наркамата Абароны і стварэнне вайсковых фарміраванняў Саюзных
Рэспублік, бясспрэчна, яшчэ больш павысіць абаронную магутнасць
СССР, гэта ўразуміць і папярэдзіць ворагаў нашай Радзімы ад легкадумных і жадных намераў нападаць на Савецкі Саюз”, — прамовіў
напрыканцы таварыш Наталевіч.
На тым жа пасяджэнні Вярхоўнага Савета выступіў з прамовай дэпутат і пісьменнік Міхась Лынькоў: “Праз нацыянальныя фарміраванні
мы зможам яшчэ больш арганізаваць патрыятычнае выхаванне нашых воінаў. Воін, ведаючы гісторыю свайго народа, ведаючы подзвігі
сваіх продкаў, ведаючы ўсе гераічныя старонкі свайго мінулага, — гэта
свядомы воін, гэта бясстрашны воін, бо ён ведае, што любы вораг
заўжды расплачваўся сваёй галавой за спробы паланіць нас, скарыстацца нашым дабром, нашымі здабыткамі. Ці ёсць жа ў нас кадры
для нацыянальных фарміраванняў? Беларусы ваююць на фронце,
беларусы ваююць у партызанскіх атрадах. Беларускі народ набыў за
гады Айчыннай вайны вялікі ваенны вопыт, выразна ... вызначыліся
яго баявыя звычаі і традыцыі. Такім чынам, ёсць у нас і багацейшы
вопыт, і традыцыі, ёсць і багатыя воінскія кадры”.
Пасля Міхася Лынькова слова было перададзена дэпутату
Дуброўскаму, які таксама выказаўся за неабходнасць стварэння Беларускай арміі: “Перамогі Чырвонай Арміі ствараюць умовы для адначасовых удараў па гітлераўскай арміі, як з усходу, так і з захаду,
і з поўдня. Блізкі дзень канчатковай перамогі, блізкі час вызвалення роднай Беларусі пры дапамозе вялікага савецкага народа, пры
актыўным удзеле і дапамозе беларускага народа, пры дапамозе нашых баявых беларускіх партызан /Апладысменты/. Прадстаўленне
права нашай Беларускай рэспубліцы фарміраваць свае вайсковыя
злучэнні яшчэ больш дазволіць узмацніць савецкі патрыятызм бела-
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рускага народа і ўзмоцніць абаронную моц нашай вялікай Радзімы. Я
прапаную ўнесены на разгляд Вярхоўнага Савета Закон аб вайсковых
фарміраваннях і аб стварэнні ў сувязі з гэтым Народнага Камісарыята
Абароны зацвердзіць”.
Тое ж самае казаў і таварыш Прохараў (“Таварышы дэпутаты! Закон аб стварэнні вайсковых фарміраванняў нацыянальных рэспублік
яшчэ больш узмоцніць магутнасць Чырвонай Арміі. Гэты закон накладвае вялікую адказнасць і адначасова ставіць ганаровыя задачы перад краінай. Несумненна, у нас павысіцца ўвага да ваеннай
справы, ваеннай адукацыі навучэнцаў і ўсяго насельніцтва. Беларуская рэспубліка мае трывалую аснову і ўсе магчымасці для стварэння сваіх вайсковых рэспубліканскіх фарміраванняў і створыць
усё, каб гэтыя фарміраванні свята захоўвалі вялікія традыцыі нашай
слаўнай гераічнай Чырвонай Арміі і памнажалі б ратнымі подзвігамі
славу і доблесць савецкай зброі”.), былі зачытаны рапарты і звароты
ад камандзіраў партызанскіх злучэнняў, а таксама выступалі іншыя
дэпутаты. Такім чынам, на сесіі Вярхоўнага Савета БССР Закон “Аб
утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыята Абароны” быў паспяхова прыняты.
На той жа самай сесіі Вярхоўны Савет прыняў і Закон “Аб утварэнні
саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыяту Замежных Спраў
БССР” — гэта значыць, Міністэрства замежных спраў у сучасным
разуменні. Але калі МЗС, хоць і па-свойму “лялечнае” ў Беларусі потым сапраўды стварылі, то Народны Камісарыят Абароны БССР так
і застаўся толькі на паперы. Асноўная загвоздка ў тым, што мы так і
не бачылі, каб гэты прыняты ў 1944 годзе закон потым адмянілі. Фактычна атрымліваецца, што яго проста не выканалі.
— А чаму?
— Магчыма, паглядзелі, што Беларусь і так стала заснавальніцай
ААН, галоўная мэта была выканана. Да таго ж, калі стварыць Беларускую армію, то трэба рабіць аналагічныя вайсковыя фарміраванні і ў
іншых савецкіх рэспубліках. Відаць, грамадства і кіраўніцтва не былі
гатовыя да гэтага і не хацелі сабе лішніх праблем.
Але тым не менш, мы бачым, што 24 сакавіка 1944 года Закон
“Аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага Камісарыята Абароны” быў прыняты, а значыць, Беларуская армія можа лічыць сваё
афіцыйнае стварэнне не з 1992 года, а з 1944-га. Так ці інакш, але я
лічу, што афармленне асобнага беларускага Народнага Камісарыята
Абароны і Народнага Камісарыята Замежных Спраў, як важных
атрыбутаў дзяржаўнасці, з'яўляецца цікавым і значным фактам, вартым увагі гісторыкаў, ды і проста шырокіх колаў грамадства.
— Беларуская армія так і не была створана. Сталін быў супраць?
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— Мы з Вячаславам Селяменевым, дырэктарам Нацыянальнага
архіва Беларусі і пры падтрымцы Уладзіміра Адамушкі, дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Мінюста, зрабілі на грамадскіх
пачатках запыты ў Расійскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай
гісторыі, у Федэральнае архіўнае агенцтва — там нічога не знайшлі
і напісалі адказ, што дакументаў з рэзалюцыяй Сталіна няма. Таму
дакументальных пацверджанняў таго, што на гэты конт вырашыў
Сталін, нам знайсці не ўдалося. Мы можам толькі меркаваць і будаваць здагадкі. Хоць сэнс развіваць гэты напрамак і працягнуць шукаць дакументы з рэзалюцыяй Сталіна ёсць... адзінае, што хацелася б яшчэ заручыцца фінансавай падтрымкай Міністэрства абароны
Рэспублікі Беларусь, бо мы пакуль шукаем гісторыю іх ведамства на
голым энтузіязме.
Перадрук зьдзейсьнены паводле наступнай публікацыі:
Неажыццёўлены праект, або Чаму Сталін не падпісаў дакумент аб
стварэнні Беларускай арміі ў 1942 годзе? Гутарка журналіста “Звязды” Паўла Бераснева з гісторыкам Уладзімірам Гуленкам // Звязда,
2010, 23 сьнежня, № 251; 24 сьнежня, № 252; 29 сьнежня, № 254;
2011, 4 студзеня, № 1; 5 студзеня, № 2.

Пад савецкай акупацыяй.
Беларуская кансьпірацыйная
арганізацыя “Група Незалежнасьць”
Зьмяшчаем перадрук успамінаў вядомага беларускага грамадзкага дзеяча Алеся Бяляцкага, прысьвечаныя кансьпірацыі 1980-х.
Ва ўмовах савецкай акупацыі ў Беларусі паўставалі і дзеялі ня толькі
культурніцкія суполкі, але і палітычныя. “Група Незалежнасьць” — адна
зь іх. Успаміны Бяляцкага ўпершыню былі апублікаваныя ў беларускім
часопісе “Асамблея”.*
Пачынаючы ад канца 1970-х гадоў у Беларусі пачалі паўставаць
культурна-асьветніцкія моладзевыя суполкі, якія займаліся адраджэньнем беларушчыны ў русыфікаванай за гады савецкай улады
рэспубліцы. Гэтыя “нефармальныя аб’яднаньні” можна лічыць пачаткам будучага грамадзка-палітычнага руху, які ў 1991 г. прывёў на*Бяляцкі А. Кансьпірацыя // Асамблея, 2004, № 6-7(10-11), б. 10-12.
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шую краіну да незалежнасьці. Малавядомы факт, што “нефармальны”
рух фактычна кіраваўся сябрамі беларускай кансьпірацыйнай партыі.
Зьбіраючыся на свае “міктараты” (чамусьці гэтак мы называлі нашыя сходкі, якія адбываліся адзін-два разы на месяц ці ў рабочай падсобцы на радыятарным заводзе, дзе тады грузчыкам працаваў Віктар
Івашкевіч, ці ў дзіцячым садку, дзе вартаваў нехта са знаёмых), мы
абгаворвалі пляны нашай легальнай і нелегальнай працы. Зь легальнай працай было ўсё зразумела — стварэньне культурніцкіх гуртоў, у
якія можна было б адкрыта прыцягваць моладзь, захопленую беларушчынай, альбо нават проста цікаўных людзей, людзей стомленых
брэжнеўскім сацыялізмам, каб там паступова іх апрацоўваць у нацыянальным кірунку. А вось наконт нелегальнай працы было шмат спрэчак
і меркаваньняў. Абмяркоўваліся розныя варыянты барацьбы з савецкай сыстэмай. Нават памятаю, як адзін з “міктаратаўцаў” прапаноўваў
валіць лініі высакавольтных перадачаў з тым, каб выразна паказаць,
што ў Беларусі існуе антысавецкі супраціў. Але гэтая прапанова была
адхіленая, бо перамагла думка, што эфэкт ад такой работы наўрад
ці працаваў бы на незалежную Беларусь. Трэба было ўздымаць народ, а чым ты яго ўздымеш апроч як словам? На гэтым і пагадзіліся.
Урэшце вялася гэтая работа і раней. Усю першую палову
васьмідзесятых дзясяткамі асобнікаў разыходзіліся ў Беларусі адфатаграфаваныя ў Вільні і ўклееныя ў савецкія кніжкі нумары “Калосься” (даваенны заходнебеларускі літаратурна-публіцыстычны
часопіс), “Студэнцкай Думкі”, “Шляху моладзі”, хрэстаматыі беларускай літаратуры, складзенай Ігнатам Дварчанінам і Максімам Гарэцкім,
кніжкі Натальлі Арсеньневай, Ларысы Геніюш, Ігната Абдзіраловіча,
гістарычныя артыкулы М. Прашковіча, працы М. Ермаловіча і г. д.
Мне дастаўся адзін з асобнікаў “Расейска-беларускага (крыўскага)
слоўніка” Вацлава Ластоўскага, які быў адтыражаваны на ксэраксе
(ці не ў Наваполацку?).
Для зручнейшай агітацыі вырашылі падрыхтаваць нейкую сваю
працу аб Беларусі і мы. Нам увесь час прыходзілася адказваць на адныя і тыя ж пытаньні, датычныя эканомікі (напрыклад, пра эканамічныя
магчымасьці існаваньня Беларусі як самастойнай дзяржавы), гісторыі
Беларусі, мовы, літаратуры і г. д. Напачатку 1985 году ў групе людзей былі падзеленыя тэмы. Мне дасталася тэма: “Рэлігія і Беларусь”.
Пасьля двух месяцаў пошукаў і працы ў бібліятэцы, свой разьдзел я
зрабіў, але, на жаль, агульная праца так і не была даведзеная да канца.
Прыкладна ў 1983-84 гг. былі падрыхтаваныя праграма і статут нашай кансьпірацыйнай суполкі, у якой за час існаваньня (я быў далучаны да яе ў 1982 годзе) было недзе каля 12 асобаў.
Суполка амбітна называла сябе партыяй і, мабыць, самае істотнае
ў гэтай сытуацыі — мы сапраўды лічылі сябе партыйцамі. Нашая дзей-
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насьць і адданасьць справе насамрэч рабілі нас такімі.
Што датычыцца праграмы, дык яна была дастаткова незалежніцкай
і праэўрапейскай, але, як на сёньняшні мой погляд, дык аж занадта сацыял-дэмакратычнай. Пад некаторымі тэзамі я б цяпер не
падпісаўся, а некаторыя і дагэтуль зьяўляюцца для мяне асноўнымі
ў маім грамадзкім жыцьці. Але трэба разумець час, калі стваралася праграма, і разглядаць яе найперш з пазыцыяў таго часу. І тады,
калі мала хто ўвогуле думаў, што з Савецкім Саюзам можа штосьці
зрабіцца, мы верылі ў незалежную і дэмакратычную Беларусь і бачылі
менавіта такім далейшы яе шлях.
Што ж да статуту, то ён быў амаль бездакорны. Адзінае пытаньне, якое, наколькі я памятаю, выклікала спрэчкі — гэта адказнасьць
за здраду. Бо мы ведалі, у якія гуляем гульні, і разумелі, што будзе,
калі нават пра нашыя памкненьні, ня кажучы ўжо пра нейкія дзеяньні,
даведаюцца гэбісты. Урэшце прынялі такую ляканічную фармулёўку:
“Адказнасьць: разгалошваньне таямніцаў караецца максымальна...”.
Але нам пашанцавала, бо так і не прыйшлося сутыкацца з гэтай праблемай і вырашаць яе.
Адвечная праблема існаваньня кансьпіратыўных суполак падчас
рэжымаў і дыктатураў: эфэктыўнасьць працы патрабуе павелічэньня
складу, а такое пашырэньне непазьбежна прыводзіць да “слабых зьвёнаў” і, у выніку, да правалаў. Наш статут, што акрэсьліваў
існаваньне правадзейных сябраў, якія былі цалкам пасьвечаныя ў
пляны і задумы арганізацыі, кандыдатаў, што знаходзіліся пад апекай аднаго з сябраў, і абавязковая праца ў культурніцкіх суполках,
дзе гуртаваліся ўсе далучаныя да беларушчыны, забясьпечвалі нам
уважлівы адбор у кандыдаты, а затым толькі частку зь іх — у правадзейныя сябры. Гэтае “сіта” адбору дазволіла нам праіснаваць ужо з
праграмай і статутам каля пяці гадоў.
У патыліцу нам дыхалі гэбісты. У іх, мне здаецца, было разуменьне, у якім асяродзьдзі прымаюцца палітычныя рашэньні разьвіцьця
беларускага моладзевага руху, але не было фактаў і доказаў, не
было дастатковых каналаў уцечкі інфармацыі, каб прыперці нас
да сьценкі. Толькі ўжо ў канцы 1987 году быў схоплены родны брат
Віктара Івашкевіча Яўген, які распаўсюджваў выдаваны намі падпольны часопіс “Бурачок”. Але, патрымаўшы яго некалькі гадзінаў, гэбісты
склалі пратакол, а пасьля Я. Івашкевіча адпусьцілі. Ужо надыйшлі
іншыя часы...
Статут і праграма, раздрукаваныя на папяроснай паперы, былі
раздадзеныя кожнаму сябру партыі. Назва статуту была замаскаваная такім чынам: “Статут славацкага аб’яднаньня “Млада Фронта”,
але ў праграме размова канкрэтна вялася ўжо пра Беларусь. Пісалі
статут і праграму, наколькі я памятаю, Вінцук Вячорка і Алесь Суша.
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Свой асобнік я захоўваў у асьпіранцкім інтэрнаце, які знаходзіўся
па вуліцы Акадэмічнай, 3. Прыклеіў яго з падыспаду шпалеры, а затым акуратна падклеіў да сьцяны і саму шпалеру. Пазьней перахоўваў
яшчэ дзесьці, пакуль ён канчаткова ня зьнік. Цяпер маю толькі
ксэракопію з арыгіналу, які захаваўся ў Алеся Сушы.
СТАТУТ СЛАВАЦКАГА АБ’ЯДНАНЬНЯ
“МЛАДА ФРОНТА” (1929 ГОД)
1. Сябрамі “Фронты” могуць быць асобы старэй за 18 год, славакі,
якія стала жывуць на тэр[ыторыі] Славаччыны, прызнаюць праграму
“М.Ф.”, займаюць актыўную нац[ыянальна]-грамадзкую пазіцыю, дзеюць у складзе зборкі, плоцяць складкі і паўсюдна на тэр[ыторыі] Славаччыны карыстаюцца славацкаю мовай.
Належаць да кандыдатаў у “М.Ф.” могуць асобы старэй за 18 год.
Патрабаваньні гэткія ж, як да правадзейных сяброў, але дзеюць самастойна ў кантакце з адным з сяброў. Кандыдацкі тэрмін чатыры месяцы. Калі кандыдат праявіў сябе станоўча, пасьля працэдуры прыёму ён становіцца правадзейным сябрам.
2. Сябры “М.Ф.” абавязаныя: падпарадкаваць усё жыцьцё дасягненьню канцовых мэтаў “М.Ф.”; браць удзел у зборках (або пасылаць
дэлегатаў ад мяйсцовай суполкі); выконваць загады радных органаў;
плаціць складкі: пры заробку да 20 крон — 50 гелераў, больш як 20
— крону; працаваць у адной са славацкіх культурных устаноў ці суполак і ўтвараць там палітычнае ядро, ажыцьцяўляючы фактычнае
кіраўніцтва (вызваляцца ад гэтага абавязку сябры могуць толькі паводле рашэньня раднага органа); захоўваць належную таямніцу ўва
ўсім, што датычыць нутранога жыцьця “М.Ф.”.
3. “М.Ф.” — дэмакратычная ўстанова, таму справы яе вядуць усе
сябры на роўных пачатках. Усе бяруць удзел у абмеркаваньнях і адкрытых галасаваньнях.
4. Адказнасьць: разгалошаньне таямніцаў караецца максімальна;
невыкананьне загадаў і плянавых даручэньняў вядзе да кары ад 5
кронаў і вышэй; дзеяньні, што кампрамітуюць асобу і славацкі рух у
вачох грамадзтва караюцца матар’яльна.
5. Зборкі правадзейных сяброў адбываюцца раз на месяц. Яны
вызначаюць плян дзейнасьці да наступнае зборкі. Зборка на 3 месяцы прызначае каардынатара. Ім можа быць чалавек з ня менш як
трохгадовым стажам. Ён вырашае бягучыя пытаньні на пэрыяд паміж
зборкамі, арганізуе і вядзе зборкі. Прызначае дзень і час наступнае
зборкі і адказнага за падрыхтоўку мейсца.
Рашэньні прымаюцца звычайнаю большасьцяй галасоў і пасьля
прыняцьця набываюць моц закону для сяброў. У разе патрэбы галасуюць паўторна. Зборкі правамоцныя, калі ёсьць (прадстаўлена) 2/3

165

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС
сяброў.
Правадзейныя сябры разам з кандыдатамі арганізуюць дзейнасьць
разнастайных славацкіх арганізацыяў і кіруюць ёю беспасярэдне ці
пасродкавана. Стратэгічныя пытаньні дзейнасьці такіх арганізацыяў
разглядаюцца на зборках “М.Ф.”.
Кандыдатаў спраўджаюць у іхняй працы ў такіх арганізацыях
або ў выкананьні разавых даручэньняў. Асобы, залічаныя ў кандыдаты на падставе рэкамэндацыі прав[адзейны] сябра, знаёмяцца з
праграмовымі мэтамі “М.Ф.”. Рэкамэндавальнікі нясуць пэрсанальную
адказнасьць за рэкамэндаваных і апякуюцца імі.
[ПРАГРАМА БЕЛАРУСКАЙ КАНСЬПІРАЦЫЙНАЙ
АРГАНІЗАЦЫІ “ГРУПА НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ”]
БЕЛАРУСЬ — ДЛЯ БЕЛАРУСАЎ!
Партыя кіруецца адным нязьменным інтарэсам дабра
Бацькаўшчыны. П. мае за ідэал суладнае разьвіцьцё як грамадзтва,
так і адзінкі. Перадумова суладнага разьвіцьця краіны, грамадзтва,
суполкі, сям’і, асобы — самабытнасьць, адрознасьць ад іншых. Гэтая перадумова рэалізуецца пры поўным ажыцьцяўленьні прынцыпу незалежнасьці Бацькаўшчыны. П. мае на мэце чым найпаўнейшае
ажыцьцяўленьне прынцыпу незалежнасьці:
— палітычнай, эканамічнае і культурнае незалежнасьці краіны
Беларусі ад іншых краінаў у яе этнаграфічных межах;
— незалежнасьці працоўных калектываў і ўсіх іншых суполак ад
усялякага змусу, як гарантыі самастойнага выбару мэтаў і характару дзейнасьці;
— незалежнасьці адзінкі, недатыкальнай і непадпарадкаванае,
як пачатку яе сьвядомае актыўнасьці і перадумовы еднасьці народу.
УЛАДУ — НАРОДУ!
Сьвядомы выбар беларускім народам свае долі — сьвятыня і закон
для П. Перадумова сьвядомага выбару — дэмакратычны, справядлівы
і разумны дзяржаўны і грамадзкі лад. Дзеля гэтага П. выступае супраць
усіх ладаў і ўрадаў, накінутых Бацькаўшчыне чужымі рукамі, бо яны
арганічна ня могуць кіравацца сапраўднымі інтарэсамі Беларусі. П. мае
на мэце стварэньне Незалежнага ураду працоўных беларусаў — Нацыянальнага Сойму і органаў мясцовага самакіраваньня — Соймікаў
(Радаў). Поўнае і дэмакратычнае прадстаўніцтва ўсяго беларускага
народу ў Нацыянальным Сойме і Сойміках гарантуецца:
— свабодай дзейнасьці партыяў, прафсаюзаў, палітычных і
эканамічных суполак і ўсіх іншых беларускіх арганізацыяў;
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— свабодай слова, друку, сходаў, мітынгаў, страйкаў, маніфэстацыяў.
П. улічвае патрэбу дзяржаўнае забароны арганізацыяў, якія маюць на мэце гвалтоўнае скасаваньне Незалежнага ўраду працоўных
беларусаў. П. выступае за забарону прапаганды вайны.
ЗАВОДЫ — РАБОЧЫМ! ЗЯМЛЮ — СЯЛЯНАМ!
Перадумова шпаркага разьвіцьця народнай гаспадаркі Беларусі
— дэмакратычная сацыялістычная эканоміка.
У прамысловасьці П. мае на мэце перадачу ўсіх сродкаў
вытворчасьці ва ўласнасьць працоўных калектываў:
— кожны працоўны калектыў ёсьць поўны гаспадар прадпрыемства;
— кожны працоўны калектыў кіруе прадпрыемствам праз выбарную рабочую раду;
— усе рабочыя рады вольныя самастойна вызначаць характар і асартымэнт прадукцыі прадпрыемства, выбіраць партнёраў па
каапэрацыі ў краіне і за мяжой, разьмяркоўваць прыбытак, наймаць
і звальняць адміністрацыю і г.д.;
— заробак работніка цалкам залежыць ад прыбытку прадпрыемства;
— эксплуатацыя забаронена, сацыяльныя інтарэсы работнікаў бароняць незалежныя прафсаюзы;
— прадпрыемства выплочвае дзяржаве прагрэсіўны падатак.
П. улічвае дзяржаўную патрэбу кіраваньня прамысловасьцю праз галіновае плянаваньне, сістэму крэдытаў, верхні і ніжні
бар’еры цэн (дзеля частковага абмежаваньня канкурэнцыі), дапамогу беспрацоўным.
У сельскай гаспадарцы П. мае на мэце перадачу зямлі ва
ўласнасьць тым, хто яе абрабляе:
— кожны селянін можа высяляцца з вёскі на хутар і весьці самастойную гаспадарку;
— усе сяляне могуць аб’ядноўвацца ў новыя каапэратывы ці заставацца рабочымі ў буйных калектыўных гаспадарках, выбіраючы дзеля кіраўніцтва рабочую раду на ўзор прамысловых прадпрыемстваў;
— эксплуатацыя забаронена.
П. улічвае патрэбу дзяржаўнага рэгуляваньня продажу зямлі.
ДА НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ — ПРАЗ ДЭМАКРАТЫЮ!
П. змагаецца за дэмакратычныя зьмены ў краінах, да якіх цяпер
належыць Беларусь. П. лучыцца зь іншымі дэмакратычнымі сіламі
Беларусі, стварае і ўзначальвае адзіны фронт. П. аддае перавагу
мірнаму шляху здабыцьця незалежнасьці.
Гарантыя захаваньня здабытае незалежнасьці — дэмакратычная
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і незалежная ад звышдзяржаваў адзіная Эўропа.
НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ НЯ ЁСЬЦЬ ІЗАЛЯВАНАСЬЦЬ!
У СССР Беларусь адгароджана штучнай “жалезнай завесай” ад
заходніх партнёраў. Толькі незалежнасьць дазволіць ёй наладзіць
узаемавыгодныя кантакты з усімі краінамі на роўнапраўнай аснове.
Існаваньне ЕЭС і СЭУ, інтэграцыяў унутры гэтых супольнасьцяў,
разьвіцьцё эканамічных кантактаў паміж імі стварае падмурак
эўрапейскаму аб’яднаньню. Гэтаму ж спрыяюць нацыяналізацыя
прамысловасьці і каапэрацыя сельскай гаспадаркі ў Зах.Эўропе і дэмакратызацыя палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага бакоў жыцьця ва Усх.Эўропе. Па-рознаму, але ўсе эўрапейскія краіны кіруюцца
да дэмакратычнага сацыялізму.
Краіны ЕЭС падтрымліваюць саюзніцкія адносіны з ЗША зважаюча
на “савецкую” пагрозу. Нэйтральныя эўрапейскія краіны не ўваходзяць
у ЕЭС з боязі быць уцягнутымі ў канфлікт паміж СССР і ЗША. Краіны
Варшаўскае дамоўленасьці у саюзе з СССР утрымліваюць савецкія
войскі.
Дэмакратычная рэвалюцыя ў СССР і ад[з]ьдзяленьне ад яго
эўрапейскіх рэспублік скасуюць галоўныя перашкоды на шляху стварэньня Адзінай Сацыял-Дэмакратычнай Эўропы.
Узаемаадносіны паміж краінамі Адзінае Эўропы могуць быць наладжаны на ўзор цяперашніх структур СЭУ і ЕЭС.*

* СЭУ — “Савет эканамічнай узаемадапамогі” (краіны тагачаснага
сацыялістычнага лягеру), ЕЭС — “Еўрапейская эканамічная супольнасьць”. —
Заўвага Алеся Бяляцкага.
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Сяргей Яноўскі (1925 — 2010)
15 сьнежня 2010 году ў Менску памёр Сяргей Яноўскі, актыўны ўдзельнік
паваеннага беларускага моладзевага
антысталінскага падпольля.
Ён паходзіў зь в. Залесьсе на Вялейшчыне. Ягоны дзед Тамаш Яноўскі
браў удзел у вызвольным паўстаньні
Каліноўскага, загінуў у траўні 1863-га ў
баю з расейскімі карнікамі. Падчас нямецкай акупацыі Сяргей Яноўскі таксама пайшоў у лес — партызаніў
супраць немцаў. Калі прыйшлі бальшавікі, пайшоў працаваць у школу ў Ільлянскім раёне. Неўзабаве далучыўся да кансьпірацыйнага
“Цэнтру Беларускага вызваленчага руху”, якім кіраваў настаўнік са
Слонімшчыны Васіль Супрун. Яноўскі быў прызначаны кіраўніком
антысталінскага падпольля ў Маладэчанскай вобласьці. У жніўні 1947га яго арыштавалі. Сяргей Яноўскі быў асуджаны на 10 гадоў зьняволеньня. На волю выйшаў у 1954 годзе, праз тры гады вярнуўся ў
Беларусь, жыў у Менску. У 1991-м падаваў на рэабілітацыю, але яму
было адмоўлена.
Сяргея Яноўскага пахавалі на могілках у Калодзішчах пад Менскам.
У гэтым нумары друкуюцца ўспаміны Сяргея Яноўскага.
Нэкралёгі на яго сьмерць:
15 снежня пайшоў з жыцця Сяргей Пятровіч Яноўскі... // 2010, 17
сьнежня;
http://oliva-s.livejournal.com/7774.html
Памёр удзельнік беларускага патрыятычнага падпольля Сяргей
Яноўскі // Радыё Свабода, 2010, 18 сьнежня; http://www.svaboda.org/
content/article/2252226.html

Уладзімер Набагез (1919 — 2011)
У ЗША сёлета на 92-м годзе жыцьця памёр беларускі грамадзкі
дзеяч, лекар Уладзімер Набагез.
Ён паходзіў зь в. Сялец на Наваградчыне. Вучыўся ў беларускай
гімназіі ў Наваградку, а пасьля яе закрыцьця ў 1934 г. — у польскай
гімназіі імя Адама Міцкевіча. Там пасябраваў з Барысам Рагулям,
Язэпам Сажычам, Усеваладам Родзькам. У 1939 годзе быў прызва-
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ны ў польскае войска, патрапіў у нямецкі
палон. Вызваліўся летам 1941-га, працаваў
у беларускіх камітэтах у Кёнігзбергу і Данцыгу. Пасьля вайны скончыў Лювенскі
ўнівэрсытэт, стаў доктарам мэдыцыны.
Працаваў у Бельгіі, а ў 1956-м выехаў у
ЗША. Удзельнічаў у дзейнасьці беларускіх
эміграцыйных арганізацый, быў сябрам
Рады БНР.
Уладзімер Набагез быў апошнім з жывых
сябраў Цэнтральнага камітэту Беларускай
Незалежніцкай Партыі (Замежны сэктар). У
БНП у 1944-м яго прыняў старшыня партыі
Ўсевалад Родзька. Аднак актыўнасьці ў партыйнай дзейнасьці ён не праявіў, нават калі
ў 1946-м патрапіў у сябры ЦК.
Нэкралёг на яго сьмерць: “Нічога надзвычайнага не рабіў — папросту ўмеў прыстасавацца да цяжкіх умоваў” // Наша ніва,
2011, 2 лютага; http://nn.by/?c=ar&i=49871

Партрэт Уладзімера
Набагеза, выкананы
Анатолем Крывенкам
у 1996 г. Захоўваецца
ў С т а р а д а р ожс к і м
мастацкім музэі.

Павал Урбан (1924 — 2011)
У пачатку лютага 2011 году ў Мюнхене на 87-м годзе жыцьця памёр
беларускі эміграцыйны дзеяч, гісторык
Павал Урбан.
Ён паходзіў з Лепельшчыны. Падчас нямецкай акупацыі далучыўся
да беларускага вайсковага руху, у
1944-м выехаў у Нямеччыну. Па вайне
скончыў Лювенскі ўнівэрсытэт як кандыдат гістарычных навук. Працаваў у
Інстытуце вывучэньня СССР, у беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Адначасова браў удзел у падтрыманьні беларускага нацыянальнага Супраціву на Бацькаўшчыне, пра што ўспамінаў не публікаваў.
На Бацькаўшчыне П. Урбан вядомы як аўтар кнігі “У сьвятле
гістарычных фактаў” (1972), у якой ён палемізаваў з сумнавядомым
прафэсарам Л. Абэцэдарскім з савецкай Беларусі. У 2001 і 2003 га-
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дах у Беларусі выйшлі два выданьні манаграфіі Урбана “Старажытныя ліцьвіны: Мова. Паходжаньне. Этнічная прыналежнасьць”.
Нэкралёг на яго сьмерць: Памёр беларускі эміграцыйны гісторык
Павал Урбан // Радыё Свабода, 2011, 2 лютага; http://www.svaboda.
org/content/article/2295722.html

Барыс Данілюк (1923 — 2011)
28 студзеня ў ЗША памёр беларускі
грамадзкі і рэлігійны дзеяч Барыс
Данілюк.
Ён паходзіў зь в. Старыя
Д зевятк авічы на Сл онімшчыне.
Яго бацька, Хведар Данілюк, быў
удзельнік ам Слуцк ага Збройнага чыну 1920 году, а пасьля стаў
праваслаўным сьвятаром. Выхаваны ў сям’і беларускім патрыётам, Барыс Данілюк у гады Другой сусьветнай вайны далучыўся да беларускага нацыянальнага руху, працаваў
у Слоніме. Ад 1944-га — на Захадзе, спачатку ў Нямеччыне, пасьля — у ЗША. Доўгі час уваходзіў у Раду і Кансысторыю Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы, рэдагаваў бюлетэнь
“Царкоўны пасланец”.
Барыса Данілюка пахавалі 1 лютага на беларускіх могілках у Іст
Брансвіку.
Нядаўна былі апублікаваныя ўспаміны Б. Данілюка. Гл.: Данілюк
Б. Успаміны // Запісы [Беларускага інстытута навукі й мастацтва] (New
York — Miensk), 2010, б. 413-455. У гэтым нумары “БР” упершыню друкуюцца ўспаміны Б. Данілюка пра арганізацыю ў 1943 годзе ў Слоніме
48-га беларускага батальёну.
Нэкралёгі на яго сьмерць: Сьветлай памяці Барыс Данілюк
// 2011, 31 студзеня, http://www.belapc.org/naviny---galounaa/
svetlajpamacibarysdaniluk
У ЗША памёр грамадскі дзеяч Барыс Данілюк // Наша ніва, 2011,
1 лютага; http://nn.by/?c=ar&i=49836
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Памёр адзін з заснавальнікаў
Беларускага згуртаваньня вайскоўцаў
падпалкоўнік Мікалай Бірукоў
У пачатку красавіка 2011
году памёр падпалкоўнік запасу Мікалай Бірукоў, адзін з
заснавальнікаў БЗВ. Зьмяшчаем некралёг, дасланы яго
сябрамі і паплечнікамі.
“З глыбокім смуткам паведамляем, што на 55-м годзе
жыцьця пасьля працяглай хваробы памёр падпалкоўнік запасу кандыдат тэхнічных навук
Мікалай БІРУКОЎ.
Старшы выкладчык Мінскага
вышэйшага інжынернага
зенітна-ракетнага вучылішча
Мікалай Бірукоў (на пярэднім
Мікалай Мікалаевіч Бірукоў
пляне трэці зьлева) прымае
быў у ліку тых афіцэраў, якія
прысягу на вернасьць Беларусі.
ў 1980-х гадах далучыліся да
Менск, плошча Незалежнасьці, 8
руху за дзяржаўную незалежверасьня 1992 году.
насьць Беларусі. Ён быў адным з заснавальнікаў і актыўных сябраў Беларускага згуртаваньня
вайскоўцаў — грамадзкай арганізацыі, якая выступала за стварэньне самастойнага беларускага войска.
8 верасьня 1992 году — у Дзень вайсковай славы — Мікалай
Бірукоў быў у ліку вайскоўцаў, якія першымі прысягнулі на вернасьць
Беларусі.
З пачатку 1990-х гадоў Мікалай Бірукоў далучыўся да беларускага сацыял-дэмакратычнага руху, стаў сябрам Беларускай сацыялдэмакратычнай Грамады. Быў міжнародным сакратаром Беларускай
сацыял-дэмакратычнай партыі (Народнай Грамады).
За сваю патрыятычную дзейнасьць Мікалай Бірукоў зьведаў
рэпрэсіі з боку генэралітэту, вымушаны быў пакінуць вайсковую службу.
Выказваем глыбокае спачуваньне родным і блізкім Мікалая
Мікалаевіча, усім яго сябрам.
У нашай памяці Мікалай Бірукоў назаўсёды застанецца надзейным і шчырым таварышам, які да канца свайго жыцьця захаваў вернасьць Бацькаўшчыне і ідэалам дэмакратыі.
Уладзімір Барадач, Леанід Дзейка, Анатоль Гурыновіч, Валерый
Костка, Віталь Малашка, Анатоль Сідарэвіч, Алесь Станкевіч, Мікалай
Статкевіч, Станіслаў Суднік, Алег Трусаў, Сяргей Чыслаў”.
Сьветлая памяць!
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У ЗША рассакрэцілі дакумэнты аб
дзейнасьці за “жалезнай заслонай”
арганізацыі Міколы Лебедзя
Нацыянальны архіў ЗША напрыканцы 2010 году накіраваў у Кангрэс даклад пра нацысцкіх вайсковых злачынцаў і іх паваенныя лёсы,
напісаны паводле рассакрэчаных матэрыялаў амэрыканскай выведкі.
Як паведамляе маскоўская газэта “Совершенно секретно”*, у
лік рассакрэчаных патрапілі дакумэнты пра дзейнасьць на Захадзе
ўкраінскага нацыяналіста Міколы Лебедзя.
Мікола Лебедзь (1909 — 1998) — адзін з кіраўнікоў Арганізацыі
ўкраінскіх нацыяналістаў, сакратар замежных спраў Украінскай
Галоўнай Вызвольнай Рады, заснавальнік Службы бясьпекі АУН. Ён
кіраваў АУН(б) пасьля арышту немцамі ў 1941 годзе Бандэры. У 1943
г. сыйшоў з кіраўніцтва, стаў “рэферэнтам зьнешніх сувязяў”. У 1944-м
выехаў на Захад.
На эміграцыі кіраваў групоўкай АУНаўцаў, апазыцыйнай Бандэры. Некалькі гадоў таму мы пісалі пра архіў Лебедзя, які ўкраінскія
гісторыкі адшукалі ў ЗША і вярнулі на Бацькаўшчыну.**
Рассакрэчаныя архіўныя дакумэнты сьведчаць, што эмігранцкая
арганізацыя Лебедзя лічылася заходнімі службамі больш сур'ёзнай,
чым структура Бандэры. Прынамсі, пра апошнюю гаварылі, што
“яна абсалютна не абаронена ад савецкай інфільтрацыі” (сапраўды,
савецкія спецслужбы здолелі ўкараніць нямала сваіх агентаў у замежную структуру АУН С. Бандэры, і толькі частка іх была выяўленая і
абясшкоджаная СБ АУН). А вось пра арганізацыю Лебедзя было супрацьлеглае меркаваньне. У рассакрэчаных дакумэнтах няма згадак
пра правалы амэрыканскай выведкі за “жалезнай заслонай”, прычынай якіх сталі людзі М. Лебедзя.
Паводле амэрыканскага гісторыка Нормана Гоўды, арганізацыя,
створаная Лебедзем для ЦРУ, “працягвала працу аж да 1991 году,
калі Ўкраіна стала незалежнай дзяржавай”. Гэты выпадак называецца ўнікальным. З аднаго боку М. Лебедзь быў “абсалютна надзейны”, зь іншага — “ён пастаўляў інфармацыю ва Ўкраіну і атрымліваў
інфармацыю адтуль на працягу ўсяго свайго знаходжаньня ў Злучаных Штатах”.
Абнародаваньне матэрыялаў пра ўкраінскую арганізацыю М.
Лебедзя дае спадзяваньне, што дачакаемся рассакрэчваньня і
дакумэнтаў пра аналагічную беларускую арганізацыю, якой кіраваў
М. Вітушка.
*Абаринов В. Тень Гитлера // Совершенно секретно, 2011, № 2, люты, б. 30-31.
**Ва Ўкраіну вярнуўся архіў Міколы Лебедзя // Беларускі Рэзыстанс, 2007, №
1(4), б. 177-179.
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Ці былі беларускія аддзелы ў
арміі Аўстра-Вугоршчыны?
Выпадкова натрапіў на згадку пра “беларускія палкі” ў складзе
ўзброеных сілаў Аўстра-Вугоршчыны ў канцы XIX — у пачатку ХХ
стагодзьдзяў. Раней нідзе такой інфармацыі не сустракаў. Ці не памылка? Ці не русінаў зблыталі з беларусамі? Але ж у сьпісе згадваюцца і русінскія палкі…
Магчыма, хтосьці з чытачоў “БР” здолее даць кампетэнтны камэнтар. Ад сябе толькі адзначу, што патэнцыйнымі ўдзельнікамі беларускай фармацыі (фармацый) маглі быць палітэмігранты, якія ўцякалі
зь Беларусі, акупаванай расейскай імпэрыяй.
Васіль Сушко
ЦЫТАТА:
“ Уз б р о е н ы я с і л ы
Аўстра-Вугоршчыны
складаліся з трох
асобных армій:
“Ландвера”, куды
прызываліся этнічныя
немцы і ўраджэнцы
А ў с т р ы і , “ Га н вед а ” ,
дзе служылі вугорцы,
і “Імпэрскай Арміі”…
Палкі “Імпэрскай Арміі”
фармаваліся паводле
нацыянальнага прынцыпу: былі тут чэшскія,
сербска-харвацкія,
русінскія, славацкія, славенскія, басьнійскія, украінскія, беларускія,
польскія і нават два рускіх палкі. Агулам у войсках Аўстра-Вугоршчыны
служылі 48 адсоткаў славянаў, прычым ня толькі ніжэйшых рангаў,
але і афіцэраў”.
Ярхо В. Полковник Редль и русская пианистка. Тайная война австрийской и российской спецслужб стала прелюдией к масштабному
столкновению России и Австро-Венгрии на полях сражений Первой
мировой // Совершенно секретно(Масква), 2006, № 1 (200), студзень;
http://sovsekretno.ru/magazines/article/1480
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Пра “беларускага палітыка”
Мамоньку, які зьехаў
у Паўднёвую Амэрыку
Ужо з дзесятак гадоў спрабую разгадаць загадкавую інфармацыю,
якую ў лістападзе 1938 году надрукаваў беларускі уніяцкі часопіс “Злучэньне”, што выдаваўся лацінкай у Варшаве. Ніжэй цалкам зьмяшаю
яе тэкст:
“Мамонько пратэстанскім місіянерам. Беларускі палітык, што
пражываў у Гданьску, у апошнім часе скончыў навукі пратэстанскае
тэалёгіі ды ад’ехаў да Паўдзённае Амэрыкі, дзе мае працаваць сярод эмігрантаў беларусаў
як пратэстанскі місіянэр.
Добра было-б папярэдзіць
нашых знаёмых, каб такіх
прапаведнікаў-палітыканаў
ня слухалі, каб не даліся
адвясьці ад Праўдзівае Хрыстовае Царквы”.*
Справа ў тым, што беларускі
палітык з прозьвішчам Мамонька быў адзін — Язэп
Аляксеевіч Мамонька (1889
— 1937), вядомы дзеяч Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Чалавек энергічны і
вынаходлівы. У 1921 г. ён уцёк за мяжу з высылкі ў Казані, але ў 1928-м
вярнуўся ў СССР і быў адразу ж арыштаваны. Паводле афіцыйнай
версіі, Мамонька быў расстраляны 10 верасьня 1937-га на тэрыторыі
цяперашняй Архангельскай вобласьці Расеі. Таму ў Гданьску (Данцыгу) ў 1938-м ён ніяк ня мог зьявіцца…
Пра іншага палітыка Мамоньку абсалютна нічога невядома. Дык
можа рэдактар “Злучэньня” а. Антон Неманцэвіч ці нехта зь яго
карэспандэнтаў памыліўся і прозьвішча дзеяча было іншае? У любым
разе цікава, што за беларускі палітык зьнік з Данцыга і зьехаў за акіян.
В. С.

*Злучэньне, 1938, № 11, лістапад, б. 15.
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У Бельску-Падляшскім беларускія
гімназісты выйшлі на вуліцы з
бела-чырвона-белымі сьцягамі
Дзень Волі адзначаецца беларускімі патрыётамі ня толькі
на Бацькаўшчыне, але і ў дзесятках краінах сьвету. З сёлетніх
справаздачаў пра сьвяткаваньні нас найбольш закранула імпрэза ў
Бельску-Падляшскім, актыўнымі ўдзельнікамі якой былі беларускія
юнакі і юначкі. Працытуем яе:
“Вучні трэціх класаў Бельскага белліцэя самі пашылі белчырвона-белыя сцягі і ў дзень 25 Сакавіка хадзілі з імі па бельскіх
вуліцах з воклічам “Жыве Беларусь!”, уцягваючы ў святкаванне таксама жыхароў Бельска. Над уваходам у школьны будынак луналі
бел-чырвона-белыя сцягі, а ўсярэдзіне былі расклеены плакаты са
святочнымі матывамі, прымеркаванымі да 25 Сакавіка.
— Некаторыя людзі спыняліся і здзіўляліся, што мы на вуліцы
выгуквалі лозунг “Жыве Беларусь!”, — сказаў белліцэіст, які выйшаў
у горад з беларускім гістарычным сцягам” (Мароз А. Ушанавалі незалежную Беларусь // Ніва (Беласток), 2011, 3 красавіка, № 14).

Пад Варшавай адбылася
страйкбольная гульня, прысьвечаная
памяці беларускага партызанскага
камандзіра Якуба Харэўскага-Новіка
Страйкбольная гульня, прысьвечаная памяці беларуск ага партызанск ага
камандзіра Якуба ХарэўскагаНовіка (1900 — 1968), прайшла 9 красавік а пад Варшавай. Яна была арганізаваная
ініцыятывай “Беларуская Нацыянальная Памяць”. Нагадаем, раней адбываліся страйкбольныя гульні, прысьвечаныя
дэсантніку з-за “жалезнай заслоны” Янку Філістовічу і жаўнерам Беларускай Краёвай Абароны.
Сёлетняя гульня была прымеркаваная да ўгодкаў гібелі ў Бразіліі
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атамана Якуба Харэўскага-Новіка і яго ад’ютанта Кастуна Гука.
Арганізатары падкрэсліваюць, што падобныя мерапрыемствы дапамагаюць зьберагаць памяць пра змагароў за незалежнасьць Беларусі
і спрыяюць патрыятычнаму выхаваньню моладзі.

У Слоніме згадалі пра
кіраўніка “Чайкі”
Памяць слонімск ага паэта і
краязнаўца Васіля Супруна (1926 —
2007) ушанавалі сябры мясцовых дэмакратычных арганізацый 10 сакавіка сёлета. Яны ўсклалі кветкі на магілу, згадалі
яго добрымі словамі. Таксама ў Слоніме
ў прыватным памяшканьні прайшла вечарына памяці знакамітага земляка.
Нагадаем, настаўнік Васіль Супрун у
1946-1947 гг. ачольваў кансьпірацыйную маладзёжную арганізацыю
“Чайка”, а таксама каардынацыйны ворган асобных патрыятычных
групаў — “Цэнтар беларускага вызваленчага руху”. Арыштаваны, ён
вытрымаў цяжкія допыты і катаваньні, а пасьля — нявольніцкую працу за калючым дротам.

Новы фільм пра
Слуцкае паўстаньне
У сакавіку ў праграме “Зваротны адлік” тэлеканала ОНТ* зьявіўся
новы дакумэнтальны фільм пра Слуцкае паўстаньне 1920 году. Яго
аўтары цікава падалі інфармацыю ды рэканструявалі падзеі. Было б
дзіўным, каб гаворка ішла пра “гераічны, патрыятычны чын случчакоў”,
аднак сёньня вельмі важная хаця б нейтральная падача інфармацыі.

*Тэлеканал ОНТ. 2011, 14 сакавіка, 18.20-18.55. “Обратный отсчет”. “40
дней крестьянской республікі. Фильм 1-й”; 21 сакавіка, 18.20-18.55. “40 дней
крестьянской республікі. Фильм 2-й”. Аўтар сцэнару — Ганна Самусевіч,
галоўны рэжысёр — Алег Чацьверыкаў

177

БЕЛАРУСКІ РЭЗЫСТАНС

ВАК не зацьвердзіў дысертацыю па
гісторыі Мінскага гета
У студзені сёлета прэзідыум Вышэйшай атэстацыйнай камісіі не
зацьвердзіў дысертацыю Сяргея Тукалы па гісторыі Мінскага гета. Паводле вядучага ў нашай краіне дасьледчыка па гісторыі Халакосту
прафесара Эмануіла Іофе, адбылося гэта праз аб’ектыўнасць працы.
Тукала непрадузята паказвае гісторыю Мінскага гета, у тым ліку яго
кіраўніцтва — яўрэйскага камітэта (юдэнрата). “Яго члены, прызначаныя акупантамі, зьяўляліся калябарацыяністамі, паколькі вымушаны
былі выконваць загады нацыстаў. Разам з тым многія зь іх, у тым ліку
два першыя старшыні юдэнрата — Ільля Мушкін і Мошэ Іофе, а таксама кіраўнік яўрэйскай паліцыі Зяма Серабранскі, былі зьвязаныя
з падпольлем гета, удзельнічалі ў антыфашысцкім супраціўленьні і
былі пакараныя сьмерцю гітлераўцамі. Аднак кіраўніцтва ВАК не прымае такую трактоўку мінулага Мінскага гета і лічыць, што дысертацыя
павінна адлюстроўваць толькі калябарацыянізм у дзейнасьці юдэнрата", — цытуе словы Іофе БелаПАН.

У Трасьцянцы на месцы забойства
нацыстамі ксяндза Вінцэнта
Гадлеўскага асьвяцілі памятны крыж
Асьвячэньне ў Трасьцянцы пад Менскам памятнага крыжа на месцы забойства ідэоляга беларускага антынацысцкага Супраціву ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага
(1888 — 1942) адбылося 24 сьнежня 2010
году. Памятны знак уяўляе сабой у сем
разоў павялічаную копію шасьціканцовага
крыжа Еўфрасіньні Полацкай. Драўляны
крыж вышынёй 3,5 метра зроблены з сасновага брусу, пафарбаваны спецыяльным рэчывам супраць гніеньня. На крыжы усталяваныя мэмарыяльныя шыльды з дубу і металу. На адной зь іх тэкст:
“Святому пакутніку Беларусі кс. Вінцэнту
Гадлеўскаму ад клуба "Спадчына”. У цэнтры крыжа знаходзіцца выразаная з дубу
выява іконы Маці Божай Вострабрамскай.
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“Мы зрабілі ўсё, каб памятны знак не маглі зьнявечыць вандалы", — адзначыў у інтэрвію БелаПАН старшыня Менскага гарадзкога культурна-асьветніцкага клуба "Спадчына" Анатоль Белы.
25 сьнежня 2010 году ў Трасьцянцы ўшанавалі памяць ксяндза
Вінцэнта Гадлеўскага сябры руху салідарнасьці “Разам”. Яны ўсклалі
кветкі да мэмарыяльнага крыжа, запалілі сьвечкі і прачыталі малітву.
Сярод прысутных быў беларускі дысідэнт Сяргей Ханжанкоў (на здымку ў цэнтры).

У Горадні на выставе быў
прадстаўлены партрэт
праваслаўнага сьвятара-удзельніка
беларускага Супраціву
У красавіку сёлета вядомы мастак
Алесь Пушкін выставіў у прыватнай галерэі
“Крыга” ў Горадні 15 сваіх палотнаў. Сярод іх — партрэт праваслаўнага сьвятара
Георгія Бортніка, удзельніка беларускага
антыбальшавіцкага Супраціву, расстралянага ў 1951 годзе.

Варшаўскія беларусы ўшанавалі
памяць Янкі Жамойціна
25 красавік а сёлета
актывісты ініцыятывы "Беларуская Нацыянальная Памяць"
ушанавалі памяць сябра Беларускай Незалежніцкай Партыі
Янкі Жамойціна (1922 — 2003).
Яны наведалі яго магілу на
праваслаўных могілках на Волі
ў Варшаве.
Як піша Еўрарадыё, “ад
польскіх уладаў ён (Жамойцін
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— “БР”) дамогся прызнаньня сяброў Беларускай Незалежніцкай Партыі
ветэранамі Другой сусьветнай вайны, якія змагаліся з гітлераўскай Нямеччынай”. Адзначым, што ў апошнія гады жыцьця Янка Жамойцін
сапраўды зьбіраў сьведчаньні сваіх сяброў наконт удзелу ў “беларускай кансьпірацыі пад кіраўніцтвам ксяндза Гадлеўскага”. Польскія
ўстановы рабілі запыт у Беларусь і, як распавядаў нам Жамойцін,
атрымалі станоўчы адказ. Такім чынам, Жамойцін быў прызнаны
камбатантам, гаворкі пра прызнаньне іншых не ішло. На жаль, Янка
Жамойцін не пасьпеў нам падрабязна напісаць пра гэта і даслаць
копіі атрыманых польскіх дакумэнтаў.
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Помнік змагарам за
Беларусь у Нямеччыне
Гэты помнік быў усталяваны беларускім эмігрантам Ягорам Попкам (на здымку) у 1987 годзе на могілках у Санкт-Ільгене каля Ляймэна (Нямеччына). Ён прысьвяціў яго беларусам, якія загінулі падчас
Другой сусьветнай вайны.
Нагадаем, што Ягор Попка (1912 — 1990) далучыўся да беларускага руху яшчэ ў міжваенны час на Пружаншчыне. Пасьля вайны жыў у Заходняй Нямеччыне, быў актыўны ў прабэцээраўскіх
палітычных і вайсковых арганізацыях (Беларускі Вызвольны Рух,
Саюз Беларускіх Патрыётаў, Беларускі Вызвольны Фронт), выдаваў
шматлікія пэрыёдыкі, пісаў прозу (пад псеўданімам Юры Жывіца). У
Ляймэне заснаваў беларускі музэй, экспазіцыя якога даступная для
агляду і сёньня.
Адзначым, што на наступны год прыпадаюць 100-я ўгодкі з дня нараджэньня Ягора Попкі.
Здымак з архіву былога прэзыдэнта БЦР Міхася Зуя.
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Кантактныя адрэсы:
rezystans@gmail.com
rezystans2004@yahoo.com

З нашымі выданьнямі можна азнаёміцца на
www.kamunikat.org
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