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АД РЭДАКЦЫІ
Тэма Белар у скага Рэзыстансу (Су праціву ) ў ХХ стагодзьдзі была і застаецца важнай,
актуальнай і што кр ыўдна— мал адасьледаванай. Нешматлікія пу блікацыі белар у скіх і
замежны х гістор ыкаў, як пр авіла, асьвятляюць толькі асобныя яго эпізоды, ал е не даюць
агу льнай кар ціны. Дый зр абіць гэта на сёньняшні момант амаль немагчыма — досту п да
адпаведны х ар хіўны х крыніцаў у Белару сі абмежаваны. Аменавіта цяпер тр эба было б
актыўна др у каваць даку мэнты-пер шакр ыніцы, на якіх гр унтаваліся б бу ду чыя
дасьледаваньні па гістор ыі Белар у скага Рэзыстансу . Адна з нашых задачаў — выпр авіць у
лепшы бок гэту ю сыту ацыю.
“Беларускі Рэзыстанс” — часо піс найноўшай гісторыі нашай краіны, які будзе
пр ысьвечаны найпер ш Су пр аціву . Даку мэнты і лісты, у спаміны і дасьледаваньні — усё,
што дагэтуль пылілася ў пр ыватных і дзяр жаўны х ар хівах,у Белару сі і за мяжой, знойдзе
месца на бачы нах нашаг а выданьня.
Часопіс заснаваны аднайменным незалежным выдавецтвам, якое толькі распачынае
сваю дзейнасьць. Яго най задачай зьяўляецца выданьне даку мэнтаў, дасьледаваньняў,
у спамінаў па гістор ыі белар ускага вызвольнага ру ху ХХ стагодзьдзя. Адначасова з
кніжкамі, мы бу дзем выдаваць і квар тальнік“Белару скі Рэзыстанс”.
Вар та зазначыць, што сваімі папяр эднікамі мы лічым шэр аг эмігр ацыйны х выданьняў,
але найперш бюлетэнь “Даку манты і факты. Ар хіў Белару скага Вызвольнага Ру ху ”, які
выдаваўся ў 1950-ыя ў Нью-Ёр ку і Таронта ды на сёньняшні дзень у жо не існу е.
Наш часо піс доўга ішоў да чытача, бо ідэя яго выданьня ўзьнікла яшчэ ў сяр эдзіне 90-х,
але р эалізацыя, па р озных пр ычынах, неаднар азова адкладалася.За гэты час, на жаль, ня
стала некалькіх вэтэр анаў вызвольнага ру ху, якія павінны былі ўзяць у дзел у нашым
выдавецкім пр аекце. Але іх пар ады і прапановы ту т улічаныя.
Заклікаем у сіх нашы х кар эспандэнтаў да актыўнай су працы. Толькі разам мы зможам
аднаўляць забытыя стар онкі нашай сл аву тай міну ўшчыны.

ДАСЬЛЕДАВ АНЬ НІ
Ян Матыс
СПРОБЫ АРГАНІЗАЦЫІ Б ЕЛ АРУСКАГА АНТЫСАВ ЕЦКАГ А
ПАРТЫЗАНСКАГ А РУ ХУ НА БЕЛ АСТОЧЧЫНЕ Ў 1944-45 гг.
Імклівы насту п Чыр вонай Ар міі ў Белар усі напр ыканцы чэр веня 1944 г. пр ывёў да
дэзар ганізацыі ня толькі нямецкіх войскаў, але і бел ару скіх вайсковых фар мацыяў.
Некатор ыя зь іх ады ходзілі на захад, іншыя самарапу скаліся альбо сыходзіл і ў лясы з
мэтай вядзеньня антысавецкай пар тызанск ай бар ацьбы. Ар ганізацыю су пр аціву
бальшавікам спр абавал а ўзяць у свае р у кі падпольная Б елар у скаянезалежніцкая пар тыя
(БНП). На Беласточчыне яе кір аўніком быў Іван Гелда,былы афіцэр войска генэр ал-маёр а
С. Бу лак-Балаховіча, камандзір Беластоцкаг а белар у скага батальёну.1
Беласто цкі белар у скі батальён павінен быў перайсьці ў Белавежскую пу шчу амаль
поўны м складам. М енавіта такі загад яму аддаў былы яго камандзір Іван Гелда, які
напрыканцы чэр веня 1944 г., р азам зь іншымі белар у скімі вайскоўцамі-сябрамі БНП,
выйшаў з тур мы гестапа (каля 20 беларускіх вайскоўцаў на чале з Гелдай былі
ар ыштаваныя ў траўні 1944 г. па абвінавачаньні ў пр ыналежнасьці да БНП, але ніхто ў
сяброўстве ў гэтай пар тыі не прызнаўся). Аднак яго ня выканаў новы камандзір батальёну
Сяргей М атысік,які высту паў су пр аць пар тызаншчыны. Аднак ён не пер ашкаджаў 35%
асабовагаскладу аддзелу ісьці ў Белавежску ю пу шчу.2
Яшчэ каля 15 жаўнер аў у ліпені 1944-га былі загітаваныя ў партызанку Алесем
Асяцімскім і М іколам Гр ыцу ком у Ломжы, ку ды Матысік вывеў р эшту батальёну . Яны
р ашыліся на перахо д нямецка-савецкага фр онту , каб дабр ацца дар одны х мясьцінаў.
М ікола Грыцу к “меў намер арганізаваць у Белавежскай пу шчы бел ару скі пар тызанскі
атр ад”. Але пр а лёс ягонай гр у пы нічога невядома.3
Сам жа Іван Гел да ў жніў ні 1944 году стаў камандзірам белар у скага спэцыяльнага
батальёну “Дальвіц” ва Ўсходняй Пру сіі, які, пад кір аўніцтвам абвэра, р ыхтаваў для
антысавецкай пар тызанкі к амандны склад, падр ыўнікоў і р адыстаў.
І ўсё ж ёсьць зьвесткі, што былыя беласто цкія “самаахоўцы” ар ганізаваліпар тызанскі
атр ад, які нейк і час дзейнічаў у Белавежскай пу шчы. Эмігр ацыйны пісьменьнік Юр ы
Жывіца яшчэ напр ыканцы 1940-х, на даку мэнтальнай аснове, напісаў аповесьць “Пу шча
шу міць” (Ляймэн, 1963). У ёй дзейнічаюць р эальныя асобы, частка якіх схаваная пад
псеўданімамі. Паводле гэтай кнігі, белар у скія самаахоўцы зь Беластоку , сапр аўды, пайшлі
ў Белавежску ю пушчу . Імі былі з ахопленыя некалькі су пр ацоўнікаў “СЬМ ЕРШу ”, якіх,
пасьля допытаў, яны зьнішчылі.4 Гэты пар тызанскі аддзел, нібы та, меў добр ую сувязь і
ведаў, што “р обіцца па ўсёй пушчы, па ўсім сьвеце”. 5 Пар тызаны зьдзейсьнілі тэр акт,
падар ваўшы мінаю савецка-польску ю камісію павызначэньні новай мяжы. 6
Вер агодна, аддзел меў сваю базу на савецкім баку мяжы (напр ыклад, бераставіцкія
міліцыянты з 1944 г. вялі зацятую бар ацьбу з дывэр сантамі і “бандыцкімі гр у поўкамі”, якія
мелі базы ў Белавежскай пу шчы: Их профессия— быть на стр аже // М илицейский вестник
(Горадня), 1999, № 12, 26 сакавіка). Паводле Жывіцы, пазьней гэтыя партызаны, з
дапамогай белар уса зь мясцовай каму ністычнай адміністр ацы і, які зр абіў ім новыя
дакумэнты, лег алізаваліся. Частка зь іх легалізавалася ў БССР, іншыя — на
Беласточчыне.7

Паводле яшчэ адной эмігр ацыйнай кр ыніцы, гэты партызанскі аддзел знаходзіў ся ў
беласто цкіх лясах толькі да 20 жніўня 1944 г. Пазьней пар тызаны жылі ў Беластоку ,
пакуль у ліпені 1945 году не пер айшлі на тэрытор ыю БССР, дзе ваявалі да лета 1949 г.8
Дакладна невядома, з чым мог бы ць зьвязаны гэты пер аход. Якр аз у пачатку лета 1945-га ў
Беластоку зьявіўся стар шыня ЦК БНП Усевалад Родзька, які мог адпр авіць згаданы аддзел
на ўсход дзеля наладжваньня сувязяў зь белару скім пар тызанскім ру хам.
Вар та зазначыць, што ў 1944-45 гг. БНП ар ганізоўвала ў Польшчы сваю падпольну ю
сетку і су вязныя пу нкты, з дапамог ай якіх павінны былі падтр ымлівацца кантакты паміж
незалежнікамі на Бацькаўшчыне і ў заходняй Нямеччыне ды Бэрліне. У адпаведнасьці з
р аспр ацаваным плянам Белар ускай незал ежніцкай пар тыі, галоўныя сілы бел ар у скага
антысавецкаг а пар тызанскага р у ху павінны былі знаходзіцца ў р аёне Налібоцкай і
Белавежскай пу шчаў.9 17 чэр веня 1945 г. у Вар шаве адбылася кансьпір атыўная нарада
дзеячоў БНП Ус. Родзькі, М. Шкялёнка, Ю. і Л. Лу цкевічаў, Я. Пабяр жына. У
адпаведнасьці зь яе р ашэньнямі, Шкялёнак быў накір аваны ў Бэр лін, каб “устанавіць
су вязь зь белару скімі эмігр анцкімі цэнтр амі”. Бр аты Лу цкевічы заставаліся ў Вар шаве, як
су вязныяі адказныя за кансьпір ацыйну ю кватэру. Родзька з гру пай з 10 чалавекдэсантнікаў “Дальвіца” пер абраўся ў Беласток, адку ль мер каваў у станавіць су вязь з
дэсантны мі гр у памі, р аней закіну тымі на тэрытор ыю БССР і з падпольлем АК. Пасьля
гэтага Родзька спадзяваўся ўшчыльную заняцца ар ганізацыяй белар у скага антысавецкага
паўстанцк ага р у ху.10 Аднак, паадны х зьвестках, у чэр вені11 , па дру гіх — у ліпені12 , па
тр эціх — позьняй восеньню 1945 году 13 Родзька і частка ягонай гру пы былі ар ыштаваныя
савецкай дзяр жбясьпекай у Беластоку . У ру кі чэкістаў патрапіў і маёр Гелда, які ў 1946 г.
быў павешаны ў Б еластоку . Такім чынам была р азгр омленая частка бел ар у скіх
падпольных стр уктур аў у Польшчы.14 Вер агодна, яны былі часткова адноўленыя ў
насту пныя гады пр ы ўдзеле былога кір аўніка СБМ М іхася Ганька, які ў др у гой палове
1945 г. празЧэхаславаччы ну і Ўкр аіну са сваім аддз елам прыйшоў у Белавежску ю
пу шчу .15
Паводле пу блікацыяў у таронцкай газэце “Белар у скі голас” (напрыклад, ар тыку л
“Крывавыя ўгодкі” // БГ, 1977, № 258, кастр ычнік), з канца 1945 г. да 1947 г. на
Беласточчыне (у Аўгу стоўскіх лясах) знаходзіў ся белару скі пар тызанскі атр ад Івана
Перагу да, які пр ыйшоў сюды зь Бер асьцейшчыны. Ён, нібыта, наладзіў сувязь з белару самі
ў мясцовых ор ганах у лады і міліцыі ды дапамагаў ім з магацца супр аць польскай
пар тызанкі. В ар та зазначы ць, што згаданыя ў спаміны Перагу да былі пер адр укаваныя ў
беласто цкай “Ніве” (1995, 10 вер асьня), але ў р эдакцыйным камэнтар ы, пр аўдападо бна,
гістор ык Яўген Мір ановіч бяр э пад сумніў іх пр аўдзівасьць. Паводле яго, “у даку мэнтах
няма сьледу , што на Беласточчы не ў 1945—1947 гадах з магаў ся з польскім падпольлем
нейкі белару скі антыкаму ністычны атр ад, які пр ыйшоў сюды з-за керзанскай лініі”. У
“Ніве” ад 3 сьнежня 1995 г. Я. М ір ановіч сьцьвяр джае, што “атамана Пер агу да ніколі на
Беласточчыне не было”. На гэты р аз ён спасылаецца ня толькі на адсу тнасьць зьвестак пр а
яго атр ад у дакумэнтах бясьпекі, міл іцы і, адміністр ацыі і пар тыйных ор ганаў,але і
польскага падпольля. Паводле таго ж “Беларускага голасу ”, на Бяляпадляшчыне нейкі час
у 1948 г. (па іншых зьвестках — у 1945 г.) знаходзіўся партызанск і атрад Яку ба
Харэўскага, які таксама пр ыйшоў зь Бер асьцейшчыны ды пасьля пер айшоў гру памі ў
Заходнюю Нямеччы ну . А ў Аўгустоўскіх лясах у 1944-45 гг. спы ніўся атрад Язэпа Таўпекі,

які пер айшоў сюды пасьля баёў з савецк імі дэсантнік амі на Палесьсі. Ён таксама здолеў
выйсьці ў Заходнюю Нямеччыну.16
Таксама зьяўляецца спр эчнаю інфар мацыя з кніг і Янкі Запр у дніка “Белару сь на
гістар ычных скр ыжаваньнях” (Менск, 1996), дзе ён піша, што “у пер шыя некалькі гадоў
пасьля адваяваньня Белар у сі Савецкай Ар міяй нацыяналістычныя сілы вялі тут збр ойны
су праціў, як і ў су седніх Літве і Ўкр аіне. У Белавежскай пу шчы на Беласточчы не з
камуністамі ваявала нацыянал істычная пар тызанская ар мія г енэр ала К асту ся Віту шкі” (бб.
117-118). Відаць, яна можа грунтавацца на эмігр ацыйны х кр ыніцах. Напр ыклад, часопіс
“Ру х” пісаў: “Лясы Беласто ччыны, а пер аду сім нетр ы Белавескай пу шчы даюць сяньня
ахову і прыту лак дзесяткам ты сяч белар ускіх пар тызанаў, былы х жы хар оў земляў
Беласточчыны, што дзень і ноч непакояць вор ага, стрымліваюць усякімі спо сабамі
пр ыму совае высяленьне і даюць помач і ахову белару скаму сялянству па той і гэны бок
лініі Кэр зона”.17 Лічба ў “дзесяткі тысячаў” партызанаў выглядае фантастычнай. А
эмігр ацыйны дасьледчык М . Залога сьцьвяр джае, штоменавіта партызаны “Чорнага Ката”
генэр ала Віту шкі спынілі пер асяленьне белару саў з Беласточчыны ў БССР.18 У гэтых
пу блікацыяхамаль няўлічваецца дзеяньне на Беласточчыне польскіх партызанскіх
аддзелаў. М енавіта супр аць іх, а не белар у скіх пар тызанаў, у лістападзе 1944-га ў
Беласто цкім ваяводзтве пр аводзілася бу йнамасштабная анты пар тызанская ак цыя. У склад
адмыслова сфар маванай Бел астоцк ай апэр атыўнай гр у пывойскаў НКВД увайшлі некалькі
палкоў памежны х і ў ну траных войскаў.19
Цікавай кр ыніцай па дзейнасьці белар у скага антысавецкаг а падпольля на Беласточчыне
зьяўляецца інтэрвію камандзір а аднаго з аддзелаў УПА эміграцыйнай газэце
“Бацькаўшчына”. Дзесьці ў 1947 г. у кр аінскія паўстанцы зьдзейсьнілі, пад выглядам
аддзелу АК, р эйд ва Ўсходнюю Пр у сію, і шлях іх пр аходзіў пр аз Беласточчыну .
“У 1947 г. мы мелі сувязь зь белару скім вызвольным ру хам цер аз аднаго сьвятара ў
у сходняй частцы Беласточчы ны, — р аспавядаў ананімны камандзір УПА.. — Нашая
р азьведка паведаміла нас, што бел ар у скія партызаны ўжо тады пер айшлі адсюль у БССР.
М ы атр ымалі тады некалькі адозваў белар у скага вызвольнага руху да насельніцтва, каб
яно не пакідала родных земляў, пр ы гэтым выясьнялася правакацыя бальшавікоў. Іншыя
былі звар отам да ахвіцэраўі жаўнер аў вар ожых фар мацыяў. Некалькі невялікіх белар у скіх
пар тызанскіх гр упаў яшчэ р эйдавалі ў Белавескай пу шчы. Яны рабілі напады на
бальшавіцкіх актывісты х”.20
Можна мер каваць, што Б еласточчына і ў насту пныя гады заставалася р эгіёнам, празь
які беларускі антысавецкі пар тызанскі р ух падтр ымліваў сувязі з эміграцыйнымі
ар ганізацыямі. Тут, а таксама і ў іншы х р эгіёнах ПНР, магла існаваць сетка су вязных
пу нктаў. Ускосна гэту ю тэзу пацьвярджаюць у спаміны Міхася Зуя пр а сваё жыцьцё на
нелегальным становішчы ў Польшчы ў 1945-48 гг.21 ды л ёс Язэпа Найдзюка, які
пасьпяхова к ансьпір аваўся ад дзяр жбясьпекі ва Інаўроцлаве да 1963 г.22
Зноў жа з эміграцыйны х кр ыніцаў вядома, што яшчэ ў 1950-х гадах на Беласточчыне
маглі дзейнічаць белар ускія пар тызанскія і дывэрсыйныя гр у пы.. Паводле ўспамінаў
аднаго з белар у скіх партызанаў, у сакавіку 1949 г. аб’яднанымі сіламі белар у скіх і
ўкр аінскіх пар тызанскіх аддзелаў быў зьдзейсьнены напад на Гайнаўку .23 Пазьней тое ж
выданьне паведамляла пр а пяць зьнішчаных у чэр вені 1950 г. вайсковых цягнікоў і
некалькі пашкоджаны х мастоў на чыгу нцы Б ер асьце — Бел асток.24 Аднак зьіншы х
кр ыніцаў гэтыя факты паку ль не пацьвер джаныя.

Апошнія пар тызанскія гру пы дзейнічал і ва ўсходняй Беласточчыне яшчэ напр ыканцы
50-х гг. Паводле няпэўных дадзены х, складаліся яны з дэзэр тыр аў польскага і савецкага
войска, і падтр ымлівал іся мясцовым насельніцтвам. У жніўні 1959 г. яны, нібыта, забілі
польскага генэр ала Генр ыка Янкоўскага. Пасьля гэтага на ўсходняй Беласточчыне
ўну тр аныя войскі пр аводзіліантыпар тызанскую акцыю, але беспасьпя ховую. А 3 лістапада
1959 г. у баі з пар тызанамі заг інуў маёр польскага войска і 10 жаў нер аў.25
Паводле яшчэ адной эмігр ацы йнай кр ыніцы, партызаны зьявіліся на Беласточчыне ў
канцы зімы 1957-58 гг., “у выніку агр амаднай “ачышчальнай” апэр ацыі, праведзенай
савецкімі во йскамі ў ну тр анай бясьпекі на Б елар усі”. Белар у скія партызанскія групы,
нібыта, былі пр ыцісну тыя да мяжы з Польшчайі былі з му шаныя яе пер айсьці.26
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Сяргей Ёрш
У ПОШУКАХ АРХІВУ КАСТУСЯ ЕЗАВІТ АВ А
Вядомы бел ар ускі палітычны, вайсковы і ку льтурны дзеяч Касту сь Езавітаў з пачатку
1920-х гг. да 1944 г. жыўу Рызе, дзе сабр аў вялікі прыватны ар хіў і бібліятэку. Найбольш
каштоўная іх частка шчасьліва пер ажыла др у гу ю су сьветну ю вайну, павандр аваўшы
зЛатвіі ў Нямеччыну , але амаль бясьсьледна зьнікла ў пер шыя пасьляваенныя гады.
Тэма пошу ку пр ыватнага ар хіва К.Езавітава неаднойчы ўздымалася бел ар у скімі
дасьледчыкамі1. Аднак у се іх намаганьні спыняліся на факце яго (альбо яго часткі)
знахо джаньня ў пр ыватных збор ах шэр агу белару скіх эмігр антаў. У гэтым ар тыку ле мы
паспр абу ем абагу льніць усе вядомыя весткі пр а ар хіў Кастуся Езавітава, пр асачыць ягоны
шлях з Латвіі ў Нямеччыну і далей на Захад, акр эсьліць кола людзей, якія мелі дачыненьне
да яго захаваньня.
У канцы чэр веня 1944 г. К.Езавітаў быў у М енску і пр ымаў у дзел у пр ацы
ДругогаЎсебеларускага кангр эсу . Пасля яго заканчэньня ён вярну ўся ў Рыгу. Касту сь
Езавітаў жыў на ўскр аіне л атвійскай стал іцы ў пр ыгожай вільле. Уладзімер Бр ылеўскі
быў ці не апо шнім, каго Езавітаў асабіста пазнаёміў са сваімі збор амі. Адбыло ся гэта летам
1944 году . “Незадоўга пер ад сваім выездаму Нямеччыну Канстантын Езавітаў пак азваў
мне сваю багату ю бібліятэку, уякой было шмат р эдкіх старадру каў. Кнігі стаялі ў вялікім
пакоі на паліцах ад падлогі аж да столі. Выяжджаючы з Рыгі, Канстантын Езавітаў здолеў
даволі шмат зь іх забр аць з сабою”.2
З Рыгі ў Нямеччы ну Езавітаў адплыў на кар аблі ў жніўні 1944-га. 3 У Бэр ліне ён быў
пр ызначаны пр эзыдэнтам Белару скай Цэнтр альнай Рады Радаславам Астроўскім на пасаду
начальніка Галоў нага кіраўніцтва вайсковых спр аў БЦР. Палкоўнік К. Езавітаў, маючы
такія паўнамоцтвы, выр ашыў паспр абаваць выр атаваць свой ар хіў і бібліятэку з Рыгі, якая
яшчэ знаходз ілася пад кантр олем нямецк іх войскаў. Гэтае заданьне ў кастр ычніку 1944 г.
атр ымалі два маладыя выпу скнікі Наваградзкай настаўніцкай сэмінар ыі, дэсантнікі
батальёну “Дальвіц” Мікола Ру лінскі і Філіп Давідчык. Пр аз Шаўляй і Лібаву яны
дабраліся да Рыгі, адку ль вывезьлі ў Бэр лін тры скр ыні з даку мэнтамі, к нігамі і асабістымі
р эчамі генэр ала (падр абязна пр а гэту ю апэр ацыю гл. у ру брыцы “Інтэрвію”).
У лютым 1945 году , у адпаведнасьці зр ашэньнем кір аўніцтва БЦР, пачалася частковая
эваку ацыя з Бэр ліну супр ацоўнікаў Рады, яе ар хіваў і каштоўнасьцяў. Першая гру па
су працоўнікаў БЦР на чале зь віцэ-пр эзыдэнтам Юр ыем Сабалеў скім 6 лютага 1945 г.
выехал а з Бэр ліну ў Вэстфалію, у г. Гёкстэр. Іншая гру па была адпр аўлена ў г. Гір шаў
(Бавар ыя). Астатнія сябр ы БЦР, у тым ліку і Р. Астр оўскі, заставаліся ў Бэр ліне да
сакавіка-красавіка 1945 году 4. У Бэр ліне затрымаўся і Касту сь Езавітаў, які меў у жо чын
генэр ал-маёр а (яго ён атр ымаў пастановай прэзыдэнта БЦР ад 12 сту дзеня 1945-га — За
дзяржаўну ю незалежнасьць Б елар у сі. Лёндан, 1960, б. 172). С а сваімі су пр ацоўнікамі ў
Гёкстэр ы ён падтр ымліваў су вязь праз пер апіску . Яна часткова захавалася і зь яе мы
можам даведацца пр атое, як там захоўваўся архіў Езавітава.
Стар шы лейтэнант Віталь Кажан 22 лютага 1945 году пісаў з Гёкстэру ў Бэр лін да
Касту ся Езавітава:
“Паважаны Спадар Палкоўнік!5
Вельмі Вас, Спадар у Палкоўніку , пер апрашаю, што да гэтага часу нічога Вам не
напісаў. Прычына гэтаму — думаў, што Спадар Палкоўнік выехаў з Бэрліна. Усе нашыя

акты БКА, і як і рэчы Спадар а Палкоўніка давезены і ў парадку пер ахоўваюцца на месцы
нашаг а затрыманьня, значы ць у Гохтэры над Вэзэр ай...”6.
Больш падр абязна пр а тое, як і дзе пер ахоўваў ся ар хіў Езавітава яму напісаў начальнік
канцыляр ыі ГКВС капітан Аляксей Васіленя. У р апартахад 23 лютага 1945 г. чытаем:
“Кір аўнік філіі ГКВС у Вэстфаліі п.палк. Р у ж а н ц о ў вы ехаў у Бэр лін, ндлт.С а н г а й
л а - Станевіч зу сім ня пр ыехаў у Гэкстэр , памешканьня для канцыляр ыі няма. У су вязі з
гэтым, пр аца ф іліі ГКВС не вядзецца.
У адносінах да пэр санальнага складу пр ацаў нікоў філіі ГКВС у Вэстфал іі,— паўторна
пр ашу пакіну ць на пр ацы ў філіі ндл т. К а ж а н а В італ ія…
Скр ынкі з канцыляр ыяй філіі ГКВС, і Вашы м архівам, знаходзяцца пад маёй апекай і
дапамога ндлт. Станевіча, у часе пер агру зак і пер авозаў, бу дзе вельмі слабай”7.
“Начальнік Канцыляр ыі
Галоўнага К ір аўніцтва
Вайсковы х Спраў
БЦР

Гэкстэр , 23 лютага 1945 г.

Кір а ўнік у
Вайсковы х Спраў Б. Ц. Р.
у Бэр ліне
Рапарт
На №2051
Даношу , што пр аца канцыляр ыі ГКВС зу сім не вялася і цяпер не вядзецца дзеля таго,
што часова затр ымал іся мы ў памешканьні школы і ў се р эчы ды канцыляр ыя зложаны ў
асобны м пакоі, а скр ынкі з Вашым ар хівам стаяць у калідор ы. Распакавацца і р азлажыцца
канцыляр ыі няма дзе. Спр ава з памешк аньнем для нас і канцыляр ыяў філіі БЦР нечаму
адцягваецца.
З мамэнту р аскватар аваньня — пр аца к анцыляр ыі ГКВС р аспачнецца і бу дзе вясьціся
паводле Вашы х у казаньняў.
/ —— /
/А. Васіленя Адм. капітан/
Начальнік Канцыляр ыі.”8
У сяр эдзіне сакавіка 1945 г. Віталь К ажан езьдзіў у Бэрлін да Езавітава,але на старым
месцы яго канцыляр ыі ўжо не было, яна з находзілася ў іншым, пашкоджаны м авіянал ётамі
бу дынку. Там ён і ўбачыў апошні р аз белару скагагенэр ала, пасьля чаго 21 сакавіка 1945 г.
з цяжкасьцю вяр ну ўся ў Гёкстэр9.
Касту сь Езавітаў выехаў з Бэрліну толькі каля 9 красавіка 1945 году ў г. Фюр стэнвальдэ
для пр авядзеньня тэр міновай хір ур гічнай апэр ацыі. Езавітаў знаходзіўся ў бальніцы г.
Фюрстэнвальдэ і толькі 20 кр асавіка змог выехаць у Бад-Лібэнвер дэ, але зь ім у жо быў

ягоны ад’ютант і савецкі р азьведчык Юр эвіч10, які яго і пер адаў “Сьмершу ”. 24 кр асавіка
1945 г. Касту ся Езавітава пер авезьлі ў г. Заган, адку ль пасьля — у Маскву, на Лубянку ”11.
Ад’ютант К.Езавітава (ён жа тайны су працоўнік савецкай р азьведкі) Юр эвіч пісаў у
сваёй справаздачы, што “большасьць супр ацоўнікаў БЦР выехалі ў гор .Гёкстэр
(Вэстфалія) р азам з ар хівамі… Асноўныя архівы БЦР і Остміністэр ства па бел ар у скіх
спр авах 10 кр асавіка г.г. [1945-га — С.Ё.] на аўтобу сах был і адпр аўлены ў в.Эйнебор н
(Цюр ынгія — апошняя станцыя чыгу нкі М юнхэн — Бэнсдор ф). Канфіскаваныя мной у
кір аўніка вайсковага ўпраўленьня БЦР дзьве папкі з загадамі і іншымі даку мэнтамі па
Белар у скаму легіёну , атаксама яго асабістыя ар хіўныя дакумэнты былі здадзеныя ў аддзел
контрр азьведкі “Сьмерш” у гор .Заган (пад Бэрлінам)”12. Праўдападобна, менавіта
захопл еныя Юр эвічам даку мэнты К.Езавітава і складаюць цяпер фонд 383 “Галоўнае
ўпр аўленьне вайсковы х спр аў Белар ускай Цэнтр альнай Рады ў Бэр ліне. 1942—1945 гг.”
Нацыянальнага архіву Рэспу блікі Белару сь. У 1990-ыя яны былі пер ададзеныя ту ды з
ар хіву КДБ РБ.
Іншая частк а архіву генэр ала Езавітава была вывезеная на Захад.
Эмігр ант Уладзімер Бр ылеўскі пісаў на чу жыне пр а ар хіў г енэр ала Езавітава: “У
Нямеччыне, калі ён быў цяжка хвор ы… кнігамі заапякаваўся адзін зьбелару скіх дзеячоў
Аляксей Сянькевіч, які і пр ывёз іх з сабой у ЗША. Нажаль, бясцэнныя кнігі К анстантына
Езавітава і па сёньняшні дзень захаваныяад белар у скага грамадзтва і не
вырар ыстоўваюцца”13. Бр ылеўскі ўдакл адняе, што сяр од кнігаў Езавітава было “шмат
р эдкіх старадр у каў”. Іх лёс і сёньняшняе месцазнаходжаньне невядома.
Эмігр ацыйны бюл етэнь “Вольнае слова”, які выдаваўся ў Заходняй Нямеччыне, яшчэ ў
кр асавіку 1949 году пісаў, што, сапр аўды, частк а ар хіў ных збор аў Езавітава ў Гёкстэр ы
тр апіла ў р у кі Аляксея Сянькевіча і Анатоля Шку ткі. Аўтар ам гэтага р эдакцыйнага
ар тыку ла быў, пр аўдападобна, М ікола Панькоў.Ён у дакладняў, што сярод гэтых
матэр ыялаў былі і падр ыхтаваныя да дру куяшчэ ў міжваенны час Езавітавым, Сахар авым
кнігі “Каляндар белар у скае пр эсы” і “Даведнік пр ацаўніка др у ку ”14. Гэта пацьвяр джаецца
іўспамінамі Л.Галяка.
Аляксей Васіленя пісаў 25 жніўня 1949 г. Панькову з Аўстр аліі ў Заходнюю
Нямеччыну: “Што да ар хіву Езавітава, дык Шку тка можа найменш уску бну ў зь яго.
“Парадкавалі” яго Астр оўскі, др. М анькевіч [тр эба — М інкевіч — С.Ё.] і Пётр аОр са, можа
тр охі Сянькевіч, а памагалі ім хлопцы, якія там жылі: Занкавіч, Маеўскі, Ігнатовіч і Алег
(пр озьвішча ня ведаю). Ужо ў Ватэнштэце ў гэтых хлапцоў я знайшоў на стал е пар у
журналаў з ар хіву й пасьля пер аслаў Вам. На маё пытаньне ў гэтай спр аве яны вельмі
неахвотна й вымінаюча адказвалі. Аб тым, што ар хіў “пар адкавалі”, сказаў мне ў свой час
П.Ор са. Каб была магчымасьць, дык Шку тка яго, напэўна, забр аў бы, бо ў 1946—1947 гг.
ён часта ўспамінаў пр а яго й пару р азоў езьдзіў ту ды”15.
Пытаньне з тым, што ж сталася з ар хівам генэрала Езавітава напр ыканцы вайны і ў
пер шыя пасьляваенныя гады высьвятляюць у спаміны былога сябр ы БЦР Лявона Галяка. У
1945 г. ён таксама быў эваку ір аваны ў Гёкстэр. У пачатку красавіка 1945 г. нямецкія ўлады
аддалі загад БЦР выехаць з Гёкстэр у на ўсход. Па ўспамінах Л.Галяка, на месцы засталіся
М .Мінкевіч і П. Ор са з сем’ямі.На гр узавыя аўтамашыны был і пагр у жаныя толькі ар хівы
БЦР, а “дзьве вялікія скр ыні з ар хівам і кнігамі генэр ала К.Езавітава, які пер адаў іх пад
апеку БЦРады, калі Рада выяжджал а з Бэрліну ” былі пакіну ты пад нагляд Мінкевіча.

“Вялікі ку фар з пр ыватнымі р эчамі ген. Езавітава” узяў з сабой Аляксей В асіленя. Такім
чынам у пачатку кр асавіка 1945-га ар хіў К.Езавітава быў падз елены на дзьве часткі.
Як сведчыць Галяк, тр анспар т БЦР спы ніўся ў вёсцы Шнайдлінгэн. Для гістор ыі ён
занатаваў насту пнае: “Усе архівы Рады пер анесьлі ў памешканьне нячыннай, дзеля
нястачы піва, півяр ні й там перагледзелі іх са Шкуткам. Многа непатр эбнаг а папалілі, а
р эшту Шкутка злажыў у некалькі скр ынак для далейшага пер ахаваньня…
Адчынілі таксама куфар ген. К.Езавітава, што быў на пер ахаваньні ў А.Васілені.
Знойдзены там пісталет быў недзе зак іну ты. У ку фр ы быў таксама вельмі цікавы матэр ыял
да біагр афічнага слоў ніка, над якім Езавітаў пр ацаваў.. Усе абу ткавыя й касьцюмныя
вар тасьці засталіся надалей на пер ахаваньні А. Васілені, матэр ыял да біягр афічнага
слоўніка і іншыя даку манты забр аў А. Шку тка. Пр ыпамінаю, што быў там вельмі цік авы
матэр ыял аб Антоне Лу цкевічу , напісаны адным із ягоных сыноў.
У тым-жа ку фры аказаліся й матэр ыялы аб Кангр эсе, па якія я езьдзіў у Бэр лін, і зь якімі
мяне Езавітаў “вадзіў за нос”. Знойдзеныя кангр эсавыя матэр ыялы я забр аў…”16.
Гёкстэр тр апіў пад аку пацыю заходніх саюзьнікаў і белар у скія дзяячы пр ацягвалі там
жыць і па заканчэньні вайны. У люты м 1946 году да іх зь лагер у ДП у Ватэнштэце
(ангельская зона аку пацыі Нямеччы ны) пр ыехалі Лявон Галяк і Анатоль Шку тка, якія
хацелі “паглядзець, што стал ася з бібліятэкай і ар хівам К.Езавітава”.
“Частка Белар усаў жыла пр ыватна, а частка ў польскім лягеры…, — піша Г аляк. —
М інкевічы, Астр оўскія, Кар акулькі жылі прыватна, Ор сы й Г.Палу йчык— у лягер ы…
М оладзь… заняла памешканьне пр ызначанае для рэчаўЦэнтр альнай Рады, у дадатак да
памешканьня ў школе. Гэтым памешканьнем быў пусты магазын, пу сты дзеля нястачаў у
часе вайны й знайходзіўся на рынку , называўся Памэля. Ту ды пер ад ад’ездам з Гэкстэр у
былі пер анесеныя скр ынкі з архівам і кнігамі К.Езавітава, якімі мел і апекавацца Пётр а
Ор сай М інкевіч. Калі мы агледзелі гэта пасьля пр ыезду ў Гэкстэр , дык частка матэр ыялаў
была ўжо расьцягну тая па рукох і кнігі зь пячаткамі ціподпісам Езавітава спатык аліся ў
памешканьня х нашы х людзей. На нашую пр осьбу Орса абяцаў заапекавацца р эштай больш
старанна. Забр аць з сабою ня мелі магчы масьці, бо на баг аж р эчаў ня прыймалі. Кал і мы
выказалі ахвоту забр аць частку з сабо й, як р учны багаж і прасілі толькі П.Ор су дапамагчы
ў знаходзе нейкай фур манкі для дастаўкі на станцыю, дык Ор са пачаў тлу мачыць, што ў
гэтым небясьпека для ўсіх іх, калі выясьніцца, што яны маюць нештазь нейкім архівам”17.
Людзей гэты х ужо няма ў жывы х. Памер лі Панькоў і Галяк. У Аўстр аліі, у Сіднэі, у 1978
годзе памёр Аляксей Васіленя, на два гады р аней ня стал а Радаслава Астроўскага, а ў 1980
г. у Флёр ыдзе памёр ягоны зяць М ікалай М інкевіч. У Аўстраліі жыў Анатоль Шку тка, лёс
якога нам невядомы. У 1991 г. у Саўт-Рывер ы памёр Аляксей Сянькевіч…
Вар та зазначыць, што Ўл.Брылеўскі нейкі час жыў у ЗША якр аз у Саўт-Рывер ы,бр аў
актыўны ўдзел у пр ацы БЦР. У Саўт-Рывэр ы жылі таксама Сянькевіч і Занкавіч. М агчыма,
там я му пашчасьціла пабачыць зноў стар адру кі Езавітава,пр а якія Ўладзімер Бр ылеўскі
напіша ў 1993 г. у часопісе “Полацак”. У 2002 г. ня стала і Бр ылеўскага, а ў пачатку 2004га Віталя Кажана…
Надзею, што прынамсі частка ар хіўны х матэр ыялаў Езавітава ацалел а і захоўваецца на
Захадзе (у р озных месцах, напр ыклад, у “Саўт-Рывер скім збор ы”,БІНіМ е) дае факт
пу блікацыі некатор ых зь іх у зборніку даку мэнтаў “За дзяржаўну ю незалежнасьць
Белар у сі” (Лёндан, 1960) ды ў бюлетэні “Зважай” (Тар онта). У апошнім выданьні (у № 4 ад
лістапада 1989 г.) др у каваўся даклад А.Сокал-Кутылоўскага ад сьнежня 1944 г. пр а
Слуцкае паўстаньне, у зяты “з архіваў “Галоўнага Кіраўніцтва Вайсковы х Спр аваў БЦР”. У

Нацыянальным архіве Рэспу блікі Бел ар у сь сяр од матэр ыялаў ГКВС яго ці ягонай копіі
няма, а захоўваецца гэты машынапіс з ру капісным дадаткам у даку мэнтальных зборах
ар хіву БІНіМ у Н’ю-Ёр ку 18. Аказваецца, у спаміны А.Сокал-Ку тылоўскага захоўвал іся ў
эмігр ацыйнага дзяяча Я.Сур вілы, а БІНіМ іх памножыўу колькасьці 15 асобнік аў19.
На ар хіў генэрала Езавітава, як і на ар хіў пр эзыдэнта БНР Васіля Захар кі, у пер шыя
пасьляваенныя гады палявала савецкая р азьведка. Яе найперш цікавілі даку мэнты
Галоўнага кір аўніцтва вайсковых спр аў БЦР са сьпісамі, анкетамі белар ускіх вайскоўцаў,
якіх у сё яшчэ р асшу квалі чэкісты ў Белар у сі й на Захадзе. Кар ыстаючы ся тым, што ніхто
ня ведаў пра ягоную р олю ў ар ышце “Сьмер шам” Езавітава, савецкі р азьведчык Бр аніслаў
Юр эвіч жыў у Захо дняй Нямеччыне, недалёка ад Нюр нбэр гу , ды пр ацягваў сваю
дзейнасьць сяр од беларускіх эмігр антаў. Адной зь ягоных задачаў было адшу каньне і
завалоданьне ар хівам К.Езавітава.
“Дар ажэнькі Мікола! — пісаў Б.Юрэвіч Міколу Панькову 17 кастр ычніка 1948 г.— У
спр аве ар хіву К.Е. [Касту ся Езавітава], дык мне яшчэ не зу сім ясна. У каго й дзе ён
фактычна знаходзіцца, пад чыёй апекай і хто на гэта мае пр авы? Хто такі Шкутка? Якое
пр остае ці пабочнае дачыненьне ён мае да ар хіву ?
Я ду маю, што ніякай абвесткі ў г азэту ня тр эба даваць. Ці ня можна было б пр оста
напісаць ад імя ту т пражываючых белар у саў з Латвіі ўпаўнаважаньне,нават подпісы
зацьвер дзіць у натар ыюса, з просьбай пер адаць нам гэты ар хіў на пер ахову , аж пакуль,
магчы ма, не зьявіцца сам К.Е. (бо аб дол і яго яшчэ даку мэнтальна ня сьцьвер джана,
магчы ма, ён яшчэ й жыў). І мы, як землякі, маемна гэта мар альнае права. Пр ы гэтым
скласьці акт, у якім стане мы яго пер анялі, за што мы нясем адказнасьць. Аб гэтым пр ы
су стр эчы пагу тар ым дакладней.
Паку ль бу дзь здар оў! Твой Б.Юр эвіч”20.
Ці ўдаўся Юр эвічу ягоны пр аект, невядома. М агчыма, і ўдаўся, але толькі часткова. Сам
савецкі р азьведчык быў р аскансьпір аваны заходнімі спэцслу жбамі і выму шаны сьпешна
ўцякаць ва Ўсходнюю Нямеччыну 21.
Пошу кі пр ыватнага ар хіву і бібл іятэкі Касту ся Езавітава павінны пр ацягвацца і на
Захадзе, і ў Б елару сі. Застаецца спадзявацца, што хаця б частк а гэтага каштоўнага збор у
захавал ася і калісьці вернецца на Бацькаўшчы ну , як у апошняе дзесяцігодзьдзе паволі
вяр таецца зь нябыту імя заслу жанага белар у скага патрыёта Канстанціна Бар ысавіча
Езавітава.
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Сяргей Ёрш
ЗАБОЙСТВА ФАБІЯНА АКІНЧЫЦА
У сакавіку 1943 году ў акупаваным немцамі Менску быў забіты лідэр белару скіх
нацыянал-сацыялістаў Фабіян Акінчы ц. І сёньня той тэр ар ыстычны акт выклікае шэр аг
пытаньняў, на якія паку ль не было дадзена адказаў.
З дасье правадыра нацыянал-сацыялістаў
Фабіян Акінчыц нар адзіўся 20 сту дзеня 1886 году ў вёсцы Акінчыцы каля Стоўбцаў. У
1913 г. скончыў юр ыдычны факу льтэт Пецярбур скага ўнівэр сытэту , пр ацаваў адкаватам,
належаў да пар тыі эсэр аў. “Белай плямай” застаецца пэр ыяд ягонага жыцьця ад
бальшавіцкага перавар оту 1917-га да канца гр амадзянскай вайны ў Расеі. С ам Акінчыц
сьцьвяр джаў, што ў гэты час ён быў у Кіеве, пр ацаваў р абочым, а пасьля настаў нікам. А па
вэр сіі Бр аніслава Тар ашкевіча, Фабіян Акінчыц “р абіў у Ноўгар адзе на адказным
палітычным становішчы”.. Таму ня дзіўна, што палітычныя апанэнты закідал і яму пр ацу ў
ГПУ…
На пачатку 20-ых г адоў Ф. Акінчыц вяр таецца ў р одныя мясьціны ды ўключаецца ў
гр амадзка-палітычнае жыцьцё. Ён у значальвае юр ыдычны аддзел Цэнтр альнага
сакратар ыяту Белару скай сялянска-р аботніцкай гр амады, кір у е яе Віленскім гар адзкім
камітэтам, пр ацу е сакр атар ом Белар у скага пасольскаг а клюбу . Пасьля быў ар ышт і пр ысу д
— 8 гадоў тур мы, зь якой ён выйшаў у 1930 г. паамністыі. Акінчы ц пар ывае з былымі
паплечнікамі па Гр амадзе, якіх абвінавачвае ў тайны х су вязях з бальшавікамі. В ыдае
пу бліцыстычныя пр ацы, газэты, ствар ае новыя ар ганізацы і…
У 1933 г. Акінчыц р азам з Уладзіславам Казлоўскім з асноўваюць белар у скі нацыяналсацыялістычны р ух, з лістападу пачы наюць у Вільні выданьне газэты“Новы шлях”. Але да
канца 1937 г. дзейнасьць ягонай Белар у скай Нацыянал-Сацыялістычнай Партыі была
забар оненая польскімі ўладамі. Сам Фабіян Акінчыц з шэр агам іншы х нацыяналсацыялістаў выехаў у Нямеччыну . Там ён кар откі час пр ацаваў стар шынёй Бел ар у скага
Пр адстаўніцтва ў Бэр ліне, Бел ар у скага камітэту ў Вар шаве, а з 1941-га кір аваў кур самі
пр апагандыстаў пад Бэр лінам.
Падчас пр ацы на чу жыне выявілася, мягка кажу чы, малая папуляр насьць Ф. Акінчыца
сяр од белару скіх эмігр антаў. У то й час у жо дзейнічалі й ар ганізацыйна афар мляліся гр упы
Яна Станкевіча—Вацлава Іваноўскаг а, М іколы Шчор са—кс. Вінцэнта Гадлеўскаг а. Усе
яны р ыхтаваліся да барацьбы за апанаваньне гр амадзянскай адміністр ацыі на Бел ару сі
пасьля заняцьця яе немцамі. Акінчы ц жа зр абіў стаўку на сваіх выхаванцаў з ліку былых
ваеннапалонны х, якія, пасьля падр ыхтоўкі, высылаліся на пр ацу на акупавану ю немцамі
Белар у сь. Сам Акінчы ц на Бацькаўшчы ну не паехаў, пр ацаваў у Нямеччыне, у аддзеле
пр апаганды міністэр ства аку паваных у сходніх тэр ыторыяў, а на Белар усь зр эдку
пр ыяжджаў па справах, наведваў сваіх пр ыхільнікаў, скл адаў пр аекты буду чыні Белару сі,
пісаў дано сы немцам на некаторых белар у скіх дзеячоў…
Рапарт Сталіну
13 сакавіка 1943 году начальнік “Белару скага штабу партызанскага руху ”і сакр атар ЦК
КП(б)Б П. Калінін паведамляў Стал іну , М олатаву і Андрэеву : “Атр ымана р адыёгр ама з
р аёну гор аду М енску : “5 сакавіка ў гор адзе М енску накватэр ы р эдактар а “Белару скай

газэты” Казлоўскага забіты кір аўнік белар у скай нацыянал-сацыялістычнай пар тыі,
актыўны працаў нік гэстапа, натхняльнік нямецкай прапаганды ў Белар у сі Акінчыц Фабіян.
Акт зьдзейсьнілі: М ату сэвіч А. Л. — намесьнік галоў нага р эдактар а “Мінскер цэйту нг”,
Садашка Г. І., Пр ылепка А. І.”1.
Пр аз дзесяць дзён П. Калінін дасылае р апарт пр а тэр акт у М енску сакратару ЦК КП(б)Б
Панцеляймону Панамарэнку . У ім называецца ўжо іншае пр озьвішча памочніка
М ату сэвіча і месца тэракту — памяшканьне р эдакцыі газэты: “Тэр ар ыстычны акт
зьдзейсьнены партызанамі М ату сэвічам і Тар ашковым, якія ўдзень 5-га на машыне
пад’ехалі да р эдакцыі газэты, у вайшлі ў г абінэт, дзе знаходз іўся Акінчы ц, і чатырма
стр эламі з р эвальверу забілі яго, самыя выехалі ўдала з гор аду і ў цяперашні час
знахо дзяцца ў партызанскім атрадзе стар шага лейтэнанта т. Захар ава”2.
Акінчыц замест Казлоўскага?
Пр аўдападобна, забойства Фабіяна Акінчыца аказал ася неспадзяванкай для Масквы, бо
яны р ыхтавалі тэр акт су пр аць Ул. Казлоўскага… Кал і вер ыць кнізе “Усенародная
барацьба ў Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай
вайны” (т. 2, Менск, 1984), “пр ывесьціў выкананьне народны пр ысу д над здр аднікам
Казлоўскім было дар у чана падпольшчыку А. Л. М атусэвічу і пар тызанам Г. І. Стр ашко і А.
І. Прылепу”. З дапамогай падпольшчыка Платайса, які пр ацаваў начальнікам гаражу Дому
дру ку , тэрар ыстычная гру па атр ымала для пр авядзеньня акцыі гру завую аўтамашыну з
шафёр ам-падпольшчыкам М ікалаем Баку новічам.
А 8 гадзіне р аніцы 5 сакавіка 1943 г. машына спынілася на пло шчы Свабоды каля
бу дынку, дзе на тр эцім павер се знаходзілася р эдакцыя “Белару скай газэты” (на пер шым
павер се быў кінатэатр , а на дру гім — вайсковая казар ма). М атусэвіч з падпольшчыкамі
падняліся на тр эці павер х. У р эдакцыі ён застаў толькі пр ыбір альшчыцу і даведаўся ад яе,
што ў Казлоўск ага гасьцюе Акінчыц, які пр ыехаў з Бэр ліну. Кватэр а Казлоўскага
знахо дзілася на гэтым жа паверсе, але ў іншым калідор ы. Тэр ар ысты зьменай абставінаў
зьбянтэжаныя ня былі, а пады йшлі да дзьвяр эй кватэр ы, пер ар эзалі тэлефонныя др аты.
М ату сэвіч назваў сябе ды сказаў, што пр ывёў замену на сваю пасаду тэхнічнагар эдактар а
газэты. Дзьвер ы адчыніў Акінчыц. Пер шым у яго стр эліў Стр ашко.Казлоўскі, які ў гэты
час быў у др у гім пакоі, зачы ніўся там і пачаў адстр эльвацца. Тэр арысты ху ценька пак іну лі
кватэру , спу сьціліся да машыны і пакіну лі гор ад. Таку ю вэр сію пр апанавалі савецкія
гістор ыкі. Каб апр аўдацьзабойства, яны абвінавацілі Акінчыца ў су пр ацы зь нямецкімі
спэцслу жбамі, у спр обе ствар эньня “Беларускай незал ежніцкай пар тыі”3 і кір аваньні
“Белару скай Гр амадой”4 . Аднак Акінчыц ня меў ніякага дачыненьня да гэтых
нелегальных ар ганізацый. Больш таго, белар у скае нацыянальнае падпольле, магчыма,
спр ычынілася да зьнішчэньня лідэр а белар у скіх нацыянал-сацыялістаў.
Чужымі рукамі
Белар у скі дасьледчык з Нью-Ёрку Лявон Юр эвіч у адной з аўтабіягр афій Антона
Адамовіча знайшоў такія р адкі: “У 1942 г. р азам з іншы мі маладымі белару самі бяр у ўдзел
у заснаваньні нелегальнае антыня мецкае Белар у скаеНезалежніцкае пар тыі, па лініі якой
пр ычыняюся да падр ыхтаваньня ліквідацыі ня мецкаг а агента Акінчыца”. У іншым
выпадку Адамовіч гавар ыў насту пнае: “Забо йства Акінчыца было зьвязанае зь Белар у скаю
НезалежніцкаюПар тыяй. Бо БНП пастанавіла забіць Акінчыца, дар у чыўшы гэта
М ату севічу”5.

Ці сапр аўды БНП магла р ыхтаваць тэр акт су пр аць Акінчыца? М агла. Тымбольш, што
імя Акінчыца тр апіла ў лік асобаў, якія падазр аваліся ў дано сена ксяндза Гадл еўскага,
зьнішчанага нацыстамі ў сьнежні 1942 году . Гістор ык Вацлаў Пануцэвіч (Папу цэвіч) пісаў
на эмігр ацыі, што забо йства Акінчыцавыглядала, як “ар ганізованая р эакцыя незалежнікаў”
на сьмер ць Гадлеўск ага. Немцы пр аводзілі адмысловае сьледзтва па факту тэр акту , сяр од
іншых дапытваў ся і Пану цэвіч, які працаваў у Баранавіцкім СД. Сьледчы-немец сказаў
яму: “Цяпер пэўна белар усы р адыя, што Акінчыц забіты!”6 .
Яшчэ ў кр асавіку 1946 г. у пер шым ну мары эмігр ацыйнага часо піса “RUCH” (“РУХ”)
Язэп Кар анеўскі (Станісл аў Станк евіч) пісаў пр а падзеі нямецкай аку пацыі: “Абедзьве
ар ганізацыі (нел егальныя БНП і Белар у скі Нар одны Фр онт кс. Гадлеўскаг а — С. Ё.)
імкну ццаабясшкодзіць і пар алізаваць антыбелар у ску ю дзейнасьць р озных чу жых ісваіх
пр авакатараў, якія, выслу жываючыся немцам, памагалі ім пр аводзіцьшкодну ю белар усам
палітыку . Гэтак, кал і зактывізавалася дзейнасьць невялікай гр у пы белару скіх калябар антаў
на чале зь ведамы м яшчэ з часоў “Гр амады” палітычны м спэку лянтам Фабіянам
Акінчыцам, то ЦК Белару скай Незалежніцкай Пар тыі выдае яму сьмяротны пр ысу д, які
ху тка пасьля гэтага быў выкананы”.
Цікава, што сябр а ЦК БНП Бар ыс Рагу ля пр а факт вынясеньня пр ысуду Акінчыцу не
памятае: “Акінчыц ня быў вельмі пазытыў най асобай… М агчыма, і былі нейкія
падазр эньні наконт яго. Але я тут нічога ня ведаю. Магчыма, Родзька штосьці меў су праць
Акінчыца. Але ў нас, у пар тыі, ня было нейкіх тэр ар ыстычны х элемэнтаў ”7. У БНП,
аднак, хапала людзей, здольных выканаць гэты тэр акт. Але яго можна было зьдзейсьніць і
чу жымі ру камі…
Канкрэтная акцыя
На пачатку 90-х гадоў у белар у скай прэсе зьявіўся шэр аг інтэр вію і ар тыкулаў
белар у скага эміграцыйнага дзеяча з ЗША Анто на Шу келойця, у якіх ён папуляр ызаваў
падпольле БНП. На пытаньне жур налісткі Тацьцяны Анто навай, ці былі к антакты БНП з
савецкім падпольлем, Шу келойць адказаў насту пнае: “Былі. Аб некатор ых мо мантах,
пр аўда, яшчэ зар ана гаварыць. Бо яшчэ жывыя людзі, якія былі непаср эднымі ўдзельнікамі
падзей. Скажам, бацькі знаходзіл іся ў нашы м падпольлі, а дзеці ці ў ну кі — у дру гім. Але
былі выпадкі, было такое блізкае паміж намі су пр ацоўніцтва, дзе трэбабыло выканаць
канкрэтную акцыю. Падпольная р абота ёсьць зу сім іншысьвет. Бо там ні законаў, ні
палітык і. У падпольлі не заўсёды ведаеш, з к ім маеш спр аву. Двайное дно ў людзей. Узяць
хаця б забойства Ку бэ. Людзі, якія арганізавалі гэту акцыю, му сілі ўвайсьці ў кантакт з
пар тызанамі, каб іх р у камі ажы цьцявіць свой плян”8.
Таму зусім магчы ма, што ЦК Бел ару скай Незалежніцкай Пар тыі на пачатку 1943 году ,
пр ысу дзіўшы да сьмер ці Ф. Акінчыца, дар у чыў выканаць гэту ю акцыю сябр у гэтай партыі
Алесю М ату сэвічу 9 . Неўзабаве М ату сэвічвыйшаў на савецкае падпольле і агентаў
дзяржбясьпекі ды неўзабаве пр апанаваў выканаць тэракт. Напэўна, не су пр аць Акінчыца, а
су праць Уладзіслава Казлоўскага (жонка Ўл. Казлоўскага Алена была ўпэўненая, што
забіць хацелі менавіта яе му жа, але ёй “у далося ўратаваць яго ад сьмер ці”10 . Чэкісты
падтр ымалі, ня ведаючы, што дапамагаюць нацыяналістам. БНП ж пазбаўлялася
пр авадыр а нацыянал-сацыялістаў. С авецкімі р у камі. І акцыя ўдалася. Казлоўскі застаўся
ўжывых, і дагэтуль неясна: выпадкова, ці ён быў папяр эджаны. Белар у скія газэты,
кір аваныя сябр амі нацыянальнага падпольля, праігнар авалі сьмер ць Акінчыца і не

зьмясьцілі пр а яе нават зацемк і. А сябра БНП Алесь М ату сэвіч пасьля тэр акту апыну ўся ў
савецкай пар тызанцы.
1 НАРБ, ф. 3500, в. 1, спр. 2, ар к. 30, арыгінал — на расейскай мове.
2 Тамсама, ар к. 31.
3 Бор исов И. “Сатур н” наладони. М н., 1994, б. 102.
4 Соловьев А. Они действовали под разными псевдонимами. М н., 1994, б.. 162.
5 Юр эвіч Л. Сакр эт Антона Адамовіча // ARCHE, 2000, № 9, б.16.
6 Пану цэвіч В. Кс. Вінцэсь Гадлеў скі. Дзяржаўны Му ж і Пр авадыр Народу // Белару ская
цар ква (Чыкага), 1965, № 28, б.124-125.
7 Паведамленьне Бар ыса Рагулі аўтар у гэтых р адкоў ад 6 ліпеня 1997 г., Вільня.
8 У землякоў за акіянам. “Голас Радзімы”, Б. г.,б. 80.
9 А. Адамовіч пацьвяр джае, што спр ава была дар у чана М атусэвічу, які "зьвязаўся з
савецкім падпольлем". (ARCHE, 2000, № 9, Б, 16)
10 Глагоўская А. Памер ла Алена Казлоўская // Czasopis, 2001, № 10, б. 33.

ПРА ЛЁС СЫНА ПРАВАДЫРА НАЦЫЯНАЛ-САЦЫЯЛІСТАЎ
З дакладной запіскі, якую 23 сакавіка 1943-га, з нагоды забо йства Акінчыца, накір аваў
П.Панамарэнку начальнік “Белару скага штабу пар тызанскага р уху ” П.Калінін, вынікае,
што ў нацыянал-сацыяліста было двое дзяцей: “У Гр одзенскім павеце Бел асто цкай
вобласьці Акінчыц меў свой маёнтак, дзе ўвесь час пр ажывала ягоная жонка з двума
дзецьмі”1. У “Даведцы пр а кіраўніка “Белару скай нацыянал-сацыялістычнай пар тыі —
Акінчыца Фабіяна”, падр ыхтаванай 18 сакавіка 1943 г. маёр ам дзяржбясьпекі
Фармашовым, у дакладняецца, што сям’я Ф.Акінчыца “пр ажывала ў невялікім асабістым
маёнтку”2.
Але інфар мацыя гэтая адносілася даваеннага часу . Вядома, што К асту сь Акінчыц у 1932
г. закончыў Віленску юбелар у ску ю гімназію3. Але ўжо ў сяр эдзіне 30-х гг. сын Акінчыца
ву чыўся ў Варшаве, дзе стаўся актывістам... польскай ультр анацыяналістычнай
ар ганізацыі “Фалянга”. Пр а гэта сьведчыць у сваіх у спамінах эмігр ацыйны дзяяч Лявон
Галяк.
Дру гая су сьветная вайна пр ывяла сына Акінчыца ў бел ар у скае войска. Больш таго, ён
стаў афіцэрам. Загадам Галоўнаг а кір аўніцтва вайсковых спр аўБЦР № 15 ад 18 сьнежня
1944 г. “афіцэр Акінчыц Канстанты н” быў накір аваны ў “распар аджэньне К амандаваньня
Белар у скай Кр аёвай Абароны”4. А загадам Галоўнага кір аўніцтва вайсковы х спраў БЦР №
20 ад 1 сту дзеня 1945 г. надаецца
“Ранга л е й т э н а н т а:
1.Спадару АКІНЧЫЦУ Канстантыну , падпар у чыку р эзэр вы пяхоты польскае ар міі, са
старшынством ад дня 1-га сьнежня 1944 г.”5
Пасьля вайны Касту сь Акінчыц жыў у ЗША, у Чыкага. Быў жывы яшчэ ў пачатку 80-х.
Далейшы лёс сына пр авадыр а белару скіх нацыянал-сацыялістаў невядомы.
Падр ыхтаваў Іван Шу хно
1 НАРБ, ф. 3500, в.1, спр .2, арк. 31, пер аклад з р асейскай.
2 НАРБ, ф. 3500, в.1, спр .2, арк. 35, пер аклад з р асейскай.
3 Шлях моладзі (Вільня), 1932, № 5, тр авень.
4 НАРБ, ф.383, в.1, спр.3, ар к. 11.
5 НАРБ, ф.383, в.1, спр .3, ар к. 21.

ІНТЭРВ ІЮ
Галіна Філістовіч:
ЗА КОЖНАЙ ХВОЯЙ Я Б АЧЫЛА БРАТА
На пачатак л істапада 2003г. пр ыпалі 50-ыя ўгодк і з часу пр авядзеньня бальшавікамі
су довага пр ацэсу над Янкам Філістовічам. Лічы цца, што сябр а Рады БНР Філістовіч быў
р асстр аляны чэкістамі ў сакавіку 1953 г., ці не ў дзень сьмер ці Сталіна. Але, паводле
дакумэнтальны х кр ыніцаў, гэтая вэр сія не адпавядае сапр аўднасьці.
Нагадаем, што Янка Філ істовіч, жаў нер адной з белар у скіх збр ойных фар мацый,
патрапіў на Захад па вайне. У Пар ыжы ён пасту піў у Сар бонскі ўнівэр сытэт — хацеў стаць
гістор ыкам. Там жа заснаваў папу ляр ну ю моладзеву ю ар ганізацыю, выдаваў часопіс
“М оладзь”. Кантактаваў з пр эзыдэнтам Рады БНР М іколам Абр амчыкам, які жыў у
Парыжы. Але ў 1951 г. быў завэр баваны ў спэцшколу ЦРУ ў Нямеччыне і амэр ыканскім
самалётам закіну ты ў Белару сь. Па адной вэрсіі, на Бацькаўшчыну хацеў вяр ну цца сам, па
іншай — паляцеў ледзьве ніпр ыму сам.
На Белару сі дзейнічаў цэлы год, ствар аў падпольну ю сетку, заснаваў нелегальну ю
збр ойну ю ар ганізацыю, спр абаваў выдаць газэту “Жыве Белар у сь”. Але ў вер асьні 1952-га
быў затр ыманы чэкістамі і, нібыта, у сакавіку 1953-га р асстр аляны. Пра гэта, пр ынамсі,
напісаў у 1997 г. у кнізе “Філістовіч. Вяр таньне нацыянал іста” Аляксандар Лу кашу к. Гэтая
вэр сія патрапіла ў шматлік ія пу блікацыі, прысьвечаныя Янку Філістовічу. Насамр эч, ён
быў жывы яшчэ ў лістападзе таго году . Су д над 27-гадовым эмісар ам бел ар у скага
эмігр ацыйнага ўр аду , камандзірам антысавецкай партызанскай гр упы на Маладэчаншчыне
пр аходзіў у М енску 4-5 лістапада 1953 г. Тр ыбу налам Бел ар у скай вайсковай акр у гі Янка
Філістовіч (псеўда “палкоў нік Іван Слуцкі”) быў засуджаны на сьмер ць. Пр ысу д мог быць
выкананы вясно й 1954-га. М есца пахаваньня Філ істовіча па-р анейшаму тр ымаецца ў
сакрэце.
Увазе чытачоў “БР” пр апану ецца інтэр вію з сястр ой Янкі Філістовіча Г алінай
(Сірафімай), якая ўжо амаль 60 г адоў жыве ў Польшчы. Запіс зр обленыў чэрвені 2001
году.
— Раскажыце, калі ласка, пра Вашага бацьку.
— Тата быў добр ы чалавек — Андр эй Філістовіч, сын Габр ыэля і Бар бары. А “паву лічнаму ” яго звалі “Андр эй Чачотка”... Б ацька заўсёды казаў: “Дзеткі, малітва і пр аца.
Пр аца ўзбагачае чал авека. Каб бы ць добр ым чалавекам, тр эба пр ацаваць”.
— Ён ваяваў у першую сусьветную вайну?
— Так. І ў яго была здольнасьць прадчу ваць нядобр ае. Адзін з такіх выпадкаў адбыўся
зь ім у нямецкім пало не. Ён сядзеў у лягер ы, гавар ыў са сваім сябр ам. Раптам зь ім нешта
зр абілася, ён замаўчаў і, нібы, засну ў, седзячы,ці згубіў прытомнасьць. А потым
пр ачну ўся. Сябар пытаецца: “Андр эй, што з табою? Што было?”. “Ведаеш, бр аце, я быў у
сваёй хаце, бачыў, маці мая памер ла, ляжыць у труне...”. Той гавор ыць: “Вазьмі запішы
гэта ўсё”. Тата запісаў. По мню, як прыйшлі саветы і я наву чылася чытаць па-р у ску, то
пр ачытала то й запіс.. Усё су пала: год, месяц, дзень. Ён нават апісаў у чым была апр анутая
маці і колькі сьвечак гар эла...
— Калі ён вярнуўся з палону?
— Напэўна, у жо была Польшча.
— Сям’я ў Вашага бацькі была вялікая?

— Вялікая. Бр ат ягоны Фёдар жыў у Сібір ы. Сястра Каця ў Кр аснадар ы жыла. Іван — у
Ленінгр адзе, здаецца, быў інжынэр ам-эл ектрыкам, зьбір аўся пераехаць пер ад вайной у
Паняцічы, электрыфікаваць нашу гаспадар ку, але нешта не атр ымал ася. У Ленінгр адзе
жыла Сіма, якая памер ла ў Пінску . Была яшчэ сястр а М аня. М аксім быў пр афэсар ам у
Кр аснадар ы, пісаў вер шы. Толькі тата, самы стар шы бр ат Фёдар і сятр а Каця ня мелі
аду кацыі, а так у се выву чыліся.
Каб у се бр аты засталіся ў Паняцічах, то кожны ўзяў бы сабе палоску зямлі. А так у се
р аз’ехаліся, зямля застал ася ў таты. Ён да таго яшчэ зямлю ку пляў.. Даку мэнты я маю.
— Колькі дзяцей было ў Вашых бацькоў?
— Старэйшая Вер ка, 1924 году нар аджэньня, пасьля Янка — 1926-га, за ім я —
1928году . Яшчэ былі Каця, якая цяпер жыве ў Даніі, Аляксандар , які памёр ту т, у
Польшчы, і Ганна.
— Раскажыце пра Янку.
— Янка ву чыўся спачатку ў Паняцічах, а пасьля — у Вязыні…
Памятаю, у суботні вечар сядзім у Паняцічах на двар э каля нашага дому . На ганак
выносілі стол, гарбату пілі ці рабілі к ампот. Сядзім. А ў нас ластаўкі пад дахам вілі сабе
гняздо. І якр аз у гэтае гняздо ўлез вер абей, р азду ўсяі сядзіць там, а ластаўкі ніяк ня могуць
яго выкінуць… Мы глядзім на гэта,а Янка аж тр асецца… Тады ластаўкі пачалі зал епліваць
у ваход у гняздо і ху тка заляпілі да канца. Памятаю, як Янка плакаў: “Тата, глядзі, яны яго
залепяць!” А тата кажа: “Нічога, нічога, паглядзім, што яны зр обяць”. А яны яго заляпілі і
паляцелі. Янка тады пабег па др абіну, паставіў яе пад дах і вызваліў з палону таго
вер аб’я… Яшчэ памятаю, што ён у сіх шпакоў ведаў у нашым садзе. Па галасах іх
пазнаваў…
Згадваю, Янка неяк напісаў ліст, што цяжка ім у Вялейцы. Дык я ўсе гр ошы, штомела,
паслал а яму . Калег а яго пр ыяжджаў. Янка пасьля мне напісаў: “Мая сястр ыца, як толькі
мне цяжка, ты заўсёды дапаможаш мне”.
— Як арыштавалі Вашага бацьку?
— Людзі-беднякі — гэта бяда. Яны ж цёмныя, неадукаваныя. Тата ім усёжыцьцё
дапамагаў, а яны... Як прыйшлі саветы, на бацьку напалі, што ён — ку лак. Але сказаць пр а
яго нічога др эннага не маглі. Таму яго і тр ымал і ў вялейскай турме бяз су да, не
р асстр алялі.
Як пачалася вайна, усіх вязьняў выганялі з турмы за Вялейку . Там за мостамстаялі
фурманкі. Ім сказалі энкавэдзісты, што, хто ня можа несьці свае р эчы, кладзіце іх на
фурманкі, бу дзем везьці. Я ны так і зр абілі. Але фур манкі тыя адр азу паехалі напер ад і яны
іх больш ня бачылі...
Быў сярод вязьняў адзін доктар , на кастылях хадзіў, хворы. Хацелі яго вязьні пасадзіць
на фур манку — ён ня мог ісьці, як і іншыя, бо доўга сядзелі ў тур ме, іх катавалі. Дык
энкавэдэ пачало іх карабінамі біць. Доктара скіну лі з воза і недалёка за Вялейкай
р асстр алялі. Тата вельмі плакаў па тым доктар ы. Шкада, пр озьвішча я ўжо ня памятаю.
Кожнага, хто ня мог ісьці, стр алялі ў патыліцу...
— Гэта Ваш бацька расказваў?
— Так. Казаў, што р азам зь ім г налі сто пяцьдзесят вязьняў, палітычных. Ішлі, як маглі.
Толькі прысядзеш, у жо ляціць энкавэдыст... Вязьні адзін др угога падтр ымлівалі. З
Кавенева быў чалавек, ён з Амэр ыкі пр ыехаў, ку піў сабе г аспадар ку, у яго былі 3 ці 4
дачкі. Дзесьці за Ільлёй ён пр ысеў. Тата кажа яму : “Ідзі, ідзі! М ожа яшчэ некалькі кр окаў і
бу дзе канец нашым пакутам. Можа Бог нам дапаможа, вызваліць нас!” Так падтр ымліваў

яго. Але пасьля ён сеў на дар огу і кажа бацьку : “Бр аток Андр эй, ідзі, мо жа ты дойдзеш, ая
далей не магу ...”. Зар аз пр ыйшоў энкавэдыст і стр эліў таму му жчыну ў галаву ...
Так яны выйшлі за Хаценчыцы. Ту т на іх наляцелі нямецкія самалёты, тр охі пастр алялі.
А калі пр аляцелі нізка і ўбачыл і, што іду ць цывільныя, паляцелі далей. Э нкавэдысты
спынілі людзей, загнал і ў лес, на нейку ю палянку. Паставілі ку лямёты і ў сіх вязьняў
р асстр алялі.
Тата і ня ведаў, як застаў ся жывы. Напэўна, ён стр аціў пр ытомнасьць яшчэ да таго, як
пачалі стр аляць. А пасьля яго пр ыкр ылі тру пы. Ён нам р асказваў: “Пр ачну ўся я, чу ю, як
пту шкі песьні пяюць. Думаю, Бо жа, дзе я ёсьць? Хіба ў небе,хіба ў раю? Раптам чую,
людзі іду ць. І мне лёгка зр абілася (напэўна, тр у пы зьмяне зьнялі), я вочы адкрыў, сонца
сьвяціла. Чу ю шэпт: “Гэты жывы!” І яны пайшлі др у гім бокам. А я пер авяр ну ўся на
жывот, паляжаў тр охі і папоўз у ку сты,а пасьля далей — у лес. Баяўся, каб тыя людзі не
сказалі, што адзін у цёк...”.
Так тата поўз, паку ль сілы яго не пакіну лі. Ляжаў каля нейкага ру чая, быланоч. Чу ў ён,
што дзесьці бр эшуць сабакі. Значыць недалёка му сіць быць вёска ці ху тар.
Раніцай р азглядзеў хату . Была яна мо хам кр ытая, з у гнутай страхой. Тата кажа: “Божа,
як тр апіць на людзей багаты х?!” Бедны х ён баяўся. Баяўся, што пр ададу ць. Людзі ж
цёмныя, не сьвядома зр обяць дрэннае...
Скр ыпнулі дзьвер ы. З хаты зь вядр ом у руках выйшла жанчы на і пайшла ў бок бацькі.
Калі яна пар аўнялася зь ім, тата кажа: “У імя Хр ыста, дапамажы це!” Яна спало халася,
глядзіць, а пасьля стала плакаць. У яе му ж таксама быў арыштаваны. Паслала яна свайго
сына да суседзяў, у якіх былі тр ы ду жыя сыны. Дала яму паесьці, але ён есьці ня мог...
Хлопцы зрабілі насілкі і занесьлі яго да сябе. Там у саломе зрабілі яму сховішча, бо
баяліся, каб не зайшлі да іх бальшавікі. Я ны адсту палі, на шасэ гул стаяў ад іх машынаў.
Там тата і ляжаў, яму пр ыносілі есьці. А, калі саветы зьнікл і, яго павезьлі ў Ільлю, на
Зар эчча, да цёткі Вольгі.
Адту ль нам перадал і вестку , што тата жыве. А мы ўжо зьбір аліся ісьці ў Вялейку . Бо
нам г авар ылі, што там была камор а, залітая крывёю людзкой. Што там людзей мар давалі...
— З-за арышту бацькі Вашу сям’ю не чапалі бальшавікі?
— Памятаю, прыходжу ў школу , а на дошцы кр аты намаляваны, а за імі ар ол польскі
сядзіць, гэта значыць Андр эй Філістовіч... У нас былі настаўнік амі ў Паняцічах жыды, за
саветаў перад вайной — Шур а і Іван. Яны надта добр ыя былі да нас, а дзеці ў школе
зласьлівыя бываюць. І, наогу л, даку чалі дзеці мне і Каці. Кал і я плакаць пачынала, гэты
жыд, Іван яго звалі, мяне су пакойваў: “Не плач, што ты, Сіма, гэта дур ні!” І ён пайшоў па
хатах да іх бацькоў: “Што ж вы р обіце, нават калі іх бацька вінаваты, у чым дзеці
вінаватыя?” І ў сё.Бацькі дзяцей пр ытр ымалі, накр ычалі і яны пер астал і.
— Янка дома быў, калі бацька вяртаўся?
— Дома быў. Усе мы былі ў Паняцічах. Толькі Вер ка ў Ільлі пачал а працаваць у
надлясьніцтве, пры саветах. А як пр ыйшлі немцы, Вер ка таксама вяр нулася дахаты і ўсе
мы былі р азам.
У мяне і цяпер пер ад вачыма гэтая сцэна. Пад вечар едзе цётка на кані, сядзіць на возе,
чор ны конь, саломы шмат насьцелена. І не відаць, хто ў саломе ляжы ць. М ы стаім, мама,
бабуля, дзеці ўсе. Пр ыйшлі два бр аты мамы, су сед Васіль, бацька Жэнькі. Стаім.
А цётка кажа: “Што ж вы так стаіце?” А мы стаім, бо не бачым бацькі. А яго палажылі
на воз і павязьлі. А ён сам ня можа падняцца. “Падыдзіце, памажы це!” —кажа цётка.
Му жчыны тады паляцелі да возу . Паднялі яго, паставілі. Саша і Аня, як стаялі, то
схапіл і маму за спадніцу: “То не наш тата”. Не пазналі, бо выйшаў на дар огу кавалак

такога стр ашнага чал авека! Босы, р аспухшыя ног і, з пальцаў кр оў цячэ. Столькі кілямэтраў
ён ішоў...
— Ён доўга х варэў?
— Доўга. Бабуля нейкімі травамі яго лячыла. Бацька спачатку есьці нічога ня мог...
Спаць ня мог, кашмар ы ў яго былі. Усё сьніўся то й расстр эл...
І пр ы немцах на нас пачалі пісаць даносы. Аднойчы на легкавы х машы нах пр ыехала
нямецкая жандар мэр ыя. Загадалі людзям здаць зброю, калі ў каго ёсьць. Бацьку немцы
пр апанавалі зноў быць солтысам. Тата гавор ыць: “Я быў солтысам, але больш не хачу , бо
за гэтага солтыса сядзеў у турме”. А яны ўгавор валі. Нехта яшчэ быў падаў, што ён,
нібыта, каму ніст. Вось і дом у ягоновы пабу даваны. “Вось паглядзіце, які я каму ніст,
толькі з тур мы вяр ну ўся”, — кажа бацька. Тлу мач гавор ыць: “Вы му сіце быць солтысам,
пазьней можа памяняем, а цяпер му сіце быць вы”. А яны ўжо па вёсцы пасьпелі пр айсьці.
“Я— хвор ы, я не магу быць”, — гавор ыць бацька. “То вазьміце сабе памочніка”, —
кажуць яму.
Ну і здавалі людзі зброю (а яе тады па адсту піўшы х саветах шмат валялася),пр ыносілі
да нас. Бо немцы сказалі, што хто ня здасьць, дастане ку лю ў лоб...
У вёску нашу пр ыслалі двух галяндцаў у жоўтых му ндзір ах: Дэгі і Бэнэка. Янка іх
называў “венік” і “дзяр кач”. Адзін быў высокі і ху ды, а др угі — маленькі з “брухам”. Яны
сачылі за выкананьнем здачы падаткаў. Спачатку яны ўнас начавалі, а пасьля — у маёнтку .
Тата застаўся солты сам. Немцы ў сё дапытваліся: “Скажы це, хто вас выдаў?” Бацька
ведаў, але не хацеў называць. “Скажыце, вас так мучылі, а вы...” —настойвалі немцы. “Я
не хачу помсьціцца, таму над намі Бог, які мяне выр атаваў”, — такі быў адк аз бацькі. І калі
пасьля немцы неяк дазналіся і арыштавалі больш дзесятка ты х людзей, то бацька паехаў іх
вызваляць і вызваліў.
— А чым Янка займаўся ў гэты час?
— Пр ацаваў на гаспадар цы.
— А калі Вы зь ім разлучыліся?
— Ён слу жыў у беларускім батальёне ў Вялейцы. А летам 1944-га была эвакуацыя. Мы
ня ведалі, дзе ён і што зь ім было... Пасьля пр ыехалі ў Маладэчна. На ў скр аіне гораду
ўбачыла калегу Янкі з батальёну , які ехаў са сваімі бацькамі. Я яго тр охі ведала і
запыталася пр а брата. Ён кажа: “М ы ўсе ту т былі, я да бацькоў пр ылу чыўся, і Янка ту т быў
недалёк а, але пайшоў на чыгу нку , на цягнік”.
Каб тр охі р аней мы пр ыехалі, то спатк аліся б... Ну што-ж. Паехалі мы дал ей. Тата
“паляцеў” на чыгунку , але той цягнік ужо адыйшоў і ён спазьніў ся. Янку я бачыла яшчэ...
А тады мы пр ыехал і і надта цяжка пр ацавалі ў немцаў.
— І куды вы прыехалі?
— Ва Ўсходнія Пру сы. Там пр апаноўвалі паехаць пад францу зску ю мяжу .. Але тата не
хацеў ехаць далёка ад Белар у сі. Ён ня быў палітыкам. Ён ду маў, што пасьля вайны будзе
Польшча, як і р аней...
— А Вера была з вамі?
— Так. Яна, яе му ж — Жаўняр овіч і яго бацька. Яны сваім возам ехал і. Нас р азабралі
немцы на пр ацу . М ы былі ў адным месцы, а Вер а — у іншым маёнтку,недалёк а ад нас.
Наш гаспадар быў нядобр ы чалавек, пр ыму шаў нас вельмі цяжка працаваць. Там я
падар вала сваё здар оўе...
— Вы ў тым месцы заставаліся да канца вайны?
— Так.
— І Янка ніколі там не паказваўся?

— Не, ніколі. Мы яго шу калі, але не маглі знайсьці... Як немцы адсту палі, выехаў і
немец-гаспадар . І нас пагналі на з ахад. Але мы пасьля вяр нуліся. “Чаго ж я бу ду ўцякаць?”
— казаў тата. А пасьля пр ыйшоў малады нямецкі лейтэнант з пісталетам: “Вы што,
засталіся каму ністаў чакаць? К алі не паедзеце, застрэлю!” Паехалі мы ў бок Гданьска.
— А Вера з вамі паехала?
— Не. Яна засталася. З му жам і яго бацькам. А мы паехалі. Памятаю, сядзелі дзесьці ў
су тар эньнях, р азам зь нямецкімі сем’ямі. Пр ыйшлі нямецкіявайскоў цы і к ажу ць: “Мы
адсту паем. Хто хоча, ідзіце з намі”. Усе маўчал і. Тады яны пытаюцца: “Усе ту т немцы,
няма замежнікаў?” Усе зноў маўчалі. І яны пайшлі. Раніцай пр ыйшлі р ускія. Яны
чапляліся да дзяўчатаў, жанчы наў. Прычапіліся і да нас. Нейкі ру скі пр ы бацьках кажа
мне: “Пойдем в дру гу ю комнату!” “Ніку ды я з табой не пайду !” — кажу . Ру скі пачаў ужо
збр ояй палохаць. А бацька маўчыць — баіцца... На шчасьце, пр ыйшоў малады лейтэнантбелар у с зь М енску . Ён мяне абар аніў. Гэты хлопец быў высокі, з пер авязанаю галавою.
Шкада, што ўжо ня памятаю ягонага прозьвішча…
— Вы яму казалі, што вы зь Беларусі?
— Так, казалі. А той ру скі, адыходзячы, пало хаў : “Сегодня ничего, а завтр а, когда
бу дете ехать ко нвоем назад, я тебя там и так возьму !” Назаўтр а едзем мы да той р у скай
заставы, бацькі схавалі мяне на падводзе, закідалі р эчамі. Пад’яжджаем. Маці кажа:
“Дачу шка, стаіць гэты, на кані, там, дзе пр авяр аюць!” Але адначасова з намі пад’ехала
вайсковая машына. У ёй сядзеў нейкі вялікі вайсковы чын, а побач зь ім той афіцэр белар у с. Ён нешта сказаў, адсалютаваў нам і нас пр апу сьцілі…
— І куды вы паехалі?
— М ы вяр ну ліся да Гданьску і паехал і на Т., дзе быў збор ны пу нкт бежанцаў. Ту т мы
затрымаліся на правер ку. Тата падыйшоў да нейкага паляка, які там пр ацаваў. “А што пан
ту т р обіць?” “Ды вось, з сям’ёй еду на р адзіму, на Віл еншчыну ”. “А дзе ж пан даедзе да
той Віленшчызны?! Дай Божа, каб пан у Сібіры не апыну ўся”… Ён пар аіў тату застацца ў
Польшчы.
Мы пр ыехалі ў гар адок Тр эплін. А там у жо ру скія ўсё забір аюць з вазоў, самае лепшае
цягну ць. Коні бяру ць… Зр абіў тата даку мэнт, што ён польскі гр амадзянін, стаў пр ацаваць
у Трэпліне. Быў ён майстр а на ўсе р у кі.
— А што зь Верай было, вы ня ведалі?
— Нічога ня ведал і. Так мы засталіся ў Тр эпліне. На др у гі дзень прыходзяць ру скія,
сказалі сабрацца ўсёй моладзі: “Пойдем очищать вокзал”.І мяне забр алі…
Там я бачу : Янка, бр ат мой! О, Божа мой!.. А тата нас у сіх папяр эджваў, каб
быліасьцярожныя. Бо бальшавікі вельмі кавар ныя. “Калі Янку ўбачыце, то не падавайце
віду, што яго пазналі. Бо яго бальшавікі могу ць зьнішчыць. І ён можа не пр ызнавацца, што
ён Філістовіч”, — казаў тата. І вось Янка, р азам зь іншы мі, ачышчаў вакзал…
— А як ён быў апрануты?
— У цывільным. Так, як ён дома быў.
— А ён вас убачыў?
— М ожа і бачыў. Але ён не глядзеў па баках. Толькі насіў і складаў… А ру скія стаяць,
назіраюць… Ду маю: засьпяваю песьню, што мы до ма р азам сьпявалі. Але збаялася…
Скончылі мы працу , пагнал і нас дадому. Я кажу сваім: “Мама, тата, Янку я бачыла”… Я
пер аапр анулася, узяла сястр у Кацю і кажу : “Пайду шу каць”. Выйшлі мыў гор ад, трохі
пр айшлі, бачы м, стаіць на тр ату ар ы савецкая машина, а каля яе — ру скія. Адзін хапае
мяне і цягне ў машыну . Я яго драпала, біла, неяк вырвалася. Уцяклі мы назад.

Пасядзела дома пар у гадзінаў, су пакоілася і кажу сябр оўцы: “Ду ська, давай пр ойдземся
па гор адзе”. В ыйшл і мы. А я адчу вала, што Янка знаходзіцца ў будынку мясцовай школы.
Але недалёка ад той школы злавіл і нас р у скія. Я пасьпела толькі сказаць сяброўцы: “Не
гавар ы, што я з сям’ёй”.
Пр ывялі нас у будынак, а там маёр сядзіць. Даныя нашы з апісаў. Я
назваласяКар накоўскай Станіславай. А ён пачынае з намі зайгр аваць. Я ду маю: “Божа, як
вырвацца, каб пайсьці, шу каць бр ата?!” А ту т і дру гі афіцэр прыйшоў, лысы. Ён мяне
схапіў і на канапу кладзе. А я малюся: “Маці, Пр ысьвятая Багар одзіца, Маці Божая
Востр абр амская, памажы!” І зар аз пр ыходзіць салдат, салюту е ім і кажа, што генэр ал іх
выклікае… Яны: “Извините”. І пайшлі. А мы выйшл і з бу дынку і вяр ну ліся дамоў…
Тады прыду мала я плян, каб хто пайшоў пад вокны школы выгукваць у се нашыяімёны.
Спадзявалася, што Янка пачу е. Але зноў нічога не атр ымалася. Так мыі не сустр элі там
Янку . Пасьля ўжо ў кніжцы Пасьлядовіча я чытала, што Янка ту т пр ацаваў у гміне. Пасьля
дастаў ся ў Шлёнск, дзе меў пр ыяцеля-чэха і ёндапамог яму пер айсьці ня мецку ю мяжу .
— А хто вам кніжку Па сьлядовіча даслаў?
— М іхал Чаеўскі з Англіі напісаў, што ёсьць такая кніжк а. Ён р одам з вёскі Чэхі каля
Вязыні, з намі ў школу хадзіў. І Ск абей з Аўстр аліі напісаўмне таксама. І я напісала ў
белар у ску ю кнігарню ў Беласток, папр асіла прыслаць кніжку . Пр ыслалі мне к ніжку …
— Значыць, Вы толькі з кніжкі даведаліся пра лёс брата?
— Толькі з кніжкі… Можа, каб я яго знайшла, ён бы тады з сям’ёй злу чыўся. М ожа
інакш скл аўся б ягоны лёс…
Пасьля мы з гор аду пер аехалі ў вёску . Бо ў гор адзе было поўна ру скіх — мыбаяліся. Я
не магла выйсьці ў гор ад… Спадзяваліся, што на вёсцы бу дзе ціхаі спакойна.
— А бацькі ня думалі зьмяніць прозьвішча?
— Не. Толькі мы, дочкі, памянялі. А я і імя зьмяніла. С ерафіма — імя няпольскае, таму
я стала Галінай.
— А як удалося вам знайсьці Веру?
— Калі мы ўл адкаваліся на новы м месцы, пачалі шу каць Верку , пісаць. Аяшчэ, калі
р азьвітваліся, тата сказаў, што калі выжывем, бу дзем зьвязвацца пр аз маміну сястру , якая
жыла каля М ёр аў. Там бу дзем кантактавацца. А ту ю цётку немцы былі вывезьлі, а вёску
спаліл і. Але пазьней яна вяр нулася. Спачатку мы шу калі Вер ку пр аз Чыр воны Кр ыж. У
Польшчы яе ня было. Тадымы згадалі пр а цётку Кацю. Напісалі. Яна адказала, што Вер ка
была, але ўжо выехал а на Ўкр аіну . У яе ўжо была сям’я, дзьве дзяўчынкі. Яна спачатку
нядрэнна жыла, муж быў афіцэр. Але пасьля ён сапсаваўся…
— Дзе Ваш тата працаваў?
— Спачатку мы ўзялі гаспадар ку — 5 гэктар аў зямлі. Зямля была добр ая, але тата ўжо
ня мог цяжка працаваць. Я яму дапамагала. Я і касіла, і бар анавала. Разам з бацькам.
Толькі гараць я няўмела. Людзі дзівіліся зь мяне… Голад быў, цяжка нам спачатку
жылося, бо мы нічога ня мелі. Тата вельмі любіўчытаць. У яго была вялікая бібліятэка. У
Гданьску была міжнар одная кнігар ня, ён у ёй замаўляў кнігі і яму дасылалі іх.
— У якім годзе Вы езьдзілі ў Англію?
— У 1975-ым. У Лёндан. Адмыслова да Лашу ка. Была і ў Чаеў скага ў Ротэр даме…
— І што Вы ў Англіі даведаліся?
— Нічога. Я нават глядзела кар татэку . Але, калі дайшла да Янкі літары, Лашу к забр аў
яе ў мяне. Не пак азаў.
— А астатнія людзі, з кім Вы сустракаліся, штосьці расказвалі Вам пра брата?

— Лашук дзіўна сябе паводзіў. Кажа: “Паедзем да знаёмых, але ты не гавар ы, што ты —
сястр а Янкі. Бо, між намі, ня вельмі яны добр а з Я нкай жылі”. Я ду маю, што там нешта
іншае было. Яны, відаць, добр а ведалі, што ён (Лашу к) — непр ыяцель Янкі. Ён, нібыта,
р абіўся пр ыяцелем, ал е некаторыя словы яго былі… Пар у словаў кіну ў такіх, што мяне аж
у калола…
Памятаю, пр ы немцах гэта яшчэ было. У Ільлі. Пр ыйшла да нас Юлька Камінская,
Скабея швагр а дзяўчына: “Цёця Зося, ідзіце да нас, прыйшла да нас надта добрая
вар ажыха. М ожа і вам павар ожыць”. З мамай пайшл а я. Варажыха р асклал акар ты і
гавор ыць так: “Чэр венны му жчына, малады му жчына — сын. Перад ім ёсьць дзьве дарогі:
адна вельмі сьветлая і добр ая, а другая, калі ён паслу хае, нібы, свайго к алегу , сябр а
старэйшага, чор нага. Калі паслухае, то мар на пр ападзе”. А мама адр азу кажа: Лашу к! У
гэтага Лашу ка маці была бел ар уска, а бацька быў жыд.
— Ён у жо памёр?
—Памёр. Апошні ліст дасл аў мне ў 1994 годзе якр аз пер ад пахаваньнем бр ата Сашы.
Перад тым я яму пісала, а пасьля спыніла пер апіску . Пісаў ён мне па-польску :
“Шаноўная пані Гал іна!
Цяжка сёньня высьветліць пр ычыны спыненьня кар эспандэнцыі пасьля 12 гадоў
пер ар ыву . Калі пані вырашыць аднавіць кантакт, прашу напісаць, бо тагопатр абу е справа
сьветлай памяці Янкі. Некалькі тыдняў па р адыё (па белар ускай пр агр аме Радыё Свабода
— П.К.) пер адавалі п’есу аб іх (абЯнку і яшчэ кімсьці — Г. Ф.). пр аекту ецца выданьне
кніжкі. Пані можа дапоўніць яе новымі ведамасьцямі. […] Адначасна патр эбныя даныя аб
ягоным дзіцятку . Дзе яно цяпер жыве, як? Ужо, напэўна, мае ўласную сям’ю. […]”.
— Вы яму не адказалі на гэты ліст?
— Не, не адказал а. Я ду маю, што ён хацеў, каб я пр ыехал а па спр аве гр ошай па Янку .
Гэтыя гр ошы можна было дастаць… На ар ганізацыю, на Белар у сь.
— Ён Вам сказаў п ра грошы?
— Не, я яму згадала. А ён мне тады сказаў: “Якія гэта гр ошы? Дзе ж тыя грошы?!” Я
кажу: “Я чула, што Янка быў застр ахаваны”.
Лашу к вельмі хацеў, каб я нагавар ыла на касэту ўспаміны пр а Янку . Ён, як даведаўся,
што я маю ліст Польскага Чыр вонага Кр ыжу пр а Янку , дык адр азу ж папрасіў высл аць яго
яму ў Англію. І ён вельмі пр асіў, каб я пр ыехала і пр ывезла гэты ліст:
“25 кр асавіка 1959 г. Вар шава. М акатоў.
У адказ на аб’яўлены пошу к Філістовіча Яна, сына Андрэя, народжанага… 1926году ў
Паняцічах, з жал ем паведамляем, што ў адпаведнасьці з данымі Савецк ага Чыр вонага
Кр ыжу ў Маскве, Філістовіч Ян, сын Андр эя, нар оджаны ў 1926 г. у Паняцічах, памёр дня
19 сакавіка 1954 году на тэр ыторыі СССР. Прыносім Вам шчыр ыя спачу ваньні.
Падстава: ліст Савецкага Чырвонага Кр ыжу ў М аскве (нумар і дата). Іншы мі зьвесткамі
Савецкі Чыр воны Кр ыж не дыспану е”.
— Але ж Аляксандар Лукашук пісаў, што Янку расстралялі ў сакавіку 1953-га…
—Некатор ыя сьведкі, якія праходзілі па спр аве, казал і, што Янка, сапр аўды, у той час
яшчэ жыў. Быў у тур ме. Бачылі ці ведалі, што ён яшчэ жывы. Нават у пазьнейшы час.
— Дык можа яго не ра сстралялі?
— Ведаеце, што маглі зрабіць? У той час выпрабоўваліся пер шыя савецк ія
спадар ожнікі. Хочаш жыць — паляціш. В ер нешся, так вер нешся, а не, дык не…
— А хто Вам гэта гава рыў?
— Гавар ылі людзі. Нават вайсковыя, ту т, у Польшчы. Вы ж ведаеце,
якімінебясьпечнымі былі пер шыя запу скі тых р акетаў…

Калі Вера пер шы р аз пр ыехала да нас, мы паехалі ў Г., да сястры. А там была вядомая
вар ажбітка, якая, нібыта, у Пэр сіі была. Вельмі добр а ведала К абалу…
Я на Янку паставіла. Яна намалявала кр ыж на папер ы, папр асіла, каб падала ёй дзень,
месяц і год нар аджэньня таго, пр а каго хочаце даведацца. Я пер ад ёй яго фотакартку
паклала, напісала, кал і ён нарадзіўся — перад Калядамі,у вечар пер ад Калядамі — 24
сьнежня. Але гэта “польскія” Каляды, а нашыя надва тыдні пазьней…
Вар ажбітка кажа, што год правільны, але дзень і месяц — не. Ну тады я сказала, што
дзесьці 6 сту дзеня. “Ну цяпер добр а”, — кажа. Глядзіць яна, глядзіцьна фотакар тку, а
пасьля выдыхае: “О, Божа мой! Ён вайсковы?” “Быў вайсковы”.“Бедны. Ён ні то
штогадзіну, ён штоміну ту пр асіў Бога аб сьмер ці. Ён пр асіў Бога. Ён надта шкадаваў, што
нар адзіўся… Вы не ўяўляеце, што ён пр айшоў. Але ён жыве. Ён жыве. І ён будзе вельмі
стары, як вы аб ім даведаецеся. І ён будзе ехаць з краіны ў кр аіну , паку ль завітае да вас…
Яму дапамагла чорная жанчы на ў тур ме…”.
Ведаеце, гэта выглядае, як басьня, але я — яго сястр а і мне так хацелася, каб гэта была
пр аўда!
— Яна сказала, што ён жыве?
— Так. Хтосьці памёр іншы. І зр абілі, што памёр Янка. А ён выйшаў на волю пад
іншым пр озьвішчам. “Ён жыве. — сказала яна. — Толькі, што ён будзе вельмі стар ы, як вы
даведаецеся, што ён жыве… ”.
— У якім годзе Вы хадзілі да той варажбіткі?
— Дзесьці ў канцы 50-х — у пачатку 60-х гадоў. І мы ніколі абедні за яго не замаўлялі.
Аднойчы я была ва Ўр оцлаве са сваёй дачкой у Камінскаг а, сваяка Скабея з Ільлі. І пайшлі
мы ў пр аваслаў ную царкву . І я хацела паставіць сьвечку за Янку . Запаліла сьвечку і
паставіла. А мяне ў гэты час ўсю тр эсла.Камінская мне казала пра гэта. Нават ар хіерэйбіску п заўважыў, як мая ру ка са сьвечкай трэслася… Я ледзьве яе паставіла. Нічога ня
помніла. Малілася. Пасьля пыталася ў Камінскай: “Цётка Мару ся, ці Вы бачылі, гар эла тая
сьвечка?”. Сказала, што нібыта гар эла.
Адзін р аз з мамай паехалі ў касьцёл Пятр а і Паўла ў Вільню. Там у катакомбах віл енск ія
му чанікі пахаваныя. І там мама ставіла сьвечкі, за маму сваю, за бацьку і за сына Янку .
Тр ы сьвечкі паставіла. Дзьве сьвечкі, за дзеда і бабу, гар элі, а за Янку гарэла ясна, добра, а
пасьля ху тка пацямнел а і пату хла…
Мама мая, як жыла, кал і сьніла тату, заўсёды пытал ася: “Тата, скажы, дзе мой сынок?” І
так некалькі р азоў. Увесь час дзед адвар очваўся, не хацеў гавар ыць і ўцякаў. А раз так ужо
мама яго прасіла і плак ала, што ён загавар ыў: “Дай спакою мне сваім сынам Янк ам! Што
ты хочаш даведацца? Што ты хочаш? Вось ту тляжыць…”. І паказаў нейку ю магілку ці
нават не магілку, а нейкі к апец…
Пару гадоў таму я хацела яго неяк памянуць, імшу па ім заказаць. Але ня ведала, як
зр абіць, як даведацца, што ён сапр аўды не жыве?.. Аднойчы ўвечар ы паставіла сьвечку ,
кр ыж, яго фотаздымак і моцна малілася, пр асіла: “Бр аток, акажыся да мяне, скажы,
пр ыйдзі да мяне”. І ўначы сьню. Іду я дзесьці, бачу : Янка ідзе. М алады такі, пр ыгожы, такі,
якім я яго бачыла ў Вялейцы апошні раз. Ішоў ён зь нейкай дзяўчынай. Толькі апр ануты
інакш. Я на яго: “Янка! Бр аток, так ты жывеш?! Янэчку !”. І я да яго дакр ану цца хацел а, але
ту т ягоны вобр аз у паветры р аствар ыўся і зьнік… Я абу дзілася…
У нас на сьвята Ўсіх Сьвятых у сю радню памер лую памінаюць. Напісал а ўсіхі я. Толькі
ніяк не змагла напісаць імя Янкі…
Калі мама памірала, прасіла Бога… Бо ўся радня яе, сёстры, бр аты, паку твалі за яе сына.
Пр асіла Бога, каб ён даў ім л ёгкую сьмер ць, а яна згодная была ўсё ўзяць на сябе…

Мама цяжка хвар эла, пер ад сьмер цю ляжала ў шпіталі і я ўначы каля яе дзяжур ыла. Я ў
яе спытал а: “М амачка, ці Янк а не прыходзіць да цябе?” Яна ўсьміхну лася. Відаць, што
сьнілася ёй што сьці. Гавор ыць: “М ая дачу шка, дзе ж ён да мяне пр ыйдзе, сынок мо й. Яго
ўжо няма…”.
А памір аючыя маюць дар яснабачаньня… Аднойчы мама р анкам кажа: “Божа мой, што
мне сьнілася! На неба гляджу , а на захадзе — чыр вонае неба. У зар аве — Янкі твар . І ён
кажа: “М ама, помні Пар ыж!”. І так тр ы р азы паўтар ыў”.
— І калі Ваша мама гэта прысьніла?
— Калі яго завэр бавалі…
— Калі Вы першы раз п рыехалі на Беларусь з Польшчы?
— Пер шы р аз я пр ыяжджала з мамай, у 1977 годзе. Тады зь Вільні мы ў М енск ехалі. У
Паняцічах был і. 12 гадоў назад пр ыяжджала я з Ганнай. Узялі таксоўку і паехалі ў
Паняцічы. Там пайшлі на могілкі, дзе мамы маці пахаваная, дзяды.. М агілу бабулі я адразу
адшу кала. Пайшла я далей, хацела пашу каць маг ілы іншы х сваякоў. Ідзем з Ганнай дал ей, і
р аптам — у мяне мар оз па скур ы. Ня ведаю, што гэта было. Вярну ліся мы да машыны.
Таксіст стаяў каля плоту.. Ня ведаю, мо жа ён у той мо мант што др эннае паду маў, а я
адчула…
— Хата Ваша ў вёсцы яшчэ доўга стаяла?
— Там школа была да самага канца. А пасьля людзі павыяжджалі ў Вялейку ,
М аладэчна. Ня было дзяцей у жо і школу скасавалі…
— Вы даўно ня былі на Беларусі?
— Даўно. Я цяпер моцна захвар эла… Памятаю, калі ехала ў Паняцічы пр аз лес, у сё
у глядалася. За кожнай хвояй бачыла брата…
— Вашую сям’ю ў Польшчы ніколі не турбавалі, да вас ніхто не прыходзіў?
— Не. Толькі ў той час, к алі Янку схапіл і там, к алі был а аблава. Там, дзе жылі бацькі, у
двары кіёск стаяў, у якім пр адавалі ўсяку ю-усячыну. Так тады каля гэтага кіёску поўна
міліцыі было, польскай. Я з мужам ішла з гор аду (мы тады за гор адам жылі), зайшлі да
бацькоў. То за намі адразу дву х міліцыянтаў у вайшлі ў хату , нібыта, “пагр эцца”, “бо
холадна”. М ама тады яшчэ сказала: “Ня ведаю што такое, і ўчор а ту т было поўна
паліцыі”…
— Гэта былі палякі?
— Ну , з намі яны па-польску гаварылі. На нас з му жам у важліва глядзелі.. Пасьля мы
даведаліся, у чым была спр ава. Дзядзька М аксім зьезьдзіў у Паняцічы і напісаў тату ліст.
Што Янка там быў, хадзіў і яго ар ыштавал і. Я памятаю, тады ўсе сядзелі ў мяне дома, калі
тата чытаў ліст. Мама была, я з 8-месячнай дачкой…
Дзядзька М аксім піша, што быў у Паняцічах, пазнаў у сіх людзей. Ён-жа кал ісьці
таксама мусіў у цякаць з Паняцічаў, казаў, што нейкае пр акляцьце вісіць над нашай ся м’ёй.
Ён добр а гавар ыў па-ня мецку і па-фр анцу зску. У першу юсусьветную, як пр ыйдуць у вёску
нямецкія сал даты, забір аюць кар ову , сьвіньню, авечку , людзі да М аксіма пр ыбягаюць:
“М аксімка, сынок (ці бр аток), р ату й!”. І ён ідзе да тых немцаў, пр осіць. Іншы р аз у давалася
дапамагчы. А калі пр ыйшл і бальшавікі, сказал і, што ён зь немцамі быў. А ён-жа людзям
дапамагаў…
Дык вось, дзядзька М аксім напісаў, што на Захадзе малады х людзей бяруць,
адурманьваюць, пасыл аюць на падр ыўну ю р аботу ў Савецкі Саюз: “Так было, бр аток, і з
тваім сы нам”. Вельмі далік атна так напісаў. М ама загаласіла: “Ах,сы нок! Ах, сынок!”.
Тата шэр ы зр абіўся, мне стала дрэнна, аж дзіця на к аленяхняўтрымала, гу бляла
пр ытомнасьць…

Плакалі. Некалькі месяцаў. З таго часу я мала плачу — у жо не магу .
Я вельмі пер ажывала за бр ата. Хацела ісьці ў кляштар . Тата не пу скаў. Я Янку вельмі
любіла, мы др у жныя былі з дзяцінства. І калі тата яго за што сьці пачынаў біць, я так
плакала, бар аніла яго, што тата ўжо за мяне браўся, а я няплакал а…
— Вера часта прыяжджала пасьля ў Польшчу?
— Рэдка. А пасьля яна з му жам р азыйшлася…
— А ён прыяжджаў?
— Не, не пр ыяжджаў. А яна хацела з у сімі дзецьмі пр ыехаць, ал е не дазволілі.
Найменшых дзяўчынак пакіну лі, не далі. Бо адчу валі, што яна ў Польшчы застанецца. Яна
б засталася, каб прыехалі ўсе дзеці, а так баялася…
— Продкі Вашыя заўсёды жылі ў Паняцічах?
— Ня ведаю. Памятаю, што нас “Чачоткі” называлі. Бо ў р одзе бацькі ўсе му жчыны
былі добр ымі сталяр амі. І пр адзед казаў, што на бочку , акно ці дзьвер ы патр эбнае лепшае
др эва — чачотка, лепшае бяр озавае дрэва. Так у насгэта і засталося. А мамы бацька, мой
дзяду ля, пры цар ы быў бур містрам у Хаценчыцах. Багатыя яны былі…
— Прозьвішча Філістовіч засталося ў кагосьці з Вашых сваякоў?
— У бр ата Аляксандр а — два сы ны. М алодшы — Войтэк, Войцэх, жыве ў Т., а старшы
— Адам Філістовіч — у Нямеччыне.
— Яны сябе за каго ўважа юць, за беларусаў ці палякаў?
— За палякаў…
— Вы чулі, што, нібыта, у Янкі было дзіця?
— Гаварыла мне цётка пр а тое, што, нібыта, Янка меў дзіця ад Соні Самаль. Гэта была
нашая дал ёкая кр эўная. І яна была нашмат стар эйшая за яго. І так ая непр ыгожая. У яе бр ат
быў Васіль, вось ён быў пр ыгожым хлопцам… І я няведаю, як гэта ў яе з Янкам магло
быць…
Яна пасьля вайны выйшла заму ж у Яр молічы. Цёткі мае, як былі жывыя, расказвалі.
Але яна вельмі праклінала Янку. Ня ведаю, чаму . Цёткі казалі, што яе былі забр алі. А неяк
быў у мяне цёткі сы н зь Вільні, Ілья Кр энь. Я яму гавару пр а гэта, пытаюся, ці ня ведаеце
што? А ён кажа: “Што ты слу хаеш?! Якое там дзіця! Ніякага дзіцяці не было!”…
Запіс зр облены Пятр ом Казаком у чэр вені 2001 г.
Фотаздымкі з архіву сям’і Філістовічаў.
ДАКУМЭНТ
Зьмяшчаем даку мэнт з ар хіву ГаліныФілістовіч, які пацьвяр джае, што Янка быў
асу джаны да р асстр элу ў лістападзе 1953-га году . На ар кушы машынапісу стаіць штамп
Упраўленьня юстыцыі Менгар выканкаму (у ваходны № 1-22, пазначаны 14 лютага 1992
году).
“[...] СЕРАФИМА
[...]
Ответ на Ваше
заявление
Сообщаем, что Фил истович Иван Андр еевич, 1926 года р ождения, ур оженец дер .
Понятичи Ильянского района бывшей М олодеченской области 4-5 ноябр я 1953 года
Военны м тр ибу налом БВО по ст. ст. 63-I, 70, 71 и 76 УК БССР, ст. 2 Указа Президиума

Верховного Совета СССР от 4.06.1947 года “Об у головной ответственно сти за хищение
государ ственного и общественного имущества” и ст. 2 ч. 2 Указа Пр езидиу ма Вер ховного
Совета СССР от 4 июня 1947 года “Об у силении о хр аны лично й собственности гр аждан”
был осу жден к высшей мер е наказания. Пр иговор приведенв исполнение.
В пр оцессе следствия и су дебного р азбир ательства было у становлено, чтов период
Великой Отечественной войны Фил истович И. А. проживал на временно окку пир ованной
тер ритор ии[,] в мае 1943 года добр овольно посту пил на службу в созданный гитлер овцами
13 белору сский батальон СД. Пр и отсту плении немецко-фашистских войск, бежал вместе
с ними. Проживая во Франции, а затемв Бельгии, Фил истович в 1951 году был завер бован
американской р азведкой с целью использования его в шпионско й и дивер сионной
деятельности пр отивСССР.
Пр ойдя тр ехмесячну ю специальну ю подготовку , Филистович, воор у женный немецким
автомато м, двумя
пистолетами[,]
снабженный
пор тативным
фотоаппар атом,
антисоветскими газетами и матер иалами, ср едствами тайнописи, геогр афическими
кар тами, кр у пной су ммо й советских денег и иностранной валюты, ф иктивными
документами, 24 сентября 1951 года на амер иканском военном самол ете был забр ошен на
тер ритор ию Ильянского р айона бывшей М олодечненской области, где занимался сбором
шпио нской инфор мации, созданием подпольной ор ганизации, возглавил банду ,
действу ющу ю в этот период в Ильянском р айоне и активиз ир овал ее терр ор истическу ю
деятельность.
ЗАМ . НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
ЮСТИЦИИ М ИНГОРИСПОЛКОМА —— М . М. ГЕРМАНОВИЧ”

Мікола Рулін скі:
“МЫ ПАВ ІННЫ БЫЛ І ПАДРЫХТАВ АЦЬ НАРОД”
Белар у скі вайсковы ру х часоўДр у гой су сьветнай вайны застаецца маладасьледаванай
старонкай найноўшай гістор ыі Белар усі. Гістор ыкамі яшчэ не р астаўленыя ак цэнты: каго
тр эба лічыць калябар антам, а каго — ўдзельнікам нацыянальнага Су пр аціўленьня. Пар анейшаму вельмі павольна ідзе назапашваньне ведаў пр а гэты пэр ыяд, вельмі мала
ўводзіцца ў наву ковы звар от даку мэнтаў і сьведчаньняў.А тым часам адыходзяць апошнія
вэтэр аны, многія зь якіх так і не напісаліўспамінаў. У 2002 годзе памёр лейтэнант
белар у скага спэцыяльнага батальёну “Дальвіц” М ікола Рулінскі. Ён таксама не пакіну ў
мэмуар аў, але захаваўся дыктафо нны запіс ягоны х у спамінаў, які мы і пр апану ем у вазе
чытачоў “БР”.
Мікола Ру лінскі нар адзіўся ў 1923 годзе на Бар анавіччыне ў сям’і пр аваслаў нага
сьвятар а (па іншы х зьвестках — дыякана) М аксіма Рулінскага. Пачатковую школу
скончыў у Любчы, на Навагр адчыне. У 1936 г. бацька адпр авіў яго пасту паць у Віленску ю
белар у ску ю гімназію, дзе ўжо ву чыўся стар эйшы бр ат Зьміцер . Ву чыўся аж да пачатку
Другой су сьветнай вайны, кал і зму шаны быў вяр ну цца на Навагр адчыну . Падчас нямецкай
аку пацыі ву чыўся ў Навагр адзкай настаў ніцк ай сэмінар ыі, быў на кур сах СБМ у
Альбер ціне, а ў канцы 1943-га ў ступіў у эскадрон Бар ыса Рагу лі. Улетку 1944 г.
М .Ру лінскі тр апіў у дэсантны батальён “Дальвіц”, атр ымаў р ангу лейтэнанта, стаў сябрам
падпольнай Б елару скай Незалежніцкай Пар тыі. Удзельнічаў у ратаваньні з акр у жанай
бальшавікамі Рыгі ар хіву генэр ал-маёр а К.Езавітава. У тр аўні 1945 году з Чэхіі
пер абір аецца ў Польшчу , дзе легалізаваўся пад сваім пр озьвішчам.. У 1949 г. быў
ар ыштаваны дзяржбясьпекай і самал ётам дастаўлены ў М аскву . Яго асудзілі да 25 гадоў
канцлягер аў, зь якіх вызваліўся ў 1957-ым. Дар эчы, бальшавікі двойчы су дзілі ягонага
бацьку , у 1945 і 1951 гг.“за антысавецку ю агітацыю ”, і з канцлягер аў ён у жо не вяр ну ўся.
М аксіма Іванавіча Ру лінскага, 1899 года нар аджэньня, ур аджэнца в. Дзяніскавічы
Ганцавіцкага р аёну , р эабілітавалі ў чэрвені 1956 г.
Мікола Ру лінскі жыў у Гр ыгішках каля Вільні. У маладосьці марыў стаць лекар ам альбо
ар хітэктар ам, а давялося да пэнсіі пр ацаваць на мясцовай папяровай фабр ыцы. Ру лінскі
пісаў вер шы, маляваў кр аявіды, добра сьпяваў (з дзяцінства — у цар коўных хор ах). З
канца 80-х у дзельнічаў у пр ацы белар у скіх гр амадзкіх ар ганізацыяў у Вільні, быў
дэлегатам Пер шага зьезду белару саў сьвету , зьездаў белару саў кр аінаў Балтыі. У ліпені
1997 г. ён быў ганар овым госьцем віленскай сэсіі Эўр апейскага Сэктар у Рады БНР.
Апошні год жыцьця Ру лінскі жыў у дачкі ў Бяр озаўцы (Гар адзеншчына), дзе і памёр 23
кастр ычніка 2002 г. Яго пахавалі ў Вільні, як белар ускага афіцэр а — дамавіну накр ылібелчырвона-белым сьцягам з выявай “Пагоні”.
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— Спадар Мікола, раскажыце пра лёс батальёну “Дальвіц”.
— У 1945-ым мы ар ганізаваным пар адкам пачалі адступаць на Захад. І ўсе жаў нер ы
“Дальвіца” памаленьку -памаленьку ішлі на Захад...
— Усе разам ці групамі?
— Усе разам.
— А хто тады камандаваў?
— Тады Родзька камандаваў... Апыну ліся мы ў Чэхаславакіі. Ту т ужо канец вайны,
фр онт набліжаўся. Выр ашылі ісьці на Захад. І Родзька нас вёў. І вось у адным месцы ў
Чэхаславакіі Родзька гавор ыць: “Я пайду ў р азьведку ў гэтае мястэчка”. А там ужо
пар тызаны чэскія занялі ўсю тэрытор ыю. М ы яго чакаем. А збр оі ў нас было поўна — “па
зу бы” былі ўзбр оеныя. Каб ведалі, што нас там чакае, мы пайшл і б з боем. Ён вяр таецца,
кажа: “Пр апу сьцяць нас”. Родзька дагавар ыўся зь імі. М ы пр ыходзім у мястэчка, там такі
р ынак быў вялікі, а ту т нас акру жылі і кажуць: “Скласьці збр ою! А не, дык мы вас ту т
інтэрнір у ем. Афіцэр ы могу ць пакіну ць сабе пісталеты”.
Я памятаю, што я меў два пістал еты. Бо пасьля яны ашукалі нас. Калі ўсё аддалі, яны
кажуць: “Пісталеты таксама к ідайце!” Я кіну ў адзін пісталет, а др угі ў мяне быў яшчэ...
Пр апу сьцілі нас бяз збр оі. Пайшлі мы кілямэтр ы два ў л ес, затр ымал іся там.Родзька
кажа: “Сыту ацыя такая, бр аткі, што гіблая спр ава нам. Хто ку ды хоча і як хоча,
р азьбягайцеся. Хто ведае польску ю мову , можа прыкіну цца за паляка. Падбірайце сабе
гру пу ”. Мы сабр аліся ўтр ох: М ілюць, я і Фар ботка. М елі цывільнае адзеньне,
пер аапр ануліся. Мы добр а ведалі польску ю мову , бо за палякамі жылі. І выр ашылі неяк
пр айсьці праз Эльбу .
— На Захад?
— На Захад. Тры кілямэтр ы не дайшлі да Эльбы, ту т савецкія жаў неры нас затр ымалі:
“Куды ідзеце?”... Мы кажам: “Ту т, у баўэр а працавалі і хочам пайсьці, забр аць нашы р эчы,
якія там засталіся”. Ён кажа: “Не. Спачатку ідзіце ўгэты лягер ”. А ў лягер ы, ку ды нас
загналі, сабр аліся пр адстаўнікі самы х розны х нацыянальнасьцяў, якіх затр ымлівалі, нават
фр анцу зы былі.
— А там Вы не спаткалі хлопцаў з “Дальвіца”?
— Не, ніког а са знаёмы х мы не спаткал і. Там кажу ць, што “не пр ызнавайцеся, калі
бу дуць ту т фільтраваць, што вы дзе-небу дзь зь Віленшчыны. К ажыце, што з Польшчы”.
— А хто Вам парадзіў так зрабіць?
— Там палякі былі. Мы гавар ылі ім, што мы з “Віленшчызны”. “Не пр ызнавайся, —
гавор ыць, — бо вас не прапу сьцяць!” Спытал іся ў мяне пасьля адку ль я. Кажу : “З Седлеца
(гэта каля Вар шавы)”. Усе нашыя сябр ы пр ыду малі сабе легенды. І так нас адпу сьцілі. Мы
там сабр аліся. Найшлі яшчэ паляка, якіехаў ад баўэра, меў дву х коней і вяліку ю павозку .
М ы яму кажам: “Ідзем разам”. “Сядайце, паехал і”, — пр апану е ён у адказ. І так мы, як

“палякі”, дабр аліся да Кракава. Тады пр ацавала камісія па р эпатр ыяцыі, якая накір оўвала
людзей на “землі одзысканэ” (“нованабытыя землі”), былыя нямецкіятэр ыторыі,
далучаныя да Польшчы. І вось мы тады паехал і ў Еленію Ліпніцу . Я тады ўладкаваў ся
пр ацаваць у міністэр ства “зямель адзысканы х”. Там добр а мне было...
— І доўга В ы так хаваліся?
— І так да 1949 году . А пасьля выйшлі на мяне...
— А што было з гэт ымі хлопцамі з “Дальвіца”?
— Яны іх таксама ар ыштавалі. М ы ў р озных месцах жылі. Фар ботка ўтапіўся ў Нёмане,
у Любчы, ужо пасьля вяртаньня зь лягер оў...
— А пра Іга ра Будахоўска га што Вы ведаеце?
— Гэта мо й вельмі добр ы сябр а. Ведаю, што ён дзесьці ў Белару сі жыве.А як знайсьці
яго, ня ведаю. Сіўко мне казаў, што Бу дахоўск і жыве. А я яго спаткаў у Польшчы.
Бу дахоўскага там таксама ар ыштавалі.
— А пра Міхася Зуя што можаце сказаць?
—Я зь ім кар эспандэнцыю вёў. Ён памёр у Аўстр аліі, пакіну ў дву х дзяцей. Гэта ж я яго
ажаніў, мая гэта пр аца! Ён піша: “Ты часта езьдзіш у Польшчу ...”. Даў мне адр ас у
Лорэнге. Там была дзяўчына-белар у ска, якая ту ды пер аехала. “Паедзь, паглядзі, што гэта
за дзяўчына, ці яна вар тая мяне”, пісаў Зу й. Аў Аўстр аліі можна было завочна вянчацца. І
яна паехала ту ды, але Зу й ёй неспадабаў ся. І ён, каб дзяўчына там не загіну ла, пазнаёміў яе
зь нейкім хахло м, і яна выйшла за яго заму ж. А да таго гэтая белару ска пазнаёміла Зуя зь
іншай “полькай”. І гэтыя дзеці ў Зуя ад яе.
— А вы ведаеце, што ён да 1948 году хаваўся ў Польшчы?
— Гэтага я ня ведаю.
— Вернемся да “Дальвіца”. Раскажыце, як Вы ў яго трапілі?
— У “Дальвіц” я тр апіў пасьля таго, як наш швадр он эвакуяваўся з Навагр адку . Я ехаў
на адной машы не з Б.Рагу лем, на “Татры”. Акр амя нас, у ёй яшчэ был а яго бу дучая жонка
й Васіль Рагу ля-стар ычок, былы сэнатар польскагаСойму . З Навагр адку я выехаў на
матацыкле, але пасьля мяне заўважыў Бар ыс:“Садзіся, — кажа, — у мяне месца ёсьць”.
Так мы пр ыехал і ў Гор адню, перайшлі мост, і там нас спатк аў Родзька.
— Ён адзін быў?
— Ён быў адзін. І нас у сіх накір авалі ў Варшаву , дзе мы был і 3-4 дні, і за тр ы дні перад
пачатк ам Вар шаўскага паўстаньня мы паехалі ў Дальвіц. Інакш бы там загіну лі... Вось так
я туды тр апіў.
— Сп. Мікола, якія інструктары былі ў батальёне?
— Інстр уктар ы былі белар у сы. І я сам быў інстр у ктар ам, бо быў у жо афіцэр , лейтэнант.
— Чаму вучылі?
— Ву чылі р азьведцы, мінаваньню, радыёспр аве й шмат іншаму .
— Кожны мог п рацаваць на рацыі?
— Ня кожны. Там былі адмысловыя гр у пы, якія школіліся на р адыстаў. Наогул, нас усіх
шыкавалі даволі гру нтоўна. А Вайтовіча адпр авілі на р азьведку ...
— А хто яго адпраўляў у Беларусь?
— Бар ыс Рагу ля.
— Калі Вы ўпершыню спаткаліся зь Вітушкам?
— Віту шка пр ыехаў да нас у Дальвіц тр охі пазьней.
— Як ён выглядаў?
— Ён быў невысокага росту , меў пр ыемны твар . У скур анцы быў з пагонамі маёр а.
— Ён меў “Жалезны крыж”?

— Ня меў, у аднаго толькі Родзькі ён быў. Аж да дэсанту Віту шка быў сяр од стар шага
афіцэр ства. А я тады быў афіцэр “новасьпечаны ”. Толькі далімне гэтую р ангу . Вось я
больш і сябр аваў з сваімі сяр жантамі. Але да мяне падышлі й сказал і: “Тваё ту т ня месца.
Ты ідзі ў афіцэр скі кор пус”. Вось так.
— Хто сфармаваў групу Вітушкі?
— Наша кір аўніцтва.
— А хто, Геруліс?
— Геру ліс толькі ўсё падтр ымоўваў. Ён быў начальнік ам зь нямецкагабоку. А ўсё р абілі
Родзька і Рагу ля.
— Каго Вы памятаеце з дэсантнікаў Вітушкі?
— Памятаю М ішу Шунько, бо зь ім ву чыўся. Пр апаў ён недзе.
— А Грыгарц эвіча памятаеце?
— Не памятаю. В едаеце, я ўжо ня ўсё памятаю...
— Гэта былі ўсе наваградзкія хлопцы?
— Усе навагр адзкія, так. Пр аўда, былі яшчэ з поўначы, адсюль, ад Глыбок ага. Бо ў нас,
у “Дальвіцы”, быў падзел на дзьве гру пы: “Паўднёвая” і “Паўночная”. Пер шая — гэта
навагр адчане й іншыя з тых мейсцаў, а др у гая — хлопцы з Глыбокага, Полацку , Віцебску.
— А са Слоніма былі хлопцы?
— Са Слоніма ня памятаю.
— Што было перад адп раўкай? Калі Вам сказалі, што ляціце на Беларусь?
— Калі падабр алі гру пу , нас аддзялілі ад усіх астатніх і р ыхтавалі.Тлумачылі, якое мы
маем заданьне на Бел ар усі, што му сім р абіць. І ўсё былоар ыентавана на тое, што вайна
скончыцца, ал е яна пр ыйдзе зноў. І мы павінны был і падр ыхтаваць нар од, каб пасьля было
на што абапір ацца...
— А які псеўданім Вы атрымалі?
— Ніякага псеўданіма ў мяне не было.
— А ў БНП В ы былі?
— Быў.
— А там быў нейкі псеўданім?
— Я не памятаю, ал е, здаецца, ня бр аў ніякіх псеўдаў.
— А хто Вас прымаў у па ртыю?
— М яне пр ымалі Рагу ля, Родзька і, здаецца, Луцкевіч (добр а ня памятаю) у лесе, у
Дальвіцы.
— Луцкевіч Лявон?
— Не, Юр ка, ён быў афіцэр ам.
— Як вас узб ройвалі перад адпраўкай, што там было?
— Узбраеньне было ў нашай гр упы надта добр ае. Кожны меў пістал ет, аў тамат,
гр анаты.
— Мінамёты былі?
— Ня было. Так што збр оя ў нас была на ўзроўні, вельмі добр ая.
— Раска жыце, як дэсантаваўся аддзел? Ці гава рыў вам што Вітушка перад
адпраўкай ці ў самалёце?
— У самалёце не, бо мы стаялі адзін за адным у шэр агу. Віту шка быў пер шы, а я — у
канцы. І кожны прычэплены быў...
— Вы былі яго намесьнікам?
— Так. Ён быў пер шым, а я — апошнім, павінен быў даглядаць, каб у сё было ў пар адку.
— А перад адлётам нічога ён не гаварыў?

— Нічога. Толькі пр а заданьне, якое было ў нас.
— Спакойны ён быў?
— Спакойны. Ніхто там асабліва не хваляваўся.
— І што там здарылася, калі Вы павінны былі дэсантавацца?
— Віту шка скокну ў з пар ашутам першы.
— А хто за ім?
— Я ўжо ня памятаю.
— А маёр Багдано віч якую пасаду ў групе займаў? Ці яго ня было з вамі?
— Багдановіч, лекар , быў у гэтай гр упе.
— А Гінько Янка быў?
— Ня памятаю...
— Дык у вас парашут сап саваўся?..
— У мяне пар ашу т выляцеў з у пакоўкі. Я гавар у немцу , што мой пар ашу т не ў пар адку,
а той бяр э нож і абр азае шнур . Гавор ыць: “Яго ўжо немагчы ма скласьці”. Я др у гому
хлопцу , што скакаў, аддаў даку мэнты, гр ошы (а іх я меў шмат), пячаткі савецкія
(сельсаветаў і іншы х у становаў). Усё аддаў яму . Пр озьвішча яго не памятаю. Кажу :
“Перадай, бо я не змагу ляцець”. Ну і ўсё. Выкіну лі ўсіх, а я вяр ну ўся назад.
Пр ыходжу , а Родзька ахну ў: “Што такое?!” Ну я р асказваю яму , што нас тр ы чалавекі
вяр ну ліся. Ён кажа: “Ну вось цяпер я табе дам камандзір оўку, паедзеш у Бэр лін да Б арыса
Рагулі. Чаму Бар ыс нас кіну ў?”. Ён у жо пачаў на Барыса гавар ыць...
Я гавар у: “Добра”. І мне далі на два тыдні адпачынак. Я ўзяў камандзіровачныя, паехаў
у Бэр лін, спаткаўся там з белар усамі. Мне кажу ць, што Барыса ўжоняма, ён у жо ў дывізію
Зыглінга паехаў. У Белар у скай Цэнтральнай Радзе мне кажу ць: “Едзь ту ды”. Я туды,
пр аўда, і паехаў. Там спатк аўся са шматлікімібелару самі, яны был і з пал іцы і, з нашага
аддзелу былі.
— А Рагулю суст рэлі?
— А Барыса якраз ня было. Ку дысьці ён паехаў. І вось пабыў там і вяр ну ўся назад.
— І што Родзька Вам сказаў?
— Ну я яму распавёў, што так ая спр ава. Так ён кажа: “Ну што ж, давай бу дзем
пр ацаваць далей”. І так я быў у “Дальвіцы” да самага канца, паку ль нас у сіх не р азагналі...
— А калі Вы езьдзілі за архівам у Рыгу?
— У 1944 г.
— А хто вам даваў заданьне?
— М ы ўжо былі не ў Дальвіцы, а ў Вальбушы — пер аехалі. І тут пр ыйшоў загад. Мяне
выклікае Родзька і кажа: “Ёсьць загад табе зьявіцца ў Бэр лін, у Белару ску ю Цэнтр альну ю
Раду”. Загад мне і Філіпу Давідчыку. М ы паехалі ту ды. Там нас су стр элі Астр оўскі,
Рагуля, Езавітаў і яшчэ нейкія афіцэр ы. Іяны кажу ць: “Ёсьць такое вялікае вам заданьне.
Тр эба паехаць у Рыгу і забр аць ар хіў Езавітава. Што вы там знойдзеце каштоўнага, тое
бяр ыце”. Сёньня,гледзячы на той час, гэта быў р ызыкоўны кр ок — чалавек ехаў пр оста на
сьмер ць. Таму што там, каля Рыгі, ужо фр онт быў... Нам выдалі ў Бэр ліне “жалезныя
папер ы”...
— А што гэта такое?
— Гэта значыць, што зь нямецк ага боку мы атр ымалі ў сялякія даведкі,каб нам падчас
падар ожжа садзейнічал і ўсе у лады, каб дапамаг алі. Гэта асноўнае, дзяку ючы чаму мы і
даехалі. Даку мэнты вельмі дапамаглі. Спачатку мы прыехалі ў Шаўляй, а дал ей патр апілі ў
Лібаву . А там нам сказал і, што ідзе кар абель зь Лібавы да Рыгі. І трэба ж было нам
вяр ну цца, ку ды нам было ехаць?! А мы паехалі ту ды, селі на гэты кар абель. У Рыгу

пр ыплылі. А там у жо быў пер акр ыты шлях бальшавікамі, мы яшчэ пасьпелі туды
пер абр ацца.
Пр ыехалі ў Рыгу . Там Бог нас з Давідчыкам выр атаваў. Бо мы ў кар аблі пазнаёміл іся з
дву ма нямецкімі афіцэр амі-маракамі. Нам трэба было затрымацца на ноч у жаўнер скім
гатэлі, а пер ад ім стаяў дом маракоў. І вось які лёс. Калімы падыйшлі да іх бу дынку, гэтыя
афіцэр ы кажу ць: “Гэта наш гатэль, наш р эстар ан, пойдзем хлопцы, вып”ем, пасядзім, а
пасьля пойдзеце, вам ту т недалёк а — кілямэтар ”. Нешта намі кір авала. Мы з Давідчыкам
кажам: “Не, сябры, дзяку й вам за запр осіны, мы пайшлі”. І адыйшлі ад гэтага гатэлю
паўдар огі, чу ем: самалёты ляцяць і скідаюць бомбы якр аз там, дзе быў гэты гатэль. М ы зпад бамбёжкі вы йшлі і дабр аліся да месца, там пер аначавал і. Назаўтр а пр аходзілі каля
гатэлю маракоў, там у сё было р азбур ана. Вось пайшлі б мы ту ды і насня было б...
— Як вы знайшлі хату Езавітава?
— М ы мелі адрас настаўніцы, яго сябр оўкі. Яна павінна была нас адвесьці да дому , дзе
жыў Езавітаў. І мы яе знайшлі, пак азалі папер ы, р асказалі чаму пр ыехалі. Яна кажа:
“Вельмі прыемна”. Паехалі мы на месца, а жыў Езавітаў у вільле на ўскр аіне Рыгі. З
гаспады няй до му р азмаўляла гэтая настаў ніца, яна зь ёй у жо был а знаёмая — р аней
наведвала Езавітава. І тая гаспадыня кажа: “Калі ласк а, вось яго пакой, р абіце, што вам
тр эба”. М ы як зайшлі ў пакой, у бачылі, што там у се сьцены, шафы ўсе закладзеныя
кнігамі. А час у насбыў абмежаваны — Чыр воная Ар мія абкру жала Рыгу , у жо пад горад
бальшавікі пады йшлі, але немцы іх адбілі. Вось мы там два дні і дзьве ночы выбіралі
кнігі. Ужо не памятаю, якія.
— А дакумэнты?
— І дакумэнты, пер апіску ягону ю, тр ошкі асабісты х р эчаў у зялі. І наму жо тр эба было
ехаць назад. Гаспадыня нам пасадзейнічала і мы зр абілі, зьбілі тр ы скр ыні (паў тар ы мэтр ы
на мэтар кожная).
— Як вы з гэтымі ск рыямі ўправіліся?
— А што нам тады, мал адым, гэта было! Адзін бы пацягну ў тыя скр ыні... Знайшлі мы
аднаго латыша, заплацілі я му гр ошы і пасьля кажам: “Завязі нас на вакзал”. “Добр а”, —
адказвае. Пр ыяжджаем туды, а там у жо ніякія цягнікі неідуць. Стаіць эшалон Люфтваффэ,
лётчыкаў. І ходзіць каля яго адзін маёр -немец. М ы да яго пады йшлі: “Вы можа возьмеце
нас з сабой?” Ён гавор ыць: “Я не магу, у мяне жаўнер амі ўсё занята. Хочаце, вось вагоны
ёсьць са збр ояй, са снар адамі. Во сь на снар ады мо жаце лажыцца і ехаць”. І мы тады гэтыя
свае скр ыні з агрузілі. І даехалі да крэпасьці Лібава, а там у жо нікога не выпу скаюць..
Нікога! Асабіста генэр ал, начальнік гэтай кр эпасьці, дае візу , каго пр апу сьціць на кар аблі.
Бо там у жо ехаць далей было немагчыма — перакр ыта бальшавікамі дар ога. Шлях
заставаўся адзін — морам, толькі мор ам. Вось ту т нам гэтыя “жалезныя даку мэнты” і
дапамаглі. М ы туды пр ыйшлі, замэльдаваліся, хто мы такія і што р обім. Паказалі гэтыя
дакумэнты. Ён нам піша р эзалюцыю: “Пагрузіць на пер шы кар абель”. І мы выходзім. А
там афіцэры нямецкія плачу ць — іх не пу скаюць на кар аблі. І ту т яшчэ нам пашанцавала.
Калі мы пер аходзілі на вакзал, то нямецкія жаўнер ы дзесьці некалькі скр ыняў гар элкі
знайшлі. Яны ўбачыл і, што афіцэр ы іду ць, і спало халіся. Але мы кажам: “Ня бойцеся”.
Узялі мы сабе нешта 6 паўлітр аў гар элкі. І вось гэтая г ар элка насвыр атавала, бо калі мы
пр ыехалі ў пор т, мы далі таму немцу, які прапу скаў, тр ы бу тэлькі, і ён пагр узіў нашыя
скр ыні. Апу сьцілі кр ан з сеткаю, ту ды мы паставілі скр ыні, а самі пр айшлі на кар абель. І
так мы дабраліся да Гданьска.
— Не бамбілі па дарозе?

— Не бамбілі, ал е папяр эджвалі нас, каб былі гатовыя да таго, што могу ць бамбіць.
Дабраліся мы да Гданьска, а адту ль у жо было пр асьцей — сел і на цягнік і паехалі ў Бэрлін.
Зноў ту ды, адку ль мы выяжджалі, дзе нам загад дал і. Тыя ўсе зьдзівіліся: “Адку ль жа вы?”
М ы кажам: “А ку ды ж вы нас паслалі был і, вы ж на сьмер ць нас пасл алі!”
— А з кім вы спаткаліся па прыезьдзе ў Бэрліне?
— Тыя ж самыя людзі былі. Сяр од іх быў і Езавітаў. Ён нас абняў. М ы ж яго р эчы
асабістыя пр ывезьлі: кашу лі, патэфон з пласьцінкамі, сяр од якіх была і пласьцінка “Мы
выйдзем шчыльнымі р адамі!”. Ён вельмі задаволены быў, кажа: “Хлопцы, вы з таго сьвету
зьявіліся!”. А я гавару : “Вось бачыце, а як вы так нас з лёгкай ру кі камандзір авалі
ту ды?!”…
— Узнагародзілі вас неяк?
— Спачатку нічога не далі. Мы вярну ліся ў “Дальвіц”, у Вальбу ш. Празьмесяц пасьля
таго далі мне мэдаль белар у скі “За воінску ю доблесьць” зь мячамі”.
— А што Вы пра Родзьку яшчэ можаце распавесьці?
— М ы з Родзькам часта гу лялі ў кар ты, у бр ыдж. Рагуля, я, Родзька — гэта старыя
кар цёжнікі былі. А ў брыдж ня кожны мог гу ляць. Як вольная хвіліна был а, заўсёды
гу лялі.
— Якіх афіцэраў “Дальвіца” вы памятаеце?
— Гелду, Бу дахоўскага, В іту шку , Родзьку , Рагу лю, Багдановіча.
— У 1945-ым Міхась Ганько ўжо быў у “Дальвіцы”?
— Быў. Афіцэрам.
— І куды ён пасьля прапаў?
— У Цэнтр альну ю Раду паехаў у Бэрлін. І дзе ён там апы ну ўся, невядома.
— У канцы, калі раззбройваліся, яго ня было?
— Не было.
— Вы хацелі распавесьці пра Праскі зьезд, які праводзіў Уласаў...
— Гэта было, здаецца, у 1944 годзе. Тады існавалі два кір у нкі паміж бел ару самі. Бо
Ўласаў казаў: “Я вас предупреждаю, я воюю за един ую и неделимую Росси ю”. Ну ту т
у кр аінцы, бел ар у сы, грузіны высту пілі: “Як гэта, недзелімую?! А з намі што ? Мы хочам
сваю дзяр жаву мець!” “Мне с вами нет разг овора”, — адказаў Уласаў. “Ну ў такім р азе і
нам з вамі ня ма пра што гавар ыць”, — сказалі яны. Сабр аліся і зьехалі.
— А некаторыя беларусы засталіся?
— Няшмат. Гэта тыя, асабліва васточныя, якія згодныя былі на су працоўніцтва. Там
яны і засталіся. А мы з Уласавым так і ня мелі кантакту ...
— А Родзька хацеў зь ім кантакт наладзіць?
— Пр а гэта мы нічога ня ведалі. М агчыма, ён дзейнічаў іншы м шляхам. Атады ў Празе
мы з Уласавым не паг адзіліся, і белар ускія, укр аінскія, грузінскія атр ады адыйшл і ад яго.
Паколькі ён меў кл іч “единая и неделимая Россия” і хацеў, каб у сё было пад яго
камандаваньнем. Я сам бачыў Уласава тады ў Празе. Пасьля ж ангельцы аддалі ўвесь
ягоны штаб бальшавікам,а яны іх павесілі...
— На колькі гадоў Вас засудзілі?
— На дваццаць пяць.
— А дзе адбываўся суд?
— У М енску . Маё сьледзтва спачатку пачалі ў Маскве, у жо адту ль мяне прывезьлі ў
М енск, у “амэр ыканку”. І ту т у жо вялі сьледзтва.
— У чым Вас абвінавачвалі?
— Ва ўдзеле ў Саюзе белар у скай моладзі, у швадроне Рагу лі...

— А пра “банды” ў Вас не пыталіся? Можа яны ду малі, што Вы ў се гэтыя гады
партызанілі?
— Не. Мяне толькі запытал іся, ці быў я ў Белар у скай незалежніцкай пар тыі. І ку ды мне
было падзецца, калі сьледчы чытае паказаньні Родзькі, іншых?.. Я к ажу : “Быў”. А ён кажа:
“А какое задание имел, можешь не г оворить,мы и так знаем”.
— Дзе Вы адбывалі зьняволеньне?
— У нас у лягер ы ўсе былі 25-гадавікі. Спачатку быў у Альжэр асе (Ку збас), а пасьля
пер авезьлі нас у Омск. 15 ты сячаў палітзьняволены х з у сёй Расеі будавалі нафтапер агонны
завод, першы ў Сібір ы. Калі здавалі, загадалі нампаздымаць кур ткі, фатаграфір авалі.
Бу лганін пр ыехаў. І ўсюды пісалі: “Передовая комсомольская стройка”. Мы адзін з
дру гога кпілі: “Вось, бр ат, камсамольцы”...
Начальнік лягеру быў капітан, фр антавік, меў р аненьне, чал авекам быў. Ён нам паціху
дазваляў на сьвяты пр ывезьці гар элкі. А быў у нас такі стар шы сяр жант, скаціна. І ты
ведаеш, што хлопцы зр абілі? Спал ілі яго ў катле. Ён у сюды лез. І там ужо дамовіліся як
яго ўзяць. У кацельні ж цёпла зімою, і там заўсёды гарэлку хлопцы мелі. І вось ён
пр ыйшоў імі к амандаваць, а яго р аз і схапілі. Кінулі ў кацёл і звар ылі. Яго расшу квалі
месяцы два, ніяк не маглі з найсьці, дзе ён пр апаў, гэты вер ны сабака. А яго спалілі.
Пр ыгадваю, што ў лягер ы пазнаёміўся з дву ма савецкімі маёр амі і капітанам, маладымі
хлопцамі-лётчыкамі, яны з намі др у жылі. Лётчыкі рапавядалі: “Унас жа ў кожнай гру пе
ёсьць нейк і шпіён-скаціна. І вось мы пасьля кожнага палёту мел і тры дні адпачынку. І што
р абілі? Пілі ды з жанчы намі гу лялі”. І вось, гавор ыць, аднойчы напіл іся і пачалі стр аляць
па пар тр эту Сталіна. Адзін др у гому кажа: “Ты пападзі ў пр авае вока Сталіну ”. Ён два разы
стр эліў— міма. “Няўмееш стр аляць”, — кажа. Узяў пісталет: “Глядзі, зар азу нос
патраплю”. І патр апіў... Назаўтра іх у сіх ар ыштавалі. І ў сім далі па 25 гадоў.
Як Сталін памёр , стварылі камісію па пер агляду спр аваў. Адвакат быў, які пазнаёміў ся з
маёй спр авай і прадстаўляў мяне на камісіі. Я пр ыходжу ў пакой, дзе сядзела камісія.
Адвакат гавор ыць: “Перед вами Рулинский Микола”. Кажа, якога я году нар аджэньня, якая
спр ава, у чым мяне абвінавачваюць. Пасьля яны гавар ылі паміж сабо й. Пр ыгадваю, што ў
камісіі быў Палянскі, пер шы сакр атар Омскага абкаму партыі (пасьля ён быў у ЦК). Ён
тады кажа:“Ну ясно, это ярый белорусский националист. Что ему дадим?” І паміж сабою
р адзяцца. Зачытваюць прысу д: “Ог раничиться до отсиженног о”. А я з 25 гадоў адсядзеў
6 гадоў, бо я меў “зачоты”. М не гэта падказалі ў лягер ы — я ў бу хгальтэрыі пр ацаваў, але
лічыўся асінізатарам, які атр ымліваў год за тры. Бу хгальтар “пр одстала” — гэта быў “ту з”
у лягер ы!
— У якім годзе Вы вызваліліся?
— У 1957-ым. І адр азу пр ыехаў у Вільню. Ту т спатыкаліся з сябр амі. Памятаю, што
пр ыяжджаў да нас, у Вільню, Гінько, высокі такі ён быў...
Дыктафонны запіс зроблены ў Вільні 5 ліпеня 1997 г . Захоўваецца ў прыватным архіве
Сяргея Ярша.

ДАКУМЭНТЫ
ПЕРШЫ Л ЕТАПІС БКА
Гістор ыя стварэньня ідзейнасьці Белар у скай Краёвай Абар оны (БКА), якая паўстала
вясной 1944 году,дагэтуль атр ымлівае неадназ начныя ацэнкі ды інтэр прэтацыі. Дзесяткі
гадоў савецкая пр апаганда імкну лася пр адставіць вайскоўцаў БКА, як “здр аднікаў”,
“ворагаў нар оду ” і г. д. Белар ускія эмігр ацыйныя гістор ыкі і непаср эдныя ўдзельнікі ты х
падзей, якія апы нуліся на Захадзе, наадвар от, даводзілі, што БКА змагалася не за “нову ю
Эўропу ”, а за незалежну ю Белару ску ю дзяр жаву .
За апо шняе дзесяцігодзьдзе на Бацькаўшчыне пабачылі сьвет некалькі кнігаў, у якіх
пр аўдзіва алюстравана паўстаньне, мэты і з адачы белару скага войска — Белар у скай
Кр аёвай Абар оны. Аднак, р азам з тым, у афіцыйны х выданьнях не пер астаюць зьяўляцца
пу блікацыі, у якіх у сяляк ачарняецца, фальсыфіку ецца гістор ыя БКА. У гэтай сыту ацыі
вельмі важнай спр авай ёсьць др у каваньне пер шакр ыніцаў па названай тэматы цы —
дакумэнтаў і ў спамінаў.
У Нацыянальным ар хіве Рэспу блікі Белару сь захоўваюцца ненадр укаваныяўспаміны
афіцэр а БКА Сьцяпана Шнэка, якія сёньня пр апануюцца ўвазе чытача. Некалькі словаў
пр а іх аў тара.
Сьцяпан М ір онавіч Шнэк нар адзіўся ў 1900 годзе ў вёсцы Лядна М алышэўскага
сельсавету на Слу ччыне. Ву чыўся ў Ленінгр адзкай вайсковай акадэміі, слу жыў у
Чырвонай Ар міі. Напярэдадні нямецка-савецк ай вайны Шнэк жыў у Слу цку , выкладаў
матэматыку і вайскову ю спр аву ў сяр эдняй школе1. Падчас нямецкай акупацы і —
начальнік белар у скай паліцы і ў Слу цку і Слу цкай акру зе.
У лютым 1944-га Сьцяпан Шнэк быў пр ызначаны акру говым начальнікам БКА ў
Слуцку , ён ствар аў белару скія вайсковыя аддзелы. У пастанове БЦР ад 25 лютага 1944 г.
Шнэк названы капітанам, а ў пр атаколе паседжаньня акру говых намесьнікаў БЦР і
акруговых начальнікаў БКА ад канца сакавіка 1944-га стар шым л ейтэнантам... І сапр аўды,
толькі пастановай № 22 ад 5 кр асавіка 1944 г. прэзыдэнта БЦР Шнэк атр ымаў р ангу
капітана2. На названы м паседжаньніакр у говых начальнікаў Бел ару скай Кр аёвай Абар оны
28-30 сакавіка ў Менску высту піў і Шнэк:
“Ст. лейтэнант Шнэк (Слу цк): Пр ы пр авядзеньні мабілізацыі пер ашкод з боку пар тызан
амаль ня было. Пазвана было больш 7.000 чалавек, пасьля ўсякіх звальненьняў у казармах
засталося 3.982 ч., у тым ліку 80 афіцэраў і 188 падафіцэр аў. Батальёнаў маем 5.
Др эннае ўр ажаньне мае на змабіліз аваных звальненьне ад мабілізацы і камісіямі і
акруговым камісарам.
Гаспадарчае становішча змабілізаваны х ня др эннае. Горш з санітар ны м становішчам.
Заняткі са змабіл ізаваны мі пачаліся на 3-ці дзень. Утвар эньне сапёр ных батальёнаў вельмі
др энна адбіл ася на мабілізаваных тым больш, што яны нак іраваны ў Бар анавіцкую Акругу .
Наша прапаг анда пр ацу е вельмі слаба, не выкарыстоўваецца маючыся пр апагандовы
матар ’ял”3.
12-13 траўня 1944-га ў М енску зноў сабр аліся намесьнікі і начальнікі Белар у скай
Кр аёвай Абар оны. У пратаколе адзначалася: “У спр аваздачы з дзейнасьці акр у говых
начальнікаў БКА ў Слу цку і Вялейцы выясьніліся вялікія цяжкасьці ў арганізацы і пр ацы
БКА па прычыне недахо пу збр оі і адсу тнасьцівопр аткі. Для змаганьня з пар тызанамі
неабходны мо цныя і добра ўзброеныя вайсковыя адзінкі”.

У тр аўні ж у зьнікла спр ава з “у збр оенымі вёскамі” у Слуцкай акр узе. Пр эзыдэнт БЦР Р.
Астроўскі 25 тр аўня 1944 г. пісаў да генэр альнага камісара Белару сі генэр ала Готбэрга:
“Бу ду чы ў Слу цку , я даведаўся, што тамашні Гэбітскамісар ар ганізу е так званыя
“Узбр оеныя вёскі”, пр ы чым у збр аеньне гэты х вёсак палягае на 5-10 паломаны х вінтоўках.
Такая “збройная сіла”, зразу мела,ня можа су пр оцьставіцца добр а ўзбр оеным партызанскім
аддзелам і ў выніку — гіну ць ня толькі добраахвотнікі, якія пр ыймаюць таку ю збр ою ад
Гэбітскамісар а, але й іх семьі.
У су вязі з гэтым, я ветліва пр ашу Вас, г. генер ал, спы ніць такую шкодну ю дзейнасьць
Слуцкага Гебітскамісар а, а я дам адпаведны загад Акр у говаму Афіцэру БКА Слу цкае
акругі паслаць лепш у небясьпечныя вёскі ў пар азуменьні з Гебітскамісар ам, адпаведна
ўзброеныя аддзелы батальёнаў БКА”.
У адказ, 6 чэр веня Готбэр г паведаміў Астроўскага: “Я зусім згаджаюся з Вамі ў справе
так званых “у збр оеных вёсак” і ўжо даў адпаведны загад Слу цкаму Гебітскамісар у, каб ён
у гэтай справе паразу меўся з Вашы м акр уговым афіцэр ам у Слу цку ”. Ужо 8 чэрвеня 1944га Р. Астр оўскі піша загад:
“Слу цкаму Акру говаму афіцэр у Б.К.А. у Слу цку ,
...загадываю:
У тыя вёскі, якім найболей пагр ажаюць пар тызаны выслаць, у паразу меньніз
Гебітскамісар ам, адпаведна ўзбр оеныя аддзелы батальёнаў БКА, пад камандаю найболей
дасьведчаны х афіцэр аў.
Аб выкананьні паведаміць” 4.
Летам 1944-га С. Шнэк, р азам з многімі іншы мі вайскоўцамі БКА, пакідае Белар усь.
Увосень ён тр апляе ў Бэр лін, дзе з 28 лістапада 1944 г. быў пр ызначаны выконваючым
абавязкі засту пніка камандзір а 1-га Кадр авага Батальёна БКА павайсковай падр ыхтоўцы5 .
10 сьнежня 1944 г. браў у дзел у сходзе Стату товай Камісіі Галоўнаг а Кір аўніцтва
Вайсковы х С пр аў БЦР. А 1 сту дзеня 1945 году С. Ш нэк, у адпаведнасьці з загадам
палкоўніка К. Езавітава, атр ымаў р ангу маёр а белар ускага войска6.
Пасьля вайны Шнэк са сваёй сям’ёй спачатку жыў у Нямеччыне, Фр анцыі, а пасьля, у
тр аўні 1950-га, выехаў у Аўстралію. Там яму давялося цяжка пр ацаваць, каб зар абіць на
дах над галаво й і пр акарміць сям’ю. Па сьведчаньні белар ускага дасьледчыка з Нью-Ёр ку
Лявона Юрэвіча, Сьцяпан Шнэк пісаў до пісы ў г азэты “Бацькаўшчы на” і “Белару скае
слова”, падпісваўся псеўданімам “Янка Нясьцер пны”.
24 сту дзеня 1952 году Сьцяпан Шнэк тр агічна заг іну ў...
Успаміны (у архіўнай спр аве яны праходзяць, як “ар тыку л”) “Узбр оеная Случчына. Да
гістор ыі Белар ускае Кр аёвае Абар оны” былі напісаныя Сьцяпанам Шнэкам,
пр аўдападобна, у дру гой палове 1944 году ў Бэрліне. Пісаліся яны альбо па замове
палкоўніка Кастуся Езавітава, альбо па ўласнай ініцыятыве Ш нэка. 16 ар ку шоў папер ы
былі сьпісаныя др обным, акуратным почыркам Шнэка, які паспр абаваў па “гар ачых
сьлядах”, пр ааналізаваць посьпехі і няўдачы,плюсы і міну сы белару скага вайсковага ру ху
на Слу ччыне падчас нямецк айаку пацы і 1941-44 гг.
Успаміны захоўваліся ў ар хіве Галоў нага К ір аўніцтва В айсковы х Спр аў Белар у скай
Цэнтр альнай Рады, у той яго частцы, якая была захоплена бальшавікамі. Цяпер яны — у
фондах Нацыянальнага ар хіву Рэспу блікі Белару сь у Менску (ф.383, в.1, спр.11, арк.1-16).
Справа мае назву “Статья С. Шнэк “Вооруженная Слу ччина” к истории Белор у сской
Кр аевой Обор оны”. Самыя р аньнія запісы, пакіну тыя на спр аве савецкімі “архівістамі”,
адносіцца да 1946 г.: “Итого в деле пр ону меровано 16 (шестнадцать) л истов. 16/I – 1946 г.

Ку знецова” і “ар х№ 12 Разр аботано 18/II – 46 г.”. У той час яшчэ былі жывыя Касту сь
Езавітаў і Сьцяпан Шнэк...
Пішу чы гэтыя ўспаміны ў фашыстоў скім Бэр ліне, Ш нэк не пра ўсё мог у іх згадаць.
Напр ыклад, пр а тое, што ён вясной 1944-г а быў арыштаваны нацы стамі. Ягоны сын, у
пачатку 1990-х начальнік Галоўнаг а Штабу Белару скага Вызвольнага Фр онту , палкоўнік
Уладзімер Шнэк пісаў у сваіх у спамінах:
“З падтр ымкай акр уговых гэбітс-камісараў, мясцовай жандар мер ыі, аддзелы СД
хватаюць зьнянацку найвыдатнейшы х афіцэр аў БКА, і паводле фальшывых
абвінавачваньняў у сувязі з партызанамі, закатоўваюць да сьмер ці, як то сталася ў Слуцку
з засту пнікам акру говага начальнік а БКА капітанам Янкам Калядой. Альбо высылаю ць у
канцлаг ер , як то сталася з лейтэнантамі Алесем Адзяр ыхай і Анатолем Куліком.
У Слу цку акруговы начальнік БКА Сьцяпан Шнэк быў схо плены ў пастцы ўстр оенай у
ягоным асабісты м кабінеце, і ўсьлед, ар ыштоўваюць яго сям’ю. Толькі дзяку ючы
сваечасоваму і безкампраміснаму ўмяшаньню Пр эзыдэнта БЦРР. Астр оўскага, ён пасьля
дву хмесячнаг а знаходжаньня у М енскай тур ме, нар эшце быў вызвалены і вер ну ты ў
шэрагі БКА”7.
Сяргей Ёр ш
1 Белор у сская Центр альная Рада. Создание, деятельность, кр ах. М енск, 1995, б.
174.
2 За дзяр жаўну ю незалежнасьць Белар усі. Лёндан, 1960, б.. 100-101.
3 Тамсама, б. 97.
4 Тамсама, б. 113-114.
5 НАРБ, ф. 383, в. 1, спр . 3, арк. 50.
6 Тамсама, ар к. 20.
7 У. Шнэк. Гісторыя БКА // Рокаш (Джэзказганская вобл., Казахстан), 1992, ліпень, № 12.

Сьцяпан Шнэк
УЗБРОЕНАЯ СЛУЧЧЫНА
ДА ГІСТОРЫІ Б ЕЛАРУСКАЕ КРАЁВ АЕ АБАРОНЫ
I. Ідэолёгічная глеба ўзбраеньня.
Белар у ская Кр аёвая Абар она на Случчыне, як і на іншых абшарах Белар у сі, ствар ылася
р аньняй вясною 1944 года. Бліжэйшыя вонкавыя ўмовы яе ствар эньня і пер шапачатковага
існаваньня і дзейнасьці былі, з аднаго боку ,вельмі спр ыяючымі, а з дру гога, — не далі ёй,
пакуль-што, магчымасьці пр аявіць сябе і выказаць сваё гістар ычнае пр ызначэньне ў той
мер ы, у якой яназахоўвала ў сабе ўну тр аныя патэнцыяльныя сілы і здольнасьці і да якога
яна паклікана. Ваенныя падзеі і асабл іва падзеі на фронце пр ыму сілі яшчэне зусім
у мацаваныя ар ганізацыйна і толькі пачаткова вышкал еныя аддзел ы зу сім маладое
Белар у скае Кр аёвае Абароны вельмі р ана пр ыняць удзел у жор сткіх бо йках су пр оць у сотні
р аз колькасна пераважных, па-навейшаму у збр оеных і больш вопытны х вор агаў, а затым
— альбо адыйсьці за заходніямежы Бел ар усі, альбо пр ацягваць змаганьне супр оць і ў
абкру жэньні ты х жа ворагаў нашага нар оду — бальшавіцкіх гор даў, і ў такіх у мовах
пер абу доўваць арганізацы йна і амаль нанава cвае шэр агі для бу ду чыхбоек. Але ўжо і з
тым, што створ ана дасюль, Белар у ская Кр аёвая Абар она, — незалежна ад якіх бы там ні
было магчымы х зьмен ва ўзбр аеньні Белар у скага Гаспадарства ў бу ду чыні, — уваходзіць
слаўнаю стар онкаю ў гістор ыю многавяковага змаганьня белар у скага народу пад сьцягам
сваёй ніколі нязьменнай ідэол ёгіі Вольнай і Незалежнай Белар у сі.
Слу ччына, як адна з частак спр адвеку гістарычна і тэр ытор ыяльна, палітычна і
этнагр афічна, эканамічна і ідэолёгічна адзінай Белар усі, мае свае пр ыр одныя і
тр адыцыйныя асаблівасьці і кожная іншая частка Белар у сі. Гу тарка ідзе ў пер шу ю чар гу аб
змаганьні нар ода су пр оць найбольш лютага вор ага — бальшавізма — за вольну ю і
незалежну ю Белару сь. У недалёкім міну лым, калі бар ацьба су проць бальшавізма толькі
пачалася, Слу цкія Паўстанцы 1920-1921 і пазьнейшых гадоў сваіммасавым пачынам, сваёй
му жнасьцю і самахвяр насьцю ў бар ацьбе з ім стварылі Случчыне і слу ччанам няўмір учы
гонар нар одных змагар оў за бацькаўшчыну . Здань Слу цкіх паў станцаў на пр ацягу 20-ці
гадоў палохала бальшавіцкіх катаў; у се 20 гадоў бальшавікі стар аліся афіцыяльна
замаўчаць гэту ю гістар ычну ю падзею слу цкага паўстаньня і ў той час усе 20 гадоў яны
займал ісяпаляваньнем су пр оць яе ўдзельнікаў і “выр ывалі кар эньні” яе. Слу цкія
паўстанцы паказалі пр ыклад у збр оенага нар однага змаганьня, а іхныя пасьлядоўцы
пацьвер дзілі, што на Случчыне яно было не выпадковым.
Белар у с-слу ччанін па сваёй пр ыродзе ёсьць паслядоўны ідэалісты сваёй пр аўнай
вольнасьці і незалежнасьці. Хлебар одныя пал еткі Случчыны, яе многалюднасьць, баг ацьце
яе разнастайнае гаспадар кі і высокая пр адукцыйнасьць пр ацы ўзгадоўваюць у жыхар а
Случчыны ўпар тую пр ацавітасьць і незал ежнасьць багатага гаспадар а, які прадстаўляе
сабе гаспадар ку толькіяк собску ю на собскай зямл і і гатоў заў сёды бар аніць свае
натур альныя пр авы на вольну ю пр ацу і неабмежаванае р аспар аджэньне пр адуктамі свае
пр ацы. Ён не тр ывае вонкавага ўмешваньня ў спр авы свае гаспадаркі, пр ыму су ,ашу канства
і дармаедзтва. А р аўніннасьць і шыр ыня палеткавых пр астор аў,гу шчыня насельніцтва і
ягоная гаспадар ская лу чнасьць у згадоўваюць у Случчаніне пачуцьцё нар однага
задзіночаньня і сапр аўды спр ыяюць задзіночаньню Слу ччан у гр амадзкіх дзеяньня х.

У часы, калі бальшавікі пачалі агу льнае спустошаньне і л іквідаваньне вольнага
сялянства пад назваю “калектывізацы і”, Слу ччына паказала пр ыклад масавага сты хійнага
бу нту , пачуўшы сваім нутр ом р абску ю істоту калектывізацыі. Слу ччане і тады выказалі
сваю вольналюбіву ю прыр оду і ў той жа час сваё адзінства, бо бу нтар скі гоман у аднэй
вёсцы, як водгу к далёкагазвону ці як су пр оцьпажар ны кліч, чу цён быў у такіх жа
вакольных вёск ах. Ш мат слу ччан трапіла тады пад р асстр элы і ў ссылк і за су пр аціў
калектывізацыі ці і пр оста за неўваход у калгасы, але цэлыя дзясяткі пр оцантаў сялянства
так і з астало ся па-за калгасамі, — дашчэнту абр абаванымі, але вольны мі, — калі не
гаспадар амі, дык асобамі. Слу ччына без у сякай пр апаганды, сты хійна ёсьць вор аг
бальшавізму і ўсім, хто імкнецца паняволіць белар у скі нар од. Слу цкія паўстанцы і
су праціў калектывізацыі выр асьліна слу цкай глебе.
Паказьнікам вар ожасьці Случчыны да бальшавізму, пасьлядоўцам слуцкіхпаўстанцаў і
непаср эдным пр адшэственікам Бел ару скае Кр аёвае Абар оны на Случчыне зьявілася
Слуцкая Белару ская Паліцыя, якая пачала сваё існаваньне 6-га ліпеня 1941 года.
Характэр нымі р ысамі Белар у скае паліцыі Слу ччыны было і ёсьць тое, што яна і па
пр ынцыпах свайго стварэньня, і па выключнабел ар у скаму пер санальнаму складу, і па
хар актар у дзейнасьці зьявіласяад кр ыві і косьці паліцыяй свайго нар оду ; яна любіла і
абараняла свой нар од і з у сёй маладо й палкасьцю і бязлітасна зьніштажала ворагаў сваёй
бацькаўшчыны Белар у сі — бальшавіцкіх бандытаў і іх агэнтаў. Адзін у жо досыць стар ы
селянін з вёскі С... на Случчыне, толькі пачу ўшы аб ствар эньні паліцы і, 8 л іпеня 1941 года
выказаў таку ю думку: “Цяпер кожны селянін бу дзе пал іцыянтам су пр оць бальшавізма”.
Твораная ад самага пачатку і да канца на дабраахвотніцкім пр ынцыпе Слу цкая белар у ская
паліцыя налічвала ў сваіхшэр агах: на 1.VIII.41 г. — 43 чал.; на 1.I.42 г. — 130 чал.; на
6.VII.42 г. — 420 чал.; на 1.I.43 г. — 650 ч.; на 6.VII.43 г.— 960 ч.; на 1.I.44 г. — 1380 ч., і ў
канцы чэр веня 1944 г. — 1760 чал. Рост паліцыі ішоў адпаведна ўзр астаючым задачам
аховы жы цьця і маёмасьці нар оду ад маскоўска-бальшавіцкіх бандытаў. Узбр оеныя
слу ччакі-паліцыянты без у сякай вонкавайдапамогі ахоўвал і самі ўсю тэр ыторыю
Случчыны на пр ацягу трох гадоў. Каля сотні сапр аўдных боек і больш тысячы др обных
су тычак вытр ымалі аддзелы белар у скай пал іцы і Случчыны, абар аняючы сваё жы хар ства,
сваю зямлю і гаспадарку ад бальшавіцкіх валацу гаў, др апежнікаў, падпальшчыкаў,
забойцаў і пр авакатар аў. Слу ччына ніколі не забудзе боек сваіх паліцыянтаў су проць
бандаў пад Старобінам, Со снамі, Доўг ае, Міцявічы, пад Рожанам, каля Копыля, пад
Раёўкаю, каля Лавы, у Дзехцяны і многа-мног а іншы х, у якіх паліцыянты выказвалі
сапраўдны гэр аізм. Сотні народных гэр ояў-змагароў за бацькаўшчыну выхаваліся ў
шэрагах Слу цкай паліцыі за тр ы гады. Гэта была непаліцыя ў ву зкім р азуменьні, а
жаўнер ы свайго нар оду . Яна вылу чыла такіхгэр ояў, як Логвін, Даўматовіч з гр упаю сваіх
сяброў, аб якіх жыхар ства Слу ччыны складалі легэнды і аповесьці1. Яна зьнішчыла
дзесяткібанды цкіх лясных лаговішчаў і ты сячы насланы х бальшавіцкаю М асквою
бандытаў і захапіл а шмат банды цкае збр оі і складаў нарабаванай бандытамісялянскай
маёмасьці. Не апо шнім па важнасьці для хар актэр ыстыкі Слу ччыны, яе ідэолёгіі,
зьяўляецца, па-першае, тое, што за тр ы гады — 1941-1944, ня гледзячы на несьціханую і
па-жыдоў скі хітр ую пр авакацыю бальшавіцкіх бандытаў і іх пагр озы тэрору , бандытам не
ўдалося пер ацягну ць да сябе з Слу цкае паліцыі ані жаднай гр упкі паліцыянтаў, і, падру гое, 418 белару скіх слу ччакоў-пал іцыянтаў загінулі сьмер цю гэр ояў у бойках су проць
бандытаў за белару ску ю нар одну ю справу . Такімі паказалі сябе слу ччакі ў тыя часы, калі
выгнаны з афіцы йнага жыцьця бальшавіз м усімі сродкамі тэр ору , хлу сьні і пр авакацыі

імкну ўся да здабычы стр ачанай у лады, і калі белар у сы атр ымалі ўмовы на справе
выказваць сваю волю.
Белар у сы Слу ччыны выказалі сваю волю ў ты м жа напр амку і творчасьцю ў др угіх
галінах нар однага жыцьця. Яны высу нулі са свайго асяродзьдзя сотніздольных
дабраахвотнікаў кір аўніцтва адміністр ацыйнай, гаспадарчай іку льтурнай працы, якія
ствар ылі дзейныя апар аты гарадзкіх і павятовых у пр аваў, пр амысловы х, фінансавых,
гандлёвы х, бу даўнічы х, школьна-асьветны х і іншы х кір аўніцтваў, стварылі сваю “Газэту
Случчыны”, Саюз Беларускае Моладзі, дом ку льтуры, тэатры, сваё белару скае ку льтурнае
згуртаваньнеі г.д., ур эшце сваю гэраічну ю слу цку ю паліцыю, і сваёй дзейнасьцю
пр актычна даказалі, што слу ччане цалкам гатовы да дзяр жаўнага самакір аўніцтва іда
ствар эньня свайго ўласнага войска.
Такія былі спр ыяючыя агу льныя ўмовы, у якіх у твар алася Белару ская Кр аёвая Абарона
на Слу ччыне.
***
Былі ў нал іччы і спецыфічныя ўмовы стварэньня Белару скае Краёвае Абар оны. За лета і
восень 1943 і зіму 1943-44 гадоў набл ізіўся фр онт. Бальшавіцкія гор ды ўварваліся ва
ўсходнія абшар ы Белар усі, на поўдзень ад яе яны пр асу нуліся далёка на захад — аж пад
Пінск, і спраўлялі свае хаўтур ы ў непаср эднай бл ізасьці ад паўднёвы х межаў Слу ччыны,
— на самой Пр ыпяці. Доўгія абозы ўцекачоў з у схо ду цягну лся пр аз Слу цак і ўздоўж
Случчыны на захад, якія р атаваліся ад сваіх “освободителей”. Слу ччыне пагр ажала
непаср эдная небясьпека бальшавіцкай навал ы, а зь ёю і пэр спэктыва аднаўленьня
энкавэдыстскага тэр ору , калгаснагапаняволеньня і агу льнага вынішчэньня. Азьвяр элыя
бальшавіцкія банды засабл іваю лютасьцю р аспачалі сваю начну ю пр афэсыянальну ю
дзейнасьць др апежніцтва, забо йстваў і р азбурэньня сялянства. Пер ад белару скім нар одам
паўсталі самыя кар анныя пы таньні жыцьця і сь мерці. Селянін баяўся начаваць у сваёй
хаце, каб ня быць забіты м або спал еным бальшавіцкімі катамі.
У такія моманты случчакі якр аз застаюцца вернымі сабе, сваім тр адыцыям і сваёй
белар у скай ідэолёгіі, імі авалодвае ня спу г і паніка, а, наадвар от,р ашу часьць да змаганьня.
Гэта стал ася якасьцю не паасобны х слу ччакоў ціякой-небу дзь часткі іх; калі пэр ыяд
змаганьня Слу ччакоў праз сваю паліцыю быў пэр ыядам змаганьня галоўным чынам за
вычышчэньне Случчыны ад р эшткаў бальшавіз му і за забясьпячэньне мір нае пр ацы, дык
цяпер насьпела сузнаньне ўсяе масы іх да неабходнасьці мабіл ізацыі ўсіх сілаў дляабар оны
ўсяго таго, што складае паняцьце Радзімы. Радзіма — гэта свае г ар ады і вёскі, свае хаты,
семьі, бацькі, жо нкі і дзеці; свая ўласная зямля, гаспадарка, пр аду кты свае працы, сваё
жыцьцё і маёмасьць; свае пр авы, звычаі,мова, р элігія; свае палеткі, лясы і сядзібы; свой
самаўр ад, пр аца і воля; словам — сваё насьледзтва, сучаснасьць і бу ду чыня. Пер ад
нар одам паўсталажывая здань бальшавіцкага др апежніцтва, зьдзекаў, р асстр элаў, ссылак,
калгасаў, ашу канства, голаду , безпр аўя, падзяленьня на клясы, укаваньня, вечнага стр аху ,
у сюды пр ысу тнага шпіянажу і пр авакацыі, “самаабкладаньняў”, “дабр аахвотных” займаў,
пр ацы ў начы і ў сьвята, чар гі за кавалкам хлеба, словам — здань “поўнаг а каму нізма” з
поўнай ізаляцыяй ад у сяго замежнага сьвету .
Слу ччына адказвала на пытаньні вельмі р эальна, па-г аспадар ску. Што р абіць?
Змагацца! Су пр оць каго? Сягоньня су пр оць бальшавізма! За што? За р адзіму, за вольную і
незалежну ю Белару сь, каб самім быць гаспадар амі на сваёй зямлі! Якімі сіламі? Усімі
сваімі собскімі сіламі! Сродкі? Патр эбна ўзбр оіцца і як найху тчэй!

Слу ччына ідэолёгічна была ўзбр оена. Сузнаньне неабходнасьці мабілізацыі свайго
войска апанавал а ўсю масу насельніцтва. Ужо зімою па ўсёй Слу ччыне хадзілі чу ткі аб
пр адстаячай мабілізацы і. Яны ўзьнікалі сты хійна, з пачу цьця неабхо днасьці і гатоўнасьці
насельніцтва. Запытай, бывала, любога слу ччака, ці хоча ён запісацца ў паліцыю і ён
адкажэ: “пачакаю мабілізацыі, тады пайду ”. Такі настр ой панаваў без пер апынку ад лета
1943 года і да сапр аўднага абвяшчэньня пакліканьня ў вясну 1944 году . А пытаньні: “Ці
бу дземабілізацыя?”, ці “Калі будзе мабіл ізацыя?” магчыма было пачу ць на Слу ччыне з
вясны 1942 году , калі зьявіліся пер шыя бальшавіцкія банды.
Па сваему су знаньню Слу ччына была мабілізаванай. Патр эбны был і толькі
ар ганізацыйныя фор мы.
II. Ператва рэньне магчымасьцей у сапраўднасьць.
Спр ава мабіл ізацы і і ствар эньня войска ёсьць спр ава сур ’ёзная, і як і ва у сякай
сур ’ёзнай гр амадзкай, дзяр жаўнай ці вайсковай спр аве, дзеходзіць пы таньне аб арганізацыі
мас, мала аднэй толькі ідэолёгічнай падр ыхтоўкі і налічча волі мас да дзеяньня. Апошняе
зьяўляецца толькі неабходнай пр аду мовай справы. У такіх спр авах патр эбна даць сталыя,
масам зр азу мелыя і дасту пныя ар ганізацыйныя фор мы. Без іх нават самая хар ошая
пазьместу пр апаганда заданьняў і закліканьні зьяўляюцца пу стою і падчасшкоднаю
балбатнёю. Бо кал і ідэя р аспаўсюджана і авало дала сузнаньнем людзей, г атовы х да
дзеяньня, а пр актычна нічога ня р обіцца, каб зматэр ыялізаваць сьпелу ю ідэю, тады пр аз
некатор ы час чаканьня нады ходзіць р азчар аваньне мас і ідэйныя кір аўнікі гу бляюць давер .
У спр аве ствар эньня Белару скае Кр аёвае Абар оны адбылося якр аз патр эбнае.
Ствар эньне Белару скае Цэнтр альнае Рады зьявілася пачаткам ар ганізацыі. Слу ччына даўно
чакала і жадала падо бнай арганізацыі. У су знаньні масы людзей на Слу ччыне акт
ствар эньня Белару скае Цэнтр альнае Рады быў адр азу ўспр ыняты як сталы пачатак
у сенар однай ар ганізацыі. Слу ччына даў но чакала і жадала падобнай ар ганізацыі. З
у твар эньнем Цэнтр альнае Рады ўсе ўбачылі нейкі канец то й дэзарыентаванасьці і
дэзар ганізацыі, яку ю пер ажываў доўгі час белар ускі народ. У выглядзе Цэнтр альнае
Радынар од у бачыў пачатак свае дзяр жаўнасьці, свайго пал ітычнага, гаспадар чага,
пр ававога і ду ховага самасто йнага і незалежнаг а белар у скага задзіночаньня.
Белар у ская Цэнтр альная Рада адр азу ж выклікала ў нар одзе вялікія надзеі і сымпатыі да
сябе. Гэта стал ася тым больш, што яна на чале з Прэзыдэнтампр афэсар ам Р. Астр оўскім з
самага пачатку ўзялася за самую ў той час асноўну ю спр аву , — за ствар эньне свайго
нацыянальнага белар у скага войска іза вайскову ю абар ону свайго нар ода. Ва ўсякі час,
асабліва ў час вайны, толькі сталая збр ойная сіла зьяўляецца паказчыкам сілы нар оду і
гаспадар ства, гарантам яго дзяр жаўнае і нацыянальнае самасто йнасьці і незалежнасьці.
Цэнтр альная Рада абвясьціла ўтвар эньне Белар у скае Кр аёвае Абар оны. Тым самым, яна
дала нар оду канкрэтну ю і зр азу мелу ю фор му збр ойнае ар ганізацы і.
7 лютага 1944 года ў Слуцак прыехаў Пр эзыдэнт Белару скае Цэнтр альнае Рады
пр афэсар Радаслаў Астроўскі. Слу ччыне і слу ччакам асабліва пашчасьцілаі з асобаю
пр эзыдэнта. Ён зьяўляецца слу ччаком. Ягоныя землякі ху тка ўбачылі і пер аканал іся, што
Р. Астр оўскі ёсьць белару с і случчак ня толькі папаходжаньню, але і па ўсёй сваёй натур ы.
Случчане былі ў гонар ы яшчэ і тым,што іменна Случчына дал а Цэнтр альнай Радзе гэту ю
асобу.
У той жа дзень 7 лютага ў Слу цку адбылася вузкая нар ада з у дзелам Пр эзыдэнта Р.
Астроўскага і кір аўнікоў паветаў Слу цкай акру гі. Прысу тнічала ўсяго 8 чалавек. Пытаньне
стаяла толькі адно, — аб у тварэньні абар оны. Р. Астр оўскі, як вопытны гр амадзкі дзеяч,

паставіў скр омна пытаньне так: маскоўска-бальшавіцкія забойцы люту юць на нашай зямлі;
тр эба тварыць сталу ю збр ойную абарону ; ці зможам пр авясьці мабілізацыю і ствар ыць
сваё войска? Усамы м хар актар ы і то не пастаноўк і Р. Астр оўскім пытаньня чуўся
пер акананы і не выклікаючы ніякага су млева адк аз: безу моўна пр авядзем. Чуўся
ду хСлу цкіх паў станцаў, а ў натур ы самога Астр оўскага — ду х случчака. На працягу дву х
гадзін нар ады быў ня толькі дан станоўчы адказ на пастаўленаепытаньне, але абмер каваны
і таксама станоўча выр ашаны гру нтоўныя ар ганізацыйныя пытаньні мабілізацыі. Гэтыя
пы[таньні] былі не такія ўжо лёгкія; справа йшла аб забясьпечэньні пакл ікаемы х і іх сем’яў
ад бальшавіцк а-бандыцкага тэр ору , аб афіцэр скіх кадр ах, аб кашар ах, вопр атцы,
хар чаваньні, збр оі, абсталяваньні, аб транспарту і інш. Самым лёгкім для Слу ччыны было
пытаньне, — ці гатоў да мабілізацы і нар од, ці пойдзе ён у войска. Гэтаепытаньне не
выклікала ані жадны х спр эчак і было выр ашана надта ху тка, бонар од даўно быў гатоў. А
гэта галоўнае. Калі ж гэтае пытаньне ў сё такі ставілася, дык іменна таму , што
пр аду гледжвалася мабілізацыю пр аводзіць не мэтадамі бальшавіцкага прыму су і тэр ору , а
толькі ў згодзе з усім народам,на падставе ягоны х сты хійны х імк неньняў і ягонае волі. А
р аз лёгка выр ашана галоўнае, то пр ыватнасьці выр ашаліся самі-сабо й. Нар од, які
сты хійнагатоў да ствар эньня свайго войска, які гатоў паслаць на бой сваіх лепшы хі
ду жэйшых сыноў, здолее выр ашыць сваімі сіламі ўсе пытаньні ўтр ыманьнятаког а войска;
бо яно зьяўляецца не чужынскаю сілаю пр ыгнечаньня народу , а сваім р одным, собскім
нар одным твар эньнем.
На дру гі дзень, 8 лютага 1944 году , у Слу цку адбыўся нар одны сход жы хар ства
Случчыны, на якім Прэзыдэнт Цэнтр альнае Рады Р. Астр оўскі высту піў з вялікай
пр амоваю аб становішчы і задачах белар у скага народу . Такога сходу памногалюднасьці
Случчына не бачыла з часоў 1917 году . М імавольна ўспамінаюцца бальшавіцкія часы. І
тады былі сходы, нар ады, мітынгі, дэманстр ацыі, паседжаньня і т.д. і т.д.; іх было занадта
многа, так што і ды хаць не давалі. Але на іх тады людзей сілко м цягну лі, агіцір авалі,
пагражалі, шпіёнілі, у паўнаважаны х прызначалі, каму ністы м і камсамольцам спецыяльныя
“нагру зкі” давалі, адсутных у газэтах пр ацягвалі і што толькі не выр аблялі, каб
забясьпечыць пр ысу тнасьць. Бо абр ыдлі людзям бальшавіцкія схо ды з іхашу канскаю
балбатнёю. На сход 8 лютага 1944 года зьявілася з у сёй акру гі столькі пр адстаўнікоў
нар оду , што іх не магло ў мясьціць памяшканьне; яны запоўнілі сабою калідоры, двары і
пр ылегаючу ю ву ліцу . Яны зьявіліся толькітаму, што пачу лі аб сходзе. Ко жнаму хацелася
паслу хаць аб тым, як ягоны зямляк-пр эзыдэнт афар [м]ляе ў сваім р эфер аце нар одну ю
ду мку. А ду мка была адна: ўзбр аеньне нар ода, змаганьне за вольную і незалежну ю
Белар у сь, зьніштажэньне бальшавіцкіх забойцаў. У народнай ду мцы стаяла і такое
пытаньне: чаму так позна? Пр эзыдэнт даў адказ:
“Змагацца за сваю р адзіму і за свой нар од ніколі ня позна”.
Ня су м і сьлёзы аб новых падатках і новых “вор агах нар оду ” бальшавіцкіхчасоў
панесьлі з сходу людзі па вёсках у сяе Слу ччыны, а надзею р адасьці. Бо кожнае слова
пр эзыдэнта біла ва ў нісо н у сенародным жаданьням.
Пасьля гэтага ўсім стал а зр азу мелым, што там у сталіцы Белар усі, у пакояхЦэнтр альнае
р ады зар аз жа пойдзе твор чая праца па пер атвар эньню нар одных жаданьняў у жыцьцё.
***
Пакліканьне да Б елару скае Кр аёвае Абароны пачалося 11 сакавік а 1944 году . Гэты
тэр мін быў вызначаны загадам №1 Белар у скае Цэнтральнае Рады ад дня 7 сакавіка 1944 г.

За два дні на збор ныя пу нкты зьявіліся ўсе му жчыны ты х гадоў, якія падлягалі
паклікань[н]ю, за выняткам ты х, катор ыя загадам Цэнтр альнае Радыасл абаняліся ад
пакліканьня. У павятовыя цэнтр ы — Слу цак, Старобін, Семежава, Копыль і Гр эск ішлі
агр амадныя абозы, на якіх случчакі зья[ж]джаліся да войска. Хар актэр ным зьяўлялася
ар ганізаванасьць і спакой. З кожнайволасьці паклікаемыя зьяўляліся р азам і
пр адстаўляліся стар шынёю воласьці ў пр ызыўныя камісіі.
Пер шай цяжкасьцю ў пакліканьні было то е, што пр ацаўнікі пр ыймовых к амісіяў ня мелі
мабіл ізацыйнаг а вопыту . Пр ыймовая пр аца зацягну лася да 14-га, а ў дву х паветах нават да
15-га сакавік а. Але адсу тнасьць вопыту пр ыймовы х камісіяў была васпоў нена іх
жаданьнем і ар ганізаванасьцю паклік аемы х. Шмат іх абвяшчала сябе здар овымі, годнымі
да слу жбы ў войску і залічвалася ў аддзелы Кр аёвае Абар оны без у сякай пр ыймовае
пр ацэдур ы. Усе ж тыя, хто павінен быў таку ю пр ацэдуру пр айсьці і не пасьпявалі зр абіць
гэтага заадзін дзень, зьяўляліся ў камісію з самай р аніцы чарговага дня. Камісіі не
пасьпявалі р эгістрыр аваць. Аблягчалася пр ыймовая пр аца тым, што паклікаемых ня трэба
было пр авяр аць адносна іх мандатных якасьцей, як гэта р обіцца ў бальшавікоў пр аз
р озныя энкавэдыстскія, пар тыйныя, савецкія і іншыя досьледы. Цяпер людзі былі ўсе свае
незалежна ад сацыяльнагапаходжаньня, р оду заняткаў, пр афэсіі і т.п. Бальшавікі пр ы
ўсякім пакліканьні пр аяўляюць “бдительность” і сочаць за тым, каб у іх ар мію не папаў
“ворожы элемэнт”. Дз еля гэтага яны зьбір аюць на кожнага паклікаемага весткі і
дасьледу юць, хто так і быў яго дзед і пр абабка, яку ю гаспадар ку мелі яго пр ар одзічы, кім
быў ён і бацька да р эвалюцыі, ці быў на тэр ытор ыі, занятай “белымі”, хто з р одзічаў быў ці
ёсьць за граніцаю і ці мае ён су вязь зь ім,яку ю сувязь меў з р асстр эляным дзядзькай і
высланай цёткай, ці быў у палоне ў “белы х”, ці пад су дом, ці пак ар аны, колькі р одзічаў
пазбаўлена пр авоўці сядзіць у тур мах і т.д. і т.д., пр ыстаўлялі да новага ваякі колькі
патайны х агэнтаў, а самога р абіл і такім жа патайны м даносчыкам на др у гога
ваяку ,сар тавалі на “маланадзейны х”, “ненадз ейны х”, “падазр оны х”, “падучотны х” і так без
канца, зацягваючы такім чынам пр ацу на цэлыя тыдні толькі на пакліканьні якога-небудзь
аднаго году . Бальшавікі баяліся паду ласнага ім народу . Пр ы пакліканьні ў Белар у ску ю
Кр аёву ю Абар ону пр аца пр аходз іла так, нібы ўсе пакл ікаемыя былі сябрамі аднэй сямьі.
Белар у ская Цэнтральная Рада і беларускія мясцовыя ўлады неабмежавана вер ылі свайму
нар оду . З пер шага і да апошняга дня пакліканьня з’яўляліся дабр аахвотнікі і пр асілі
залічыць іх у Кр аёву ю Абар ону.
Загадам Цэнтральнае Рады была зволена ад пакліканьня частка акраінны хваласьцей
толькі дзеля таго, каб пазбавіць іх насельніцтва ад у змоцненага бальшавіцка-банды цкага
тэр ору . Так было зволена і не зьяўляліся на пакліканьне: па Слу цкаму павету 1 Стар эўская
воласьць з агу льнага ліку 20 валасьцей; па Стар обінскаму — 5 з 18-ці; па Семежаў скаму —
3 з 17-ці; па Капыльскаму — 3 з 18 і па Грэскаму — 4 з 19-ці. Усяго не павінны былі
зьяўляцца 16 валасьцейз агу льнага ліку 92. Пакліканьне не ахапіла такім чы нам 17,4% ад
у сяе тэр ытор ыі Слу ччыны з насельніцтвам у 6,5%. Гэта былі лясныя мясцовасьці з вельмі
малою гу шчынёю насельніцтва. Але і з такіх зволены х валасьцей зьяўляліся вялікімі
гру памі дабр аахвотнікі, якія, як у Капыльскім павеце, падабстрэлам і з боем су проць
бандытаў пр абір аліся да збор нага пу нкту ў павятовы цэнтр .
Загад аб пакліканьні ў Бел ар у ску ю Краёву ю Абарону , зразу мела, стаў вядомы
бандытам. Гэтыя валацугі па[с]пр абавалі прапагандзір аваць су проць выкананьня загаду
Цэнтр альнае Рады. Вынікі гэтай пр апаганды абяр ну ліся якраз супр оць бандытаў.
Напяр эдадні пакліканьня ўцяклі з бандаў 620 чалавекмалады х слу ччакоў аднаго толькі
Слуцкага павету , якіх бандыты гвал там зацягну лі зімою ў л ес і там тр ымал і іх пад вар таю і

пад пагр озаю р асстр элаў. Усе гэтыя ўцекачы з бандаў зьявіліся ў Слу цак у пер шыя дні
пакліканьня,каб залічыцца ў Белар у ску ю Краёву ю Абар ону . Зразу мела, што яны былі
залічаны.
Загадам Цэнтр альнае Рады былі зволены ад пакліканьня кір аўнікі паветаў і валасьцей,
некатор ыя лекары і агр аномы, інжынэр на-тэхнічныя кадр ы чыгу начнікаў, р аботнікі
пр адпр ыемстваў вайсковай важнасці, настаўнікі іву чні сяр эдніх школ, пал іцыянты і г.д., а
таксама адзінокія пр ацаўнікі ў сямьі і наогу л вельмі патр эбныя ў пр адпрыемствах
р аботнікі. На зборныя пункты пакл іканьня зьявілася 7740 чалавек, амаль у два разы больш
таго, што было патр эбна для ўкамплек таваньня аддзелаў. Не зьявілася па невядомы х, але,як
лічылася, па неўважлівы х пр ычынах па Слу цкаму павету 4 чалавекі, па Стар обінскаму —
41, па Семежаўскаму — 35, па Капыльскаму — 16 і па Гр эскаму — 14. Гэта склала 1,4% ад
у сяго ліку тых, якія падлягалі пакліканьню. Большасьць іх пр ыпадае на хвор ых.
Зьявілася 98,6%.
Гэта было на спр аве ўсенар одным выказаньнем волі су проць бальшавізму, за Вольную і
Незалежную Белару сь, за Белару ску ю Цэнтр альну ю Раду , словамза Радзіму без
бальшавікоў, жыдоў і іншы х чу жынцаў.
***
Кампл ектаваньне аддзелаў Белар у скаеКр аёвае Абар оны ўтвар алася ў тым колькасным
складзе, які быў азначаны загадам Цэнтр альнае Рады і загадамі Галоўнаг а Кір аўніцтва
БКА. Таму ня ўсе пакліканыя маглі быць залічаны. З у сёй колькасьці зьявіўшыхся было
залічана 4304 чалавекі. Зь іх был і ўкампл ектаваны 8 батальёнаў: 5 пяхотны х і 3 сапёр ных.
У кожным павеце было сфар міравана па аднаму пяхотнаму батальёну .
Канкр этна Белар у ская Кр аёвая Абар она на Слу ччыне была зар ганізавана ўтак ім
выглядзе і складзе:
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фармаваньня
У Слу цку ........
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“
“
“
“
“

“ .............
Стр обіне
Семежаве
Капылі
Грэску
Слу цку

“
“ .............
“ Слу цкай
акрузе
Разам

Назвы
аддзелаў
Акру говы
штаб БКА
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бат.
33-ты “ “
25-ты “ “
18-ты “ “
11-ты “ “
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4
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Паданыя Галоўны м Кір аўніцтвам БКА пры Цэнтр альнай Радзе штаты фактычна былі
пер авышаны. Акрамя таго заставал іся рэзэрвы з пакліканы х гадоў 3400 чалавек і зволены х

ад пакліканьня ў пер шую чар гу 4500 чалавек. М елася ў ху ткім часе сфар маваць яшчэ 2
пяхотны х батальёны. А наогу л Слу ччына мела магчамасьць сфар маваць 24 батальёны або
6 палкоў толькі з ты х гадоў, якія падлягалі паклік аньню. Усіх жа здольных да вайсковае
слу жбы лічылася 22500 чалавек у веку ад 19 да 40 гадоў. Пр ы колькасьці насельніцтва
Случчыны ў 365.000 чалавек, мабіл ізацыя ўсіх вайсковаздольны х была б не цяжкой.
Адным з самых сколькі важны х, столькі і пр актычна мар у дных было пытаньне аб
афіцэр скіх і часткова падафіцэрскіх кадр ах. Гэта датычы цца амаль у аднолькавай сту пені
як колькасьці, так і якасьці іх. Каб задаволіць патр эбнасьць сфармаваных 8 батальёнаў у
камандзір скіх кадр ах патр эбна было мець пр ыблізна 175 чал авек афіцэраў і 320
падафіцэр аў, лічачы кадры інтэндантскае, санітар нае і інш. слу жбаў. Не хапала фактычна
афіцэр аў 80 чалавек ці 45%патр эбнасьці і падаф іцэр аў 110 чалавек ці каля 35%
патрэбнасьці. Зр азу мела, што па сваіх камандзір скіх якасьцях пакліканыя і зал ічаныя ў
пер шу ю чар гу былыя афіцэр ы цар скай і савецкай ар міяў у сваёй пераважнай частцы
адпавядалі свайму пр ызначэньню. З пер шых жа дзён слу жбы і далей у бойках су проць
бандытаў ху тка вызначыліся вельмі добр ыя, шчыр а адданыя белару скайспр аве энер гічныя
афіцэр ы. Асабліва адзначаюцца Іван Пісар ык, лейтэнант на пасадзе ад’ютанта Акру говага
Начальніка БКА; М ір он Кур ьяновіч, лейтэнант, павятовы афіцэр у Гр эску і камандзір 11га пя хотнага батальёна; М ікалай Хар тановіч, лейтэнант, павятовы афіцэр у Стар обіне і
камандзір 33-габатальёна; Пу нчык, камандзір р оты 5-га батальёна ў Слу цку ; Каржанеўскі і
Ізотаў, афіцэр ы акр у говага штаба; /Сандр аноў?/, ад’ютант павятовага афіцэр а ў Стар обіне і
шмат іншых. Хар ошыя якасьці выказалі афіцэры, якія пр айшлі кур сы афіцэр скай
пер ападр ыхтоўкі ў М енску . Шчыр ымі ў бу даўніцтве Белар ускае Кр аёвае Абар оны
выказаліся афіцэры былое цар скае ар міі. Не хапала ім аднаго: яны шмат забыл і з таго, што
калісь ведалі. Большасьць зь іх вельмі ху тка аднаўлялі забытае.
Ня ўсе афіцэр ы і падафіцэр ы выказалі свае здольнасьці. Для гэтага яшчэ не было часу .
Але пер апрашаючымі гэтаму былі асабліва два моманты: па-пер шае, афіцэр ы ня мелі
магчы масьці выказаць свае собскае ініцыятывы, бо яныбылі сьцісну тыя адпаведнымі
ўмовамі, па-др у гое, частка афіцэр аў не хацела паказаць сваіх здольнасьцей таму, што яна
баялася р эалізацыі зу сім р эальнае бальшавіцка-бандыцкае пр авакацыі, — іменна не
тэр ору , а пр авакацыі. Пер ад вачы ма стаялі жывыя пр ыклады р эалізацы і бр у днай
пр авакацыі су пр оць першага павятовага афіцэр а ў Слу цку і камандзіра 5-га батальёна
Язьвінскага, а затым і ягонага з асту пніка Новіка.
Як і заўсёды бывае, сям’я аказалася ня без урода. Знайшліся і сяр од камандзір аў
бру дныя правакатар ы і авантур ыстыя. На шчасьце іх было мал а: нейк і каўказец невядомай
нацыянальнасьці Ку шкоў, адзін р асеяц Пр аўдзін і тр эці пр ышлы Казлоўскі. Выказаў
таксама не высокія мар альныя якасьці Ждановіч.
Пр аблема афіцэр скіх і падафіцэр скіх к адраў была б аднак хутка выр ашана.М асавай
падставай гэтага была высокая якасьць жаў нер аў. Ужо зь іх асяр одзьдзя было высу ну та да
25 вельмі здольных на становішчы падафіцэраў і каля 20 падафіцэр аў занялі слу жбовыя
становішчы афіцэраў. Зразу мела, што спадзявацца доўга на самародкі не магчы ма. Ніякая
ар мія не магчыма без сталы х кадр аў афіцэр аў. У большасьці камандзір ы-самар одкі вельмі
адданыя нар однай спр аве, харобр ыя і самаахвяр ныя, але сл абыя як камандзір ы для
ар ганізаванай і дысцы плінаванай р эгуляр най ар міі. Войску патрэбны такія камандзір ы,
катор ыя не пр ымірымы да вор агаў свае р адзімы, патрыёты свайго нар оду і бацькаўшчыны,
аўтар ытэтныя ў нар одзе, энэр гічныя, сталыя ар ганізатар ы і вы хаванцы мас, авалодаў шыя
вайсковым мастацтвам і к таму з шыр окім гр амадзянскім кру газорам. Выр ашэньне
пр аблемы падр ыхтоўкі падобны х афіцэр скіх кадр аў павінна стаць адны м з галоўны х

заданьняў бліжэйшага часу . Вышэйшая афіцэрская школа можа стаць аднэй з
ар ганізацыйны х фор маў выр ашэньня гэтае пр аблемы.
Пр актычна на чар зе стаяла пытаньне ар ганізацыі акр уговае школы для падр ыхтоўкі
падафіцэр аў.
Застало ся
ня
выр ашанай
спр авай
падрыхтоўкі
судовых і
асьветны х
кадраў.Ар ганізаванае войска, асабліва ў часы нацыянальна-ідэолёг ічнае вайны, патр абу е,
акр амя ўсяго іншага, ар ганізаванай і сы стэматычнай пр ацы над фар маваньнем
сьветапагляду масы жаў нер аў. Гэта даецца праз асьветну ю пр ацу . Беларуская Цэнтр альная
Рада і Галоўнае Кір аўніцтва БКА правідлова выр ашалі спр аву асьветы, у ключыўшы ў
штаты штабоў, аддзелаў і падр азьдзелаў асьветных афіцэр аў і падафіцэр аў. Але на
пр актыцы пр ызначаныя асьветныя кадр ы на мяйсцо х былі надта слабыя, а падчас і
выпадковыя людзі. Асьветная пр аца пр аводзілася рэгу лярна, але была вельмі слабой па
якасьці.
Зу сім не было выр ашана пытаньне ар ганізацыі су довай спр авы. Вядома, штоінтар эс
гр амадзкі і інтар эс пэр санальны ў звычайнаг а чалавека, як пр авіла, не су падаюць. Каб
тр ымаць такога чалавека заў сёды на вышыні агу льна-нацыянальны х інтар эсаў, патр эбна
сыстэматычная і высокаякасная нацыянальна-палітычная асьвета, з аднаго боку , і р азу мны
пр ыму с, — з дру гога. Паўстае пытаньне падр ыхтоўк і сталых кадр аў асьветы і юрыдычных
кадраў для БКА. У вайсковай спр аве ніколі не магчыма абмяжоўвацца і гру нтавацца толькі
на пр апагандзе і спадзявацца выключна на су знацельнасьць. Асьвета і р азу мны пр ыму с
павінны ісьці пар алельна. Му сіць пр авідловым бу дзе сказаць, што пр ы наліччы
пр авідловай палітык і і мініму му матэрыяльных у моў, толькі стр ойная арганізацыя, сталае
вышкаленьне, ясны сьветапагляд ір азу мны пр ымус у іх у заімадзейнасьці зьяўляюцца
ср одкамі дасягненьнямэты ў бу даўніцтве войска.
Не былі ўкамлектаваны штабы і аддзелы кадр амі афіцэраў і падафіцэраў спецыяльных
слу жб: сапёр най, су вязі, р азьведкі і кадр амі спецыяльных р абот, як ру жэйныя майстр ы,
кр аўцы, шаўцы. У аддзелах людзі для гэтых слу жб і р абот былі. Так зу сім лёгка быў
вырашан[ы] падбор кадр аў інтэндантур ы, ку хні,лек ар оў, цыру льнікаў, абозьнікаў і
тэхнічны х пр ацаў нікоў штабоў.
У камплектаваньні і дзейнасьці штабоў быў адзін вельмі значны недахоп,— адсу тнасьць
аперацыйна-р азьведчай слу жбы. Штабы, як акру говы, так і батальёнаў, былі больш
пр ыстасаваны да пр ацы ў мір ныя часы, чым да баявой дзейнасьці. Слабы м мейсцам было і
з слу жбаю су вязі. У выніку , калі аддзелы Краёвае Абар оны апыну ліся ў баявой
абстаноўцы і пайшл і ў бо й, то камандзір ы пр ыму шаны былі на хаду ар ганізоўваць
р азьведку і су вязь альбо адплачвацца ахвяр амі і ў лепшы м выпадку блу каньнем у
пацёмках і гу бляньнем часу . Тут аперацыйна-р азьведчая слу жба р азу меецца ня ў ву зкім
сэнсе р азьведкі непаср эдна перад боем ці ў баю, а ў сэнсе пастаяннай дзейнасьці па
зьнішчэньню р азьведкі вор ага ці, пр авідловей кажучы, шпіянажу і пр авакацыі
бальшавіцкіх бандытаў і вядзеньня кожнадзённай сваёй разьведкі аб вор агу . Патр эбны
адмыслова падр ыхтаваныя штатныя кадр ы апер ацыйна-разьведчай слу жбы і слу жбы
су вязі; патр эбна ар ганізацыя і вышкаленьне гэты х слу жбаў; іхняя дзейнасьць азначае
сапра[ў]днае пр ыстасаваньне войска да ўмоваў вайны. Войска для вайны, ар ганізацыя і
дзейнасьць войска таксама длявайны.
III. Першыя крокі жыцьця і змаганьня.
Матэр ыяльна-тэхнічнае забяспячэньне аддзелаў Белар у скае Кр аёваеАбар оны на
Случчыне пр адстаўляла падчас не малыя цяжкасьці. Але яны досыць хутка выр ашаліся.

Забяспячэньне кашар амі было выр ашана пр оста: ва ўсіх паветах для аддзелаў БКА былі
вызначаны альбо спецыяльныя кашар ы, альбо лепшыя агу льна-гр амадзкія бу дынкі.
Абсталяваньнем кашар аў у большасьці забясьпечыла само насельніцтва. Але ня ў гэтым
кірунку наогу л выр ашалася спр ава; кожны жаўнер ведаў, што ягонай кашар ай павінна
стаць вёска, л ес, бу нкер, акоп, — мейсцы, адку ль патр эбна было абар аняць нар од ад
бальшавіцкіх забойцаў.
Хар чаваньне аказалася аднэй з самы х лёгкіх спраў. М іж іншым — цікавая тр адыцыя
голаду бальшавіцкіх часоў: у се жаў неры зьявіліся на пу нкты пакліканьня з аграмаднымі
тор бамі, напакаваны мі салам, маслам, сыр ам, каўбасамі і інш., з прыкладам... самаго нкі, як
слу цкія гаспадар ы, якія разбагацелі без бальшавікоў, але не забылі міну лага. Тор бы аднак
аказаліся залішнімі, бо ўсе пакліканыя з пер шага дня атр ымалі поўны салдацкі паёк: хлеб,
кру пы, агар одніну , бу льбу , мяса, масла, цукар , каву , каўбасу, р озныя кансэрвы, мёд,
цу керкі, мар маляду, у се патр эбныя пр ыпр авы і... пр ыгожу ю гар элку . Насельніцтва ў сваю
чар гу зу сім нечакана дастаўляла само ад сябе падар ункі: муку , бу льбу , кру пу , мяса, яйца і
іншыя добрыя р эчы. У часе паходу су пр оць бальшавіцкіх бандаў жаў нер БКА быў заўсёды
пр ошаным госьцем селяніна. Прынесеныя жаўнер амі тор бы заставал іся заўсёды поўнымі.
Жаўнер скія ку хні і сталоўкі былі ар ганіз аваны на дру гі ж дзень пакліканьня і кожны дзень
жаўнер меў г ар ачую ежу і каву 2.
Спр ава з вопр аткай была мару днай; яна так і засталася не р азвязанай.Толькі жаўнер ы
сапёр ны х батальёнаў атр ымал і жаўнер ску ю вопр атку і пасьцелі. Пяхотныя батальёны
засталіся ва ўласнай сялянскай вопр атцы. А між іншым, вельмі тр удна ўявіць сабе жаў нер а
без жаўнерскага му ндзір а.
Санітар ная і лекар ская слу жба была наладжана вельмі ху тка; лекар ы Слу ччыны з
энэргіяй выпаўнілі свой абавязак. Санітар ныя мер апр ыемствы, становішча з харчаваньнем
і жыльлём забясьпечылі аддзелы ад у сякіх захворваньняў. Жаўнер выглядаў заўсёды
бадзёр ым, здар овым і выказваў у вольныя гадзіны свае здольнасьці на тур ніку і іншы х
спартовых пр ыладах.
Збр оя была набыта, але мала. Кожны батальён меў у сяр эднім па 100-120 вінтовак,
некатор ыя мелі кулямёты, аўтаматы і р у чныя гр анаты. Цяжкое збр оі не было зу сім. Але
аддзелы Бел ар у скае Краёвае Абар оны добра сябравалі з бел ар у скай паліцыяй і для
бар ацьбы з бандытамі зброі хапал а.
Аб ср одках абозу і аб тэхнічны х сродках су вязі магчыма сказаць тое ж самае, што і аб
збр оі.
Як і ва ўсякім пачатку , мелася шмат і іншы х недахопаў у матэр’яльна-тэхнічным
забясьпечаньні як др обнага, так і сталага характар у. Ня выр азна былі створ аны апар аты і
падразьдзелы матэр ’яльнага, тэхнічнага і баявога забясьпечаньня і санітар на-лекар скае
слу жбы, годныя для дзейнасьці ў баявой абстаноўцы і асабліва ў бегу боя. Гу тарка ідзе аб
такім апараце, якіпавінен у абставінах боя забясьпечваць хар чаваньнем, боепр ыпасамі,
падбір аць і эвакуір аваць пар анены х і інш. Дзеля гэтаг а патр эбны абоз, палявыя кухні,
санітар ны абоз, адпаведныя каманды, падносчыкі патр онаў і т. д. Ня былі яшчэ набыты
ваенна-інжынер ныя пр ылады, як то сапёр ныя малыя і вялікія р ыдлёўкі, сякер ы, кір кі, пілкі,
вяр оўкі, дрот. Афіцэр ы ня мелі неабходны х камандзір скіх пр ыладаў як кар ты, компасы,
сьвісткі, палявыя су мкі, а жаўнер ы мелі, замест р анцаў, свае тор бачкі і мяшочкі, і саму ю
каляр ову ю пасу ду, конаўкі, лыжкі і інш.
Для баявога вышкаленьня аддзелы былі вельмі бедныя на матэр ыяльныя пр ылады і
падру чнікі. Для тактычна-палявой падр ыхтоўкі меліся памешканьні,ву чэбныя пляцоўкі і

поле, а для стр алковай падр ыхтоўкі — нал ічная збр оя і самадзельныя стр алковыя
пр ылады. З падр учнікаў меў ся досыць пр ыгожы,хоць і абмежаваны “Стр аявы вайсковы
стату т” у апр ацоўцы падпар учніка М іку лы Віталі, вельмі не пр ыгожага выданьня
падру чнік па топогр афіі таго-ж аўтар а, а па у ну тр анай і вартовай слу жбе былі скар ыстаны
скарочаныя выняткі падр ыхтаванага да выданьня стату ту у ну транай слу жбы і
“Устанаўленьні для пал іцыйнае вар тавое слу жбы” у выданьні слу цкае белар у скае паліцыі.
Фактычна самы мі сталы мі падр у чнікамі былі веды, вопыт і жаданьніафіцэр аў і
падафіцэр аў.
Набыцьцё абсталяваньня для у сякіх падсобны х і р амо нтных майстэр няў, складаў,
амбулятор ыяў, прыладаў для фізычнага выхаваньня толькі пачалося.
Але аб гэты м у сім гавор ыцца з пр этэнзіяй на забясьпячэньне жыцьця і ву чобы не
маладог а рэгу лярнага войска. Для Бел ар у скай жа Кр аёвай Абар оны зр обленае было
вялікім дасягненьнем. У ты х умовах і за той кар откі час, у якіх стваралася Белар у ская
Кр аёвая Абар она, наўр ад ці магла і зр абіць большае на’т багацейшая кр аіна. Тое, што было
створ ана, забясьпечвало для пачатку нар мальнае фу нкцыянір аваньне аддзел аў БКА, як
вайсковых адзінак. М атэр ыяльныя недахо пы васпаў няліся воляй, энэр гіяй і вопытам
камандзір скіх і жаў нер скіх кадраў, якія, як сыны і абар онцы свайго нар оду , імкнуліся усімі
сіламі да ствар эньня свайго собскаг а белар у скага войска.
***
Вайсковая дысцыпл іна была выдатнай, ня гледзячы на пачатковасьць уся[е] спр авы і на
у се матэр’яльныя недахопы. Яна гр у нтавалася цалкам і толькі на нацыянальнай
белар у скай сьвядомасьці камандзір аў і жаўнер аў. У канечным шчо це стан вайсковае
дысцыпл іныапр эдзеляе сабою баездольнасьць войска, бо у ей р эалізуюцца і ідэйныя
імкненьні нар ода і вынікі у сяе пр ацы уну тр ы самога войска. Ды сцыплінарныхпакар аньняў
было вельмі мала, бо так іх пару шэньняў вайсковых абавязкаў,як невыкананьне загаду ,
самавольныя адлучкі і т. п. амаль зу сім ня было.
Высокая сьвядомасьць камандзір аў і жаўнер аў і іхняя адданасьць спр авебудаўніцтва
свайго нацыянальнаг а белар у скага войска была з пер шых жа дзён дапоў нена сталай
ар ганізацыяй у нутр а[на]га р аспар адку і вайсковагавышкаленьня. Гэта адр азу знесло у
асяродзьдзе камандзір аў і жаўнер аў моцну ю спайку , пачу цьцё сябр оўства і у заемнага
даверу . Гэтаму спр ыяла ў падаснове хар актар слу ччака. Слу ччак такі: калі ен бяр эцца за
спр аву , то ён не хістаецца. Таму слу ччакі вер аць моцна адзін др угому і ніколі не здр адзяць
адзін пер ад дру гім, як не здр адзяць і самой спр аве. У слу ччака гэта гру нту ецца не на
у партасьці хар актар у ў залежнасьці ад часу і часовы х інтар эсаў, а на сталай псіхал ёгіі,
тр адыцыях і пачу цьцёх слу цкага гаспадар а-белар у са.
Вайсковае вышкал еньнеў аддзелах пачалося на дру гі і тр эйці дзень пакліканьня. Пер ш
за ўсе у зяліся за авалоданьне збр ояй. Ар ганізаванае вышкаленьне па пляну і пр аграме
пачалося ва ўсіх аддзел ах на 6-ты дзен[ь] пакліканьня, — 16 сакавіка. Праз два-тр ы тыдні
навучаньня аддзелы і падр азьдзелы сталі годны мі да у мел ага вядзеньня бою.
Не абыйшло ся і без недар эчнасьцей. У некатор ых мяйсцох кір аўнікі падышлі да спр авы
вышкаленьня з непатр эбнаю пэдантычнасьцюі фар малізмам: занадта многа у дзялілі у вагі і
часу на страявое вышкаленьне і вывучэньне збр оі і мала на стралковую падрыхтоўку і
стр эльбы, а таксама на таку ю найважнейшу ю спр аву , як тактычна-палявая падр ыхтоўка.
Таўкліся ня у меру многа у памяшканьні і на ву чэбным пляцу і ня пу шчалі жаўнер аў далей
ад кашар аў, дзе ішла сапр аўднае вышкаленьне да дзеяньні у полі, у лесе, у
насялёны хмяйсцох, ноччу , у ту мане і т. д. Гэта былі такія кіраўнікі, каторыя

баялісяспазьніцца на полу дзень к 12 гадзінам і пачаць зноў пр ацу р аней 14 гадзін. Яны
школі[лі] жаўнера больш для пак азу і меньш для бою у ты х у мовах, у якіх якр аз
даводзілася яго вясьці. Было пр ыемна адно: такіх кір аўнікоў было мал а.Большасьць
р азумела і пр аводзіла задачы вышкал еньня пр авідлова. Пр аз кар откі час аддзелы
аформіліся і пр ынялі выгляд вышкаленых годны х вайсковых частак.
26 сакавіка 1944 года, у гадавіну абвяшчэньня незалежнасьці Бел ару скае Рэспу блікі,
афіцэр ы, падафіцэр ы і жаў неры Белар у скае Кр аёвае Абар оны, пр ынялі прысягу на
вер насьць свайму нар оду і бацькаўшчыне. Вялікія народныя надзеі нясла ў сабе
Белар у ская Кр аёвая Абарона. Нар од Слу ччыны аглядаў маршыру ючыя па ву ліцах Слу цка,
Старобіна, Семежава, Капыля і Гр эска батальёны Краёвае Абар оны з пачу цьцём вялікага
гонар у і радасьці. У батальёнахБелару скае Кр аёвае Абароны белар у скі нар од, р аптам,
пасьля стагодзьдзяз большым гістар ычнага нябыцьця, у бачыў сябе у збр оеным. Слу ччына
зьяўляецца такой часткай Белару сі, дзе заўсёды кіпела у глыбіні нар ода абур эньне су проць
кр ывавага бальшавізму; яно пры першым жа повадзе то сты хійна,то больш ці меньш
ар ганізавана пр ар ывалася ў паўстаньне ці бу нт. Цяпер Слу ччына у бачыла сябе
ар ганізавана у збр оенай.
Пр аз некалькі дзён яна пачу ла аб пер шых бойках свайго ар ганізаванага,
дысцыпл інаванага і вышкаленага войск а су пр оць сьмяр отнага вор ага нар оду —
бальшавіцкіх бандаў. Пер шым на бой выйшаў Гр эскі батальён. 8-9-га сакавіка су месна з
белар у скімі паліцыянтамі ён атр ымаў пер выя ваявыя хр ысьціны і р азам пер шую пабеду
над вор агам у р айёне Грозава. Неўзабаве былі выгнаны ці зьніштожаны бандыты у іншых
частках Грэскага павету. За Грэскамдал і аб сабе баявыя весткі аб пабедах Стар обінскія
жаўнер ы, потым Капыльскія і т. д. Афіцэр ы, падафіцэр ы і жаўнер ы, удзельнікі баёў, а
таксама іх сьведкі-слу ччане маюць шмат расказаць аб тым, як, калі і дзе аддзелы
Белар у скае Кр аёвае Абар оны Слу ччыны вялі гэр аічныя бойкі су пр оць маскоўскабальшавіцкіх лясны х др апежнікаў. Стал іновыя пр афэсыянальныя дар маеды-забойцы
палізлі глыбей у свае лаговішчы і крыху пр ыціхлі, а тая моладзь, якая гвалтам была
зацягну та бандытамі да сябе у лес, пачал а у цякаць адту ль да сваіх вёсак і зьяўляцца у БКА.
Бальшавіцкія бандыты пер айшлі даголай і адчыненай по мсты жыхар ству Слу ччыны пр аз
забойствы і падпалы. Адна бальшавіцкая банда выпу сьціла і р аспаўсюджвала др укаваны
лісток, якія быў так і названы самымі бандытамі: “нар одны мсьцівец”. Асабл іва вар ьяцелі
бандыты сваёю по мстаю су проць семьяў, родзічаў і гаспадар ак афіцэр аў і жаў нер аў
Белар у скае Кр аевае Абар оны. Каты забылі, што такім спо сабам нельга у тр ымаць
Случчакоў у пакорнасьці і няволі.
Сябр авала БКА з аддзеламі белар ускае паліцыі. У бар ацьбе і бойках су пр оць бандаў
яны шчыльна су працоўнічал і. У гэты х дачыненьнях пал іцыя дапамагала аддзел ам Кр аёвае
Абар оны і ў спр авах ар ганізацыйны х, і у вышкаленьні, і у забяспячэчьні збр ояй і наогу л
сваім вопытам бар ацьбы з бальшавіцкімі бандамі. Ш мат папр ацавалі на кар ысьць
Белар у скае Кр аёвае абароны кір аўнікі Белару скае паліцыі Багдановіч і Няслу хоўскі у
Старобіне, Ку пау Гр эску, Стоукі у Капылі і шмат іншы х. Белар уская Кр аёвая Абар она і
Белар у ская Слу цкая Паліцыя ад сакавіка месяца былі нер азлу чнымі у бойках су проць
бальшавіцкіх бандаў; краёвая абар она і паліцыя Слу ччыны зьяўляюцца сынамі аднаго і
таго ж бацькі — белар у скага народу Слу ччыны, тварэньнем яе няуміру шчае ідэі Вольнай і
Незалежнай Белару сі.
—————————

Белар у ская Цэнтр альная Рада на чале з Пр эзыдэнтам пр афэсар ам Р. Астр оўскім,
мясцовыя белар ускія урадавыя у становы і асо бныя гр амадзкія пр ацаў нікі, афіцэры і
спецыялісты р озных прафэсіяў, ур эшце усе белар у сы Слу ччыны пр ылажылі шмат
стараньняў і энэр гіі і ствар ылі свае у ласнае нацыянальнае войска — Белар у ску ю Кр аёву ю
Абар ону . У пар аўнаньні з у сімі папяр эднімі фор мамі ар ганізацы і і змаганьня бел ар у скага
нар ода у недал екай міну ўшчыне Белар у ская Краевая Абар она зьявілася вышэйшай
сту пеньню..
Навала бальшавіцкіх гор даў у летку 1944 году прыму сіла вельмі р ана мал адыяаддзелы
БКА у сту піць у няр оўны бой. Яны не маглі вытр ымаць націску у сотні р аз пер аважнага па
колькасьці і у збр оенага усімі навейшымі ср одкамі вайсковай тэхнікі ворага, як ня мо жна
змагацца з голымі ку лакамі су пр оцьаўтаматаў і гар матаў. 28-30 чэрвеня 1944 года
Случчына зноў аку павана маскоўска-бальшавіцкімі р азбойнікамі. Аддзелы Белар у скае
Кр аёвае Абар оны пр ыму шаны былі ады ходзіць на захад. У ады ходны х бо йках шмат
жаўнер аў яе загіну ла гэр аічнаю сьмер цьцю змагароў за бацкаўшчы ну. Другая частка
засталася на тэр ытор ыі р однае Слу ччыны і наогу л Белару сі, каб пр ацягваць змаганьне
су проць аку пантаў р азам з сваім народам. Тр эйцяя частка адышла за межы Бел ар усі і
апыну лася ў асноўны м у Нямеччыне. Белар ускі народ тр апіўчасова зноў у бальшавіцкае
яр мо. Самы люты з лютых ворагаў белару скага народу топчэ сягоньня сьвятую для нас
зямлю і пу стошыць у сё жывое у нар одзе, што там засталося.
Але не пагасіць кр ываваму бальшавізму ду ху змаганьня. Сягоньня сотні тысяч
белар у скіх хл апцаў і дзяўчат, юнакоў і юначак, паліцыянтаў і жаў нер аў БКА, службоўцаў і
сялян, р аботнікаў і інтыл ігенцыі ры хту юцца да апошняй р ашу чай барацьбы за
зьніштажэньне бальшавізма і за жыцьцё вольнай і самастойнай Белар у сі. Адны на
фабрыках ку юць збр ою і вытвар аюць р эчы забясьпячэньня; дру гія у сельскай гаспадарцы
вырабляюць ежу ; тр эйція на тр анспарце р ыхту юць спр аўнасьць шляхоў; чацьвер тыя у
вайсковых злу чэньнях г атовяцца да бою. А там на радзіме да жаўнер аў БКА далу чаюцца
новыя масы змагар оў, далу чаецца народ. Ніякому вор агу не пагасіць у Слу ччакоў ду ху
слу цкіх паўстанцаў. Ко жны дзен[ь] нясу цца весткі з радзімы аб у ключэньні у барацьбу у се
новых і новы х сіл аў су проць бальшавізму.
Сягоньня бальшавіцкія каты ду шаць белару скі нар од, але яны ня могуць выкар аніць зь
яго ду ху змаганьня. Бо, па пер шае, бальшавізм застаўся бальшавізмам з у сімі жу дасьцямі
свайго панаваньня, паказаў шы к таму ж на спр авесваю імпэр ыялістычную натуру . Ніякія
у нівэр сытэты ня здольны так наву чыць р азу мець су тнасьць бальшавіз ма, як ён сам
навучыў нар од за 25 гадоў свайго кр ывавага панаваньня, свайго ашу канства, др апежніцтва,
тэр ору , зьдзекаў. Антынар одну ю су тнасьць бальшавізма уразу меў нар од. А хто
змагаеццасу пр оць нар ода, той ахвяраваны на паражэньне. Па-др у гое, ду х змаганьня
сядзіць глыбока ў мінулым белар у скага нар ода; ён не выпадковы, а гр у нту ецца на
сацыяльным жыцьці нар ода і на яго гістор ыі.
Ня толькі Случчына і ня толькі белар ускі народ супр оцьстаіць бальшавізму. Усе
нар оды: р асейскі, у кр аінскі, каўказкія, азіяцкія паўсталі супр оцьяго, як свайго агу льнага
вор ага. У гэтым агу льным фр онце у сіх нар одаў бальшавізм бу дзе разду шаны.
Але каб гэта здар ылася патр эбна актыўная у збр оеная і жор сткая бар ацьбаза яго
зьніштажэньне. Усе белар у сы павінны шчыльнымі шэр агамі задзіночы цца пад кір аўніцтва
сваей Бел ару скай Цэнтр альнай Рады, каб у шчыльным саюзе з у сімі іншы мі нар одамі і ў
пер шу ю чар гу з самымі сільны мі і ажыцьцявіць сваю спр адвечную мэту . Толькі
су польнымі сіламі і толькі у аб’еднаньні у сіх нар одаў магчыма зьніштожыць бальшавізм і

заваяваць кожнаму нар оду вольнасьць і незалежнасьць. Такое аб’еднаньне надыдзе, і у ім
Случчына агнём і кр оўю пр адоўжыць гістор ыю свае Белар ускае Краевае Абар оны.
С. Шнэк,
Капітан Бел ару скае Кр аевае Абар оны.
1 Пр а абставіны гібелі Логвіна і іншых сьведчыць ар хіўны даку мэнт — ліст
старобінскіх паліцыянтаў, пер ахо плены бальшавіцк імі пар тызанамі:
“Пісьмо. 23/XII – 43 г ода.
Здравствуй дараг ой друг і таварыш Язэп.
Наперш за ўсё перадаю Табе свой г арачы Прывет. Таксама перадаюць Табе Прывет
Твае друзья Ваня, Іван Кірылавіч, Васіль Мурашка, Коля Даўматовіч, Павел Пракаповіч,
Еўхім Ілюшчыц і Юзік, і др уг ія хлопцы з нашага паста.
А таксама Табе, Язэп, перада юць Прывет цётка, дзедушка і сястра Поля і Вашыя
дамашнія. Бацька, Васіль, Акіліна, Алеша, Вера, Оля і др угія дзяўчата. ВераБ., Надзя Б.;
некаторыя дзяўчата Старобінскія, як-та [Ксеня?], Надзя, Зіна, Ева і іншыя. Новасьц ей за
той перыяд, як Ты паехаў са Старобіна, вельмі і вельмімнога.
Перш за ўсё я хачу апісац ь свае новасьці, якія праходзяць у нас.
Я з Ваняю, як ты па ехаў, перайшлі на пост. Нас хацелі аднаго направіц ь у Урэчча, а
другог а на Зажовіцкі пост, але мы сталі прасіць і асталіся на старым месцы. Цяпер у нас
начальнік Ефім. Ты пішаш, дараг і друг , што мы некаторы пападзем к Табе ў Іванец, але
г эта наўрат?
Дома мы штодня, у сьвяты дзень устрайваем гулянкі і г этым мы пака г аранціруем,
што мы туда не паедзем. На пасту мы стаім кожныя суткі, выхадных паканяма, але я
две нядзелі праг уляў, на пост не хадзіў, быў а свабаждзён.
У нас, у Старобіне, быў арганізаваны баявы ўзвод з начальнікам Лог вінам. Уг этым
узводзе былі хлопцы з нашаг а паста Юзік Сарока, Коля Тарасевіч, Максімовіч і з нашай
вёскі Гапановіч і Таміла Коля.
Аднаг о разу яны пайшлі на выхад туды пад Крывічы і за Крывічы, і прабылі на выхадзе
трое сутак. Але іх па сціг ло няшчасце. Вечарам, прыблізно чысла 10/XII-43 г ., нашыя
хлопцы былі ў Заўшчыц, і там былі партызаны, конныя, так, і былі ў партызанаў пушкі.
Партызаны ўдарылі з пушак па нашых паліцэйскіх, а пасля сталі паліцэйскіх акружаць,
але акружыц ь ім не ўдалося з усіх старон, таму, што іхнія коні не былі кутыя, а па ерап’і
некутаг а каня не паг оніш.
Партызанаў там былі сотні, а нашых паліцыянтаў было ўсяг о чалавек трынаццаць. У
г этым баі палі нашыя друз ья Лог він, Таміла Коля з Пвашоў, Іван Радзюк і Лёня Вало дзько,
ранілі Стракуна і Тарасевіча Івана.
После бою партызаны зверскі распраўляліся са трупамі паўшых паліцыянтаў. Лёні
выпеклі крэст на г рудзях, Радзюку бараду разарвалі і іншыя здекі,Коля сам па сабе памёр
(яг о ранілі ў г рудзі). А труп Лог віна вазілі з сабою, але вазіць ім не ўдалося. Слуцкая
паліцыя, і Семежаўская і войска аднялі труп Лог віна, і разбілі г эты лаг ер, убілі нач. лагера
Тіхамірава. Цяпер партызан[ы] у вёсках бяруць хлапцоў, узялі з Чыжэвіч, з Лістападавіч і
з др. Партызаны ездзяць па вёсках абіраюць людзей, разоў некалькі былі і на нашым
пасёлку, забралі чатыры коні, у тым ліку і Фядосаваг а, і так абабралі пасёлак, што ў
кожнай хаце былі і што-небудзь узялі. Плоха ты зрабіў з палучкай. Мы толькі атрымалі
непрыятнасць. Нам не жалка, але плоха, што не сказаў. Твае пісьмо мы палучылі 23/XII-

43 г., за якое вельмі благ адарым. Больш нава сцей такія вельмі няма, жыццё праходзіць пастараму.
Пісьмо мы пер [а]далі Тваім бац ькам, адказ далі ці не, мы не знаем, але ў Старобін пака
не прыносілі.
На г этым свае пісьмо канчаю. Жалаю Табе ўсяг о добраг а ў мястэчку Іванец.
Пака дасвідання, астаёмся жывы і здаровы, чаго і Табе жалаем у Іванцы. Апісвай
новасці і скорэй прыезжай сюда.
Твой друг В. [Байко?] і Борташэвіч, сваякі і знакомыя
27/XII – 43 г ода 9 часоў раніцы, канец. Васіль”.
(НАРБ, ф. 3601, в.1, спр .21, арк. 63, 63 адв., ру капіс).
Пр а месца пахаваньня Логвіна і іншы х паліцыянтаў паведамляла “Газэта Слу ччыны” 25
сакавіка 1944 г. У пляне сьвяткаваньня Дня Волі на Слу ччыне былі такія р адкі: “…Да 25
сакавіка дагледзець і ў прыгожыць маг ілы белар у саў, якія загіну лі за волю Бацькаўшчыны:
у Слу цку — магілы Афанасьева, Саму севіча, Пр оніна і іншых паліцыянтаў ; у Семежаве —
магілы 11 паліцыянтаў ; у Стар обіне — магілу Логвіна; у Копылі — магілу Лобана. Вянкі
на магілу гэтых г ер ояў буду ць ар ганізавана ў складзеныя а 3 г адзіне ўвечары 25 сакавіка”.
У 1948-49 гадах у Францыі дзейнічаў белар у скі скаўцкі зьвяз, які насіў імя Логвіна.
Зьвязовы Ўладзімер Шнэк пісаў у допісе ў газэту : “Выву чаючы далёку ю і блізку ю
мінуўшчыну змаганьня за Вольну ю Бацькаўшчыну — Белару сь, Зьвяз назваў сябе імем
Логвіна — легэндар нага на Слу ччыне гер оя, які загіну ў за Бацькаўшчыну ў нядаўняй
бар ацьбе су пр оць маскоўска-бальшавіцкіх і г ітлер аўскіх аку пантаў” (Ул. Ш-к. Скаўцкі
Сьцяг імя Лог віна // Беларускае слова (Штутг арт, Зах. Нямеччына), 1949, 5 лютаг а, № 3
(4).
2 У сьпецпаведамленьні р азьведкі савецкіх пар тызанаў пр амабілізацыю ў БКА да П.
Панамар энкі падаецца дру гі погляд на сыту ацыю:
“У г. Слу цак, М енскай вобласьці, да 5.4.44 было сабр ана з су седніх р аёнаў да 4000
мабіл ізаваны х, р азьмешчаны х па казармах і прахо дзячых наву чаньне. Па даны х ад 15.4.44,
якія адносяцца да часткі р аёнаў М енскай вобласьці, колькасьць мабіл ізаваны х дасягае: у
Старобінскім р аёне — 520 чалавек, у Капыльскім — 710,Узьдзенскім — 590, Дзяр жынскім
— 785, Слу цкім і Любанскім — 2820, Чыр вонаслабодзкім — 513. Наву чаньне
мабіл ізаваны х пр аводзіцца бяз збр оі, хар чаваньнеарганізавана дрэнна, абму ндзір аваньне
не выдаецца. Настр ой мабіл ізаваны х падаўл ены. Сямейныя ўтр ымліваюцца за др отам, і,
нягледзячы на гэта, маюць месца ўцёкі. Так, з Чыр вонай Слабодкі да пар тызанаў зьбегла
145 мабілізаваны х, у Дзяр жынскім р аёне — 90, і 130 чалавек ар ыштавана пр ы спр обе да
ўцёкаў. Асобы апошняй катэгорыі, у выпадку вызваленьня іх з-пад ар ышту , р азьбіваюцца
на сотні й ну мер уюцца лічбамі — ад 1 да 100.
За час правядзеньня мабілізацыі ў паўднёвых р аёнах М енскай вобласьці— Капыльскім,
Узьдзенскім, Слу цкім, Дзяр жынскім, Любаньскім і іншы х — пар тызанамі р аспаўсюджана
62.000 паасобнікаў у лётак і 54.000 — газэт з тэкстам звар оту ЦК КП/б/Б і Ўраду
Белар у сі...” (НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк. 292-293, пераклад з расейскай).

САВЕЦКІЯ АГ ЕНТУРНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ ПРА СБМ
У гэтым ну мары “БР” мы зьмяшчаем падбор ку архіўны х даку мэнтаў да гісторыі Саюзу
Белар у скай М оладзі (СБМ), які дзейнічаў у 1943-44 гг. на аку паванай немцамі тэр ытор ыі
Белар у сі. Дагэту ль дзейнасьць СБМ неадназначна ацэньваецца г історыкамі і няр эдка
выкар ыстоўваецца пр апагандыстамі, як яскр авы пр ыклад “калябарацыі белар у скіх
нацыяналістаў з аку пантамі”. Пазыцыя ж былы х сябр аў СБМ і некаторых дасьледчыкаў
адназначная: гэта была патр ыятычная ар ганізацыя,якая выхоўвала ў малады х пакаленьняў
белар у саў любоў да Бацькаўшчыны, ане да “новай Эўр опы”. Аднак дамо слова
дакумэнтам.
КАМ АНДЗІРУ ЗЛУЧЭНЬНЯ —
В. І. К А З Л О В У.
НАЧАЛЬНІКУ АА 1 ЗЛУЧЭНЬНЯ —
МАЁРУ Ж У К А В У.
Ад АЛЯКСАНДРА АСАДЧАГА.
А г е н т у р н а е данясеньне.
С А Ю З Б Е Л А Р У С К А Й М О Л А Д З І (СБМ).
На чале Саюзу знаходзіцца штаб, які зьмяшчаецца ў г. Менску, ву ліца Вызваленьня, у
бу дынку б. школы № 34. Шэф-кір аўнік гэтага штабу — Ганько М іхаіл — заходнік з
М аладэчна, 1916 г. нар аджэньня, беспар тыйны, да вайны быў у Чыр вонай Ар міі ўсяго тр ы
месяцы. Падчас вайны патр апіў у палон. Добра валодае нямецкай мовай. У цяпер ашні час
Ганько знахо дзіцца ў М енску .
Ад’ютант Ганько Гар элік Валодзя — родам з Палесься, беспар тыйны, аду кацыя
сяр эдняя.
Пер шы намесьнік Ганька — Стэльмах Зьміцер — белар у с, быў у Чыр вонай Арміі,
вайсковая р анга “лейтэнант”, падчас вайны патр апіў у палон. У 1942 г. Стэльмах быў
немцамі вызвалены з пало ну і прывезены р азам з Ганьком у М енс[к]для ар ганізацыі пр ацы
ў якасьці прапагандыста.
Ар ганізацыйным аддзелам кір у е Цыку ноў Васіль Пр акоф’евіч, 1918 г. нараджэньня,
ур аджэнец М агілёўскай вобласьці, белар у с, в[айсковая] ранга ў Чыр вонай Арміі — ст.
ваенфэльдчар . У палон патр апіў у 1941 г. каля в. Оржыца на Ўкр аіне, аду кацыя сяр эдняя,
сябра УЛКСМ .
Сацыяльны аддзел вядзе Аляксандар Кар откі, са Сло німскага р аёну , аду кацыя сяр эдняя,
выкладчык, 1923 г. нар аджэньня.
Гаспадарчы аддзел вядзе Швядзенка Мікалай, белару с, 1920-21 г. нараджэньня,
беспар тыйны, па спэцыяльнасьці бу хгальтар , аду кацыя сяр эдняя.2
Бр эль Васіль — 1919 г. нараджэньня, кір аўнік фізку льтур нага аддзела, паку ль што
апошні знаходзіцца ў Слоніме, лягер “Альбэр цін”.3
Уся Белару сь падзяляецца на 11 “гэбітаў” — акру гаў.

1 — М енск, кіраўнік ар ганізацы і СБМ — Бузак Сяр гей, белар ус, 1918 г. нараджэньня,
быў у Чырвонай Ар міі, патр апіў у палон, немцамі вызвалены ў 1943 г. у лютымм-цы і
накір аваны ў М енск для пр ацы. Яго памочнік — Беланоўскі Ўладзімер — 1918 г.
нар аджэньня белару с, сябр а УЛКСМ .
Каплу ноў Фёдар зьяўляецца кір аўніком СБМ па г. М енску . Каплу ноў 1918 г.
нар аджэньня, адукацыя сяр эдняя, быў у Чырвонай Ар міі, кадр авік, з палону выйшаўу
лютым м-цы і накір аваны ў М енск.
2 — Бар анавічы — кіраўнік Ш пак, пр ажывае ў г. Бар анавічы, 1918 г.
нар аджэньня,белару с, вызвалены з палону немцамі ў 1942 г. і працаваў у Баранавічах у
якасьці пр апагандыста. За добр ую пр ацу ў 1943 г. у знагар оджаны немцамі мэдалём.
3 — Слонім, кір аўнік Суравы Бар ыс, 1909 г. нар аджэньня, аду кацыя вышэйшая,
выкладчык, нар адзіўся і пр ажывае ў Сло німе, С ту дэнцкая ву л., 45. Яго памочнік Фр алоў
Георгі Емельянавіч, к анд. УКПб з 1942 г., па нацыянальнасьці белар у с, у палон патр апіў у
1942 г. пад Харкавым. Фр алоў Геор гі Емельянавіч ў цяпер ашні час знаходзіцца ў
пар тызанах, у атр адзе ім. ВАРАШЫЛАВА, 3-й М енскай бр ыгады.
4 — Ліда, кіраўнік Бабкоў М аксім, 1915г. нараджэньня, беспар тыйны, ву чыўся ў
М аскве, дзе ў цяпер ашні час знаходзяцца яго бацькі і сваякі, інжынэр -мэханік па торфе,
в[айсковая] р анга лейтэнант, у Кр ыме быў пр ы штабе фр онту 1-га Аддзелу4.
5 — Навагр адак, кіраўніком быў Каляда М ікіта М ікітавіч, сябр а УКПб з 1940 г.,
ур аджэнец в. Вадапо йнае, Пакроўскага с/с, Чыстааз ёр нага раёну , Навасібір скай вобласьці,
выкладчык, у палон патр апіў 16 тр аўня 1942 г. пад Керччу , у цяперашні час Каляда
знахо дзіцца ў пар тызанах, у атрадзе ім. ВАРАШЫЛАВА, 3-йМ енскай бр ыгады. З сы ходам
Каляды ў пар тызаны на яго месцы апы нуўся яго намесьнік Жамо йцін Іван, 1922 г.
нар аджэньня, пр ажываў у 30 км ад Ліды, аду кацыя незако нчаная сяр эдняя.
6. Глыбокае — кір аўнік М ацюшонак Яўген, заходнік з м. Глыбокае.
7. Ганцавічы — кір аўнік Дзьячкоўскі Бар ыс, 1916 г. нар аджэньня, р одам з [м.]
Ганцавічы, аду кацыя сярэдняя, выкладчык, у Чыр вонай Ар міі ня быў.
8. Вялейка — к ір аўнік Сьценьнік, заходнік, аду кацыя сярэдняя, выкладчык, у Чыр вонай
Ар міі ня быў, 1914 г. нараджэньня.
9. Слу цак — кіраўнік Манько, аду кацыя вышэйшая, пр ацаваў пер акладчыкам на бір жы,
выкладчык літар атур ы і мовы, добр а ведае нямецку ю мову , часта высту пае з антысавецкімі
дакладамі і л екцыямі.
10. Бар ысаў — ніког а няма [напісана алоўкам — “БР”]5
Усе гэтыя кіраўнікі, акр амя Ганька, зьяўляюцца ар ганізатарамі і кір аўнікамі СБМ
му жскога полу . Кір аўніко м моладзі жаночага полу — Абрамава. Апошняя знахо дзіцца ў
М енску .
У Слоніме каля в. Альбэр цін у бу дынку б. пана знаходзіцца ўсебел ар ускі лягер моладзі
му жскога полу . (Пр ыкладаю фотаздымак бу дынку гэтага лягеру ).
Гэты лягер р ыхтаваў кір аўнікоў СБМ у межах той вытвор часьці, дзе ён пр ацу е альбо
ву чыцца. Ту ды зьяжджаліся пр адстаўнікі з у сіх акр угаў і пасьляпрахаджэньня наву чаньня
яны р аз’яжджалісяпа сваіх месцах для пр ацы на месцы сяр од моладзі. Лягер пр аводзіў
сваю р аботу пэр ыядычна, пачынаючы з 15 жніў ня лягер павінен быў пачаць сваю працу
толькі з моладзьдзю Віцебскай вобласьці. Пер шая пар тыя дзяўчатаў у падр ыхтоўцы
кір аўнікоў СБМ пр аходзіла кур с навучаньня ў гэтым лягер ы “Альбэр цін”. Др угі лягер
моладзіжаночаг а полу знаходзіцца ў Драздах. Раскл ад дня ў лягер ах: 6.00 — пад’ём, у 6.05
фіззар адка, у 6.45 ту алет, 7.00 — пад’ём сьцягоў, беларускі (бел-чырвона-белысьцяг) і

нямецкі, у 7.15 сьняданак — суп бяз тлу шчаў і хлеба 150 гр ., 7.40 — дзьве пр ацоўныя
гадзіны — пр аводзяць абар ончыя пр ацы вакол лягеру , нарыхтоўваюць др овы, чысьцяць
дар огі і г. д. З 10 да 11 даклады на палітычны[я] тэмы; напрыклад: чаму вайна са
Сталіны м, на г істар ычныя тэмы Б елару сі, стату т СБМ , арганізацыйная стр у ктур а СБМ ,
чыталі дакл ады толькі Ганько, Цыкуноўі Гар элік. З 11 да 12 разву чваньне белар у скіх
песень, напр ыклад: “У гушчар ах”, “Белар у сь — наша маці-кр аіна”, з 12 да 12.30 абед —
су п бяз тлушчаў, хлеба 150 гр ., з 12.30 да 14.00 — асабісты час, з 14.00 да 16.00 шы хтавыя
заняткі, з 16.00 да 18.00 фізку льтур а і пр апрацоўка стату та і ар ганізацыйнай стр у ктур ы
СБМ, у 18.00 апу сканьне сьцягоў, у 18.00—18.40 — вячэр а, альбо су п бях тлу шчаў, альбо
кава, хлеб 100 [гр амаў]. Іншы р аз у лягер ах пр аводзілі так званыя сябр оўскія вечар ы.
Пр агр ама вечар а — дэклямацыя, танцы, песьні, гу льні.
Фор ма сябр аў саюзу :
Штаны лыжнай фор мы зялёнага колер у , фрэнч па баках дзьве кішэні, на гр удзях дзьве
кішэні, з пасам, зялёнага колеру , фуражка польскай фор мы зялёнага кол ер у , абу так —
боты, вер х скур аны, падэшва др аўляная — у мужчынаў, у жанчы наў — на галаве
ху сьцінка бл акітная, блузка блакітная зь белымі яблычкамі, спадніца зялёная, фр энч як у
му жчынаў, на нагах басаножкі,пр ычым падэшва др аўляная, адр озьненьне — мужчыны —
на левай р уцэ вышэй локця носяць павязку бел-чырвона-белу ю, пасяр эдзіне гэтай павязкі
шчыт.На гэтым шчы це — шасьцік анечны кр ыж жоўтага колеру і пасяр эдзіне шчыта
чырвоная палоска. Кір аўнікі СБМ носяць пагоны. Ранга шэф-праваднік, паго ны цёмнакар ычневыя, адр озьненьне пяціканечная зорка стальнога кол ер у, на ёй р ыдлёўка і меч.
Старшы праваднік — дзьве палоскі, падпр аваднік — адна палоска. (Прыкладаю пагоны
падпр аваднік а).6
Вышэй павязкі на левай ру цэ мужчыны носяць тр охку тнік, у якім абазначаюцца
адносіны сябр а СБМ да ўзр оставай гр упы і на ім ду бовы лісток з жалу дом. Сябры СБМ: 1.
З 10-ці да 14 гадоў тр охку тнік зялёнага колеру , з 14 да 18 гадоў — сіні колер , з 18 да 20
гадоў — чыр воны колер. Для дзяўчатаў на тр охкутніку няма ду бовага ліста, а кветка
васілька. Сябр ы СБМ носяць на левым баку грудзей і на галаўным у бор ы эмблему.
(Прыкладаю ўлётку , дзе абазначана эмблема).
Мэта СБМ — як тлумачаць кір аўнікі СБМ, мэта саюзу — ствар эньне нацыянальнай
Белар у сі ў хаўру се зь Нямеччынай, але насамр эч, як тлу мачыць адзінз кір аўнікоў СБМ —
Каляда, мэта саюзу зу сім іншая.
1. Ар ганізацыя моладзі для адпр аўкі моладзі ў Нямеччыну ў ар ганізаванымпар адку,
у цягваньне ў паліцыю і самаахову. Сябр ам саюзу можа быць моладзь з 10 да 20 гадоў.
Кожны сябр а саюзу павінен плаціць у нёскі 25 пфэнінг аў.
Кожны сябр а саюзу дае пр ысягу . Тэкст пр ысягі:
“Маю шчыр ае жаданьне і моцну ю волю слу жыць, пр ацаваць і змагацца за шчасьце і
дабрабыт белар у скага нар оду і бацькаўшчыны і заўсёды хачу быць паслу шным маім
кір аўнікам”.
Пр ыкладаю фотаздымак кір аўнікоў Усебелар у скага лягеру моладзі ў в. Альбэрцін.
Подпіс: ———- (АЛЯКСАНДАР АСАДЧЫ)
27.8.43 году .

[На даку мэнце ёсьць ру капісныя пазнакі, якія сьведчаць, што данясеньне было
накір аванае ў р азьведаддзел “Белару скага штабу партызанскагар у ху” тавар ышу Зімяніну , а
таксама для складаньня спэцданясеньня П.Панамарэнку ў кастрычніку 1943 г. “НКГБ
БССР у чтено 22.XI.43 г.”, — гэты запіс у канцы даку мэнта сьведчыць, што цікавасьць да
яго пр аявілі і чэкісты.]
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, ар к.69, 70. М ашынапіс, ар ыгінал. Пераклад з р асейскай.
***
Пра а рганізацыю “СБМ” у Луполава
Па паведамл еньні т. Іванова ад 25.9.43, у прадмесьці М агілёву Лу полава існу е
ар ганізацыя “СБМ” (відаць, “Саюз Белару скай М оладзі”), колькасьць 12 чалавек,
створ аная ў ліпені 1943 г. Кір аўнік арганізацыі Алісеўчык Філ іп М ікалаевіч, у міну лым
старшы лейтэнант, сябр а гітлер аўскай ар ганізацы і, прахо дзіў кур сы ў Бэрліне. Праводзіцца
пр аца па яе р азлажэньні.
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, арк.68а. Машынапіс, незавер аны. Разьведзводка № 58 (89) ад
4 кастр ычніка 1943 г. Пераклад з р асейскай.
***
Даведка
т. Ляшчэня 10.1.44 г. паведамляе, што тэр арыстычнай гр упай забіты Казлоўскі, р эдактар
“Белару скай газэты”, Іваноў скі, стар шына гораду . Рыхту ецца забойства стар шыны р ады —
Астроўскага, р аботніка СБМ Шульц, Ганька, Абр амавай.
Ст. пам. нач. РА БШПР
маёр Дзяр ж. бясьпекі
Ліванаў
14.1.44 г.
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, ар к.200. Ру капіс. Пер аклад з р асейскай.
***
Даведка
Як паведаміў Сур ганаў 19.1.44 г. за № 86 — па дадзеных Цыку нова са спэц. аддзелу
пр апаганды Цэнтральнага штабу С.Б.М. — Мар оз Сяр гей вывезены ў Бэр лін для пр ацы
сяр од белару скай моладзі, вывезенай у Нямеччыну. Лідзкі акру говы кіраўнік С.Б.М . —
Бабкоў перайшоў на бок пар тызанаў у бр ыгаду Кір ава.. Наваградзкі акру говы кір аўнік
С.Б.М . — Каляга7 — пайшоў у пар тызаны М енскай вобласьці.
Ст. пам. нач. ад. па Спэцінфармацыі
Б. Ш. П. Р. — капітан [нер азбор ліва — “БР”]

25.1.44 г.
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, ар к.201. Ру капіс. Пер аклад з р асейскай.
***
З паведамленьня т. Фёдара ад 12.1.44 г. № 81
Радыёграма у вах. № 638.
“На Кар тонажнай фабр ыцы Альбэр цін (пад Слонімам) існу е цэнтр альнаяшкола
інстру ктараў СБМ”.
Намі дадз еныя ўказаньні пр а зьнішчэньне фабр ыкі і ліквідацыі гэтай школы.
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, ар к.202. Ру капіс. Пер аклад з р асейскай.
***
Даведка
18.1.44 году тав. Сурганаў паведамляе, што ў яго знаходзіцца загадчык цэнтр альнага
штабу Саюзу Белару скай М оладзі, ён жа кір аўнік пастаянных кур саў кіруючых работнікаў
С.Б.М . у Альбэрціне — Цыку ноў Васіль. Пр адстаўляевяліку ю цікавасьць. Пер шым
самалётам накір авалі [ў] М аскву . Перайшоў таксама на бок партызанаў заг. вайсковаспартыўнага аддзела цэнтр альнага штабу С.Б.М. Бр ыль.8
Ст. пам. нач. РА БШПР
Маёр Дзяр ж. бясьпекі Ліванаў
19.1.44 г.
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.51, ар к.205. Ру капіс. Пер аклад з р асейскай.
***
З у с [і м] с а к р э т н а
К А М А Н Д З І Р У Б Р Ы Г А Д Ы І М [Я] П А Н А М А Р Э Н К І
лейтэнанту тав. С Е Н Ь К І Н У
Н[а]м. Н[а]ч. ш т а б а б р ы г а д ы тав. РЫГІНУ.
Копія: камандзір у і камісар у атр ада “Савецкая Белару сь”.
Д А К Л А Д Н А Я З А П І С К А.
Пра фашысцкую а рганізацыю “Саюз Беларускай Моладзі”.
Данашу , што “Саюз Белару скай М оладзі”, галоўны штаб якога знаходзіцца пр ы
Генэр альным Камісар ыяце Белар у сі ў М енску , на тэр ытор ыі Слонімскага раёну ў м.
Альбэр цін мае пастаянна дзеючы лягер, дзе р эгу ляр на р ыхтуюцца кір у ючыя кадры “СБМ”,

так званыя “малодшыя камандзір ы”. Пр ычым, падр ыхтоўка кадр аў пр аводзіцца на
дзяржаўныя ср одкі і за кошт мясцовы х р эсур саў акругі.
У пр ыватнасьці матэрыяльную гр ашову ю дапамогу Альбэр цінскаму лягеру аказваюць
“БНС” і ўсемагчымыя райар ганізацыі. Усе кур санты апр ану тыя паформе. Альбэр цінскі
лягер штомесяц выпу скае 70-80 чал., так званых малодшы х камандзіраў — кір аўнікоў
“СБМ ”, якія павінны праводзіць пр ацу па выхаваньню моладз і ў нацыянал-фашысцкім
ду се і наступным адпр аўленьні гэтай моладзі ўглы б Нямеччыны. Тыя, хто закончыў курсы,
накір оўваюцца ў розныя р аёны Белару сі.
“Саюз Белару скай Моладзі” у сваіх шэр агах павінен аб’яднаць моладзь Белар у сі ва
ўзр осьце ад 11 да 19-21 гадоў.
Усту паючы ў “СБМ ” пр адастаўляе заяву, аўтабіягр афію, запаў няе анкету і пр ымае
пр ысягу . Пасьля ўсяго гэтага атр ымлівае сяброўскі білет і абавязаны р эгуляр на ўплочваць
гр ашовыя сябр оўскія складкі.
Саюз Белар у скай М оладзі” па Слонімскаму гэбіту (акрузе) ачольвае нехта С у р а в ы,
былы дыр эктар школы ў м. Дзярэчын.
Колькасны склад сяброў “СБМ ” невядомы, бо ў падаўляючай большасьці месцаў ён
ар ганізу ецца нелегальна, з мэтай пазьбегну ць у адносінах да іх магчы мы х р эпр эсіяў з боку
Сав[ецкага] ак тыву і пар тызанаў.
Наш чалавек паку ль яшчэ не ўсту піў у “СБМ ”. Пры атр ыманьні новы х даны х пр а “Саюз
Белар у скай М оладзі” атрымаеце чар говую інфар мацыю.
Нам. Нач. штабу атр ада
“Савецкая Белару сь” па
агентур на-апэр атыўнай р абоце
Палітр ук
—
/М е л ь н і к а ў/
24. 2. 1944 г.
НАРБ, ф.3500, в.2, спр.32, ар к.139. Машынапіс, арыгінал. Пер аклад з р асейскай.
***
Пра Саюз Беларускай Моладзі
[З паведамленьня намесьніка начальніка штабу атрада “Савецкая Белару сь” па
агентур на-апэр атыўнай р абоце палітр у ка Мельнікава ад 27 сакавіка 1944 г.]
СБМ , створ аны немцамі ў Слоніме, Быцені, Івацэвічах і іншы х месцах, пр аводзіць
пр ацу легальна. Пр а нелегальны СБМ паку ль што зьвестак няма. Наша кр ыніца “Іваноў”,
які зьяўляецца сябр ам СБМ , дамагаецца зьвестак і пра нелегальны СБМ .
Стру ктур а СБМ такая:
СБМ , які існу е пр ы школе альбо гімназіі, мае свайго кіраўніка, які пр аводзіць пр ацу па
інстру ктажу і пад кантр олем павятовага СБМ .
Гэтым кір аўніком сябр [ы] СБМ р азьбітыя на др ужыны. У дру жыне 10-13 чалавек. [У]
пазаву чэбныя гадзіны, пад выглядам [заняткаў] спортам і др амдзейнасьцю, яны
пэр ыядычна зьбіраюцца ў школы і клюбы, дзе шырока прапаганду юцца матэрыялы пр а
“Нову ю Эўр опу ” і выхоўваецца нянавісьць да Савецкага Саюзу .

Колькасьць сябр аў СБМ па Слоніму , Быцені, Івацэвічах і г. д. цяпер паведаміць ня
можам, перапр авяр аем праз агентуру .
НАРБ, ф. 3500, в.2, спр.32, арк.165. Машынапіс, арыгінал. Пер аклад з расейскай.
1 Асобага аддзел а. — Заўвага “БР”.
2 У іншым даку мэнце савецкай р азьведкі падаецца дакладная датанараджэньня
М .Швядзенкі — 1920 г.: НАРБ, ф. 3500, в.2, спр . 46, ар к. 282.
3 Паводле іншых р апар таў, Бр эль — ур аджэнец Слонімск ага р аёну :НАРБ, ф. 3500, в.2,
спр . 46, ар к. 282.
4 Насамрэч, служыў у 1-м аддзеле штаба фронту .
5 У іншым даку мэнце савецкай р азьведкі зазначаецца, што месцазнаходжаньне 11-й
акругі невядомае: НАРБ, ф. 3500, в.2, спр . 46, ар к. 283.
6 Захоўваю цца ў ар хіўнай справе.
7 Тр эба — Каляда.
8 Насамр эч, яго прозьвішча “Бр эль”.

СПРАВ А ФАРМАШОВА
Ніжэй зьмяшчаецца вытр ымка зь яшчэ нядаўна зусім сакр этнага даку мэнта пр а ўдзел у
1947 годзе намесьніка міністр а замежны х спраў Белар у скай ССР Вячаслава Фармашова ў
інцыдэнце, які адбыў ся ў калгасе “Камунізм” (Лагойскі р аён). Дакумэнт з р асейскагаар хіву
датуецца 9 тр аўня 1949 г.
“[…] Па паведамл еньні М ДБ БССР, Фармашоў Вячаслаў Іванавіч, займаючы пасаду
намесьніка міністр а замежны х спр аў БССР, у чэрвені месяцы 1947 г. пр аваліў плян
мер апр ыемстваў Савета М іністр аў Белару скай ССР па наведваньню замежнымі
кар эспандэнтамі аднаго з калгасаў Лаго йскага р аёну Белару скай ССР. Кар эспандэнтам па
гэтаму пляну павінны былі пак азаць калгас імя Сталіна Лагойскага р аёну М енскай
вобласьці, у якім былі пр аведзеныя адпаведныя мер апр ыемствы па іх су стр эчы. Аднак,
насупер ак гэтаму пляну , выконваючы абавязкі намесьніка міністр а замежны х спр аў БССР
Фармашоў 25 чэрвеня 1947 г. павёз замежнікаў у іншы і самы адсталы калг ас “Каму нізм”
Лагойскаг а р аёну . Пасьля пр ыезду ў калгас “Каму нізм” карэспандэнтаў су стр эў стар шыня
калгаса Рымша Антон, які па свайму зьнешняму выгляду быў бру дны, абарваны і босы.
Рымша запр асіў у сіх пр ыехаўшы х у сваю кватэру , якая знаходзілася ў скр айне
антысанітарыйны м стане, з-за чаго замежнік і не пажадалі спы ніцца ў ёй і адр азу ж выйшлі
на ву ліцу, дзе і адбывалася іх размова састар шынёй калгасу . На пастаўленыя
кар эспандэнтамі пытаньні пр а матэр ыяльнае і бытавое становішча калгасьнікаў стар шыня
калгасу Рымша адказ аў, што калг асьнікі ў мінулым годзе на пр ацадз ень атр ымалі толькі па
180 г жы та і больш нічога і што насельніцтва пер ажывае вялікія матэр ыяльныя цяжкасьці.
Вакол замежнік аў сабр алася вялікая колькасьць калгасьнікаў, інек атор ыя зь іх выкр ыквалі,
што яны ня маюць хлеба, вар аць і ядуць тр аву , што жывуць вельмі кепска і т. п. Перад
ад’ездам замежнікаў іх абсту піў натоў п калгасьнікаў, якія кр ычалі і скар дзіліся, што
пу хну ць з голаду, яду цьхлеб з тр авы, а адна калгасьніца падыйшла да кар эспандэнта
газэты “Нью-Ёр к тр ыбюн” Нісмана і паказала яму ляпешку , прыгатавану ю з бу льбы з
тр авой і заявіла, што калгасьнікі харчу юцца такім хлебам. Такім чынам, па су тнасьці,
Фармашовым сьвядома была дапу шчаная пр авакацыйная вылазка асобных па-анты савецку
настр оены х калг асьнікаў пер ад замежнікамі з мэтай ды скр ыдытацыі калг аснага ладу . Бюр о
ЦК КП(б) Белар у сі аб’явіла Фармашову вымову са зьняцьцем з пасады намесьніка міністр а
замежны х спр аў БССР[…].
Стар шы р эфэрэнт 2-га сэктар у аддзела кадр аў Камітэту інфар мацыі М ЗС СССР В.
Аляксееў”.
Расейскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай г історыі, ф.17, в.118, спр..409,
арк.138—139. Друкуецца паводле публікацыі: “Книг а для учителя. История политических
репрессий и сопротивления несвободе в СССР. Масква, 2002, бб. 330—331. Пераклад з
расейскай.

УСПАМІНЫ
Кастусь Рамановіч
ВАРШАНСКАЯ ПЕРАМОГА
Увазе чытачоў пр апану ецца ўр ывак з у спамінаў вэтэр ана белар ускага вызвольнага ру ху
Касту ся Рамановіча, пр ысьвечаны пасьляваеннаму антысавецкаму падпольлю.
Касту сьРамановіч — інжынэр -бу даўнік, актывіст дэмакр атычнаг а вэтэр анскага ру ху , жыве
ў Пінску . Паку ль дазваляла здар оўе, бр аў актыўны ўдзел у дзейнасьці мясцовых
гр амадзкіх і пал ітычны х ар ганізацыяў. У 2003 г. закончыў напісаньне сваіх успамінаў,
якія цяпер р ыхту юцца да др у ку .
Ён нар адзіўся 1 сту дзеня 1927 году ў в. Лозкі на Навагр адчыне. Ву чыўся ў р однай
вёсцы пад польскай, савецкай і нямецкай аку пацыямі. Зь вер асьня 1942 г. — наву чэнец
Навагр адзкай настаў ніцкай сэмінар ыі. У 1943-44 гг. — сябр а СБМ . Вясной 1944 году
пасту піў у афіцэрску ю школу БКА ў Менску. На Захад не адсту паў, застаўся ў Бел ару сі,
ву чыўся ў Наваградзкай пэдвучэльні. У ноч з 13 на 14 сьнежня 1944 г. Рамановіч быў
ар ыштаваны за ўдзел у СБМ і наву чаньне ў афіцэр скай школе. Быў этапаваны ў канцлягер
у Вар ку ту . Афіцыйна асуджаны быў толькі ў чэр вені 1946-га на тр ы гады тур мы, але ўжо ў
вер асьні 1946 г. вызвалены.
На Радзіму вяртаўся праз Маскву, а на баранавіцкім вакзале сустрэўстарог а знаёмаг а
з Наваг радка Міхася Агейку. “Ня думай, Міхась, што яны мяне запалохалі турмамі,
ляг ерамі, — сказаў яму Рамановіч. — Я вяртаюся састалінскаг а ляг ера на радзіму з мэтай
весьц і барацьбу за вольную Беларусь”. Аг ейка прамаўчаў, баючыся правакацыі. Ён ужо
быў сябрам падпольнай “Чайкі”. Праз колькі месяцаў стане адным з ініцыятараў
падпольнага “Саюзу Вызваленьня Беларусі” Кастусь Рамановіч. Пра тое, што было
далей, успаміна е сам Рамановіч.
Зь вялікім хваляваньнем я пер асту піў пар ог р однай хаты. Дома мяне ніхто не чакаў. Са
сьлязьмі радасьці павісла на мне маці. М аленькі дву хгадовы хло пчык, мой бр ацішак
Андр эйка, якога я ўбачыў пер шы раз, на ўсялякі выпадак схаваўся пад ложак ад
незнаёмаг а дзядзькі...
Я ўжо сядзеў за сталом, к алі ў хату зайшоў бацька. Ён павітаўся і пайшоў у су седні
пакой. Не пазнаў тата свайго “блу днага” сына. М абыць, за два г ады ямоцна зьмяніўся,
пасталеў. А мо жа ён ду маў, што ўжо заг іну ў у тур ме, бо вестак ад мяне не было ?..
Хацелася ву чыцца. Са спазьненьнем, у кастр ычніку 1946 году , па даведцы, што ў 1944 г.
я вучыўся на тр эцім кур се пэдагагічнай ву чэльні, пасту піў у Навагр адку ў 10-ю клясу
вячэр няй школы р абочай мол адзі. Тут я су стр эў Гену Казака, зьякім калісьці ня толькі
ву чыўся ў адной гру пе Наваградзкай настаўніцкай сэмінар ыі, але і сябр аваў. Ён жыў у
вёсцы Бр ацянка (гэта кілямэтр ы тр ы адНавагр адка), а на ву чобу ў гор ад хадзіў пешшу .
Часта я р азам зь ім хадзіў у Бр ацянку . Калі-нікалі і начаваў там, у ягонай хаце.
У 10-й клясе ўсе пр адметы выкладалася па-р асейску, што нам не падабалася. Амаль у се
настаўнік і был і “ўсходнік амі”. Да нас з Генай далу чыліся тр ы былыя франтавікі: М іхась
Кожыч, Саша Ўсюкевіч і Пятр усь Дземянчу к. Яны таксама ву чыліся ў 10-й клясе, ал е былі
тр охі стар эйшыя за нас з Генай. Хлопцы был і на фр онце, ваявалі, пабачылі, як жыву ць
людзі на Захадзе. Пабачыў гэта і Гена Казак. Адзін я, самы малодшы зь іх, бачыў толькі
сталінскі ГУЛАГ.
І
мы,
пяць
юнакоў,
ствар ылі
ар ганізацыйны
камітэт
белар у скай
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Кожыч і Ўсюкевіч жыл і р азам на адно й кватэры, якая стала нашым штабам, дзе
пр аводзіліся амаль у се кансьпір ацыйныя паседжаньні. На гэтай кватэр ы, напер шым
паседжаньні ар ганізацыйнага камітэту , кіраўніком ар ганізацыі “Саюз Вызваленьня
Белар у сі” быў абраны Генадзь Казак. Усе пр ынятыя р ашэньні фіксаваліся пратаколамі,
якія зьбер агаліся ту т жа, у кватэр ы хлопцаў.. Ар ганізацыйны камітэт р аспр ацаваў статут і
пр агр аму СВБ. Уся дакумэнтацыя была р у капіснаю. Канчатковай мэтай пр аграмы было
адзьдзяленьне (безтэр ору) БССР ад СССР (што, дар эчы, не пяр эчыла Канстыту цыі СССР) і
ствар эньне самастойнай Су вэр эннай Рэспу блікі Белару сь.1 Нашымі сы мбалямі былі гер б
“Пагоня”, бел-чырвона-белы сьцяг і гімн — “М ы выйдзем шчыльнымі р адамі”. Гэтыя
сымбал і мы пр апанавалі бу ду чай вольнай Рэспу бліцы Белару сь.
Кожны сябр а ар ганізацыйнага к амітэту кір аваў якім-небу дзь аддзелам. М не быў
даручаны фінансавы аддзел, які ня меў ні капейкі гр ошай, што, аднак, пазьней не замінала
сьледчаму называць мяне “міністр ам фінансаў ”. Усе атр ымалі мянушкі. Так я стаў
“Сокалам”. Кожнаму было дару чана вэр баваць новых сябр аў ар ганізацыі, захоўваючы
ўстаноўл ену ю кансьпір ацыю. СВБ бу давалася з “тр оек”, таму кожны ўдзельнік арганізацыі
не павінен быў ведаць больш дву х сябр аў. Аднак нашая пр аца абмежавал ася вяр боўкай
новых людзей і прапагандай белар у скага патрыятызму .
Сябр а СВБ Адам Чабоцька зр абіў кру глую пячатку арганізацыі з выявай “Пагоні” .
Завэр баваў яго ў СВБ жур наліст навагр адзкай р аёнкі Самсон Пярловіч. Гэта ён пр ыняў у
ар ганізацыю свайго калегу , р эдактар а бар анавіцкай газэты Аляксандр а Бажко.
Нягледзечы на “кансьпір ацыю”, па-юнацку недасьведчану ю, на наш сьлед выйшла
М ГБ. Чэкістам нас здаў Аляксандар Б., які аказаўся пр авакатар ам. Ноччу 30 траўня 1947
году, пасьля пер шага іспыту на атэстат сталасьці, мяне ар ыштавалі др у гі р аз. У кайданках
пр ывялі ў памяшканьне наваградзкага М ГБ. Там у жо сядзеў на падлозе Гена Казак.
Неўзабаве пр ывялі сюды Дземянчу ка, Кожыча і Ўсюкевіча. Ту т пр асядзелі мы да р аніцы.
А тады ўжо нас загнал і ў гру завую машыну , пасадзілі на падлогу ды павезьлі ў
Бар анавічы, вядома, пад канвоем і ў кайданках. Чакал а нас “знакамітая” ў той час
бар анавіцкая сьледчая тур ма, так званае “Кр ывое кола”.
У бар анавіцкай тур ме нас пасадзіл і ў адзіночныя камэр ы. Неўзабаве пачаліся до пыты,
хаця нас можна было су дзіць і бяз допытаў. Спр ава ў тым, што з кватэр ы, дзе жылі
Дземянчу к, Кожыч і Ўсюкевіч, чэкісты забралі ўсе пратаколы паседжаньняў
ар ганізацыйнай гру пы, стату т, пр агр аму , пячатку з выявай“Пагоні” і бел-чырвона-белы
сьцяг. Доказаў нашай “віны” было дастаткова.Вось такая была нашая юнацкая
кансьпір ацыя...
Мяне трымалі ў нейкім кар цэр ы, фактычна, у каменны м мя ху , дзе магчыма было толькі
сядзець. Тут не было вакна. Над галавою сьвяціла лямпачка, а выключальнік у калідор ы
знахо дзіўся ў надзір альніка. Амаль штохвіл інна адчыняўся “глазок” і чу ўся вокрык
надзір альніка: “Ня спаць!” Зьдзекі гэтыя пр ацягваліся даволі доўга. Днём у камэр ы спаць
не давалі, а ўсю ноч тр ымалі ў сьледчага.
Пасьля таго, як адчыняліся дзьвер ы камэры, чу лася каманда: “Ру кі назад!” На р уках
“чыркаюць” кайданкі. З тур мы канваір ы вяду ць у бу дынак сьледчага.. Шлях ідзе па
высокім, зьбіты м з дошак і зачы неным зьвер ху калючым др отам, калідор ы. На стале ў
сьледчага, мабыць для запало хваньня, ляжыць ір жавы нямецк і кінжал і пісталет. Садзяць
мяне на самы ву галок табур эткі і пачынаецца допыт. А так як пы таць няма чаго, дык
сьледчы чытае газэту , зачыніўшы твар, а я паціхеньку , паціхеньку падсоўваюся з р ажка на
сяр эдзіну табур эткі. Сьледчы адклаў газэту і кр ычыць: “Ты как сидишь?” Я ізноў сеў на

р ажочак табур эткі. І так у сю ноч. Аднойчы я засну ў на табур этцы і ўпаў на падлогу , пр ы
гэтым р азьбіў лоб. У кабінэт тады заходзіў нейкі вышэйшы начальнік,спытаў ся ў мяне:
“Что, тебя били?” “Не, – кажу , – заснуў, у паў і р азьбіў лоб”. Дар эчы, ня ведаю чаму , але
мяне ніхто ніколі ня біў, ні сьледчыя, ні блатныя ў лягер ах. Ніколі нікога не чапаў і я, і ня
толькі ў лягер ы, але і на пр ацягу ўсяго жыцьця.
29-30 жніўня 1947 году Вайсковы тр ыбунал войскаў М ВД Бар анавіцкай вобласьці
асу дзіў нас, 18 чалавек, па ар тыку лу 63-1 КК БССР на тэр міны ад 8 да 25 гадоў
пазбаўленьня волі, з адбыцьцём пакар аньня ў ВПЛ (выпр аўча-пр ацоўны х лягер ах).
Дваццаць пяць гадоў дал і кір аўніку СВБ Гене К азаку . Я быў асу джаны на 10 гадоў
пазбаўленьня волі ды на 5 гадоў пазбаўленьня пр авоў з высылкай і з канфіскацыяй
маёмасьці. М аёмасьці ў мяне ніякай не было, толькі падчас ар ышту забралі стар ы
фотаапар ат “Фотакор ”, падар унак майго дзядзькі Гальяша Аляшкевіча, р асстр алянага
немцамі за су вязь з савецкімі партызанамі.
Су д быў зачынены. На ім я ўпер шыню пабачыў у сіх ар ыштаваны х сябр аў СВБ (18
чалавек). Не было сяр од іх на лаўцы падсу дны х толькі правакатар а Аляксандра Б., які ў
той час пр ацаваў у р эдакцыі баранавіцкай газэты. Ад адваката на судзе мы адмовіліся.
Пасьля су ду амаль у се мы сядзелі ў адной камэры агу льнай тур мы ў Бар анавічах. Не
су мавалі, нават было весел а, бо сьпявалі белар у скія патр ыятычныя песьні, у тым ліку і
гімн — “Мы выйдзем шчыльнымі р адамі”. Тады я даведаўся пр а ар ышты дру гіх малады х
патрыётаў Белар усі.
Больш месяца мне давялося сядзець у Баранавічах у гарачай (за сьцяной была ку хня),
ду шнай, цёмнай (не было вакна) камэры, але з мно ствам, як у ву льлі пчолаў, блашчыцаў.
Разам са мною кар міў блашчы цаў у гэтай камэр ы былы сту дэнт баранавіцкага
пэдагаг ічнаг а інстыту ту Вячаслаў Кр аскоўскі. З Кр аскоўскім я быў знаёмы і р аней, бо два
гады мы ву чыліся р азам у адной групе Навагр адзкай настаў ніцкай сэмінар ыі. Ён быў
асу джаны за ўдзел у падпольнай белар у скай патр ыятычнай ар ганізацыі “Чайка”, у яе
су полцы, ар ганізаванай ў Бар анавіцкім пэдінсты туце (кіраўнік — Аляксандар Бар эйка).
Канчатковай мэтай “Чайкі” таксама была незалежная і дэмакр атычнаяБелар у сь.
Блашчыцы не давал і нам спаць, вельмі ж яны былі ненажэр ныя, моцна кусаліся. Іх
шмат, а ахвяр ы толькі дзьве... М ы пабу давалі су праць блашчыцаў сапраўдну ю абар ону :
паставілі нашыя ложкі ножкамі ў бляшанкі з вадой. Дык яны ў ваду не палезьлі, а
папаўзьлі па сьцяне на столь, адку ль тр апна сы паліся нанашыя целы. Злосныя, як сабакі,
ку салі нас яшчэ мацней, сквапна смакталі кр оў. М ы жар тавалі, што такім чынам каму ністы
блашчыцамі высмоктвалі з насбелар ускі патрыятызм... Так як у камэр ы нам з Вечыкам
Кр аскоўскім блашчы цы не давалі спаць, дык мы зь ім бавілі час за гу льнёй у даміно.
Больш за месяц мне давялося сядзець у адзіночнай камэры “знакамітай” менскай турмы
“амэр ыканка”. Прывезьлі адмыслова на вочну ю стаўку з Валяй Ру бан, сябр оўкай СБМ .
Яна паходзіл а зь вёскі Шчор сы Навагр адзкага р аёну . Ру бан падчас нямецк ай аку пацыі
ву чылася ў Наваградзкай настаўніцкай сэмінарыі. Цяпер Валя Ру бан (пр озьвішча дзявочае)
жыве ў М алдове.
У “амэрыканцы” запо мніл ася кру глая, вінтавая, як глыбокі калодзезь, лесьвічная клетка,
кожны павер х якой быў пер акрыты нацягну тай мэтал ічнай сеткай. Гэтая сетка, мабыць,
му сіла быць пер ашкодай су пр аць самазабо йстваў палітычных вязьняў.
Амаль усіх сябраў СВБ пазвозілі ў пер асыльну ю тур му ў Вор шу. Толькі Генадзя Казака
на пер асылцы не было. Наогу л, пасьля су ду я яго ўжо больш ня бачыў. Казалі, што пасьля
катаваньняў ён загіну ў на этапах. Быў К азак 1926 года нараджэньня (па іншы х зьвестках
— 1924 г. н. — рэд.).

У Вор шы нас разьмясьцілі р азам з блатны мі-кр ымінальнікамі ў вялікітур эмны бар ак.
Мы занялі нар ы ў тарцы барака, дзе было ўзвышша над падлогай, падобнае да сцэны.
Блатныя р азьмясьціліся ў др у гім тар цы бар ака на падлозе. Усе астатнія вязьні таксама
ляжалі на падлозе. І ту т блатныя яшчэ і нашыя нары захацелі заняць ды забр аць лепшае
адзеньне і хар чы. У іх ру ках заблішчэлі нажы і кінжалы, а ў нас збр оі ніякай... Давялося
ламаць нары. Збр ояй нашай сталідошкі і бр у скі з нараў.
Завязалася бойка з блатны мі. Да нас далучыліся былыя фр антавікі (ваеннапалонныячырвонаармейцы), некатор ыя яшчэ ў вайсковай форме. М ы пер амаглі.Усё скончылася без
ахвяр аў. Пасьля гэтага бандыты, злодзеі ў законе нас больш не тур бавалі. Такія бойкі
тур эмная і лягер ная ахова ўчыняла адмыслова з мэтай ху тчэйшаг а фізычнага зьнішчэньня
палітычны х зьняволены х.
З Вор шы павезьлі па этапах. Пагру зілі нас у таварныя вагоны (цялятнікі), на гэты раз з
дву хяру снымі нарамі. Дар ога была мне ўжо знаёмая — везьлі на поўнач у напр амку
Варку ты. Усё ішло па знаёмаму мне з першага ар ышту колу . Толькі на гэты р аз да
Варку ты, да ту ндр ы не давязьлі — выгру зілі нас у тайзе Пячор лагу , недалёка ад гораду
Пячор а. На адзін лагпу нкт са мно й тр апілісябры — Пятр о Дземянчук і М іхась Кожыч.
1 Арыгіналы статута і пр агр амы СВБ знаходзяцца ў ар хіве УКДБ па Г ар адзенскай
вобласьці.

А. Забарзаеў
ЯК Я ПАДАЎЛЯЎ СЛУЦКАЕ ПАЎСТАНЬНЕ
Пр а Слу цкі Збр ойны Чын заапошняе дзесяцігодзьдзе напісана шмат, выдадзена
гру нтоўная кніга — збор нік даку мэнтаў “Слу цкі збр ойны чын 1920 г. у даку мэнтах і
ўспамінах” (М енск, 2001). Аднак кожны новы даку мэнт, тым больш у спамін непаср эднага
ўдзельніка падзеяў, мае вяліку ю каштоўнасьць.
Пр апануем нашы м чытачам ур ывак з у спамінаў вэтэр ана Чырвонай Ар міі і вор ганаў
міліцыі, уражэнца Тамбоўшчыны А. Забалзаева. Аўтар у 1920-21 гг. у якасьці палітр ука
Чырвонай Ар міі ўдзельнічаў у савецка-польскай вайне, а пасьля — у бар ацьбе з
белар у скімі збр ойнымі сіламі і паўстанцамі. Вясной 1921 году Забалзаеў вяр ну ўся на
р одную Тамбоўшчыну, дзе служыў у ЧК і міліцыі, пр ымаў актыў ны ўдзел у ліквідацыі
мясцовага антыбальшавіцкага паў станскага ру ху , які ўдалося падавіць толькі ў 1926 г.
Успаміны цяжка хвор ага, пар алізаванага А. Забалзаева ў красавіку 1959 году занатаваў яго
бр ат Іван. Ур ывакз тэксту “Успамінаў”, які падаецца ў скар оце, падаецца з насту пнай
кр ыніцы: http ://www. grad-kirsanov.ru
У канцы тр аўня 1920 году ў г. Кірсанаве Тамбоўскай вобласьці быў сфар маваны 2-гі
атр ад дабраахвотнікаў у колькасьці 67 чалавек на польскі фр онт. Камісар ам атр аду быў
пр ызначаны Іван Дзееў. Былі ар ганізаваныя ўр ачыстыя провады. На плошчы Кір санава
адбыўся шматтысячны мітынг, камісар атр аду пр ыняў чыр воны сьцяг у кама (у езднага
(павятовага) камітэту пар тыі бальшавікоў — Рэд. “БР”) і даў клятву . Атр ад быў
накір аваны ў г. Тамбоў у 1-шы запасны полк. Пасьля знаходжаньня ў палку каля дву х
тыдняў, атр ад запатр абаваў адпр аўкі на фр онт. Адпр аўка адбылася. Быў пашы хтаваны
ўвесьполк, атр ад пр айшоў у здоўж фр онту пад сьцягам палка.
Дзён пр аз пяць атр ад пр ыбыў у г. Магілёў у 1-ю ар мію і быў накір аваны ў стр алкову ю
дывізію, якая фармавалася для пр ар ыву польскага фр онту. Усе байцыатр аду патр апілі ў
69-ы стр алковы полк і іншыя аддзелы. Разам са мной у атр адзе былі наступныя тавар ышы:
Крукаў, былы стар шыня Багданаўскага валасног а выканаўчаг а камітэту ў Кірсанаўскім
павеце (цяпер ён стар шыня р айвыканкаму аднаго з р аёнаў вобласьці), Тру шын, р аботнік
у пр адкаму і іншыя. Іван Дзееў—Козыр аў быў пр ызначаны памочнікам камісар а
Інтэр нацыянальнага кавал ер ыйскага палка (ву горцы, сэрбы), які дзейнічаў пр ы 8-й
стр алковай дывізіі.
Напр ыканцы чэр веня 1920 году мы пр арвалі белапольскі фр онт. Усе байцы-кір санаўцы
вызначыліся пр ы ўзяцьці перапр авы пр аз р аку Бер азіну пад вёскай Жу хавец 1. Я
ўдзельнічаў у шматлікіх баях су пр аць белапалякаў у якасьці палітр у ка 5-й роты 69-га
стр алковага палка і іншых аддзелаў (Бар анавічы, Ваўкавыск, Бр эст-Літоў ск і інш.).
Пасьля заключэньня Рыскага пер амір ’я з Польшчай 60-ы стр алковы полк у дзельнічаў у
баях з бандай Бу лак-Балаховіча (у ар ыгінале — Бу лат-Балаховіч — Рэд. “БР”),
зялёнаду бцамі і белар у скімі нацыяналістамі. 19 сьнежня 1920 г. белаафіцэр скі атр ад у
колькасьці каля 500 чалавек напаў на наш 2-гі батальён, які стаяў на мяжы ў мястэчку
Вызна2 (БССР), пацясьніў яго, мы мел і страты. Быў паранены камандзір 5-й р оты т.
Карагодзін, ур ажэнец Балашоўскага павету Сар атаўскай гу бэр ні, быў забіты памочнік

камандзір ар оты ленінгр адзец Канстанцінаў. З каманднага складу застаўся Якаў Кар ташоў,
ур ажэнец в. Гаўр ылаўкі Кір санаўск ага павету .
Падасьпеўшы мі р эзэрвамі мы выбілі бел агвардзейцаў з мястэчка Вызна, падчас
ву лічнага бою падпал ілі млыны, якія месьціліся на ў скр аіне мястэчка — у іх сядзелі з
ку лямётамі белагвар дзейцы. Затым полк быў пер акіну тыў мястэчка Капыль Слу цкага
павету . У гэтым раёне нашыя аддз елы падчас аблавы з ахапілі пр авадыр а банды бел ар у скіх
нацыяналістаў Бараноўскага.3
У сакавіку 1921 году я быў адпу шчаны ў дву хтыднёвы адпачы нак на р адзіму ў г.
Кір санаў, дзе і быў пакіну ты для барацьбы з бандытызмам. М яне накіравалі на пр ацу ў
Кір санаўскае пал ітбюр о Тамбоўскага губчэка...
1 Гл. газэту “Известия Кирсановского Уисполкома”, дзе ў сту дзені 1921 г. быў
надру каваны ар тыку л “Нашы гер оі”.
2 Паводле каму нікату штабу 1-е Слу цкае бр ыгады войскаў БНР ад сьнежня 1920 г.,
Вызна была занятая белару скімі аддзеламі ў ноч з 18 на 19 сьнежня. У баі былі забітыя 50
чырвонаармейцаў і “шмат р анена”, былі захо пленыя тр афэі. Але ўжо а 10-й гадзіне
слу ччакі адыйшлі на стар ыя пазыцыі (Слуцкі збройны чын 1920 г. у даку мэнтах і
ўспамінах. М енск, 2001, б.. 69). Юр ка Лістапад у спамінаў, што ў Вызьне было ўзята ў
палон 140 чыр вонаар мейцаў (Тамсама, б. 151). У савецк іх даку мэнтах адзначаецца, што
атака белару скіх вайскоўцаў у колькасьці 100 чал авек на Вызну пачал ася а 7-й гадзіне
р аніцы. А 10-й гадзіне р ота 69-га палка Чыр вонай Ар міі выбіла з мястэчка белар у саў, але
амаль адр азу ж, пасьля контр атакі слу ччакоў, адыйшла. А 12-й гадзіне бальшавікі кінулі ў
бой р эзэр вы і зноў занялі Вызну , дзе захапілі ў палон 12 жаў нер аў Слу цкай бр ыгады
(Тамсама, б. 76).
3 Асоба пар тызанскага камандзір а не ўстаноўл еная. Вядомыя некалькі Бараноўскіх,
пер аважна шэр аговых брыгады, якія бралі ўдзел у баях су праць Чыр вонай Ар міі.

ПАВЕДАМЛ ЕНЬНІ
ЛІКВІДАЦЫ Я Б ЕЛАРУСКАГА ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА НА
СЛОНІМШЧЫНЕ Ў 1942 ГОДЗЕ
Першы партызанскі атр ад на паўночным-захадзе Слонімшчыны быў створаны ў пачатку
1942 г. былым заходнебелар у скім камуністам Іванам Юшко. Аднак імя гэтае незаслу жана
выкр асьленае з гістор ыі пар тызанскага р у ху .
Іван Юшко паходз іў з ху тароў М ошкі, якія знаходзіл іся паміж вёскамі Клімавічы і
Востр ава былога Слонімскага павету (цяпер — Зэльвенскі р аён). Пр аўдападобна, бр аў
у дзел у дзейнасьці Каму ністычнай пар тыі Заходняй Бел ар у сі. Каля 1935 году ён
нелегальна пер айшоў у БССР і ў р одныя мясьціны вяр ну ўся толькі ў другой палове 1941га, ужо пасьля прыходу нямецкіх во йскаў. Узьнікае ду мка, што Юшко мог знаходзіцца ў
зьняволеньні, адку ль вызваліўся на пачатку вайны. Да вясны 1942 г. Юшко нелегальна
жыў у бр атоў Сьвяр эпікаў на хутар ах Янава каля в. Едначы на поўначы Слонімшчы ны. Па
некатор ых зьвестках, ён падтр ымліваў сувязь з ар ганізатар ам антыфашыстоўскага
падпольля, былым актывістам КПЗБ Феакцістам М іско. У канцы 1941 г. М іско пр аводзіў
каля в. Чамяр ы Слонімскага р аёну нелегальны сход актывістаў з мэтай ствар эньня
антыфашы стоўск ага р у ху . На ім пр ысу тнічаў і І.Юшко з адным са Сьвяр эпікаў, які
высту паў у р олі пр авадніка. У 1942 г. Юшко было каля 45 гадоў. Ён ня меў сям’і, яго бр ат
Павал быў забіты немцамі, а сын сястр ы Кацярыны Ўладзімер пар тызаніў р азам зь ім.
Паводле ўспамінаў было й савецкай пар тызанкі М ар ыі Бар шынавай, зародакатр аду Івана
Юшко ствар ыўся яшчэ ў лютым 1942 г. У вёску Голі, што на поў начы Слонімшчыны, тады
пр ыбылі “настаўнік зь вёскі Галынка” і М іхаіл Кухар чыкзь в. Клімавічы. “Настаўнік”,
вер агодна, Іван Юшко, агітаваў былы х савецк іх акр ужэнцаў і мясцову ю моладзь
ар ганізоўваць партызанку . Пр ычынай такога р аньняга, яшчэ зімою, сыходу ў лес былі
чу ткі пр а магчымы вываз у Нямеччыну акру жэнцаў-чыр вонаармейцаў, якія жылі па
вёсках. Да Юшко і Ку хар чыка далу чыліся 9 былых байцоў Чырвонай Ар міі з Голяў, іх
гру па знаходзіласяў л есе недалёка вёскі. А ўжо вясной у партызанскі атр ад масава пайшла
вясковая моладзь. Паводле ар хіўных даку мэнтаў, у пачатку тр аўня 1942 г. у “Голенскай
гру пе” (так яе называл і савецкія пар тызаны, а мясцовае насельніцтва — “атр ад Шу та”)
налічваўся 21 чал авек і яны займал іся збор ам збр оі.
Вэр сія Івана Крынчыка кр ыху адр озьніваецца. Напяр эдадні Вялікадня 1942 г. І..Юшко
сабраў і ўзбр оіў 16 “дабр аахвотнікаў-аднаду мцаў”. Атр ад спачатку меў базу каля в.
Едначы, а пасьля перайшоў у р аён Дубр аўкі і Востр ава. Ягоныяшэр агі імкліва
павялічваліся, пачаліся баявыя акцыі.
Паводле ар хіў ны х даны х, да к анца тр аўня 1942 г. атр ад Юшко зр абіў напад на
паліцыйны пастару нак у в. Галынка, на маёнтак Рэпнічы (у апошнім выпадку захоплену ю
скаціну і хлеб р аздалі сялянам), р азьбіў некалькі пунктаў пр ыёму ў насельніцтва малака.
І.Крынчык дадае, што былі зьдзейсьненыя пасьпяховыя напады таксама на Сынковіцкі
сьпір тзавод, пастар у нкі і ўпр авы ў Сянькоўшчыне і Дзяр эчыне. Пр ы ўзяцьці Дзяр эчына
Юшко быў пар анены ў леву ю ру ку . Да канца чэр веня 1942 г. у ягоным атр адзе было ўжо
больш 100 пар тызанаў.
Паводле “Баявой спр аваздачы пр а пар тызанскі р ух Ленінскай пар тызанскай бр ыгады з
12.01.1942 г. да 15.07.1944 г.”, у гэты час у кіраўніцтве атр ада здар ыўся канфлікт. “Бытавая
р азбэшчанасьць, няўменьне кіраваць узбр оенай сілай, апалітычнасьць, пр апаведваньне
нацыяналістычнай вар ожасьці з боку камандзір а Юшко выклікала су пр ацьдзеяньне збоку
камандзір аў Чыр вонай Ар міі і савецкіх р аботнікаў, вы хаваны х у пачу цьцях абавязку да

Савецкай Радзімы. Так адбыўся р азр ыў гру пы Юшко на тр ыгру пы”, — чытаем у
дакумэнце. Адна з гр упаў пад камандаваньнем стар шага лейтэнанта Бар ыса Бу лата
адыйшла ў бок Ду бар аўскіх лясоў, гр у паПаўла Булака пайшл а ў лес “Бур алом” каля
Востр ава. Гру па Юшко засталасяна месцы.
М.Бар шынава таксама пр ыгадвае пр а канфлікт, які адбыўся ў атр адзе Юшко.
Акру жэнцы-“васточнікі” на чале з Александр овым выр ашылі аддзяліцца ад мясцовых
пар тызанаў. Частка белару саў пасьля гэтага вяр ну лася ў вёскі, іншыя засталіся зь Юшко і
Ку хар чыкам. Верагодна, адбылося гэта яшчэ ў тр аўні 1942 г. каля в. Голі. Гру па
Александр ова тады засталася на месцы, ствар ыўшы базу на ху тар ы Ракавіца, а Юшко
павёў сваіх пар тызанаў на паў ночны-захад, да в. Востр ава. Дру гі ж канфлікт у І.Юшко
здарыўся ўжо напр ыканцы чэрвеня — у пачатку ліпеня 1942 году з Булатам, Бу лаком і
іншымі.
Згаданая намі пар тызанская спр аваздача нічога не паведамляе пр а лёс Юшко і ягонага
атр ада. Вядома, што 10 ліпеня 1942-га адбылася нарада камандзір аўсавецк іх партызанскіх
гру паў, на якой быў створ аны атр ад з камандзір ам Б..Бу латам (П.Булак быў ягоным
памочнікам). Насту пны сход адбыў ся 28 жніў ня, і тады атр ад Бу лата налічваў у жо каля 300
пар тызанаў. І.Кр ынчык паведамляе, што ў канцы лета 1942 г. Бу лат і Бу лак, “у сту піўшы ў
змову ”, адхілілі Юшко ад камандаваньня атр адам. Я му , нібыта, закідалася тое, што ён
“бярог людзей”, быў “малаактыўны”. “Пар тызаны паважалі Івана і амаль у се пер айшлі да
І.Юшко”, піша Крынчык. Пасьля гэтага Бу лат і Бу лак запр асілі яго на пер амовы. Юшко
пагадзіў ся і пр ыехаў на пер амовы толькі з адным сваім ад’ю тантам Фёдарам
(“васточнікам”, прозьвішча невядомае). Падчас пер амоваў у р аёне в. Востр ава Іван Юшко
быў забіты, а ягоны ад’ютант, адстр эльваючыся, здолеў адар вацца ад пагоні (пазьней ён
пойдзе ку дысьці на ў сход і лёс яго невядомы). Атр ад Юшко быў зноў падначалены Бу лату
і Булаку , але частка пар тызанаў з гэты м не пагадзілася і яны р азыйшліся па хатах.
Па іншых зьвестках, савецкія пар тызаны зьнішчыл і і ня толькі камандзір а, але і ўвесь
пар тызанскі атр ад Юшко. Пр а гэта сьведчыць былы баец савецкага пар тызанскага атрада
імя Панамар энкі М ікалай Праўдзік. Паводле М .Бар шынавай, бел ар ускіх пар тызанаў
савецкія палічылі “дэзер цір амі”, закідалася ім і жаданьне дзейнічаць самасто йна.
Абвер гну ць альбо пацьвер дзіць гэты факт паку ль немагчыма. Застаецца няяснай і
палітычная ар ыентацыя Івана Юшко: альбо ён, пр аз Ф.Міско, падлягаў Бер асьцейскаму
антыфашы стоўск аму камітэту Язэпа Ўр бановіча, альбо дзейнічаў самастойна, альбо
патрапіў пад у плыў гр амадоўцаў, якія ў 1942 годзе арганізоўвалі нацыянальны пар тызанскі
ру х. Паводле эмігр ацыйны х кр ыніцаў, на поў начы Слонімскага і на поў дні былога
Казлоўшчынскаг а р аёну ў 1942-43 гг. дзейнічаў белар у скі нацыянальны пар тызанскі атрад
атамана Лявона, які пазьней быў падначалены савецк аму кіраўніцтву (Стасевіч Ю.
Белар у ская Нар одная Партызанка // Белар у скі голас (Тар онта), 1975, № 230, люты), а атр ад
Юшко ня згадваецца..
Андр эй Туру к, г. Слонім
Кр ыніцы:
“Баявая спр аваздача пра пар тызанскі р у х Ленінскай пар тызанскай бр ыгады з 12.01.1942
г. да 15.07.1944 г.”. Нацыянальны ар хіў РБ;
Ёр ш С. Пар тызан па мяну шцы “Шу т” // Газета Слонімская, 1997, № 28, 12-18 сьнежня;
Кр ынчык Іван. Ар ганізатар пар тызанскага ру ху быў па-здр адніцку забіты. Ру капіс ад 25
вер асьня 1997 г., захоўваецца ў пр ыватным архіве аў тар а;

Інтэр вію зь М ікалаем Пр аўдзікам. Слонім, 1 сакавіка 1997 г. Аўдыёзапіс захоўваецца ў
асабісты м ар хіве аўтар а;
Інтэр вію з М арыяй Бар шынавай. Слонім, 2 сакавіка 1997 г. Аўды ёзапіс захоўваецца ў
асабісты м ар хіве аўтар а.
“ЗЯЛ ЁНЫЯ” НА ПОЛАЧЧЫНЕ
Падчас Др у гой су сьветнай вайны на Полаччы не дзейнічал і ня толькі савецк ія
пар тызанскія атр ады, але і лясныя аддзелы “зялёных”.
Пр а існаваньне “зялёных” на Полаччы не сьведчылі падчас апытаньня ў М аскве ў л іпені
1942 г. былыя пар тызаны савецкага пар тызанскага атр ада М ешчар акова А.Бар сукоў і
А.Шаўкавы:
“У Полацкім раёне дзейнічаюць атрады “зялёных”. Дзейнічаюць яны ў вёсках Званае,
Крукі, Пяту шкі, Дзюдзькі. Колькасьць “зялёных” у атр адах невядомая. В а ўсіх атр адах
“зялёных” маецца ўзбр аеньне, але [савецкіх] партызанскіх атрадаў яны не чапаюць.
Партызанскія атрады іх таксама не тур бу юць.Насельніцтва “зялёных” не выдае, таму
зьвестак пра “зялёных” і іх месцаз находжаньні сабр аць вельмі цяжка. Жыву ць “зялёныя” у
асноўным у лясах, бер у чы пр аду кты хар чаваньня з дому і зьдзяйсьняючы пэрыядычныя
налёты на вёскі, р абу ючы насельніцтва пад выглядам пар тызанаў, што адбіваецца на
адносінах насельніцтва да пар тызанаў”1.
Далейшы лёс гэтых “зялёных” партызанаў у далося пр асачыць, дзяку ючы
дасьледаваньням р асейскага гістор ыка Барыса Сакалова. Ён адшу каў у ар хівах і
надру каваў данясеньне савецкага пар тызанск ага камбр ыга з Полаччыны Ар кадзя М ар чанкі
ад 1 чэр веня 1943 г. У ім паведамляецца, што ў тр аўні 1943-га з атр адаў Гу кава і
Ку хар энкі, якія дзейнічалі ў тр охку тніку Віцебск —Невель — Полацак, пер айшло на бок
немцаў і пал іцыянтаў каля 60 пар тызанаў, “у асноўным з былых зялёнаў цаў (“зялёных”,
альбо “дзікіх партызанаў”, якія р аней не падначальваліся М аскве — Б.С.) і дэзэр тыр аў
Чырвонай Ар міі”2. Пр аўдападобна, частк а “зялёных” у канцы 1942 — пачатку 1943 гг.
маглабы ць падначаленая савецкаму кіраўніцтву і р азьмер каваная па пар тызанскіх атр адах.
Паводле таго ж Сакалова, падчас ня мецкай аку пацыі на Полаччыне
існавал асвоеасаблівая “рэспу бліка стар авер аў” на чале з Зу евым, якая аб’ядноўвала
некалькі вёсак р асейскіх стар авер аў. “Сталіца” яе знаходзілася ў в.. Саскор кі. Пасьля таго,
як стар аверы р азьбілі нямецкі кар ны атр ад, аку панты іх больш не чапалі, палічыўшы за
лепшае пр ызнаць факт існаваньня “р эспу блікі”. Зу еў тым часам аднавіў на падкантр ольнай
тэр ытор ыі пр ыватну юўласнасьць, адчыніў цэр квы стар авер аў. Падчас адсту пленьня
немцаў Зу еўз часткай людзей адыйшоў на Захад. Тыя ж старавер ы, што застал іся, атр ымалі
ад немцаў збр ою і хар чы ды р аспачал і пар тызанску ю бар ацьбу су пр аць Чыр вонай Ар міі. Іх
антыбальшавіцкая пар тызанка пад Полацкам існавала да 1947 году, сьцьвяр джае Сакалоў.
Васіль Пір ог, г. М енск
1 НАРБ, ф.3500, в.2, спр .46, ар к. 67. М ашынапіс. Пер аклад з р асейск ай.
2 Соколов Б. Оккупация. Пр авда и мифы. — М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2002.

АНТЫСАВ ЕЦК І РУ Х У ШАРКОЎШЧЫНСКІМ РАЁНЕ ПАСЬЛЯ В АЙНЫ
Антысавецк і рух — зьява невыпадковая. Яго вытокі ў самой прыр одзе савецкай у лады.
Пр ы польскай у ладзе дастаткова вялася савецкая прапаганда аб шчасьлівы м, заможным,
вольным жыцьці ў СССР. У атмасфэр ы пр ыму совага апалячваньня белар усы хацелі
вер ыць у лепшае. І большасьць павер ыла гэтай пр апаг андзе. К алі ж у вер асьні 1939 году
пр ыйшла Чыр воная Ар мія, людзі былі ўр ажаны непр ыглядным, задр ыпаным выглядам
чырвонаармейцаў. А ту т жа ў кр амах адр азу зьніклі тавар ы. Востр ы дэфіцыт быў на
тканіну і тавар ы пер шай неабходнасьці. Нашы м людзямпр ыйшлося вучыцца стаяць у
чар зе. З непр ывычкі гэта вельмі цяжка пр ыжывалася.
У ху ткім часе разьнесьліся шакір у ючыя весткі: то там, то ся м стал і зьнікаць людзі. Без
су да і сьледзтва. Пайшлі чу ткі, што ў Бер азьвеччы дзейнічае сапр аўдная мясар у бка. Да
пр ыкладу , бр аты Тамашэўскія з Масьлюкоў памер ліна допыце ў адзін дзень, не
дачакаўшыся так званага су да “тр ойкі”. Расстр аляны без суда р аху нкавод Більдзюжскага
с/с Войцех Зінкевіч, селянін зьвёскі Сьнег і Ігнат Ку нцэвіч і шмат іншы х (ар хівы КДБ).
І вось тр ы гады нямецкай аку пацыі. Б елар у ская моладзь (у катор ы ўжо р аз) спр абу е
выкар ыстаць магчы масьць бу даваць сваю дзяр жаўнасьць. Немцы не забар анялі займацца
ку льтур на-асьветніцкай дзейнасьцю, кар ыстацца белар у скай мовай, сваёй нацыянальнай
сымболік ай. І вось, лета 1944 году . Чыр вонаармейская хваля зьнясла ня толькі немцаў, але
і нацыянальна сьвядомы х белар у саў. Кр ывавыя р эпр эсіі немцаў супр аць яўр эяў і
пар тызанскіх зонаў зьмяніл іся савецкімі масавымі р эпр эсіямі су пр аць мір нага
насельніцтва. Вялізны мі падаткамі на сялянаў, дыфіцытам тавараў, мацнеючай
ру сіфікацыяй. Гэта не магло не выклікаць пр атэсту , асабл іва сяр од няўр ымсьлівай моладзі.
Так, наву чэнцы Пастаўскага і Глыбоцкага пэдагагічны х ву чылішчаў,сярод якіх былі 20
навучэнцаў з нашага р аёну , ар ганізавалі падпольныя гур ткі ў абар ону белару скай мовы і
ку льтур ы1 .
У гэты час у р аёне ар ганізу ецца ўзброеная гр у па з 15 — 20-гадовы х хлопцаў. Узначаліў
яе жыхар вёскі Ку белеўшчыны М іхаіл Васільевіч Ляскоўскі. У гру пу ўваходзілі (па
няпоўны х дадзеных) Віталь Іванавіч Маляўка, ВітальЮльянавіч Маляўка зь вёскі Пілаты,
Алег Катовіч зь в. М алінава, Іван Гу шчаі Віталь Гу шча зь в. Кар чы, Генадзь Новікаў з
Глыбоччыны. Да іх далу чылісяАр кадзь Васільевіч Цяр пілка і Чапу лёнак, якія потым
загіну лі ў ГУЛАГу . Зь імі падтрымлівалі су вязі і аказвалі садзеяньне бр аты М аляўкі Віталя
Юльянавіча — Мікола, Анатоль, Павал, Расьціслаў і Генадзь. Асуджаны за су вязь з гэтай
гру пай Іосіф Аляксандравіч Шу дзель зь в. Астр аўкі цяпер напісаў кнігу ўспамінаў аб
жыцьці ў ГУЛАГу . Хто ж яны такія, гэтыя хлопцы, што ўзяліся за збр ою? М ішка
Ляскоўскі — пр ыродны селянін. Ту т, у Ку белеўшчыненар адзіўся ў 1901 годзе яго бацька
Васіль Васільевіч. У суседняй вёсцы Лу чкі ў 1906 годзе нар адзілася яго маці Ганна
Андр эеўна Чапу лёнак. Пажаніліся яны 4 ліпеня 1928 году . У 1930 годзе нарадзіўся іх
адзіны сын, які ў час вайны толькі скончыў 4 клясы. Таку ю ж адукацыю мелі і яго сябр ы.
Ту т жа на Ку белеўшчыне нар адзіўся і дзяду ля М ішкі Васіль і пр адзед Казюк. Стагодзьдзе
пр ацаваліяны на гэтай зямлі, спраўна плацілі падаткі, нікому не пер ашкаджалі. Але ў 1940
годзе бальшавікі раптам разгледзелі ў Васілі Васільевічы ,,вор ага нар оду ”, яго арыштавалі,
і ён бясьсьледна зьнік. Уся гаспадар ка лягла на плечы маці. Усё гэта не магло не сказацца
на 10-гадовым Мішы. Яшчэ больш уражвае эвалюцыя сьветапогляду ў сем’ях М аляўкі і
Гу шчы.
Юльян Казімеравіч Маляўка (в. Пілаты) вельмі вызначыўся ў час пер шай савецкай
аку пацыі нашага кр аю — са сьнежня 1918 году па лістапад 1919 году. У гэты час ён

у ступіў у пар тыю бальшавікоў і р азам з др у гім мясцовы м бальшавіко м Куку цём з у дзелам
атр ада чырвонаармейцаў пад к амандай Лазарава ар ганізавалі ў Новым Паго сьце валасны
р эвалюцыйны камітэт і чы нілі су д і распр аву над мясцовым насельніцтвам, падчысту ю
забіралі ў людзей хл еб і іншую маёмасьць, пр ысуджалі да р асстр элу за антысавецкія
выказваньні і іншыяпр авіннасьці пер ад у ладай2 .
З новым пр ыходам Савецкай у лады, з 1939 па 1941 год Юльян М аляўка пр ацу е
старшынёй Каўшэл еўскага с/савету , а бацька В італя і Івана Гу шчаў — Стэфан Гу шча —
старшынёй Більдзюжскага с/савету . І ту т у вочы кідаецца р озьніцаў іх паводзінах. Былы
гр озны М аляўка цяпер паважна адно сіцца да людз ей, пасябр аваў нават з былым панічом
Віталем Міхайлавічам Канаплянск ім, якігаспадарыў у фальвар ку Васілева пасьля
загадкавай сьмер ці бацькі ў 1919 годзе. М еў 40 гэктар аў зямлі. Маляўка не даў вывезьці
яго ў Сібір. У гэты час Стэфан Гу шча люту е, ні да к аго ня мае літасьці. Ён нават адпр авіў у
Сібір сям’ю свайго дзядзькі Антона Гушчы, якая пр ажывала ў вёсцы К арчы. У ліпені 1943
года немцы р асстралялі Юльяна М аляўку і Стэфана Гу шчу за су вязьз пар тызанамі.
Пр айшло пяць гадоў. Падрасьлі дзеці Маляўкі і Гу шчы і падал іся ў антысавецкі
пар тызанскі атр ад. Цяжка паверыць, але дзеці падтр ымалі змаганьне з той у ладай, з а яку ю
так заўзята ў свой час з магал іся іх бацькі. Атр ад ня вёў актыў ных баявых дз еяньняў. Не
р абавалі сялянаў, як гэта р абілі савецкія пар тызаны. Пр ытулак знаходзіл і на ху тар ах сярод
антысавецкі настроеных сялянаў, сяр од тых, хто баяўся калгасаў, баяўся беспр ычыннай
высылкі ўСібір . У той час былі вельмі р аспаўсюджаныя чу ткі, што вось-вось пр ыйдзе
Амэр ыка ці Англія і прагоняць бальшавікоў. Чу ткі падагр аваліся халоднайвайной, што
вялася з Захадам. Гэтымі наіўнымі спадзяваньнямі, што Захад дапаможа, не пакіне
белар у саў у бядзе, дасьць магчымасьць спакойна жыць на роднай зямлі жыл і Мішка і яго
сябры. Калі не было харчу , яны абір алі дзяр жаўныя кр амы. Адбіваліся ад міл іцыі, к алі іх
спр абавалі вылавіць.. Так, аднойчы далі мятку работнікам Більдзюжскага сельсавету.
Аднак яныне былі пазбаўлены гу манізму . Вось, што сьведчыць настаўніца-пэнсіянерка
Людміла Вячаславаўна Пр анік (пр ажывае ў г. п. Шар каўшчына, заву лак Чапаева, 12).
Аднойчы яна з мужам Віктар ам Рыгор авічам, што пр ацаваў у частковым міліцыянтым у
Каўшэлеўскім с/с, ехалі пр аз Пілацкі бор . Раптам іх затр ымалі ўзбр оеныя людзі і кажуць:
,,М ы цябе, Пр анік, маглі б даўно забіць, але ты су млены чалавек, на цябе не скар дзяцца
людзі. Пр аяжджай”.
Юнакоў з атр аду вабілі вечар ынкі, ім хацел ася патанчыць зь дзяўчатамі. Іяны часта
пр ыходзілі на вясковыя танцы са збр ояй у ру ках. Дзяўчаты былі ўжаху : боязна таньчыць з
бандытамі, бо за гэта пацягну ць у міліцыю. Ды і адмовіць ім таксама боязна, бо яны са
збр ояй. Вось дру гі эпізод з жыцьця гру пы Мішкі. Сьведчыць Яўген Язёнак з Бар дзянцоў.
Ён пр ацаваў на тр актары ў начну ю зьмену на полі ху тар а Бяда (у жо ар ганізаваліся
калгасы). Раптам пер адім паўсталі ўзброеныя людзі. Спыніўся. Сяр од іх у бачыў знаёмых.
Скардзіліся на голад і хол ад. Далі гр ошы і пр асілі ку піць ім хл еба. Сказалі, што заўтр а
зноў яго су стр эну ць. Хлопцы ўжо зр азу мелі беспэр спэктыўнасьць свайго становішча.
Талкавалі, як зь яго выйсьці. Іх у жо абставілі сэксо тамі, у сюды чакала небясьпека. Да таго
ж, мяр ку е Іосіф Шу дзель, Новікаў Генадзь быў засланы ў гру пу ад МГБ, бо на су дзе ён
бу дзе ўсіх выкр ываць, усё падр абязна р асказваць. У групе толькі адзін М ішка быў у
вайсковай фор ме. Ён гавар ыў: ,,Я не здамся, бу ду змагацца да канца”. Кажу ць, пер шым
здаўся АлегКатовіч, за ім — іншыя. М ішку высачылі і акр у жылі на ху тар ы за Більдзюгамі.
Ён доўга адбіваў ся. Па чу тках, забіў некалькі салдат НКУСа. Яго ўзялі пар аненага, калі

падпалілі хату . Зь ім р аспр авіліся вельмі жорстка. У Шар коўшчыне закатавалі і закапалі ў
двары аддзела міліцыі. Поты м на тым месцы паставілі пр ыбір альню3.
Ішло сьледзтва. Восеньню 1950 году арыштавалі ўсіх, да каго гру па заходзіла за
хар чамі, ці пагр эцца і адпачы ць. Закр ыты су д адбыўся ў Полацку . Усім далі па стандарту:
ар тыку л 58 КК БССР — 25 гадоў папр аўча-пр ацоўнаг а лягер у і 5 гадоў паражэньня ў
пр авах. Толькі падлеткі М аляўка Славік і М аляўка Генадзь атр ымалі па 10 гадоў
зьняволеньня. За М ішку паехала ў лягер яго маці Ганна Андр эеўна, як яна жар тавала
,,пасьвіць белы х медзьвядзёў”. У час хр ушчоўскай ,,адлігі” ў 1955-56 гадах былі
вызвалены ўсе, хто дажыў да гэтага часу .Вярну лася да дому і Ганна Андр эеўна, а дома ні
кала, ні двар а. Прыту лілі сваякі, а потым век дажывал а ў доме састар элых у М яр эцкіх.
Памер ла ў 2002 годзе.
У. К. Ляскоўскі
Паводле: http ://vgly bokay e.p romedia.by
1 Кніга Гер мана Кір ылава ,,Гар т”.
2 М атэрыялы Нацыянальнага ар хіву РБ, фонд 765, вопіс 1, спр ава №72.
3 Сьведчыць І. А. Шу дзель.

СЬМЕРЦЬ ПАДПОЛЬШЧЫКА
У кастрычніку 2003 году адбыўся пажар у Казлоўшчынскай вар ’ятні ў в.
Рандзілаўшчы на (Дзятлаў скі раён), падчас якога загіну ў 31 чалавек. З гэтай нагоды
хацелася б згадаць пр атр агедыю, якая здарылася там яшчэ ў сяр эдзіне 90-х. У гэтай
вар ’ятні
ўтр ымліваўся
і
загіну ў
актыў ны
ўдзельнік
пасьляваеннага
антыбальшавіцкагамоладзеваг а падпольля (ар ганізацыя “Чайка” з цэнтр ам у Слоніме)
Ўладзімер Салавей. Калі на пачатку 90-х гадоў зьявіліся пер шыя пу блікацыі пр а “Чайку ”,
яго называлі нябожчыкам, а Салавей тады яшчэ жыў, хоць і быў невылечна хвор ы.
Уладзімер Салавей нарадзіўся ў 1925 годзе ў вёсцы Гу менік і Слонімск ага р аёну . Падчас
нямецкай аку пацыі ву чыўся ў настаў ніцк ай сэмінар ыі ў Слоніме, а пасьля пр ыходу саветаў
пасту піў у Бар анавіцкі настаўніцкі інсты ту т. Летам 1946 г. Салавей дапамог аб’яднаньню
“Чайкі” з бар анавіцкай падпольнай гр у пай, у вайшоў у створ аны “Цэнтар бел ар у скага
вызваленчага р у ху”. Калі ў 1947 годзе пачал іся ар ышты, Ул. Салавей пасьпеў схавацца. На
нелегальным становішчы ён знаходзіўся некалькі гадоў. Ён хаваўся ў схр оне на ху тар ы
бацькоў, у бр ата ў Баранавічах, дзесьці езьдзіў, узбр оены наганам...А ў гэты час (у
кр асавіку 1948 году ) у Слоніме М ГБ р аскр ыла невяліку ю падпольну ю гру пу ву чняў —
“Польскі падпольны камітэт”, якая р аспаўсюджвала ру капісныя ўлётк і з заклікам з магацца
су праць бальшавікоў. Сябр а гэтай ар ганізацыі Вячаслаў Сьцяпур а ўспамінае, што чэкісты
р аспр ацоўвалі вэрсію сувязі вучняў з Салаўём, якога ніяк не маглі схапіць. Але гэтая
пр апольская ар ганізацыя дзейнічала самасто йна.
На пачатку 1950-х гадоў Уладзімер а Салаўя ар ыштавал і. Бр ат Уладзімер а М іхаіл
Салавей прыпамінаў падчас нашай сустр эчы ў 1998 годзе, што пр аз нейкі час бацьку
выклікалі аж у Казань. Адту ль ён вярну ўся з др эннай навіной — Валодзю так катавалі ў
тур ме, што ён звар ’яцеў... Салаўя пр ывезьлі на лячэньне ў М агілёў, а адту ль пер авялі ў
вар ’ятню пад Ру жаны. Дыягназ не даваў надзеі на выздар аўленьне...
У сяр эдзіне 1950-х гг. сваякам дазволілі забр аць Уладзімер а дахаты. Пр аз годягонае
здароўе моцна пагор шылася. Салаўя завезьлі ў клініку пад Гор адню, дзе ён пр абыў сор ак
гадоў. У 1996 годзе яго пер авялі ў вар ’ятню пад Казлоўшчыну . Нават сваякоў не
папяр эдзілі пр а гэта. Неўзабаве В алодзя там загіну ў. Нібыта зімою ён вы йшаў за
тэр ытор ыю вар ’ятні, заблу каў у лесе і замёр з. Яго шукалі, але знайшлі толькі ў тр аўні, калі
сыйшоў сьнег... Таку ю вер сіюпр апанавал і санітар ы сваякам Салаўя. Тр уну не адкр ывалі.
Пр ывезьлі ў Жыр овічы (Слонімскі р аён), дзе жыла сястр а Ўладзімер а, і пахавал і.
Сяргей Ёр ш
Літар атур а: Ёр ш С. Ён любіў Беларусь // Газета Слонімская, 1998, № 31 (60), 30 ліпеня
— 5 жніўня; Ёрш С. Па сьлядох “Чайкі” // Наша ніва, 1998, № 18, 28 вер асьня;
Антысавецкі р у хі ў Белару сі: 1944—1956. Даведнік. Менск, 1999, б. 84.

РЭЦЭНЗІІ
“БЕЛАРУСКІ СЬЛЕД” У РАС ЕЙСКІХ КНІГАХ
Чу ев С. Спецслу жбы Тр етьего Рейха. — Санкт-Петер бур г.: Издательский Дом “Нева”,
2003, Кн.1 — 383 с., Кн.2 — 447 с.; Чуев С. Дивер сионные слу жбы тр етьего р ейха пр отив
СССР // Дивер санты тр етьего рейха. — М осква, Издательства “Эксмо”, “Яу за”, 2003. —
416 с.
У 2003 годзе ў Санкт-Пецярбур гу выйшаў з дру ку двухтомнік Сяргея
Чу ева“Спэцслу жбы Тр эцяга Райху ”. Выданьне пр ысьвечанае ня толькі ўласна нямецкім
спэцслу жбам (найпер ш Абвэру ), іх стр у ктуры, мэтадам дзейнасьці, асобным
падразьдзяленьням і дывэр сійны м школам, але й існаваўшым у іх складзе фар мацыям
р озных народаў СССР.
Даволі гру нтоўна ў кнізе адлюстр аваная дзейнасьць і спэцыяльных бел ар у скіх
вайсковых фар мацыяў у гады Дру гой су сьветнай вайны. Шкада толькі,што аўтар амаль ня
ўвёў ва ўжытак новы х фактаў і зьвестак — ён пер апісаў некатор ыя ведамыя яму белар у скія
пу блікацыі гэтай тэматыкі. Дарэчы, не заў сёды акуратна, таму зрабіў шэр аг памылак, але
пр а гэта пазьней.
С.Чу еў апісвае дзейнасьць Пер шага штур мовага зьвязу Ўладзімер а Качанаі спэцаддзелу
Юр кі Вежана, якія былі створ аныя на тэрытор ыі Польшчы з белару саў у 1941 г.,
напяр эдадні нападу Нямеччыны на СССР. Даволі падр абязна падаецца гістор ыя батальёну
“Дальвіц”, ар ганізаванаг а летам 1944 г. з ініцыятывы капітана Ўсевалада Родзькі, кір аўніка
Белар у скай Незалежніцкай Партыі. Аўтар спы няецца на р озных вэр сіях лёсу генэрала
М іхала Віту шкі пасьля дэсанту на Белар у сі. Але таксама не дадае нічога новага, толькі
пер аказвае белар ускія публікацыі апошняга дзесяцігодзьдзя. А можна было спадзявацца
ягоных цікавы х знаходак у маскоўскіх ар хівах.
Чу еў спыняецца на бел ар у скіх паліцыйны х і вайсковы х фар мацыях, якія дзейнічалі ня
толькі на тэр ыторыі БССР, але і на Бр аншчыне, Смал еншчыне. Ён згадвае пр а канфлікт
белар у саў Астр оўскага, Віту шкі і Касмовіча з р асейскай адміністр ацыяй Смаленску на
чале зь Меншагіным, якая су пр ацівілася белару сізацыі гор аду і ствар эньню белару скіх
паліцыйных частак. Дар эчы,у кнігах ёсьць шмат згадак пр а антысавецкую пар тызанку на
Бр аншчыне і дачыненьне да яе ствар эньня р асейскіх спэцыяльны х фар мацыяў, якія ваявалі
на нямецкім баку.
У дву хтомніку пр ыводзяцца біягр амы найбольш значны х, на думку аўтар а, асобаў, якія
мелі дачыненьне да спэцслу жбаў Нямеччыны. Патр апілі сюды і больш дзясятка бел ар у скіх
дзеячоў. Такіх, як М іхал В іту шка, М іхал Г анько, Іван Гел да, К астусь Езавітаў, Міхась Зу й,
Рыгор Зыбайла (ягонае імя аў тар пер аклаў на р асейску ю як “Игорь”), Дзімітр ы Касмовіч,
Усевалад Родзька ды інш. Аўтар зьмясьціў таксама біяграму ксяндза Вінцэнта
Гадлеўскага, які быў р асстр аляны нацыстамі, ды адзначыў ягоны ўдзел у Белар у скім
Су пр аціве.
У той жа час аў тар зр абіў шэр аг памылак, што сьведчыць пр а няўважлівае чытаньне
белар у скіх кр ыніцаў. Напр ыклад, “плян замаху на І. В.Сталіна” пазначае 1950 годам, а не
1948-ым. Чу еў піша пр а “малавядомую апэрацыю” батальёна “Дальвіц” па ратаваньню
“ар хіву белару скай эміграцыі ў Латвіі ў тр аўні 1945 г.”. Але якія апэр ацыі магл і пр аводзіць
белар у скія вайскоўцы ў Рызе ўжо пасьля капіту ляцыі Нямеччыны?! Насамрэч, падзея
адбылася ў кастрычніку 1944-га, калі дэсантнікамі Давідчыкам і Ру лінскім р атаваўся
пр ыватны ар хіў генэр ала Езавітава, а не эмігр ацы йны ар хіў.

Насту пны тэкст Чу ева, зьмешчаны ў збор ніку “Дывэр санты тр эцяга рэйху ”, пер аважна
паўтар ае згаданы дву хто мнік. У скар очанай інфар мацы і пр а батальён “Дальвіц” відавочнае
імкненьне аў тар а дадаць новыя зьвесткі пр а гэту ю фар мацыю, падр ыхтоўку яе байцоў і
дэсанты на Б елар усь.
Такая значная пр ысу тнасьць “белару скага сьледу” у кнігах С. Чу ева можа зьдзівіць ня
толькі р асейскага, ал е і белар ускага чытача. Вельмі р эдка ў Белар у сі можна су стрэць
выданьне, дзе б была сыстэматызаваная інфар мацыя пр а ўдзел белару саў у збр ойнай
бар ацьбе су пр аць Савецкага Саюзу. Аказваецца, акр амя паліцы йных і вайсковых
фармацыяў, існавалі яшчэ і спэцыяльныя, дэсантныя аддзелы, якія пр аводзілі апэр ацыі і
р эйды, ар ганізоўваліпаўстанскі ру х. Але іх дзейнасьць, як бачым, паку ль больш цікавіць не
белар у скіх, а замежны х гістор ыкаў.
Адам Кру к

ЗГАДКІ
СЛУЖЫЎ БЕЛАРУСКАЙ СПРАВ Е
Браніслаў ДАНІЛОВІЧ (20.XI.1908 — 29.IX.2003)
Адыйшоў у вечнасьць белару скі жаўнер , гр амадзкі й ку льтурны дзеяч на эмігр ацыі
Бр аніслаў Даніловіч. Нарадзіўся ён у Ашмяншчыне, адку ль паходзілі, між іншы м, такія
ведамыя бел ар у скія дзеячы як Станкевічы, каталіцкі сьвятар Фр анцішак Чар няўскі, Юльян
Саковіч ды іншыя. У 30-ыя гады ву чыўся ў Бар у наўскай настаўніцкай сэмінарыі,
створ анай польскімі ўладамі на месцы зачыненай белар у скай. З асьветы быў настаўнікам.
З малады х г адоў бр аў актыўны у дзел у белару скім незалежніцкім р у ху . У міжваенны
пэр ыяд належаў да Гр амады. У су вязі зь цяжкім эканамічным становішчам у санацыйнай
Польшчы выехаў шу каць пр ацы ў Латвію. Шмат хто зь ягоных бел ар у скіх
р авесьнікаўпотым у жо не вяр таліся на бацькаўшчыну: ехал і далей — у Заходнюю Эўр опу .
У Латвіі Бр аніслаў Даніловіч паз наёміўся зь ведамым прыхільнікам бел ар у скай справы
бар онам Энгельгар дам. Зь ім да пачатку нямецка-савецкай вайны выехаў у Нямеччыну .
Быў пер акладчыкам у той экіпе белару скіх дзеячаў, якія пр ацавалі зь нямецкімі ўладамі
пр ы вызваленьні польскіх жаўнер аў-белар у саў зь лягер оў для ваеннапало нны х.
У 1941-м годзе зь ініцыятывы бел ару скіх пал ітычны х дзеячаў у Нямеччыне
быўствор аны пр ы вэр махце белар у скі вайсковы аддзел. Камандзірам аддзелу пр ызначылі
маладог а афіцэр а Ўсевалада Родзьку . Гэтая белар у ская вайсковая адзінка якр аз і ёсьць той
славу ты Пер шы Беларускі Штур мовы Зьвяз, зьякім белар у скія назалежніцкія дзеячы
зьвязвалі вялікія надзеі. Ду малі,што стане ён пачаткам да ствар эньня ўласнага бел ар у скага
войска. Зрэштыне без падставаў. Гэткім чынам у Першу ю су сьветну ю вайну пр ы
аўстр ыяцкім войску ар ганізоўваў свае польскія вайсковыя аддзелы Ю. Пілсу дзкі. На
пачатку вайсковых дз еяньняў яны пер айшлі р асейска-аў стр ыяцку ю мяжу і пачалі
змаганьне за незалежнасьць сваёй бацькаўшчыны, даючы пачатак ствар эньню р эгу ляр нага
польскага войска.
Бр аніслаў Даніловіч быў адным з найбольш актыўны х у Пер шым Белару скім
Штур мовым Зьвязе. Дарэчы, гэта яму належыць аўтар ства папуляр най у гады Другой
су сьветнай вайны песьні “Гэта йдзе Пер шы Зьвяз наш штур мовы Белару сь, родны кр ай
бар аніць...”. Яна ўвайшла ў з алаты фонд белару скай жаўнерскай песьні на эмігр ацы і.
У пачатку нямецка-савецкай вайны белар у скі вайсковы аддзел быў скар ыстаны
вэр махтам у якасьці дэсанту . Пасьля заняцьця нямецкім войскам Бел ар у сі жаўнер ы
Першага Белару скага Штур мовага Зьвязу яшчэ да пр ыходу Радаслава Астр оўскага
ствар алі пер шу ю цывільну ю адміністр ацыю. Вось-жа Бр аніслаў Даніловіч быў
пр ызначаны ў цывільныя ўлады на Смаленшчыне. Пр ацаваў ён там да 1943-га году і
пазьней быў эвакуяваны ў Нямеччыну. Напрыканцы 1940-х г адоў з тысячамі ў цекачоўбелар у саў выехаў настал а ў Злу чаныя Штаты Амэр ыкі.
На эміграцыі Бр аніслаў Даніловіч быў заў сёды актыў ны ў белар у скім ру ху .Ен бр аў
у дзел у аднаўленьні Рады БНР. Актыўна дзеіў пр ы ар ганізацы і Белар у ска-Амэрыканскага
Задзіночаньня і ў Задзіночаньні бел ар уска-амэр ыканскіх вэтэр анаў. Быў сябр ам Галоў най
Управы БАЗА і спр ычыніўся да ар ганізацыі яго аддзелу ў Нью Джэр зы. Як шчыры белару с
і патр ыёт Бр аніслаў з асаблівай любоўю і пашанаю адносіўся да нашай роднай мовы. Быў
сябрам р эдкалегіі газэты “Белару с” і адны м зь яе нязьменных фу ндатар аў.
Па вер авызнаньні р ыма-катал ік, ён ад пачатку эмігр ацыі й да апошніх дзёнсвайго
жыцьця нал ежаў да вернікаў Белар ускай Аўтакефальнай Пр аваслаўнай Царквы. Быў

зьвязаны з пар афіяй Жыр овіцкай Божай М аці ў Гайленд Пар ку.Пр аз у сё сваё жыцьцё
слу жыў белару скай спр аве. Пахаваны на бел ару скіх могілках у Іст Бр ансўіку .
Антон Шу келойць
***
На 95-м годзе жы цьця, пасьля шасьцёхгадоў нямогласьці, адыйшоў у вечнасьць у г.
Нью-Бр ансўіку , штат Нью-Джэрзі, сьв. пам. Бр аніслаў Даніловіч. Абр ад пахаваньня
выканаў а. Вячаслаў, настаяцель цар квы Жыр овіцкай М аці Божай (БАПЦ) у ГайлендПарку . Нябожчык пахаваны на белар у скім могільніку ў Іст-Бр ансўіку .
У р азьвітальным слове над магілай памер лага сп. Антон Шу келайць, Стар шыня БАЗА,
адзначыў Даніловічава даўгаг адовае і самаахвяр нае слу жэньне белар у скай нацыянальнай
спр аве. У часе Дру гой су сьветнай вайны нябожчык быў белар у скім жаўнер ам, а таксама
аўтар ам (словаў і му зыкі) папу ляр най ваяцкай песьні, яку ю найбольш памятаюць па
зваротцы:
Гэта йдзе Пер шы зьвяз наш штурмовы,
Белар у сь, р одны кр ай бар аніць.
Хоча скіну ць чу жыя аковы
Ў р одным кр аі, каб вольнаму жыць.
Жыўшы ў Амэр ыцы, нябожчык браў актыўны ўдзел у гр амадзкім жы цьці, пр ацягам
дзесяцігодзьдзяў уваходзіў ваўпр авы нью джэр зыйскага аддзелу Белар у ска-Амэрыканскага
Задзіночаньня, а таксама вэтэр анскай ар ганізацы і.
Сьв. пам. Бр аніслаў Даніловіч, чалавек каталіцкага вер авызнаньня, быў сталым
наведнікам пр аваслаў най цар квы ў Гайленд-Пар ку. Як і іншыя навакольныя беларусыкаталікі, што моляцца ў гэтай цар кве, ён высока цаніў бел ар у скасьць Багаслу жбаў. Ад імя
ўсіх іх сп. Шу келайць падзякаваў Белару скайАўтакефальнай Пр аваслаўнай Цар кве ў асобе
а. Вячаслава за духову ю апеку над імі.
Пасьля кар откай надмаг ільнай малітвы й жалобнаг а гімну “Сьпі пад кур ганам гер оляў”
сп. Янка Азар ка, стар шыня мясцовага сэктар у Рады БНР, пер адаў жонцы нябожчыка адзін
з дву х бел-чыр вона-белых сьцягоў, якімі была накрытая дамавіна. Др у гі сьцяг, як сказаў
сп. Шу келайць, бу дзе пер асланы на Бацькаўшчыну , дзе далей тр ывае змаганьне за
вольну ю Белару сь.
Янка Запр у днік
Беларус (Нью-Ёрк), 2003, № 489, кастрычнік.
СЬВ. ПАМ. Л ЕАНІД КОНЮХ
У пачатку восені 2003 году ня стала вэтэр ана нацыянальнага р у ху Леаніда Ко ню ха.
Л. Конюх у 1943-44 гг. быў сябр ам СБМ , за што яго прысу дзіла савецкая ўлада да 10
гадоў зьняволеньня. Пасьля вяртаньня на Бацькаўшчыну жыў у мястэчку Тур эц (Кар эліцкі
р аён). Лявон Конюх — малодшы бр ат Пятра Конюха, знакамітага сьпевака (памёр на
эмігр ацыі), а таксама Васіля Коню ха, у дзельніка белар ускага вайсковага р уху ў часы
Другой су сьветнай вайны (цяпер жыве ў Расеі). Л.Конюх быў пахаваны на мог ілках у
тур цы. Вэтэр ан пакіну ў пасьля сябе сы наі дачку, сьведамых белар ускіх патр ыётаў.
Сьветлая памяць!

СЬВ. ПАМ. АЛ ЕСЬ УСЮКЕВІЧ
У Казахстане памёр Алесь Усюкевіч, удзельнік падпольнага “Саюзу Вызваленьня
Белар у сі” 1946-47 гг.
Алесь Усюкевіч нар адзіўся ў в. Хадасы Любчанскае г міны Навагр адзкага павету ў 1925
г. на Гр амніцы. У ся м’і было тры бр аты, зь якіх два, Алесь і старэйшы — Аўген, падчас
нямецкай аку пацыі далу чыліся да белар у скага нацыянальнага р у ху . Пр ы польскай у ладзе
Алесь ву чыўся ў школе ў Любчы. У 1939 г. ён пасту піў у Лідзкую тэхнічну ю школу , але
ву чыцца не давялося — пачалася Др у гая су сьветная вайна. Пр ы “пер шых саветах” Алесь
пр ацягваў ву чобу ў любчанскай школе, а пры немцах скончыў 6-месячныя настаў ніцкія
кур сы ў Навагр адку . Працаваў настаўнікам пачатковых клясаў у в. Ляхавічы ў былым
Любчанскім р аёне. Летам 1944-га хацеў адступаць на Захад, ал е яму забар аніў гэта р абіць
старэйшы бр ат. Алеся мабілізавалі ў Чыр вону ю Ар мію. Ваяваў на фронце, быў лёгка
канту жаны, меў у знагар оды: мэдал і “За адвагу ”, “За баявыя заслугі”, “За ўзяцьце
Кэнігзбэр гу” ды інш. Дэмабілізаваў ся Ўсюкевіч ур анзе сяр жанта.
У Навагр адак Алесь вяр ну ўся ў 1945 годзе. Бр ат Аўген, л ейтэнант дывізіі “Белар усь”,
у жо знаходзіўся ў савецкім канцлягер ы — яго і іншых белар ускіхвайскоўцаў выдалі
бальшавікам амэрыканцы. Алесь Усюкевіч вучыўся ў вячэрняй школе р абочай моладзі. У
канцы 1946 г. з сябр амі ствар ыў падпольны “Саюз Вызваленьня Белар у сі”, быў сакр атаром
ар ганізацыі (псеўда “Аршын”). Ар ыштаваны 30 тр аўня 1947 г. Паводле р асповядаў яго
бр ата Аўгена, аднойчы, калі Алеся прывялі на допыт да Цанавы, ён схапіў табур этку і
кінуўся на міністр а дзяр жбясьпекі. Але быў схопл ены ахоўнікамі і моцна зьбіты.
Усюкевічу, як і іншым былы м фр антавікам-у дзельнікам СВБ, далі па 10 гадоў
канцлягер аў, іншым падпольшчыкам— па 25 гадоў.
Зьняволеньне Алесь Усюкевіч адбываў у Казахстане, дзе і застаў ся жыць па
вызваленьні, ажаніўся. Памёр белару скі падпольшчык і вайсковец 10 сту дзеня 2004 г. у
Паўладар ы.
Сьветая памяць!

ПОШТ А
КНІГА ПРА Б АНДЭРУ ВЫЙШЛ А Ў БЕЛ АРУС І
Гэту ю таўшчэзну ю кнігу выдала не нейкае пр ыватнае выдавецтва, а дзяр жаўнае —
Бар анавіцкая ўзбуйненая др у карня. Праўда, адбылася гэтая падзея ў 1992 годзе.
Выдаць
25-тысячным
накладам
кнігу-збор нік
матэр ыялаў
Данілы
Чайкоўскага“М осковькі вбивці Бандери пер ед су дом” (у пер шыню яна пабачыла сьвет у
1965г. у Мюнхэне) бел ар у сам замовіла выдавецтва “Бескид” з Др агобыча. Кніга была
аддрукавана ўвосень 1992-га, якр аз на ўгодкі ствар эньня на Палесьсі Ўкр аінскай
Паўстанчай Ар міі. Таму й на вокладцы было пазначана: “50-р іччю УПАприсвячюеться”.
Напэўна, дасюль гэта адз іны выпадак у Белар у сі, калі дзяр жаўнае выдавецтва
выпу сьціла кнігу пр а кір аўніка Ар ганізацыі ўкр аінск іх нацыяналістаў Сьцяпана Бандэр у.
А.К., Бар анавічы.
БЕЛ АРУСКІЯ ДЭЛ ЕГАТЫ
Укр аінская газэта “Шлях пер емоги” у № 47 ад 13-19 лістапада 2003 г. надр у кавала
ар тыку л пра 1-ю Канфэрэнцыю паняволены х нар одаў 1943 г., у якім згадваецца і ўдзел у
ёй белар у саў. Хацелася сказаць колькі слоў пра гэтых дву х белар у скіх дэлегатаў.
У сакр атар ыят Канфэр энцыі, якая кансьпір ацыйна пр аходзіла на В алыні і ахоўвалася
аддзеламі УПА, увайшоў белару с-вайсковец “Дру жны”, яго подпісстаяў пад адозвай яе
ўдзельнікаў. Доўгі час гэты псеўданім няўдавалася р асшыфр аваць, аж паку ль не былі
адшу каныя ўспаміны генэр ала Дзімітрыя Касмовіча (1909—1991), шматгадовага кір аўніка
Белар у скага Вызвольнага Фр онту . Аказалася, што менавіта К асмовіч ад імя падпольнай
Белар у скай Незалежніцкай Пар тыі выслаў дэлег ацыю на Ровеншчыну . У яе склад у вайшлі
сябры БНПкапітан В. Ермаковіч (“Др ужны”) і стар шы лейтэнант Г. М аліноўскі. Лёс гэты х
белар у скіх вайскоўцаў-нацыяналістаў невядомы. Але яны магл і прымаць у дзел у
пасьляваенны м бел ар у скім антысавецкім пар тызанскім р у ху.
Пятро Казак, г. М енск
АПО ШНЯЯ ВЕСТКА АД ЖАМОЙЦІНА
[...] Пер ад пр аваслаўным Вялікаднем 26.04.03 атр ымаў я ад Янкі [Ж амойціна] паштоўку ,
яку ю ён пісаў 17.04.03.
Вось яе зьмест:
“Дар агі Касту сь!
Віншу ю Цябе з сям’ёю з надыходзячым сьвятам Пасхі — клічам Хр ыстос Уваскр ос!
Жадаю памы снасьці, а пер ш за ў сё до бр ага здар оўя. Дзяку ю Табе за цяр плівую помач у
кантактах з Цінай [Клыкоўскай]. Му сім давесьці кніжку да бязпорнай якасьці [Маецца на
ўвазе кніга Клыкоўскай пр а СБМ — Рэд.]. Калі бу дзеш у кантакце з Цінай, перакажы ёй
пр ывітаньні і шчыр ыя словы пашаны.[...]
17.04.03
Абдымаю Цябе шчыр ы твой
Янка Жамо йцін”.
27.04.03. а 5.30 я пазваніў у Вар шаву , каб павіншаваць Янку з Вялікаднем, каб сказаць
Яму Хр ыстос Уваскр ос!
Тру бку падняла Галіна і сказала: “Janki niema”. Янка памёр 25.04.03, а яго паштоўку я
атр ымаў 26.04.03, калі Яго ўжо не было ў жывых.

Сьмер ць Янкі шакір авала мяне і дала штуршок закончыць свае ўспаміны. М не ўжо 77 і
кожну ю хвіліну можа здар ыцца тако е, як з Янкам.
З у шанаваньнем Кастусь [Рамановіч]
Жыве Белару сь!
Пінск, 20 ліпеня 2003 г.
УСПАМІН ПРА АРХІЎ ЕЗАВ ІТАВА
Сёлета ў ЗША памёр белару скі палітычны і вайсковы дзяяч, скар бнік Рады БНР Віталь
Кажан (1916 — 2004). Зьмяшчаем у гэты м нумар ы ягоны апошні ліст, атр ыманы намі, у
якім ён згадвае падзеі 1944—1945 году , зьвязаныя зь лёсам БЦР і ар хіву генэр ал-маёр а
К.Езавітава.
“Паважаны Спадар Сяр гей Ёрш!
У нашай газэце “Белару с” № 480 за сту дзень 2003 г. зьмешчаны Ваш ар тыкул “Пр а лёс
ар хіву генэр ала Езавітава”. У гэты м артыку ле і маё пр озьвішча ўспамінаецца. Так як мы
тр охі знаёмыя, бо ў гадох 1996—1998 мел і пісьмову ю сувязь, я р ашыў напісаць аб ты х
часох.
Асабіста ў Белар у скай Цэнтральнай Радзе я не працаваў. Пакіну ўшы Бацькаўшчыну па
ведамай прычыне, у Нямеччыне, каля гор аду Лінцу я меў добрую пр ацу . Аж паку ль не
паклікаў ў Бэр лін генэр ал Фр анцішак Ку шаль. У Бэрліне ў той час у жо знаходзіл ася і таксяк пр ацавала БЦР. Генэрал Ку шаль у зяў мяне на свайго ад’ютанта.
Як ведама, вайсковы аддзел пр ы БЦР узначальваў генэрал Езавітаў, а генэр ал Ку шаль
ар ганізаваў кур сы афіцэрскія і падафіцэр скія ў Бэр ліне. З гэтымі кур самі было падо бна як і
з Самааховай на Бацькаўшчыне ў 1942 годзе. Немцыдалі дазвол на Самаахову . Было
зр облена некалькі кур саў перашкаленьня афіцэраў і падафіцэр аў, і на гэты м у сё
скончылася, бо немцы апр оч дазволу больш нічога не далі. Падобна [было] і з гэтымі
кур самі ў Бэр ліне. Генэр ал Кушаль стар аўся, як мог, штосьці зр абіць. Рабіў даклады,
выкладаў тэор ыю вайсковасьці, а немцы нічога і не далі, апроч някепскаг а закватар аваньня
ды звыклых ску пенькіх хар човых кар так. Нашы кандыдаты му сілі саміклапаціцца аб ежы,
бегаючы ад аднаго да др угога р эстар ана.
У вайсковым аддзеле быў адзін, здаецца, малаведамы кур ’ёз. Нашы два генэр алы
(пр ынамсі гэта было ў Бэр ліне) самі сабо й не р азмаўлялі, асабіста не кантактаваліся, а
толькі палагоджвалі свае спр авы пр аз ад’ютантаў, а канцыляр ыі іх былі пр аз ву зенькі
калідор чык.1
У пачатку лютага 1945 па загаду немцаў школа, к алі яе так можна называць,ліквіду ецца
і яе кандыдаты на чале з генэралам Ку шалем еду ць на Паўдзень Нямеччыны ў бр ыгаду
Зыглінга. Генэр ал Ку шаль пак ідае капітана Васіленюі мяне пр ы БЦР, нібы ў Вайсковым
Аддзеле.
Усходні фр онт ху тка паўзе на Захад. Па загаду нямецкіх у ладаў дня 8-га лютага 1945 г.
у ся БЦР пакідае Бэр лін. Дня 11-га лютага цягнік затр ымоўваецца ў Гэкстэр (Вэстфалія).
БЦР р азьмяшчаецца ў школьным бу дынку. Цесната і аб нейк айпр ацы цяжка і гавар ыць.
Вельмі кепск а з хар чаваньнем, бо на пр аду ктовыя кар ткі ў Бэр лінскіх р эстар ацыях мо жна
было шмат лепш пр ажыць, чымсьці ту т, у маленькім гар адку з пару маленькімі
р эстар анамі. Пр ы БЦР заўсёды былі два немцы М іністэр ства Ўсходніх С пр аў: Гэр М энкэ і

Гэр Шнайдэр . Прэзыдэнт Астроўскі меў добр ую кватэру ў пр ыватным до ме, так як і
немцы.
Па загаду Пр эзыдэнта Астр оўскага я му сіў ехаць у Бэр лін. Ву сна ён даў мнетакія-сякія
інстру кцыі і пакунак папер аў-даку мантаў, к аб у сё гэта перадаць генэр алу Езавітаву . Дня
15 сакавіка 1945 я выехаў у Бэр лін. Даехаў без пер ашкод. Адр ас, які я атр ымаў ад
Пр эзыдэнта, дзе павінна был а быць канцылярыя генэр ала, больш не існаваў — там толькі
былі гр узы. У гатэлі на Цір гар дэн,дзе нар мальна затр ымоўваліся белар у сы, я спаткаў
старога свайго сябр у зпольскай ар міі М іколу Кар анеўскага, які ведаў “новы” адр ас
генэр ала.
Дабр аўся да генэр ала без перашкод. Яго канцыляр ыя была на палову пад голым небам,
бу дынак пашкоджаны бо мбамі. З генэр алам я гу тар ыў пару р азоў. Уражаньне ў мяне
атр ымалася кепскае — штосьці не ў пар адку. Генэрал паўтар аў мне некалькі р азоў: “гэта
нічога, што савецк ія гарматы ўжо тут чу ваць,але канчаткова Гітл ер выйгр ае вайну...”,
“толькі неразу мны можа ду маць, што Гітлер пр айгр ае...”. Дня 21 сакавіка [1945 г.], зь
вялікімі цяжкасьцямі, [я] дабр аўся да Гэкстэр а.
Усяго ў Гэкстэры было панад 40 асоб, належачы х да БЦР. Некатор ыя былі з сем’ямі. Як
ведама, 6-га чэр веня 1944 ар міі ЗША і Англіі высадзіл іся ў Фр анцыі. Работнікі БЦР
ціхонька былі задаволеныя гэтым фактам — пр ыду ць амэр ыканцы. Але зусім нечакана для
ўсіх БЦР-аўцаў, немцы з Остміністэр ства, якія былі з намі, 1-га кр асавіка 1945 г. даюць
нам загад, каб як найху тчэй спакавацца ды ехаць на чыгу начну ю станцыю. Ніякіх
паясьненьняў ці тлу мачэньняў [ня было], а толькі “шнэль... шнэль...”. Пр эзыдэнт
Астроўскі таксама не паінф ар маваны, ку ды едзем і чаму . Едзем на ў сход. Усе ў тр ывозе.
Пр эзыдэнт неафіцыйна, паціхоньку радзіць: “калі хто з вас мае знаёмых па дар озе, то
кідайце цягнік і на сваю руку ...”.
Ніжэй падаю сьпіс асоб, якія былі ў гэтым тр анспар це. Ду маю, што сьпіс пр авільны.
Некатор ых імён я ня ведаў, бо за кар откі час я быў пры БЦР:
Астр оўскі Радаслаў
Сокалаў Анатоль
Галяк Леанід з жо нкай
Васіленя Аляксей з жонкай
Коўш Сьвятаслаў з жонкай
Люткевіч Жэнька
Евец з жонкай
Сьвір ыд (адвакат)
Палу йчык Лена
Нар онскі
Дэмідовіч-Дэмідэцк і Адам
Радзевіч (пр авасл. сьвятар )
Бу дзька Эду ар д з сям’ёй
Міляшкевіч
Скр ыньнік з жонкай
Васільева
Саўка
Дзямідаў М ікалай з жонкай
Кажан Віталь з жонкай
Не паехал і, засталіся ў Гэкстар ы:
др . М інкевіч з жонкай (дачка Пр эзыдэнта Астр оўскага з сваім мужам)

Ор са Пётр а з жонкай
Кар аку лька.
Спр ава ар хіву генэр ала Езавітава.Асабіста я не зьбір аюся штосьці канкр этнага ў гэтай
спр аве гавар ыць, дыя су мняваюся, што нехта ёсьць яшчэ ўжывы х, хто штосьці канкр этнага
мог бысказаць. Я ня ду маю, што ар хіў быў узяты на чыгуначны тр анспар т. Як з Бэр ліну
ехалі ў Гэкстэр , то ехалі добрым пасажыр скім вагонам, а з Гэкстэр а на ўсход ехалі ў
вялікім тавар ным вагоне. Тр эба ду маць, што ар хіў застаўся ў Гэкстэры, магчыма, пад
апекай зяця і дачкі Астроўскага, а яны нал ежна ім не заапекаваліся і гэты ар хіў загіну ў,
магчы ма, выкіну лі дзесьці р аботнікі той школы.
З паданых вышэй асоб, якія былі ў “знамянітым” тр анспар це на Ўсхо д, па-мо йму ,
сёньня ўжывых застаўся толькі я (у тым тр анспар це сяр од му жчын я быў наймаладзейшы
— сёньня маю 86 год) ды жонка пакойнага Леаніда Галяка Раіса. [...] Тр анспар т з БЦРаўцамі даехаў на поўнач Нямеччыны, дзе ўжо недалёка былі бальшавікі. Я асабіста з
жонкай пакіну ў гэты транспар т “на Ўсход” у Саксо ніі, як ту ды даехалі, і [падаўся] да
свайго сябры Ўладзімер а Бор тніка, які “пр ацаваў” у баўэр а недалёка ад станцы і. Тр анспар т
з Саксоніі паехаў больш на поўнач.
Я маю некалькі бачын з кнігі: А.К.Соловьев — “Белору сская Центр альная Рада:
создание, деятельность, кр ах” (М енск, Навука і тэхніка, 1995). На бачынах 137—143
гавор ыцца аб пр ацы савецкаг а агента, які быў у Бэр ліне і які пер адаў Езавітава ў КДБ
(насамр эч, у “Сьмер ш” — СЁ). Гэта “отчет о пр оведенной р аботесоветского разведчика
“М АРСА” во вр емя пр ебывания в тылу ...” [...] Паміж іншым гэты р азьведчык “Мар с” мне
асабіста добр а ведамы. Гэта “латыскі” белару с. У Нямеччыне пасьля вайны ён жыў у
Фюрце каля Нюрнбэр гу на прыватнай кватэр ы. Не пр ацаваў, а добра жыў і кругом
р аз’яжджаў. Нібы быў жанаты зь немкай. Паміж іншы м у гэны м Фюр це, дзе ён жыў, было
шмат заядлы х каму ністаў-немцаў. Гэта быў басты ён каму ністаў. У Нямеччы не ён жыў пад
пр озьвішчам Бр анісл аў Юр эвіч. У канцы канцоў нямецка-амэр ыканская тайная паліцыя
яго пр ыкмеціла. Быў заг ад ар ыштаваць яго, але... хітры “М ар с” пр адбачыў гэта і змыў ся ва
Ўсходнюю Нямеччыну , магчыма, пад апеку Пу ціна, які ў той час як кадэбіст там пр ацаваў.
На сёньня няхай бу дзе досыць.
З глыбокай пашанай ды з найл епшымі пажаданьнямі для Вас у гэтым 2003 г.!
Віталь Кажан
6 сту дзеня 2003 г.”
1 М аецца на ўвазе канфлікт паміж Ф.Ку шалем і К.Езвітавы м. Пр а яго згадвае ў сваіх
у спамінах эмігр ант Лявон Галяк: “М аім непаср эдным начальнікам быў кір аўнік
Вайсковага аддзелу БЦР Канстанты н Езавітаў — вельмі ініцыятыўны й працавіты чалавек,
але які быў зму шаны прысьвячаць вельмі многа часу на “вайну ” з галоўнакаманду ючым
Белар у скай Кр аёвай Абар оны Фр аньцішкам Ку шалям, які чу ўся вельмі пакр ыўджаным,
што ягоным начальнікам быў К.Езавітаў, які хоць і меў тыту л генэрала, наданы яму
гістар ычным Ур адам Белар у скай Народнай Рэспу блікі, але па сутнасьці вайскоўцам ня
быў.
Фр аньцішак Кушаль увесь свой падпольскі час правёў у чыне капітана, як выхаваўца ў
польскіх кадэцкіх кар пу сох, але, нягледзячы на гэта, лічыў сябе вайсковым спэцыялістам,
быў хвар абліва зайздросны за свой вайсковы тыту л падпалкоўніка, наданы яму
Астроўскім, і вельмі неахвотна падпар адкаваўся ген. Езавітаву ды дзе толькі мог р абіў яму
пер ашкоды” (Галяк Л. Успаміны. К н. II. ЗША, 1983, б. 15).

У ар хіўных даку мэнтах Галоўнага кір аўніцтва вайсковых спр аў БЦР захоўваецца ліст
К.Езавітава да Ф.Ку шаля ад 5 сту дзеня 1945 г. У ім ён пр осіць “каманду ючага БКА”
паведаміць пр ычыну адсу тнасьці ў атр ыманы х сьпісах кур сантаў Афіцэр скіх кур саў іх
асьветнай падр ыхтоўкі. На дакумэнце — р эзалюцыя Ку шаля:
“Кір . Вайск. спраў
Я Вам не падпарадкаваны і не абавязаны даваць спр аваздачу.
6.I.45 г. Ку шэль”. (НАРБ, ф.383, в.1, спр .2, арк. 80)

ЗАГАДКІ ГІСТОРЫІ
КЛЮЧ АД КАРАЛЕЎСКАЙ Т РУНЫ
Пр а Воўчынскі касьцёл, што ў Камянецкім р аёне на Бер асьцейшчыне, за апошняе
дзесяцігодзьдзе напісана шмат. І зу сім ня хр ам цікавіць жур налістаў ды тур ыстаў, а
найпер ш — месца пахаваньня апошняга кар аля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста
Панятоўскага.
Кар оль, які застаўся без дзяржавы і ўлады, памёр у Пецяр бур зе ў 1798 г., там жа ён быў
пахаваны — у касьцёл е сьв. Кацяр ыны. У 1938 г. пр а Панятоўск ага нечакана ўзгадала
савецкая ўлада. Стал іну якр аз тр эба было палепшыць стасу нкі з Польшчай, у сувязі з
гэтым было пр ынятае рашэньне пр а вяр таньне палякаміх кар аля. 9 ліпеня 1938 г. у
Стоўбцы пр ыбыў з савецк ага боку вагон з к ар алеўскай тр у ной. Пр аз Бер асьце тру ну
Панятоўскага польскія ўлады пер апр авілі ў Воўчын, у мясцовы касьцёл. Рабілася гэта
тайна, бо да асобы апошнягакар аля Рэчы Паспалітай у гр амадзтве Польшчы былі
нэгатыў ныя адносіны. За савецк ім часам пахаваньне Панятоўскага было р азр абаванае, а
ягоныя парэшткі зьніклі.
Пр а гэтую гістор ыю напісана нямала, аднак дагэту ль застаецца мал авядомым фактам
дачыненьне да пер апахаваньня польскага караля белар у скага гр эка-каталіцкага сьвятар а
(бу ду чага экзар ха БГКЦ) Антона Неманцэвіча. Падчас р асейскіх р эвалюцый і у пер шыя
гады пасьля іх ён, тады р ыма-каталіцкі сьвятар , служыў якр аз у піцер скім касьцёле сьв.
Кацяр ыны. Але дадзім слова само му а.Неманцэвічу , зацемка якога была зьмешчана ў
вар шаўскім белар ускім уніяцкім часопісе “Zlucennie” (“Злу чэньне”) у вер асьні 1938 году:
“Апошні Кар оль Польскі Станіслаў Аўгуст нядаўна быў перавезены з Ленінгр аду з
касьцёла сьв. Кацяр ыны да Польшчы да касьцёла ў Волчыні, дзе р адзіўся Кар оль. Цікава
адзначыць, што мэталёвая тр у на, у якой спачываў апошніпольскі Кар оль была замк неная
на ключ. Ключ гэты пераховываў у сябе а.Антоні Неманцэвіч, рэдактар “Злу чэньня”. У
1923 годзе пер адаў гэты ключ Польскаму Ўраду пр аз віцэ-консу ла ў М аскве
П.Манькоўскага. Гэта дзіўна, што ключад тр уны апошняга кар аля польскага знаходзіўся ў
сьвяшчэньніка белар у са, які цяпер належыць да езу ітаў і пр ацу е ў усходнім абр адзе”.
P.S. Летам 2004 г. у Гор адні выйшл а кніга Аляксандр а Мілінкевіча "Воўчынская
гістор ыя", якая ўражвае шматлікімі ілюстр ацыямі і багатай фак турай.
Падрыхтаваў Сяр гей Ду даліч
ШТО РАБІЎ АТАМАН ДЗЯРГАЧ НА ЎКРАІНЕ?
Дагэту ль застаецца нявысьветленым л ёс стар шыні Белар ускай сялянскай партыі
“Зялёны Дуб” атамана Вячаслава Адамовіча (Дзер гача). Пасьля спыненьня ў сяр эдзіне 20-х
гг. актыўнай барацьбы су пр аць бальшавікоў у БССР, яку ю “Зялёны Ду б” пр аводзіў
закупаванай палякамі тэр ыторыі заходняй Белару сі, ат. Дзяргач пер аехаў у Данцыг
(Гданьск). Паводле дасьледчыцы Ніны Сту жынскай, апо шняя згадка пр а яго адносіцца да
1939 году . А за год да гэтага імя атамана было скар ыстана ў чакістоўскай пр авакацыі... на
Ўкраіне.
Віленск ая газэта “Белару скі фр онт”, якую р эдагаваў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, 5
кр асавіка 1938 г. зьмясьціла невялікую зацемку “Отаман Дергач”. “Укр аінская прэса
пр ынясла вестку , што на Сав[ецкай] Укр аіне пашыр аюцца ляту чкі і адозвы ад імя
“Зялёнага Ду бу ” з подпісам “Отаман Дер гач”,— пісаў “Белар у скі фр онт”. — У гэтых

адозвах востр а высту паецца пр оціў сав[ецкай] улады, называючы яе ўладай катаў,
міжнар одных бандытаў і г. д.
“Нова Зор я” дапу скае ду мку, што гэтыя адозвы выдаюць самі чэк істы з пр авакацы йнымі
мэтамі, каб мець пр ычыну да новы х крывавых зьдзекаў над у кр аінскім насельніцтвам. Усё
магчы ма. Нам ня вер ыцца, к аб то й Дзяр гач, які ў сваім часе р азам з Балаховічам
“пр ацаваў” на Палесьсі і з Аляксюком ад імя“Зялёнага Ду бу ” пр аводзіў выбар ы (якія
белар у сы байкатавалі) ў сойм Сяр эдняй Літвы, сядзеў дагэтуль у Гданьску, а цяпер у сплыў
аж на Ўкр аіне ў р олі ўкр аінскага атамана! І каму ён патр эбен?”
Пу блікацыя І. Ш.

ДАЙДЖЭСТ
СЬЦЕРАЖЭМ НАЦЫЮ!
Рэзо Чхаідзэ, рэжысэр і кір аўнік студыі “Гру зія-фільм”, 75 гадоў:
— Аднойчы яшчэ калі быў маладым, ляцеў я з Масквы ў Тбілісі. Побач са
мнойапы нуўся пажылы чалавек. Ён распавёў мне пр а тое, якім быў су пр аціў у Гру зіі
су праць каму ністычнай пар тыі ў 1924-1925 гадах. Ён былы актывіст фізку льтурнага руху ,
ствар альнік ар ганізацыі, якая называлася “Ястр аб”. Афіцыйна яна лічыл ася фізкультур най,
але насамр эч рыхтавала нар од для фізычнага ідухоўнага паўстаньня су праць
камуністычнай у лады. І калі сябр ы арганізацыі су стр акаліся, пыталіся адзін аднаго: “Ты
сьцер ажэш нацыю?” І адказвалі: “Заўсёды”.
Свае лекцыі пачынаю з р ыту алу : запальваем сьвечы, а ў канцы разьвітваемся, як
“ястр абы”. Ня можа быць, каб гэта не знайшло водгу ку . Я набр аў новы кур с у інстыту т
актор аў і рэжысэраў. Але ўсю восень не займаў ся зь імі: быў назды мках свайго новага
фільма. З кур сам пр ацавалі іншыя пэдагог і. І аднойчы, калі пр ыйшоў на лекцыю, я быў
зьдзіўлены, калі на р азьвітаньне яны закр ычалі: “Сьцер ажэм нацыю!”
Не чакаў, што тр адыцыя бу дзе моцная і без мяне.
Версия (Масква), 2003, 15-21 сьн ежня, № 48.

ФОТАФАКТ
ВЯРТ АНЬНЕ ПАТ РЫЁТ АЎ
Мастак Алесь Пу шкін вяр тае зь нябыту імёны забыты х бел ар у скіх патрыётаў.
На пр ацягу 2002 году А.Пу шкін пр авёў два пэр фомансы, мэта якіх — вяр таньне нар оду
імёнаў кір аўнікоў белар ускага антыбальшавіцкаг а Су пр аціву , а таксама іх р эабіл ітацыя.
М астаком была выканана сэрыя партр этаў белару скіх пар тызанаў і вайскоўцаў пад
агу льнай назвай “Беларускі Рэзыстанс”. Пер шы пэр фоманс, які Алесь Пушкін пр аводзіў у
М енску 3 ліпеня 2002 г., быў спынены міліцыяй, а мастак затр ыманы. Др у гі пэр фоманс
пр айшоў у вер асьні ў Слоніме. Перад адкрыцьцём выставы “Белар ускі Рэзыстанс” у
мясцовай бібліятэцы адбылася су стр эча Пу шкіна са слонімцамі, а пасьля — шэсьце па
цэнтр ы гораду з пар тр этамі маёра Ўсевалада Родзькі, генэр ала М іхала Віту шкі, палкоўніка
Івана Філістовіча ды іншых бел ар у скіх патр ыётаў.

