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i таим чынам замацаваць BHHiid леташняй аграрнай рэформы.
Пачалося ажыццяуленне гэтага праекта (197). Адначасова Кубэ
распрацавау i прапанавау Розэнбергу праект.прывать1зацьп зям.ш ва
усходшх акругах Генеральнага камюарыята, мяркуючы у будучьшГ
стварыць на гэтых ЗбШ ях абаронныя вескь I пак^ль Розэнберг
вагауся, Кубэ дамагауся адпаведнага распараджэння, npaciy aca6iстай сустрэчы у Берлше, нащскаючы на тое, што без хуткага станоучдга вырашэння гэтай праблемы не можа быць i мовы аб далейшай
паштычнай i гаспадарчай дзейнасщ (198). Можна пагэтаму л1чыць,
што шщыятарам выдадзенага Розэнбергам 3.6.1943 г. дэкрэта аб
прыватызацьп зямл1 на Усходзе у вялжай ступен^ъту Кубэ, бо Hi
Кох на Украше, Hi адмшктрацыя у Прыбалтыцы не выявш защкауленасщ у гэтай справе.
Паспяхова закончылюя i старанш Кубэ па адкрыхщйл^^шску^
Медыцынскага шстытута — першай вышэйщай навучальнай установы падчас няйецкай акупацьп на Беларусь Пасля доупх разваг
Розэнберг пагадзгуся 23 сакавша на адкрыццё мшскага шстытута
i растлумачыу, што робщь тэта дзеля падтрымання належнага
узроуню аховы здароуя на Беларусь Розэнберг зазначыу, што колькасць студэнтау павшна будзе адпавядаць патрэбам цэлай Генеральнай акруп, г. зн. таксама i усходняй 4acTKi Беларуа, якая знаходзь
лася пад вайсковым прауленнем (199). Таим чынам, шстытут
naeiHeH быу стаць давол1 вялнсай установай. Яго рэктарам спачатку
быу прызначаны дэкан медыцынскага факультэта ушверсиэта у
Фрайбургу прафесар Э. Т. Наук, але неузабаве яго замяшу беларус
прафесар Мжалай Сцяпанау. 1нстытут распачау сваю працу
13.5.1943 г., але не у М1нску, а у Магшёве^пасля адпаведнай дамоуленасщ Кубэ з вайсковым! уладам1 (200). Адкрыццё !нстытута мела
вялжае значэнне. Па-першае, гэта сведчыла пра новае стауленне
OMi да справы вышэйшай адукацьп на Беларуй, а па-другое, гэта
быу добры прэцэдэнт для стварэння чарговых навучальных устаноу
(2 0 1 ) .

Варта спышць увагу на узшкненш Саюза беларускай моладз1
(СБМ ). У першай фазе акупацьи Розэнберг не прадугледжвау
стварэння маладзёжных аргашзацый на акупаваных усходшх тэрыторыях. Тольк! 3.6.1942 г. ён выдау дэкрэт аб стварэнн! спецыяльнага маладзёжнага аддзела у OMi. Дэкрэт дазваляу ствараць так!я
аддзелы i у генеральных кам1сарыятах Прыбалтыйспх краш. Аднак
гэты дазвол не датычыуся Бeлapyci i Укра1ны (202).
Мясцовыя нямеция акупацыйныя улады па-рознаму успрынял1
!дэю стварэння краёвых маладзёжных арган!зацый: яе падтрымал]
генеральныя кам1сары у 3cT0Hii i JIaTBii, пасля чаго летам
1942 г. там бьип аргашзаваны адпаведныя маладзёжныя саюзы.
Затое не пагадз1уся на гэта генеральны камюар у Коуне фон Рэнтэльн, так што стварыць лиоускую аргашзацыю не удалося. Не
134

ция>н5$ ся гэтым 1 Кох на Украше. Затое Кубэ быу вялЫм прыхшьши«м стварэння беларускай маладзёжнай аргашзацьп — ён: бачыу
у 1'чым важны сродак ажыццяулення уласнай пал1тычцай канцэпIII.и. Пагэтаму ён паблажлзва став1уся да глыбоцкай маладзёжнай
прглшзацьп, якая нeaфiцыйнa створана восенню 1941 г., i не пе|).|шкаджау працы, якую праводзша у гэтай гал1не БНС. Аднак для
( гнарэння агульнакраёвай аф!цыйнай арган1зацьп патрэбна была
п ода Розэнберга, i Кубэ даб1вауся яе некальк! месяцау.
Пагэтаму толью з прыходам 1943 г. пачалася падрыхтоука па
стиарэнш СБМ. У Берл1не гэтым заняуся маладзёжны аддзел OMi.
111>ы удзеле Ак1нчыца была наладжана падрыхтоука акруговых
кiпаушкоу СБМ (часткова ix набрал! сярод ваеннапалонных беларусау — афщэрау Чырвонай ApMii), HanicaHbi праект статута i праграмныя тэзкы, а таксама прапагандысцшя матэрыялы. Адначасова
быу створаны маладзёжны аддзел пры Генеральным кам1сарыяце
у tVliHCKy. У iM працавал) маладзёжны KipayHiK Герман Шульц i Kiраушчка Гроземан. Пад непасрэдным наглядам Кубэ яны занялкя
апгашзацыйнай падрыхтоукай. Вясною 1943 г. был1 адчынены два
першыя навучальныя цэнтры СБМ у Альберцше (для хлопца^)
i у Драздах, што пад Мшскам (для дзяучат). Тут праходзш1 падрыхтоуку мясцовыя дзеячы гэтай арган!зацьИ.
22.6.1943
г., падчас урачыстасщ у М1нсим гарадсим тэатры,
Кубэ аб’яту аб стварэнш СБМ. Яго структура бьша зроблена на
узор Гилерюгенда (H J) i грунтавалася на прынцыпе фюрэрства.
Так, галоуным органам СБМ быу ираун1чы Штаб, яго шэфам пры
значаны Шхал Ганько, непасрэдна падначалены Кубэ (203). Працаю
сярод дзяучат на цэнтральным узроуш иравала доктар Надзея
Абрамава. Юраушчаму штабу СБМ падпарадкоувал1ся акруговыя
ирауш и, a iM, у сваю чаргу,— павятовыя, яны иравал1 атрадам1
(для хлопцау) i гурткам1 (для дзяучат) у валасцях, вёсках, школах
i г. д. Да СБМ магла належаць беларуская моладзь ад 10 да 20 гадоу (204).
У лшеш 1943 г. СБМ атрымау свой друкаваны орган — штомесячшк «Жыве Беларусь». Выходзша i вучэбна-1нструкцыйная ттаратура — «Вучэбны лшток» i «Дзёншп загадау». Улетку 1943 г. працягвалася падрыхтоука 1нструктарсих кадрау, у прыватнасщ
маладых настаун1кау, яыя пав1нны был1 займацца аргашзаттыяй школьных гурткоу СБМ ад пачатку' 1943/44 навучальнага
года. Важную навучальна-прапагандысцкую ролю адыгрывал!
экскурсп актыв1стау СБМ у Гермашю — тут беларуская моладзь
знаёмшася з метадам1 арган1зацыйнай працы Птлерюгенда, высту
пала з канцэртам! беларусих песень. Яе прымал! у OMi i г. д. У рам
ках кантактау з нямецкай моладдзю варта адзначыць зваротны в1з1т
шчэщнскага «Карл-Лёвэ-Хора» на Беларусь. 3 дапамогай ираунщтва ri^eproreHfla «на многа мшьёнау рэйхсмарак» у ГерманН
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К ш га Ю ры я Туронка «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» у нашай
краше выходзщь упершыню. З’яуленне яе у друга час было б проста нем а г ч ы м ы м . Кш гу не толы а б «прабуксавала» наша «цэнзура», але i н аурадщ
якое з выдавецтвау адважылася б прыняць таи матэрыял для выдання.
А днак бяжыць час. Ш мат чаго змяш лася у нашым жыцщ, у палмычных
поглядах кожнага чалавека. Прыйшоу час галоснасщ. Бадай, яму мы абавязаны тым, што гэтая праца польскага гасторыка перакладзена на беларускую мову i убачыць Свет, нягледзячы на сённяшшя эканам!чныя праблемы
дзяржауных выдавецтвау.
Розны я погляды у аутара гэтай кнот i ранейшых савецых гасторыкау на
падзе^ я и я адбывалкя на Беларуси у час нямецкай акупацьн. Тэмы, я и я
закранае аутар, упершыню разглядаюцца з нечаканага для нас боку. Ш м атлйоя выданш на ваенна-пстарычную тэму, я и я выходзии у рэспублщы да
гэтага часу, шакш асвятлял1 падзе! нямецкай акупацьп, станаулення незалеж насщ Б ел ар у а, нацыянальнай свядомасщ яе народа. Друга падыход
у аутара .i да гастарычных асоб тага часу. Так, гауляйтэр Беларус! Вшьгельм
К убэ прайшоу ва усёй нашай лйаратуры толыа з адным эттэтам — палач
беларускага народа, а белар у оо я нацыяналюты Р. Астроусы, В. Гваноусы,
Ф . Аынчыц, Я. Станкев1ч i imn.— толыа як Bopari беларускага народа,
фашыещоя служ ам. Аутар пpьшoдзiць шмат новага як аб дзейнасщ беларусю х нацыяналштау, так i гауляйтэра К убэ i яго канфлжту з вышэйшым
нямецим камандаваннем — i усё гэта на падставе дакументальных матэрыялау.
Н е з yciwd вывадам! аутара i яго падыходам да фактау можна пагадзщца. У прыведзеных 1м матэрыялах шмат недакладнасцей i яшчэ болып
разыходжанняу з ацэнкам!, яьоя усталявалкя у айчыннай псторыяграфн.
Напрыклад, аутар падкрэслшае, што «усенародны характер» барацьбы з нямецка-фашысцюм! захопшкам! звязаны з !мкненнем улад надаць ёй таю
характар. Гэта перакрэствае самае галоунае — меркаванне у нашай краше
аб усенародным партызанешм руху. Кладзецца цень i на патрыятызм наро
да у барацьбе з ворагам. 3 гэтым таксама пагадзщца не кожны.
Н ельга адмесщ патрыятызм народа як адну з галоуных рыс партызанскага руху на Беларусь Сёння гэта акйёма. А б гэтым сцвярджал! 1
сцвярджаюць сотш аутарау мемуарных i шшых дакументальных выданняу.
А л е ёсць i iHmbi дакументальны матэрыял, iHiiibi погляд. Т аы , як у аута
ра. Я го нельга утойваць. Гэта матэрыял для роздуму. А б яго абгрунтаванасщ i каштоунасщ меркаваць псторыкам i табе, чытач!
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была закуплена форма для сяброу СБМ, якую яны матсп набыць за
давол! невялжую плату (205).
Паводле статута СБМ, мэта гэтай аргашзацьп — узгадавадь
«паслядоуных будаушкоу Новае Беларус! i падрыхтаваць ix да ixmx
будучых заданняу у народзе». Мапстральным наирункам у выхаваучай працы павшна было стаць «вызваленне беларускай моладз1
ад варожых i шкодных уплывау, яе маральнае адраджэнне i выхаванне у духу Новай Беларуси пад правадырствам нацыянал-сацыяль
стычнай Германн». Пагэтаму акцэнт перанос1уся на патрыятычнае
выхаванне моладз!, на выкараненне пстарычна абумоуленай рабскай пслхалогп, развщцё пачуцдя грамадскага абавязку, адказнасщ,
працав!тасщ i да т. п. Таю выхаваучы ырунак быу разл1чаны на тое,
каб моладзь «адчула сваю адказнасць за долю i дабрабыт бацькаушчыны i заусёды была гатовай працавадь для свайго народа i краю
i служыць iM » . Статут трымау на далёим прыцэле паступовае перавыхаванне усяго грамадства у духу csaix праграмных щэй.
Новая аргашзацыя была для Кубэ важным дасягненнем. Ганько
сцвярджау нават, што гэта увогуле было самае вялжае дасягненне
за два гады кнавання акупацыйнай цывшьнай адмЫстрацьп на
Беларуи (206). У верасш 1943 г. дзейнасць СБМ распаусюдзшася
i на тэрыторыю Усходняй Беларуы, што знаходзшася у зоне вайсковага праулення. Па сутнасщ, СБМ стау перщым i пакуль што адзь
ным прызнаным у Берлше грамадсым форумам, я и мог праводзщь
шырокую выхаваучую працу у беларусюм нацыянальным духу I—
лозунп Новай Еуропы гэтаму практычна не перашкаджаль 3 такога
пункту гледжання шчога падобнага на Беларуй школ! не кнавала.
Буйны рост гэтай аргашзацьп з восеш 1943 г. сведчыу пра тое, што
вдэя Кубэ трапша ва урадопвую глебу. Савецкае падполле велыш
варожа ставшася да СБМ, аднак змагацца з iM было не так проста:
па-першае, гэтаму перашкаджала малалецтва яго удзельшкау, а падругое, дзейнасць яго праходзша у большасщ сваёй па вял1юх
гарадах i мястэчках — партызаны не мел1 туды шырокага доступу.
Знамянальна, што насуперак настойл1вай падпольнай прапагандзе
тольк1 трое ираунгкоу СБМ пакшул! яго mapari i перайшл1 да партызан (207).
Стварэнне СБМ дало пачатак новай прапагандысцкай кампани,
мауляу, аф1цыйны дазвол на яго аргашзацыю сведчыць пра тое, што
Птлер расцэньвае беларусм народ як станоучы элемент Новай
Еуропы (208), што Гермашя прызнае за гэтым народам права на
будучыню i пачэснае месца у Еуропе i выказвае шчыры давер i ciMпатыю да беларускай моладз!. Адначасова высмейвалася «бальшав!сцкая }стэрыя» вакол уяунай калашзацьп i нямецкага ущску на
Беларуи (209). У гэтай атмасферы Кубэ выступу з новым заюпкам,
яи упершыню прагучау з ягоных вуснау у час урачыстага абвяшчэння СБМ: «3 Адольфам Ггглерам да самастойнасщ беларускага

народа!» (210). Нельга, аднак, гэтую фразу i усю праведзеную Кубэ
кампанто расцэньваць выключна як прапаганду. У той гульш, якую
Кубэ разыгрьшау перад вышэйшым берл!нсьам ыраун!цтвам з эсэсауска-пал1цэйскай апаз1цыяй, стварэнне СБМ стала важим аргу
ментам на карысць яго пал1тычнай лани. Пазней гэта дало права
гауляйтэру сцвярджаць, што яго пал1тыка адпавядае пазщьи вярхоунага ираунщтва Германн.
•
Высылка Ермачэни i л1кв1дацыя дадатковых паунамоцтвау БНС (
перакрэсл!л1 надзе! Кубэ стварыць на базе гэтай аргашзацьп орган ]
беларускага самаиравання. Кубэ не адмов1уся ад гэтай щэ1, аднак :
яе ажыпдяуленне выглядала цалкам безнадзейна. Прауда, распа- \
раджэнне Розэнберга ад 24.4.1942 г. дазваляла генеральным кам1са- .
рам Остлянда самастойна выдаваць прававыя акты, але толькл у тых \
галшах, ян я не падлягал1 кампетэнцьп вышэйшых улад (RKO, \
OMi) альбо не агаворвал1ся iMi выразна (211). У любым выпадку
\
Кубэ не мог стварыць так! орган без згоды Розэнберга, а той, у сваю
1
чаргу,— без дазволу Птлера (212). I гэтае становшча не мянялася, /
нягледзячы на усе захады Розэнберга i вайсковага камандавання. !
У гэтай йтуацьп Розэнберг не мог дазвол1ць стварэння нацыяналь- 1
нага камиэта щ кансультатыунай рады нават на Укра1не, хоць
гэтаму рэйхскамкарыяту заусёды аддавалася перавага (213).
Пагэтаму па.кл1канне беларускага Камггэта Даверу, званага часцей Радай Даверу, якое Кубэ правёу 27.6.1943 г., заслугоувае не
меншай уBari, чым стварэнне пачаткова не прадугледжанай для !
Беларуй маладзёжнай аргашзацьп. Аднак цяпер, пасля сумнага |
эксперыменту з БНС i Ермачэнкам, Кубэ не жадау рызыкаваць I
i став1ць ираушцтва перад здзейсненым фактам — такое дасягненне
апазщыя лёгка магла перакрэслщь. Пагэтаму на стварэнне Камгеэта |
Даверу ён даб1уся згоды не тольы у Лёзэ, але i у самога Розэнберга, f
аб чым двойчы падкрэсл!вау у csaix выступлениях (214). Паустае [
пытанне, што магла азначаць гэтая згода? Асабл1ва дз1уна яна ]
вьп’лядала на фоне агульнай негатыунай бepлiнcкaй пал!тыы i заба- j
роны Розэнбергам украшскага кам!тэта. Такое пытанне павшна ;
быць 1стотным яшчэ з дзвюх прычын: па-першае, шягля распа- ;•
раджэнш у гэтай справе не публ1кавал!ся ва урадавых дзёншках !
Кубэ, Лёзэ щ Розэнберга, i, па-другое, адразу пасля стварэння
Камиэта Даверу i прынагоднай урачыстасщ у мясцовым друку
пастарал1ся не надаваць яго дзейнасщ вял!кага розгаласу.
Адказ на гэтыя пытаню крыецца у сам1м характары Кам1тэта
Даверу. Фармальна ён не з’яуляуся асобнай беларускай установай,
а быу толыа састауной часткаю ведамства Генеральнага камкарыята, пагэтаму для яго не трэба было праграмы, статуту i г. д. Камиэт
Даверу быу органам накшталт адм1н!страцыйнай KaMicii, адзшаю
яго задачай сталася апрацоука i прадстауленне акупацыйным уладам пажаданняу i прапаноу, ён меу права дарадчага голасу у па137
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УСТУП

Прадметам нашага даследавання з’яуляецца сйуацыя на Белаpyci падчас птлерауекай акупацш (1941— 1944) ГП аводле некаторых аспектау, яна мала адрозшвалася ад .сггуацт у шшых крашах
Еуропы. Гэта адносщца галоуным чынам да нацысцих забойствау па
щэалаичных матывах, г. зн. зшшчэнне яурэяу, камушстау i шитых
пал1тычных пращушкау птлерызму. I гаспадарчыя мэты, у прынцыпе, не м янялкя: акупанты !м кнулкя пастанць людск! i эканамчны
патэнцыял кращы на служ бу Трэцяму Рэйху, хаця трэба адзначыць,
што на Б еларуа такая эксплуатацыя часта пераходзма у адкрыты
грабеж.
Ты м не менш шмат у я и х адносшах кнавал! адрозненш, прычым
вельм! ктотныя. Беларусь, гэтак жа як i шшыя земл! Савецкага
Саюза, была часткаю дзяржавы, якую Гермашя i яе саюзнпй здолелз
заняць толы а часткова, таму на яе тэрыторьп не магло ажыццяв!цца
ius debellatio (права пераможцы) з yciMi наступным! вышкам!.
Можна узяць за прыклад штуацыю у двух рэйёнах — Сувалкп
i Беластоцкай акрузе. Першая, як тэрыторыя далкам занятай Польшчы, увайшла у склад Рэйха, другая, як частка абшару СССР,
фармальна не была уключана у яго, хаця таюя намеры !снавал1. Падругое, Беларусь трашла пад нямецкую акупацыю не як самастойная дзяржава, а як састауная частка шматнацыянальнай дзяржа
вы — С С СР. Трывалых традьщый дзяржаунай незалежнасцд яна не
мела. 3 гэтага пункту-гледжання, яе лёс можна параунаць з лёсам
Украшы, аднак правесщ такую самую паралель з рэспублшам]
П ры балты и было б ужо нельга: у час пам1ж перщай i другой сусветным1 войнам! яны заставалюя суверэнным1 дзяржавам1. I, нарэшце,
па-трэцяе: восенню 1939 г., г. зн. за 20 месяцау перад нападам
Гёрмани на Савецы Саюз, насельшцтва i тэрыторыя Беларускай
С С Р павялшьинся ледзьве не удвая: у яе склад увайшла частка
абшарау Рэчы Паспал1тай. За гэты кароти перыяд тут бьша праведзена адмшстрацыйная ушфшацыя, але на гаспадарчым узроун! i у
людской свядомасщ засталася вельм1 глы боия, прынцыповыя ад
розненш пам1ж Беларуссю Заходняй* i Усходняй. Гэта яскрава
выявшася у час акупацыг. паабапал бьшой мяжы панавал1 розныя
грамадсия аднос!ны, розныя настро1 i паводзшй насельнщтва, роз
ная удзельная вага i узаемадачыненн1 пал1тычных фактарау i групо*
Тут i далей у тэксце аутар мае на увазе тэрыторыю былой Заходняй Беларуci.— Рэд.

пак, i усе яны так ц! шачай знаходзш ся пад уплывам трох вызиачальных сш, у рэчышчы трох йстарычных працэсау:
а) першы з ix — гэта барацьба, якую прыхш ьнш савецкай улады вяла пад ираушцтвам камушстычнай партьп супраць птлерауси х
захопшкау. Я е мэтаю было узнауленне ранейшага пал1тычнага ладу
i дзяржауных межау, яю я усталявал!ся да 22 чэрвеня 1941 г. Галоуиай дзеючай сшай у гэтым працэсе стау савецга партызансы рух —
иеузабаве ён ператварыуся у важны фактар акупацыйнай псторьп
Б еларуа i вельм1 ктотна уплывау на функцыянфаванне акупацыйиага рэжыму. Т ак склалася паводле дзвюх прычын. Па-першае,
партызанск1 рух быу штэгральнай, планавай часткай абарончай
стратэги СССР, баявым выканаучым органам савецкай улады, i менав1та таму дасягнуу такога высокага узроуню аргашзацыйнага
i матэрыяльна-тэхшчнага забеспячэння. А па-другое, на Б еларуа
партызаншчына пёрарасла у масавы рух супращулення, у я и м
удзельшчала у чэрвеш 1944 г. 143 тыс. чалавек*;
б ) ' рухавжом другога працэсу было гмкненне разнастайных
беларусих нацыянальных * * груп да стварэння самастойнай бела
рускай дзяржавы. Яны iuuii да гэтай мэты розным! шляхам1, вагаючыся у сваёй дзейнасщ ад непасрэднага супрацоунщтва з акупаныйным! уладам! да арыентацьп на заходшх альянтау. Аднак, нягледзячы на розныя падыходы, Hi адна з гэтых груп не аргашзавала
узброенага антьшямецкага супращулення. Акупацьшныя умовы
яны !мкнул1ся выкарыстаць дзеля нацыянальнага абуджэння грамаДства, аргашзацьп беларусых узброеных сш i прадстаун1чых
органау] (шкам дасягненняу у гэтым йрунку стала Беларуская
цэнтральная рада (далей Б Ц Р .— Р э д .), створаная пад самы канец
акупацьп). Сз гэтым з’явш чам розным! метадам! вяло барацьбу
савецкае падполле, а да канца 1943 г.— яшчэ i эсэсауска-палщэйск!
апарат. Затое цывшьная нямецкая адм!н1страцыя падтрьилмвала
гэты рух — яна бачыла у !м перспектыуны сродак барацьбы супраць
савецих партызан;
в) нарэшце, трэщ працэс — барацьба польскага падполля пад
йраушцтвам урада генерала С!корскага за адваёву польскай дзяр
жавы у тэрытарыяльных межах, якщ !снавал1 да верасня 1939 г. А ле
гэтая барацьба вялася на спрэчных абшарах, на я и я аднолькава
прэтэндавау як польси, так i савецк! урад. Сйуацыя атрымл!валася
вельм1 драматичная. П а гэтых жа пытаннях выявшася супярэчнасць
*
Паводле даных Беларускага штаба партызанскага руху, усяго на працягу
1941— 1944 гг. у партызансых атрадах i брыгадах дзейшчала 374 тыс. партызан.
Акрамя таго, больш 400 тыс. мясцовых жыхароу знаходзшася у партызансюм рэзерве i звыш 70 тыс. чалавек уваходзша у склад падпольных аргашзацый i груп (Все
народная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских оккупантов. Мн.,
1983. Т. 1. С. 3 0 ).— Рэд.
* * У нашым разумент — нацыянал1стычных.— Рэд.
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сяджэннях Генеральнага камкарыята пад юраунщтвам Кубэ або
яго намесшка, а такеама мог зб1рацда на свае унутраныя нарады
(215). TaKiM чынам, Кубэ удалося спрытна абмшуць самую даль
катную прынцыповую перашкоду: Кам1тэт не з’яуляуся фармальна
беларускай установай i яго нельга было трактаваць як нацыянальнае
прадстаунщтва, таму i Розенберг не мог выставщь супраць яго шяюх
заюдау. А па-другое, зрабцгшы Камггэт часткаю свайго апарату,
Кубэ засцярог яго ад паутарэння лёсу ранейшага ыраунщтва БНС.
У тагачасных абставшах гэта была адзшая магчымасць абмшуць
генеральную лМю берлшскай палгтыю, што адлюстроувау i асабовы
склад Камиэта Даверу. Усяго у iM нал1чвалася 16 чалавек*. Дзевядь
з ix бьип прадстаушкам1 мясцовай беларускай адмЫстрацьп, яюх
акруговыя кам1сары спецыяльна вылучьип для працы у Кам5тэце —
дагэтуль яны не адыгрывал1 важнай рол! у пал1тычным жыцщ (216).
Апрача таго, Кубэ запрайу туды яшчэ шэсць дзеячау цэнтральнага
узроуню: менскага бургам!стра Вацлава 1ваноускага (старшыня
Кам!тэта Даверу), новапрызначанага юраушка БНС i адначасова
прадстаушка Баранавщкай акруп Юрыя Сабалеускага (намесшк
старшыш), юраушка Цэнтральнага бюро прафсаюзау Канстанцша
Рабушку, юраушкоу СБМ М1хала Ганько i Надзею Абрамаву,
а такеама Аугена Калубов1ча (217). 16-ы член Камггэта школ1
публ1чна не называуся. Паводле 1вана Новжава, гэта быу сам Ку
бэ — фактычны юраушк Камггэта (218). Такая верйя вельм1 верагодная, асабл1ва кал1 ул1чыць характар Рады Даверу i тыя намаraHHi, што прыкладау Кубэ, каб застрахаваць дзейнасць Камиэта.
Кам1тэт складауся з новых людзей, яи я не уваходзЫ раней
у каманду Ермачэню. Напэуна, гэта была яшчэ адна перасцярога
перад нападкам! СС. Затое цяжка зразумець, з яюх меркаванняу
зыходз-iy Кубэ, запрайушы Вацлава 1ваноускага на пасаду фармальнага старшыш Кам1тэта. Ён быу арган1затарам i ираун1ком беларус
кага незалежнщкага канешратыунага руху i спрабавау наладз1ць
супрацоунщтва з польсим падполлем. Беларусюя дзеячы з л!ку
прыхшьшкау Астроускага [еярод шшых — 1ван Касяк (219)] pa6iл1 на яго даносы, так што 1ваноускага трымала на прьщэле СД.
Аднак Кубэ не пераацэньвау папярэджанняу службы бяспею, хоць
поунага даверу да Гваноускага ён такеама не меу. Напэуна, дзеля
страхоую, гауляйтэр даручыу яму гэтую пасаду часова — усяго на
адзш год (220). У ceaiM выступленш з нагоды стварэння Кам1тэта
Даверу Кубэ паутарыу свой тэзю, што «мы прыбьип сюды як пераможцы, але пераможцы бальшав1зму, а не беларусау — для ix мы —
вызвалщелЬ>. Ён 3amiiKay сяброу Кам1тэта так наладзщь працу
з беларусим народам, каб ён «апынууся на узроуш еурапейеюх
народау». Камиэт павшен быу прысвяцщь асабл!вую увагу тром
*
27.6.1943 г. В. Кубэ назвау склад Кам1тэта з 15 чалавек.— «Беларуская газэта», 30.6.1943.— А. Л.
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мраблемам: развщцю школьнщтва i выхаванню моладз1, аднауленню
i i1снадарю i забеспячэнню насельнщтва прадуктам1 харчавання i,
парэшце, нямецка-беларускаму супрацоушцтву у барацьбе з партыlanaMi. «Землеуласшцтва,— гаварыу ён пра дэкрэт Розэнберга,—
п>та толью кавалачак паперы да той пары, пакуль гэтую зямлю
пельга будзе абаранщь перад бандытамЬ> (221).
Кам1тэт Даверу naeiHeH быу распрацаваць свае прапановы па
трох прадстауленых праблемах, каб абмеркаваць ix на сумесным
иасяджэнн1 з нямецюм1 уладам1. Паустае пытанне: яюх прапаноу
мог чакаць Кубэ ад Камиэта? Усе гэтыя справы ён не толью выдатна ведау, але быу нават шщыятарам некаторых з ix. Цывшьная
адм1н!страцыя выявша аж залшнюю стараннасць пры арган1зацьп
беларуска-нямецкага супрацоунщтва у барацьбе з партизанам! —
пра гэта сведчыла кампашя па стварэнш Самааховы. Кам!тэт не мог
тут шчога новага am прапанаваць, аш зраб!ць, бо, у адрозненне ад
БНС, ён не меу нават свайго выканаучага апарату. Кубэ выдатна аб
гэтым ведау i на самай справе не разл!чвау на нейкую станоучую
працу новастворанага органа.
Роля KaMiT3Ta Даверу, в1даць, была не такая, якую Кубэ ашевау
Розэнбергу, каб дабщца згоды на яго стварэнне. Гауляйтэр трактавау яго як с!мвал!чнае, пакуль што, беларускае нацыянальнае прадстаун!цтва, якое у спрыяльных умовах Берлш мог бы зацвердз!ць
афщыйна, ператварыушы яго у орган цэнтральнага самаюравання.
Таюм чынам, нягледзячы на правал з Ермачэнкам, Кубэ не
адмов1уся ад ceaix ранейшых намерау, хоць у цяперашняй еггуацьп
не мог ix ажыццявщь «з прычын пал!тычных i асаб!стых», аб чым
i прызнавауся Лёзэ (222). Усе сапраудныя задачы новага органа
был[ наперадзе — трэба было пакуль што гуртаваць вакол яго нацыянальныя сиы i чакаць моманту змены у пал!тычнай кан’юнк-;
туры.
.
.У
Падобную ролю, толью у гал1не вышэйшай адукацьп i аргашза
цьп будучых навуковых даследаванняу, павшна было адыграць ство-1/
: ранае 27.6.1943 г. у Мшску Беларускае навуковае таварыства
(БНТ.— Рэд.). У параунанш з мшулагодняй няудачай яго арган1затары цяпер мел! на руках больш важюя фармальныя падставы:
Розэнберг выдау дазвол на адкрыццё Медыцынскага !нстытута.
Пагэтаму, апрача мясцовых улад, у стварэнш БНТ прынял1 удзел ;
доктар Штэгман (дарадца Лёзэ па навукова-даследчых праблемах)
i Нёугэбауэр (ыраушк аддзела культуры R K O ). Як сказана было ва
устаноучым акце, мэтаю БНТ з’яуляецца дапамога у аргашзацьп
навуковай працы, усе яго намаганш павшны сюроувацца на развщцё
i падтрымку беларускай навуы i культуры. Меркавалася стварыць
асобныя секцьн Таварыства у гал1нах беларусазнауства, прыроды,
матэматыю, тэхшю, лггаратуры i мастацтва. БНТ naeiHHa было
праводзщь тэарэтычныя, чыста навуковыя даследаванш,’ выращаЦь
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штарэсау польскага падполля i беларуспх нацыянальных* колау.
Пры та и м стане рэчау польскае падполле, 1мкнучыся да здзяйснення CBaix мэт, вымушана было манеураваць: ад карэктных адноciH з немцам! на пачатку акупацьп да супращгунщтва з савецим
падлоллем, затым, пасля разрыву пам1ж савецим i п ольси м урадам
у красавпсу 1943 г., настала паласа узаемнай варожасщ, якую немцы
пастаралкя выкарыстаць дзеля умацавання уласнай бяспеи.
У се гэтыя палггычныя фактары i канцэпцьп знаходзш ся у глыбокай узаемнай супярэчнасщ, i тактычныя пагадненш пам1ж iMi на
тэрыторьй акупаванай Беларус! бьип з’яваю давол1 рэдкай. Аднак
трэба зауважыць, што гэты шматбаковы ^заемны фронт не абмяжоувауся толы а адзначаным1 нацыянальнымг крытэрыямк з цягам
часу да савецкага партызанскага руху усё часцей пачал1 далучацца
не толы а беларусы, але i паляи. Многа палякау служ ыла у беларускай дапаможнай палщьп, а беларусы, у сваю чаргу, складал1
немалы працэнт сярод жаунерау A p M ii Краёвай, асабл^ва на Biленшчыне i Навагрудчыне. Т а и я паводзшы тлумачы лкя не толыа
вдэалайчньм матывам1, але i шшьпш акал!чнасцям1, у тым лж у
i прымусовым уздзеяннем. Нягледзячы на гэта, тагачасная сйуацыя
вельм1 нагадвала грамадзянскую вайну i не укладвалася у рамю
клас!чнага узору «акупанты — акупаваныя».,^
!
Непаслядоуныя дзёянш ням ецих акупацыйных улад, асабл1ва
у тым, ш то‘ датычылася_карных метадау, яшчэ болып ускладнял!
заблытанае становшча.ГВышшчэнне M ip H ara насельнщтва, паленне
вёсак i т. п. у ходзе карных аперацый, ят я ажыццяулял! СС i neuiiцыя, выклцсал! прощдзеянне генеральнага камкара Вшьгельма К у 
бэ — ён зрабгу ставку на палйычнае вырашэнне канфл1ктау i здабыццё грамадсих шмпатый. У лоне акупацыйных улад таксама
намещуся сур’ёзны раскол. У дадатак ва Усходняй i Заходняй
Б еларуа кнавал1 адрозненш у сютэмах акупацыйнага рэжыму:
у першай Панавала вайсковае прауленне, а у другой — цывшьнае/)
Пры т а и х складаных умовах бьшо няпроста ацанщь мнопя
з’явы i падзе1 у акупаванай Беларусь П асля вайны, на Нюрнбергсим
працэсе, шэф Галоунага ведамства СС, а з лета 1943 г.— фактычны
гараушк усходняй пал1тыш Трэцяга Рэйха Готлаб Бэргер сказау,
што Беларусь — гэта зямля, «на якой, на жаль, нельга было высветлщь, што было фшцыяй, а што — праудай» (1 ). Джэральд
Райтлшгер — даследчык нямецкай палиы ы на акушраваных абшарах С С С Р — л!чыу, што у той час на Беларуш панавала «права
Джунгляу» (2 ).
Супярэчнасщ акупацыйнага перыяду адбШ ся на пазнейшай ricтарычнай штэрпрэтацьп гэтых падзей: ашсваючы т о л ь и паасобныя
6aid тагачаснай атуацьп, даследчьпй стварал! выбарачную, а ня* У нашым разуменш — нацыяналхстычных.— Рэд.

рэдка — щэал1заваную карщну. Так, асноуным дасягнеНнем бела-,
рускай савецкай гкторыяграфи з’яуляецца распрацоука тэматый,
ирысвечанай дзейнасщ савецкага падполля i партызанскага руху, яе
даследаванш у гэтай галше — каштоуная крынща звестак. Варта
црыгадаць хаця б т а й я выданш, як збор ш й дакументау, апублпсаваиыя 1нстытутам псторьп партьп пры Ц К К П Б i Гнстытутам гюторьй
АН БССР, у прыватнасщ, трохтомшк «Всенародное партизанское
движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны» (Мн.,
1967— 1982), «Подпольные партийные органы компартии Бело
руссии в годы Великой Отечественной войны» (Мн., 1975), «П о д 
польные комсомольские органы Белоруссии в годы Великой Оте
чественной войны» (М н., 1976), а таксама выдадзеная у апошшя
гады новая трохтомная праца — «Всенародная борьба в Белоруссии '
против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечест
венной войны» (Мн., 1982— 1985). Праблемы партызанскай вайны
дэталёва асвятляюцца у калектыуных црацах: «Партызанская барацьба беларускага народа у гады Вялпсай Айчыннай вайны» (Мн.,
1959), «Гш торыя Беларускай С С Р », т. 4 (Мн., 1975), а таксама
у даследаваннях паасобных аутарау: JI. Цанавы, П. КадМ на,
I. Краучаша, П. Лш1лы, П. Панамарэша, В. Раманоускага i аншых,
нарэшце, ва успамшах шматлпах яе удзельшкау.
Карныя дзеянн1 атрадау СС i Вермахта разглядаюцца у та и х
дакументальны х публж ацы ях, як «П р еступ лен и е немецкофашистских оккупантов в Белоруссии (1941 — 1944)» (Мн., 1965)/
«Нацистская политика геноцида и «выжженной зем ли» в Б ело
руссии» (Мн., 1984), «Я з вогненнай вёсы » (Мн., 1975) пад рэдакцыяй Я . Брыля, У Калесшка i А. Адамов1ча. ГГэтую дзейнасць
звычайна прадстауляюць як вышк паслядоунага генацыду у аднось
нах да беларускага народа, аднак не указваецца, што яна бьша
адказам на партызансюя выступлешщ Не выйшла у Б С С Р i асобных
даследаванняу, прысвечаных вышшчэнню яурэйскага насельнщтва.
Мала увап удзялялася нямецкай пал1тыцы на Беларус!, функцыян1раванню акупацыйнага рэжыму на яе тэрыторьп, нарэшце дзейнасщ
нацыяналгстычных груп. Гэтыя праблемы закранае В. Рам аноуси
у спецыф!чным кантэксце выкрыцця беларускага нацыяналгзму
(«С а уд зельш и у злачынствах». Мн., 1964), а таксама А . Фактаров1ч
у сваёй працы, прысвечанай барацьбе беларусих партызан з аграрнай пал1тыкай акупацыйных улад. Павярхоуна трактуюць гэтыя
пытанш i аутары «П сторьп Беларускай С С Р » (т. 4 ).
Гэтыя прабелы у некаторай ступеш запоунша беларуская 3 M irp a цыйная псторыяграф1я. У прыватнасщ, заслугоуваюць ysari два
каштоуныя зборы дакументау, я и я датычацца дзейнасщ Беларускай
Цэнтральнай Рады: «Д р у п усебеларуси кангрэс» (Мюнхен, 1954),
а таксама «З а дзяржауную незалежнасць Б еларусЬ (Лондан, 1960).
Вельм! пазнавальныя у гэтых адносшах успам1ны К. Акулы, Л . Га-
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праблемы перспектыунай адбудовы Беларуа i, урэшце, выконваць
непасрэдныя практычныя заданш (223).
Сябрам! прэзадыума Беларускага навуковага таварыства стал!
прафесары: Шыперка, Шкуцька, Трысмакау, Кавалёу i Бухвалау,
старшынёю быу абраны 1ваноусп, а яго намесшкам1 — Лыноуси
i Macesi4. Ганаровым старшынёй стау Кубэ. Штэгман з RKO абяцау
аказаць падтрымку дзейнасщ Таварыства, у прыватнасщ, дапамагчы
яму са здабыццём належнай л!таратуры i сувязей з нямецмш навукоуцамк Меркавалася наладзщь цеснае супрацоунщтва БНТ з Цэнтрам вывучэння У сходу (Zentrale fur Ostforschung) (224).
Кубэ добра разумеу, што на фоне зверствау СС i палщьп у час
карных аперадый блякнуць, не закранаючы грамадскай свядомасщ,
усе яго станоучыя распачынанш. 3 гэтай прычыны, а таксама у штарэсах гуманнасщ, ён распачау барацьбу з СС у абарону MipHara
насельнщтва. Пако лью распараджацца палщэйсюм апаратам Кубэ
не мог, ён выкрывау злачынствы карных атрадау i намагауся давесд!
гэтыя факты да ведама Розэнберга i Птлера, досыць на!уна раз.шчваючы, што такое умяшальшцтва дасць нейи плён. Акруговым
кам^сарам ён разаслау сакрэтны циркуляр, у я ш загадвау дасылаць
яму падрабязныя i непрыхарошаныя звести пра дзейнасць пал1цэйск1х атрадау (225).
П раз пасрэднщтва RK O 24.3.1943 г. Кубэ пераслау Розэнбергу
рапарт кам1сара Мшскай акруп доктара Людвжа Эрэнляйтнэра, яю
пэуны час замяшчау свайго калегу у Слошмскай акрузе i прадстав!у
дакладныя вышю карнай акцьп, праведзенай там Готбэргам. Напэуна, гэта был! аперацьп «Гамбург» — «Альтона». У рапарце паведамлялася аб забойствах i масавай дэпартацьй у Нямеччыну вяско- '
вых жыхароу двух раёнау. Нягледзячы на жорсткасць, экспедыцыя ;
не дала вышкау: партызанск) рух у гэтай зоне не тольи ацалеу, але ‘
i узмацшуся, бо у лясы пауцякала запалоханае насельнщтва. Эрэн- ляйтнэр, таим чынам, пацвердз1у думку Кубэ: caMi па сабе пал1цэйсия меры не магл1 дапамагчы у вырашэнш партызанскай праб- ^
лемы (226). Напэуна, гэта быу першы рапарт такога зместу. Чыноу- ,
нжау RKO ён увагнау у немалы клопат — амаль два месяцы яго
разглядал1 аж у «чатырох розных !нстанцыях» i зб1ралюя нават '*
звярнуць Кубэ, пакуль пад канец мая Лёзэ не вырашыу усё ж пераслаць яго у Берлш (227).
^
Рапарт Эрэнляйтнэра быу першым у цэлай серьп абвшавачанняу СС у злачынствах супраць MipHara насельнщтва. На падставе
рапартау, атрыманых, Miж шшым, ад супрацоугакау MiHCKara гене-„
ральнага камгсарыята. Кубэ даводзгу да ведама вышэйшых улад':
канкрэтныя факты зверскага абыходжання каршкау з цывшьнымГ
жыхарам! Так, паводле шфармацьн, атрыманай ад ираушка MiHc- '
кай акруп БНС Юл1яна Саков!ча, ён атсвау, як палщэйспя атрады —
п ал т жыуцом загнаных у хаты сялян (228), паведамляу пра вы

пады, кал* у шшталь звярталкя параненыя, недабйыя у час расстрэлау — яны выкарасквалкя з мапл i шукаш лекарскай дапамоп
(229). Не раз Кубэ звяртауся да ираунщтва пры правядзенш аперацьн «Котбус». 5 чэрвеня ён падавау, што сярод 5000 забггых, яи я
шбыта супрацоушчал! з партызанам1, шмат жанчын i дзяцей. Гауляйтэр папярэджвау, што палггычныя вы ти гэтых акцый катастрафiчныя (230). Маючы перад сабой канчатковыя звести па гэтай
аперацьп, 29 чэрвеня ён nicay Розэнбергу, што у вышку яе было
зшшчана 13 ООО «ворагау» i пры гэтым здабыта тольи 950 вштовак,— таим чынам, 90 % гэтых ворагау — проста бяззбройныя
людз1 (231)..
«Я прапаную,— nicay Кубэ да Лёзэ яшчэ 3 чэрвеня,— папрасщь,
каб Рэйхсмшктр па справах акушраваных усходн1х абшарау прадстав1у гэтую справу у Вярхоунай стауцы Фюрэра. Т ан я рэчы маюць
вялшае палттычнае значэнне. Кал1 стауленне да мясцовага насель
нщтва акушраваных усходшх тэрыторый не зменщца i надалей,
прычым не тольи у палщьп, але i у Вермахце, i у ОТ (Organisation
Todt*), дык на наступную 3iMy можам прычакаць не партызан,
а бунту па yciM Kpai...» (232). У шшым гасьме ад 3 чэрвеня Кубэ
паказау на адказнасць Готбэрга як ираушка карных аперадый, яия,
акрамя катастраф1чных пал1тычных i эканам1чных вышкау, не тольи
не уплываюць на змяншэнне партызансклх сш, але, наадваррт,
выклшаюць ix рост (233).
Кам1тэт Даверу таксама BbiCTyniy у абарону насельнщтва. Ён
сабрау звести аб рэпрэйях, праведзеных карныму атрадам!, па ycix
акругах Генеральнага кам1сарыята Беларус!. Сярод ix — славуты
рапарт Кушаля пра ( аперацыю «Герман» у Пяршайскай воласщ
Валожынскага павета: у другой палове лшеня тут было спалена
кыуцом насельнщтва 10 вёсак разам са CBaiMi будынкам{ (234).
3 пратэстам супраць такой дзейнасщ карных атрадау Камиэт вы'тушу 23.8.1943 г. на сумеснай cecii з нямецим! цывшьным1 i паль
pficKiMi уладам!, вЫкарыстаушы у якасщ доказау вышэй прыведзечыя факты. Ён звярнууся да нямецих улад з просьбай: 1) спыюць
аленне вёсак i рэДрэси супраць нявшных людзей; 2) стварыць
мовы i рэальныя гарантьн бяспеп ад рэпрэсш для асоб, яи я вярнупся б з лесу дадому; 3) склжаць сумесную беларуска-нямецкую
miciro для распрацоуи надежных 1нструкцый па гэтым пытанш
чантролю за ix выкананнем (235).
Паводле сведчання Калубов1ча, былога члена Кам1тэта Даверу
дзельн1ка той cecii, пратэст i прапановы Камиэта усхвалявал1
ысутных немцау. «За сталам1 ираун1коу службы бяспеы й СД,
■шчэ болей — афщэрау войск СС, ахоунай палщьп i жандармерьп,
* Ваенна-будаушчая аргашзацыя фашысцкай Германц. Названа па 1мен1 перша■раушка шжынера Фрыца Тодта.— А. Л.
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ляка, С. Кауша, Ю. Малецкага, працы I. Касяка, В. Калюша
(Р . Астроускага), А. Мартоса, Л . Рыдлеускага, нарэшце ш м а т л т я
артыкулы, апублпсаваныя у эм!грацыйнай перыёдыцы. Недахоп гэ
тых распрацовак у тым, што яны не абашраюцца на арх!уныя крышцы, затое вартасць — у багацщ дробных дэталяу, канкрэтных здарэнняу, рэльефных пстарычных постацей i людсгах узаемадачыненняу, ашсаных з уласнага вопыту i наз!ранняу.
Заходненямецюя, англшсшя i амерыкансюя даследчыю разглядаюць псторыю акупацыйнага перыяду на Б еларуа альбо як частку
агульнай нямецкай палггша на акупаваных зем лях С С С Р (О. Бройтыгам, А. Далш, Р. Гэрцаг, Э. Гэсэ, П. Кляйст, Дж. Райтлхнгер) аль
бо у агульным кантэксце псторьп Б еларуа (I. Любачка, Н. В акар),
альбо у аспекце паходжання беларускай пасляваеннай эм1грацьп
(Д . Л ё ф т у с ). Некаторыя з гэтых аутарау не надавал! вялЬсай увап
псторьп нямецкай акупацьп менав!та на тэрыторьп Беларуси але
зрабип сур’ёзны уклад у асвятленне паасобных спецыф1чных праблем, тагах, як партызанская вайна (Г э с э ), паходжанне i дзейнасць
Саюза Беларускай М оладз! (Гэрц аг), альбо пазщыя жыхароу У сходняй Б ел арус i на пачатку акупацьп (Вакар) щ стауленне К убэ да
праблемы выншмэння яурэйскага насельнщтва на Беларуси (Гайбер, Райтлш гер).
Акупацыйная гюторыя Б еларуа дагэтуль не была прадметам
спецыяльных даследаванняу польсюх вучоных. Вельм1 коратка у
больщ ш ы ройм кантэксце асвятлял1 гэтую тэму У . Банусяк, М. Косман, Ч. Мадайчык. Е. Карл1коусй разглядау нямецкую палиыку
у Беластоцкай акрузе, аднак пры гэтым ён мала закрануу усходшя
раёны Беласточчыны, як!я пасля вайны зacтaлicя у складзе Бела
рускай ССР. I ужо 3yciM слаба было даследавана польскае пытанне
на тэрыторьп акупаванай Б ел ар у ci, наконт гэтага сустракал1ся
толы а паасобныя каротыя згади. Так, М. Юхнев1ч anicay удзел
палякау у савецкш руху супращулення на Беларус1, а Д . Х лябоус й — дьшерсшную дзейнасць «W ach larza»* на гэтай тэрыторыь
Больщ шфармацьй пра польска-беларусшя узаемаадносщы таго
перыяду можна атрымаць з прац эмйграцыйных аутарау Я. Эрдмана,
Я. Праудзщ-Ш ляскага, прысвечаных псторьп Армп Краёвай на
Навагрудчыне.
Т а и м чынам, трэба сказаць, што, апрача дакументальных зборау
i распрацовак паасобных пытанняу, дагэтуль не было нашсана
навуковай манаграфп, якая прадставша б у поуным аб’ёме усе
праблемы акупацыйнай псторьп Беларусь
Аутар Гэтай KHiri таксама не прэтэндуе на стварэнне такога
даследавання, яго задачаю было прадставщь асноуныя цaлiтычныя
працэсы, яы я працякал1 на Беларус1 у 1941— 1944 гг., разгледзець
* Падпольная дыверсшная аргашзацыя.— А . Л .

ix, па магчымасщ, поуна i усебакова, дайсщ да уласных высноу,
иезалежных ад папярэдшх супярэчл1вых ацэнак сведак i паслянаенных 1нтэрпрэтатарау падзей. I таму не варта, дый немагчыма
было загадзя вызначыць нейкую акрэсленую генеральную тэзу аль
бо як1я-небудзь агульныя гатовыя меркаванш. Наадварот, у працэсе
даследавання аутар пастарауся перш за усё знайсщ дакументальныя
пацвярджэнш падзейных дэталей i уж о на ix падставе фармуляваць
лапчныя высновы.
Пагэтаму асабл1ва вял1кая увага была удзелена знаёмству з тагачаснай дакументацыяй, як апублжаванай (дакументы Нюрнбергскага працэсу), так i apxiyHaft. М нопя з гэтых крышц аказал1ся
даступныя у Польшчы. Пасля вайны у Злучаных Ш татах был1 перамнятыя, на м!крафшьмы калекцьп дакументау нямецкага M iн'|стэрства усходш х абшарау (Reichsministerium fur die besetzten
Ostgebiete) — т. зв. александрыйск1я мпсрафшьмы (Т -4 5 4 ), яы я
амаль поунасцю захоуваюцца у ApxiBe новых актау у Варшаве
(далей — A A N ). Калекцьп дакументау рэйхсфюрэра СС (Т-1 7 5 ) i
Н С Р П Г (Т -8 1 ) часткова таксама знаходзяцца у A A N , а часткова —
у ApxiBe галоунай KaMicii па расследаванню п тлер а усй х злачынствау у Польшчы, дзе ляжыць яшчэ адзш багаты збор дакументау
Амерьпсанскага вайсковага трыбунала у Нюрнбергу. Ш мат матэрыялау, асабл1ва як1я датычацца польскага насельнщтва у Беларус1
i польска-беларусйх узаемаадносш, можна знайсщ сярод папер
Дэлегатуры польскага эмйграцыйнага урада i Армп Краёвай — калeкцыi ix дакументау зберагалюя у Цэнтральным apxise Ц К П А Р П
(цяпер — A A N ) . Выявится, што у польсю х бiблiятэкax ёсць неспадзявана багатыя зборы нямецкай i беларускай перыёдый, а так
сама шшых выданняу, я и я вы ходзЫ у час вайны. Аднак стан гэтых
крынщ не паусюль аднолькавы — ад паасобных выданняу засталкя
толы а рэш тй, 1ншыя ляж ал! амаль у камплекце. У гэтым сэнсе
самыя лепшыя калекцьп аказалкя ва уш вератэщпх бiблiятэкax
Варшавы, Торуня, Познаш, а таксама у б!бл1ятэцы Ossolineum
у Вроцлаве. Ксеракопп шэрага артыкулау удалося атрымаць з Масквы i Ф Р Г . Был1 выкарыстаны перыядь1чныя беларусйя выданш
1940— 1945 гг. i неапубл1каваныя ycnaMiHbi тагачасных пал1тычных
дзеячау са зборау Беларускай бгбтятэта i М узея 1мя Ф . Скарыны
у Лондане. Дадатковую 1стотную шфармацыю удалося атрымаць
з nepanicid, якую аутар вёу з удзельшкам! падзей другой сусветнай
вайны на Беларусь
У вышку на руках у аутара аказалася дастатковая колькасць
крынщ, неабходных для даследавання. Напэуна, дадатковыя пошуы
у apxieax Ф Р Г i С С СР дазволЫ б паглыбщь i пашырыць асвятленне
некаторых спецыф)чных пытанняу, асабл1ва у гаспадарчай i культурна-асветнай галхне.
У даследаванш прыняты храналаичны парадак атсанн я падзей.
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Карныя аперацьп часам ператвараюцца у крывавыя oprii, i гэта
узшмалкя выкрыю, гоман, пратэсты абурэння. Кал! шж. А. Русак
не толью руйнуе давер насельнщтва да нямецкага юраунщтва, але
скончыу свой рэферат i передау генеральнаму камкару Кубэ мемаперш за усё адб)рае упэуненасць у прыхшьных да нас беларусау,
рыял, выстушу ген. Цэнэр i спрабавау апраудаць карныя акцьц
яюя з нам1 супрацоун1чаюць: у некаторых выпадках яны трапляюць
супраць вёсак. Аднак мы бьип здз1уленыя, кал! Кубэ, наусуперак ген.
у поуную залежнасць ад самауладства якога-небудзь камандз1ра
Цэнэру, пачау перад Радаю Даверу апраудвацца, заяв!ушы, што ён
naniubii щ СС...
у гэтым не вшаваты, што гэта робяць незалежныя ад яго органы
На працягу астатшх дзесящ дзён усё множыл!ся i множылюя
й што сам ён быццам бы скардз^ся на ix у Бэрлш.
CKapri i просьбы ад розных мясцовых i нямецюх устаноу аб дапамоНашыя пабойванш арышту Рады Даверу ня спраудзЫся. Праф.
зе супраць сляпой лютасщ, з якой дзейшчаюць нямецюя палщэй1ваноускаму ня прыйшлося чытадь Дэклярацы! Незалежнасщ, якая
сюя части, яюя у павеце Р., у апошш час — i у павеце М. палш
ляжала у нутраной ишэш ягонага шнжака. Але даужэйшы час нас
вёск!, марна расстрэльвал! жывёлу, мауляу, жывая тратць у рук!
не паюдала думка, што немцы яшчэ могуць з нам1 расправщца. Мы
партызанау.
Эвакуацыю праводзяць прыбл1зна так: з сямЧ 3a6iне выключал! такеама мажшвасщ, што органы СД i СС не даруюць
раюць
бацькоу,
а 3-х, 4-х або 5-щгадовыя малыя дзещ паюдаюцца
такеама i В. Кубэ» (236).
на волю уласнага лёсу...
У жшуш 1943 г., хутчэй за усё пад канец месяца, Кубэ выслау да
/ ^ Пасля вялшай аперацьп «Котбус» у Mai — чэрвею гэтага годаслеЛёзэ наступны, на гэты раз самы падрабязны свой рапарт, дзе
/ дам за выхадам пал1цьп партызаны зноу цалкам апанаваш абшар,
прадстав1у супрацьлеглыя метады акупацы! у Бeлapyci i канфл!кт
цывшьных i палщэйеюх улад, яй улетку 1943 г. перайшоу у най- 1 здабыты надоечы палщэйсмм1 cuiaMi. Зноу адбудоуваюцца кол!шн1я
вастрэйшую сваю фазу. Адначасова гэта быу anoumi погляд Кубэ на ! лётшшчы, i ситуация робвда цалкам тая ж самая, што i перад
акцыяй «Котбус»... Таюя самыя HasipaHHi насоуваюцца i у ваколщах
дадзеную справу, i таму варта прадставщь шырэйшыя яго фрагмен
Лен1на, i у Ганцавщкай, i у Слуцкай акругах на поудш Генеральнай
ты, я ш вымоуна сведчаць caMi за сябе (237):
акруп. Тут такеама у лютым — сакавжу прайшла вялшая аперацыя,
«...Гэта — вышк пс!халапчных памылак, што дапускаюць з насельнщтвам у час палщэйеюх акцый атрады, як!я ix праводзяць. ' у вышку якой заинула 11 ООО чалавек (у аперацьп «Котбус» —
Фатальную ролю адыгрывае тут асаблша 1мя Цзгрлевангера, бо гэты \ больш за 13 0 0 0 )^Тым часам савецкая рэспублжа Лешн цалкам
чалавек падчас сваёй няшчаднай карнай экспедыцьп (Vernichtungs- J а^удавана'Тшнова. Саветы працягваюць вярбоуку на тэрыторьп
feldzug) супраць MipHara насельнщтва свядома не прымае пад увагуs цывшьнага праулення, на нашых палях жнуць чырвонаармейеыя
жшуныя атрады...
ашяюх палггычных неабходнасцей. Побач з тым метады ТрыццащВа ycix гэтых справах не будзе шяюх змен, кал1 паллтычнае
гадовай вайны стасуюцца часта так, што сцверджашп нямецкай
цывшьнай адмшктрацьп пра жаданае супрацоунщтва з беларусюм 1 К]'раун1цтва усходн!х абшарау на тэрыторыях, што перадау яму
фюрэр, не атрымае безумоунага права ыраваць палщыяй i Вермахнародам гучаць як мана. Масавыя расстрэлы або паленне жанок*
там. Дагэтуль,— апроч абяцанняу, у яюя не верьщь ужо hixto,— мы
i дзяцей не маюць шчога супольнага з гуманным правядзеннем
практычна не даём шчога народам У сходу; пакуль метады нашай
вайны. Колькасць вёсак, знпнчаных у час вялiкix палщэйеюх аперабарацьбы з партызаншчынай будуць бщь у няв]‘ннае насельнщтва
цый, перавышае колькасць вёсак, спаленых партызанамь Натураль
горш за самую партызанскую навалу, пакуль будуць расстрэльваць
на, для палення вёсак заусёды знойдуцца чыста тэхшчныя апрауданнк паводле цяперашшх шетрукцый, дастаткова, каб у нейкай j дзяцей i жанок, датуль усе гэтыя учыню будуць вкець на рахунку
OMi, рэйхскам!сарау i генеральных камкарау. Роуным чынам, усе
вёсцы прагучала некалью стрэлау, каб выкарыстаць самыя жорстюя
добразычл1выя распараджэнн1 м!шстра акупаваных усходшх абша
сродю. Kaлi таюм1 метадам1 дзейшчаць i надалей, няма чаго разрау у гал!не прыватызацьп зямельных уладанняу, культуры i г. д.
л1чваць на yuixaMipaHHe краю, нават кал] е д а пaлiцыi павял1чацца
застануцца на паперы да той пары, пакуль нямецюя часщ не будуць
у дзесяць разоу. Тэрыторыя паступова абязлюдзее i для належнага
падпарадкоувацца пал1тычным загадам, яюя будзе выдаваць толью
гаспадарання у штарэсах нямецкага Рэйха амаль цалкам будзе
мшктр усходн}х абшарау».
страчаная. Праект Рэйхсфюрэра СС: эвакуацыя з ycix абшарау, што
У каментарыях да прадстауленых Кубэ жахл!вых падзей на Белазнаходзяцца пад пагрозаю бандау, вываз мужчын да Рэйха i наpyci Лёзэ nicay: «Уявще сабе, што пра так1я падзе1 даведал1ся на ваступнае развядзенне на гэтых тэрыторыях кок-сагызу — невыканальны. На думку сельскагаспадарчых экспертау, менав1та гэтая рожым баку i гэтьм пакарысталлся. Такая прапаганда, ввдаць, параслша патрабуе асабл1ва пшьнага догляду. Дзещ i старыя кабеты просту была б безвышковая, i толью таму, што чытачы i слухачы не
У стане бьцц б у яе паверыць» (238). Аднак Лёзэ не меу шяюх
caMi не управяцца з палям]’ кок-сагызу...
142

143

Ч. 1.pdf

У першым раздзеле разглядаецца етауленне Германп да беларуска
га пытання у перыяд да нападу на G CCP у чэрвеш 1941 г. У наступным раздзеле ашсваецца й туац ы ян а Беларус! у першыя меся
цы вайны. Трэщ, шыроы, раздзел ахошнвае перыяд, пачынаючы ад
бггвы пад Масквой да паражэння нямецкай apMii пяд Курскам, у im
разгледжаны актьтазацыя еавецкага партызанскага руху, развщцё
тэндэнцый ва усходняй палтьщ ы йрауш чых колау Рэйха, а таксама
акупацыйныя метады на Беларусь На гэтым фоне ашсваецца фармь
раванне настрояу насельнщтва i дзейнасць беларуеюх паштычных
згуртаванняу. У чацвёртым раздзеле — зварот да гэтых самых праблем у апошняй фазе акупацьп, ва умовах наблЪкэння татальнага
разгрому Германп, яы усведамлял! усе удзельнна палиычнай гульш
i усе сла1 насельнщтва. Нарэшце, пад канец аутар спрабуе даць
ацэнку выннсау вайны i акупацьп.

ГЕРМАН1Я I БЕЛАРУСЬ
У 1915— 1941 Г А Д А Х
НЯМЕЦКАЯ ПАЛ1ТЫКА НА БЕЛАРУС1
У ЧАС ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

У 1902 г. у Пецярбургу убачыла свет гектаграф1чная адозва «Д а
нггэл1генц,ьп», якая ад 1мя Беларускай рэвалюцыйнай партьп, што
была, па сутнасщ, студэнцюм гуртком, створаным Вацлавам 1ваиоусым, заклжала выхаваную у традыцыях польскай культуры
iитэлкенцыю беларусюх зем ляу распачаць асветную дзейнасць сярод беларускага люду на яго роднай мове (1 ). Аутары адозвы разу
мел!, што такая дзейнасць пакуль яшчэ немагчыма, бо, па сутнасщ,
не кнавала Hi беларускай лйаратуры, Hi агульнанацыянальнай бела
рускай лкаратурнай мовЫ. Там у яны Прапанавал1 канкрэтную праграму стварэння гэтай мбвы i л1таратуры, вывучэння роднай ricTopbii
i аргашзацьп выдавецкай дзейнасщ (2 ). Гэта была пачатковая,
иайпрасцейшая культурна-асветная праграма, якая адлюстроувала
ледзь не нулявы у зр ов ен ь беларускага нацыянальнага руху ля
вытокау X X ст., а таксама 1мкненне да стварэння такога руху.
Рэальзацьп гэтай праграмы спрыяла царская адмена абмежаванняу друку на беларускай мове (25Л2.1904 г . ) , гэтак жа, як i рост
грамадскай актыунасщ, звязаны з рэвалюцыйным! падзеям1 1905 г.
Прауда, царсйя улады i надалей не прызнавал1 нацыянальнай адметнасщ беларусау (што, ndjk шшым, выявится у забароне белар у с й х ш к о л ), тым не менш прынцыпова не перашкаджал1 развщцю
выдавецкай дзейнасщ, штаратуры i культуры, у якдх был1 дасягнуты
давсии значныя вынпй (3 ). Паступова беларусю нацыянальны рух
раб1уся прыкметным грамадсым фактам, знаходз!у сабе прыхшьшкау i ворагау, аднак у момант выбуху першай сусветнай вайны
заставауся усё ж з’явпичам вельм! маладым: з моманту выдання
прыгаданай адозвы прайшло дванаццаць год, а ад пачатку у
1906 г. легальнай выдавецкай дзейнасщ — толыа восем. Перыяд
гэты быу замалы, каб рух стау масавым, а беларуская наЦыянальная
традыцыя i грамадска-палиычная думка набьип належнае развшдё.
Узшкненне беларускага нацыянальнага руху выюпкала шмаТль
й я i разнастайныя водгуй польсых, русйх, украш сйх i лй 'оу сй х
публщыстау, непасрэдна защкауленых яго перспектьшай i вышкамь
А ле для Германп гэтае пытанне было занадта далёкае i нязНачнае,
таму перад першай сусветнай вайной там не. з’явится ашводнай
KHiri щ якой-небудзь салщнай публпсацьн, прысвечанай Б еларуси яе
праблемам (4 ). У нямецйх навуковых i палхтычных колах гэты край
зв ы чай н а трактавал! як гаспадарча i культурна адсталую частку
Pacii, якая вылучалася т о л ь й сваёй этшчнай спецыфжай.
11
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шюзш наконт падпарадкавання палщэйсих уладау ыраунщтву цывшьнай адмшктрацьп i не прапаноувау шякага выйсця. Ён тольи
паводле магчымасщ спрыяу дзеянням Кубэ i перасылау у вышэйшыя шстанцьп яго рапарты, дадаючы да ix xi6a тольи эмацыянальныя вьнс/пчнЫ, яыя не раз цытавалкя у пасляваеннай л1таратуры,
напрыклад: «Што такое Катынь у параунанш з гэтым?» або: «Гэтая
метода не вартая нямецкай справы i прыносщь нам самы балючы
урон» (239).
Затое ираунщтва СС паводле зразумелых прычын !мкнулася
перашкодзщь распаусюджанню звестак пра злачынствы карных
атрадау i заткнуць Кубэ рот. Пасля знаёмства з першьнш рапартам!
Кубэ шэф Галоунага ведамства СС,— ён ж а сувязны афщэр Г)млера у OMi,— Бэргер у лкце да Браутыгама ад 13 лшеня выказвау
глыбокае шкадаванне з той прычыны, што Кубэ высылае няспрауджаныя паведамлент (240). Адначасова Konii гэтых рапартау Бэр
гер перасылау Баху i Бранту у асабкты штаб Пмлера. Бэргер адзначау, што дакументы гэтыя «надзвычай важныя, бо сведчадь пра
нечуваную легкадумнасць, з якою прымаюцпа за прауду паведамленш тубыльцау з мэтаю выкарыстаць ix супраць рэйхсфюрэра
СС...» (241). Адначасова ён npaciy Бранта прашфармаваць аб гэтым
Г1млера.
Аднак спраудзщь верагоднасць рапартау было немагчыма: 10 чэрвеня загшуу Эрэнляйтнэр, а праз тры дш — Саков1ч, ад якога
Лянге атрымлщау шфармацыю (242). У абодвух выпадках паведамлялася, што яны загшул! ад рук партызанау, аднак i гэта не
магчыма было спраудзщь. Не удалося пакушэнне на Кубэ у памяшканш Мшскага гарадскога тэатра, аргашзаванае 22 чэрвеня
(243). Пад сдэнаю была установлена мша, разл1чвалася, што яна
узарвецца у той час, кал! у тэатры знаходз1уся Кубэ з нагоды урачыстага абвяшчэння СБМ. Але выбух прагучау пазней, у час прадстаулення камедьп Аляхновгча «Пан мшктр», на яим гауляйтэр ужо
не прысуттчау. Загшула 13 чалавек, некальы дзесяткау был1 дяжка
параненыя (244).
Пасля няудалага пакушэння, якое прышсал1 «бальшавщнм аген
там», палщэйсюя колы распачал1 новую атаку супраць Кубэ дзеля
таго, каб прыбраць яго з MiHCKa. Галоуную ролю тут павшен быу
адыграць шэф СД Штраух, якога Пмлер меркавау перавесщ на
пасаду начальшка разведю у штабе Баха ужо 24 чэрвеня (245),
а Готбэрг i Бах заахвочвал! aбяцaнкaмi павышэння (246). У чэрвеHi — лшеш Штраух i яго людз! пачал1 актыуна прасочвацца у Генеральны камкарыят i «распрацоуваць» Кубэ, аднак ён гэта своечасова зауважыу. Разгарэуся скандал. 20 лшеня Кубэ выкшкау Штрау
ха i паведам$ яму, што парывае усялякае еупрацоунщтва
з палщыяй, i асабл!ва — з СД, i забараняе яе супрацоушкам уваходзщь у Генеральны камкарыят. А непасрэднай нагодай для гэтага

паслужыу расстрэл СД 70 яурэяу, што працавал! у камкарыяце
(247).
Намаганш Штрауха падтрымл1вау Готбэрг. Ён быу асабл1ва
защкаулены у тым, каб прыбраць Кубэ: у найбл!жэйшы час ён
спадзявауся атрымадь павышэнне на групэнфюрэра, а у далейшай
перспектыве разл1чвау заняць пасля Кубэ пасаду генеральнага
KaMicapa Беларуси (248). 21 лшеня ён у лкце да Баха падрабязна
anicay абставшы, пры ян х Кубэ парвау супрацоунщтва з СД, а так
сама шшыя праявы яго варожасщ да СС наступным чынам:
«20.7.1943, паводле загаду гауляйтэра Кубэ, у тутэйшым Гене
ральным камкарыяце адбьшася нарада з KipaymKaMi аддзелау...
Гауляйтэр спытауся тады, щ не належыць нехта з лрысутных да СД,
бо ён чуу, што у Генеральным камкарыяце ёсць шппа з СД. ПакольKi шхто не прызнауся, гауляйтэр забарашу супрацоушкам Генераль
нага камкарыята звязвацца з СД... На пратэст ираушка аддзела
Фрэйдэнберга гауляйтэр дадау да свайго распараджэння, што дзеля
неабходных патрэбау у перагаворах з СД трэба загадзя атрымлхваць
яго дазвол. Сёння, папоудш, гауляйтэр гаварыу пра гэта з жанчынаMi, што працуюць у Генеральным камкарыяце, i забарашу iM кантактаваць з СД... Обэргрупэнфюрэр! У дадатак да натати обэрштурмбанфюрэра СС Штрауха ад 20.7.1943, я Л1чу за свой абавязак
перадаць Вам гэты рапарт, тым больш, што абразы, якгя Кубэ юдае
у адрас СС або паасобных камандз1рау СС, падчас ix адсутнасщ,
перад к1раушкам! аддзелау, дауно не у навшу... напрыклад: «Дух
Пмлера i Гайдрыха падрывае гер манси падмурак нямецкага народу
i можна параунаць яго з метадам! масонства», альбо пагардл!выя
водгуи пра обэрштурмбанфюрэра СС Штрауха i г. д. ...» (249).
Нарэшце, з самай цяжкай артылерьн выпал1у Штраух. 25 лшеня,
ужо у якасщ члена штаба Баха, ён прадстав!у свайму начальшку
падрабязны рапарт у справе з Кубэ. У iM гаварылася пра варожасць
Кубэ да СС, гучал1 абвшавачвант у поунай няздольнасщ яго як
ыраунжа i адмЫстратара, крытыкавалася беларуская пал!тыка гау
ляйтэра. Штраух звярнуу асабл1вую увагу на паводзшы Кубэ у
яурэйсшм пытанш, ён расцашу ix як «немажл!выя»: у афщыйных
выступлениях Кубэ адназначна падтрымл1вау аперацьп па вын1шчэнHi яурэяу, аднак рэальныя учыню супярэчыш гэтым заявам. Штраух
прадстав1у доказы, на грунце яых сцвярджау, што Кубэ «у глыб1т
свайго сэрца з’яуляецца пращушкам нашых яурэйсых акцый».
У ceaix абв!навачваннях ён прыходз1у да высновы, што «пры таых
умовах, на маю думку, пакщаць генеральнага KaMicapa на ранейшай
пасадзе немэтазгодна» (250).
У даступных арх!уных крышцах няма адказу на пытанне: яим
чынам был1 выкарыстаны гэтыя матэрыялы? Вщаць, Бах, зб!раючы
ix, меркавау прадставщь гэтыя дакументы Пмлеру, каб пазней
абашрацца на ix у размове з Птлерам наконт Кубэ. Пра гэта свед145
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Выбух сусветнай вайны значна павял1чыу щкавасдь нямецйх
псторыкау i публщыстау да праблем няруси х народау Pacii.
У 1915— 1916 гг. у Германн з ’яв1уся шэраг прац, дзе аутары разглядал1 разнастайныя канцэпцьп выкарыстання Рэйхам вызваленчых
гмкненняу палякау, л 1тоуцау, латышоу, эстонцау, фшау i нават
укра^нцау. Аднак усцяж яны не выказвал1 защкаулення беларусам1
(5 ). У 1915 г. Экехард Остман акрэсл1у ix як люд ся ля н сй i работнщ й, без годнай увап ш тэл1генцьн, наймацней сярод ycix астатHix народау параднёны з расейцам!, у су вяз i з чым не бачыу рэальных магчымасцей узшкнення сярод ix сепаратысцйх тэндэнцый ( 6).
Шырэй за немцау займалшя беларускай праблематыкай у Гер
манн i Аустрьп п о льсй я i украш сйя публхцысты, спрабуючы аказаць
уплыу на грамадскую думку i урадавыя колы цэнтральных дзяржау
у напрамку CBaix палггычных штарэсау. I кал1 Лявон В асш еусй
прадстауляу беларусау як «бясформную этнаграф1чную масу», а
беларусй р у х — як з’яву, што не мае шякага пал1тычнага значэння,
звязваючы пры гэтым вырашэнне лёсу Беларуш з апорай на польскае насельнщтва i прыхшьнае да польскасщ беларускае каталщкае жыхарства (7 ) , дык yKpaiHCKi публщыст Стэфан Руднянсй
падкрэсшвау дадатныя рысы гэтага руху, вылучаючы на перщы план
развЩцё лкаратуры i абуджэнне беларуей х ся лян сй х мае да самастойнага нацыянальнага жыцця ( 8) . Крышцай звестак пра Беларусь
бьин таксама бержнекая «Polnische Blatter» i веней тыднёвш «Р о 1еп».
Аднак найважнейшым фактарам, я й м тлумачылася невялнсае
защкауленне нямецйх аутарау беларуейм пытаннем, была пазщыя
урадавых колау Рэйха, што грунтавалася на ix адносшах з Р а а я й
i вызначаных ваенных мэтах. 1мкнучыся стварыць новыя суадносшы
сш i дасягнуць палйычнай i эканам1чнай дамшацьп ва Усходняй
Еуропе, ням ецй гмперыял1зм не выпускау з поля зроку CBaix эканащчных штарэсау у Pacii i меу надзе1 на пашырэнне гаспадарчых
адносш з гэтай крашай пасля вайны. Г'этая акал1чнасць мела вялпсае
значэнне, асаб.щва для нямецкай прымысловасщ, для якой расш сй
рынак збыту уяуляу шматабяцальны шанс развщця. У в ы тк у эканаMi4Hbi фактар супрацьдзейшчау 1мкненням-Да празмернага аслаблення i расчлянення Pacii i уп льтау на защкауленасць урада Рэйха
у як мага ху тй м дасягненш з ёю MipHara пагаднення (9 ).
Пры тайм становпнчы у першай фазе вайны, асаблша пасля
наступления расш сйх войскау ва Усходняй Прусп у 1914 г., урада
выя колы нямецкага Рэйха хоць i спадзЯвалгся адсунуць Paciro ад
ceaix усходш х межау i стварыць для гэтага буферную польскую
дзяржаву, а таксама анекс1раваць Штву i Курляндыю, аднак далей
гэтых захоп н щ й х планау не inrni. Т а й я намеры бьип з пэунага
пункту гледжання досьщь памяркоуныя i прымальныя для расшска-

i'ti боку у час м1рных перагаворау (1 0 ). Т а й м чынам, Беларусь, як
тратты Украша, Латг&шя* i Эстошя, заставалася па-за абсягам
иямецйх тэрытарыяльных дамаганняу, нагэтаму не бралася над
унагу канцэпцыя беларуей х адраджэнцау аб стварэнт залежнай ад
Германп буфернай беларускай дзяржавы i выкарыстанш для гэтай
мэты беларускага нацыянальнага руху. Т а й м чынам, слабасць гэтагп руху была важным, але не вызначальным фактарам, щто нрычышлася у недастатковай защкауленасщ нямецкага Рэйха беларуейм
иыганнем. Адначасова Гермашя не зб1ралася выкарыстоуваць сепаритысцйя тэндэнцьп, мацнейшыя за тыя, што дзейн1чал! сярод
беларусау i сярод л 1тоуцау ( 1 1 ) , бо гэта вышкала з вышэйшых мэт
нямецкай п алп ы й , якой у дадзеным выпадку была анекс1я Л ж
Угодна з т а й ш палйычным! меркаванням1 разв1вауся наступ германейх войск на усходшм фронце. Летам 1915 г. яны заняла Каралеуства Польскае, Л й в у i Курляндыю, дасягнуушы пад канец верасня лш п Дзв1нск — Браслау — Паставы — Смаргонь — Баранав1чы — Ш нек — Луцк, пасля чаго наступша затрымка ваенных
аперацый, якая працягвалася на усходзе аж да 18.2. 1918 г. Т а й м
чынам, на працягу двух год i пящ месяцау нямецка-расщсй фронт
падзяляу Беларусь на дзве частй. Паводле беларускага псторыка
Вадз1ма Круталев1ча, пад нямецкай акупацыяй заставал}ся яе заходшя абшары плошчаю 50 тыс. км2, што складала прыкладна 25 %
сучаснай тэрыторьп Беларусь (1 2 ).
Увосень 1915 г. на частцы занятых пауночна-усходшх зем ляу
быу створаны вайсковы адмшктрацыйны абшар Обэр Ост, я й
уз началу шэф генеральнага штаба генерал Эрых Людэндорф пад
агульным йраунщтвам камандуючага усходшм фронтам фельдмар
шала П ауля фон Гшдэнбурга. Абш ар гэты, плошчаю 109 тыс. км2,
пасля неаднаразовых змен унутранай адм1шстрацыйнай структуры
вясной 1917 г. падзяляуся на тры адзш й: Л иву, Курляндыю i Беластоцка-Гродзенскую акругу, якой прызначалася роля сувязнога
звяна пам1ж Прыбалтыкай i Польшчай (1 3 ). У меж ах гэтай акруи
апынулася трэцяя частка акупаваных беларуск{х зем ляу плошчаю
каля 17 тыс. км2. На адрэзку ад ваколщ Лщ ы да Браслава усходняя
мяжа Обэр Оста супадала, з невялш м! адхшенням1, з сучаснай
гранщай JliTBbi i Беларус1 (14 ) (гл. карту).
Усходняя мяжа Обэр Оста супадала з засягам ням ецйх тэрыта
рыяльных дамаганняу у Pacii. Разам з усходняй гранщай запраектаванай. польскай дзяржавы яна павшна была раздзялщь тэрыторьн
панавання Pacii i Германп. Рэштка акупаваных беларуейх земляу
плошчаю каля 33 тыс. км2 уваходзша у склад вайскова-аперацыйнай
паласы пам1ж гранщай Обэр Оста i лш1яй нямецка-расшсйх акопау.
Адносна гэтых абшарау урадавыя колы Рэйха не м eлi анекс!йных
* Усходняя частка Латви.— Рэд.
13

Ч. 2.pdf

чыць прызнанне Бэргера перад Амерыкансюм вайсковым трыбуналам у Нюрнбергу: гаворачы, пра «напружанасщ» у адносшах Кубэ
з афщэрам1 СС, ён сцвярджау, што «яны защкавшкя планам], яюя
яуна сюраваныя бьин на тое, каб, я б сказау, пакончыць з Кубэ, каб
ён вымушаны быу паюнуць пасаду генеральнага камкара» (251).
Значыць, кал! размова з Ггглерам вялася, ён гэтыя намеры адхипу,
бо Кубэ застауся на сва1м месцы i выкрывау надалей злачынствы
СС. Справу напаткала фiяcкa. 14 жшуня Брант пераслау рапарты
Готбэрга i Штрауха Бэргеру i адзначыу, што Пмлер npaciy азнаёмщь з iMi Розэнберга (252). Той, у сваю чаргу, выслау у Мшск
свайго намесшка Мэера, каб перадаць Кубэ «сур’ёзнае папярэджанне» (253).
На некалью тыдняу запанавала вдша. Уночы з 21 на 22 верасня
яе перарвау выбух мшы, падкладзенай пад матрац Кубэ. Нямецкае
шфармацыйнае бюро (Deutsches Nachrichtenbiiro) паведамша з
Мшска, што Кубэ загшуу у час пакушэння, аргашзаванага балынавщюм1 агентам!, i гэта было пацверджана з савецкага боку. Для
расследавання ycix акал1чнасцей пакушэння была створана В ялк ая
спецыяльная камгая (Grosse Sonderkomission), якая складалася
з афщэрау СС: старшыш — Бондарфа, а такеама Брзера i Гайса.
Камк1я высветлша, што мшу прынесла i усталявала у спальш Кубэ
яш прыб1ральшчыца, Алена Мазашк, якая агрымала яе ад Mapbii
Восшавай, партызанскай сувязной. Быу раскрыты удзел у пакушэнш
шшых членау падполля, высветлена, што абедзве названыя жанчыны уцяшй да партызанау i самалётам перапраулены у Маскву (254).
Гэтыя звестю пацвердзипся пазней у маскоусюм 4aconice «Ра
ботница» за люты 1947 г.— г. зн. тады, кал! у СССР была яшчэ
невядома справаздача Бондарфа (255).
Супадзенне у паказаннях Мазашк i Восшавай з вышкам! расследаванняу Бондарфа адназначна сведчыць пра удзел гэтых жанчын
у пакушэнш на Кубэ, аднак гэта не вырашае пытання, хто быу яго
шщыятарам i аргашзатарам. Смерць Кубэ, безумоуна, была наруку
савецюм уладам, яюм яго палиычныя паводзшы перашкаджал1
куды больш за злачынствы эсэсауцау; тыя толью узбуджал! у грамадстве нянавкць да немцау, i партызаны гзтым лёгка карысталкя.
Аднак смерць Кубэ, па згаданых ужо матывах, была наруку i Kipayнщтву СС, якое ужо перабрала усе !ншыя магчымасщ пазбыцца ад
гауляйтэра у М!нску. Таюм чынам, нельга адюнуць верен, што
пакушэнне на Кубэ падрыхтавала СС. На карысць такой гшотэзы
сведчаць наступныя акал!чнасц!, што выткаюць з аналку справаздачы KaMicii Бондарфа:
1.
KaMicis складалася выключна з афщэрау СС i працавала пад
непаерэдным наглядам шэфа СД у Мшску, яю падпарадкоувауся
Готбэргу, Баху i Г1млеру. Гэта дазваляла пращушкам Кубэ цалкам
падпарадкаваць яе вышю свайму уплыву.
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2. Следства праводзшася усяго некалью дзён — ужо 29.9.1943 г.
ш:к|) м1нскага СД распусц1у KaMiciro. Толью пасля таго «высветлшап«», што Мазашк, дапушчаная да працы у доме Кубэ, была да вайны
Нрпцаушчкай НКУС, а у цяперашш момант — дзяячкай савецкага
пндполля. Адначасова, у надзвычайна каротю тэрмш, был1 выкрыТ1.1И усе падпольшчыю, што удзельн1чал! у пакушэннх на Кубэ, i не
ид'ми з ix не выкарыстау магчымасщ уцячы адразу ж пасля пбел!
пф| яйтэра. Гэта сведчыла альбо пра надзвычайныя здольнасщ СС,
п.л1>бо пра фабрыкацыю усёй справы, тым больш што ycix сведкау
iiiii([4buii, так што сляды был1 замеценыя цалкам.
3. За таю каротю час — г. зн. да 29 верасня! — кaмiciя высветли
ли, што Мазашк i Bocinaey з партызанскага лётшшча пераправШ
р Маскву. Гэта надзвычай важная акал1чнасць у справаздачы, яна
сиедчыць пра тое, што СД мела CBaix 1нфарматарау у атрадзе, куды
рцякл1 абедзве жанчыны. Значэнне гэтага факта пацвярджаецца
ншчэ i тым, што у савецюм варыянце публ!кацьп справаздачы KaMicii
Бондарфа гэты пункт быу апушчаны.
У Савецюм Саюзе першае паведамленне пра смерць Кубэ апубл’п<авала маскоуская «Правда» 24 верасня, у iM адзначалася, што
гауляйтэр запнуу ад «меткой партизанской пули». Гэтая памылка
паус.тала, хутчэй за усё, у вышку уласнай штэрпрэтацьп паведамлення нямецкага радыё. Варта звярнуць на яе больш тльную увагу, бо
гэта значыла, што камандаванне партызанскага атрада, у яю уцякл1
Мазашк i Восшава, не выслала у Маскву паведамлення. Можна,
таюм чынам, меркаваць, што атраднае камандаванне, якое, паводле
цяперашняй Bepcii, здауна i загадзя рыхтавалася да пакушэння,
даведалася пра яго толью з вуснау незнаёмых беглых жанчын
i паставшася да справы засцярожлгва, дапускаючы, што гэта, магчыма, правакацыя. Пра гэта сведчыу пазнейшы лёс Мазашк i Bocinaкай: пасля публжацы! у 1947 г. артыкула у «Работницы» некалью
гадоу вакол ix панавала суцэльнае маучанне. М1ж iHmbiM, не згадвау
пра ix i Л. Цанава, аутар вялжай працы аб партызанскай вайне на
Беларус1, дзе знайшлося месца для значна менш щкавых фактау
(256). Адзначым, што аутар KHiri на пачатку пящдзесятых гадоу
быу м1н1страм дзяржаунай бяспею БССР. Можна, таюм чынам,
дапусщць, што BepciH аб правакацьп СС сур’ёзна бралася пад увагу.
Кубэ такеама апасауся пакушэння. У апошн!я месяцы свайго
жыцця ён меркавау замянщь палщэйскую ахову вакол свайго дома
«прыватнай» вартай, якая павшна была складацца з давераных
членау SA або маладых фольксдойча.у (257). Але Ггмлер «ш у яюм
выпадку» не пагаджауся на так!я праекты (258). Значыць, ён
поунасцю трымау Кубэ у руках. Смерць Кубэ i па сённяшн1 дзень не
перастае быць таямнщай, нягледзячы на шматл1юя згадю у л^аратуры на гэтую тэму.
У дзень пахавання Кубэ у Берлше Г1тлер загадау ад свайго 1мя
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иамерау. Яны павшны быт адыграць ролю разменнай пазщьн
у будучых MipHbix перагаворах гвярнуцца да P a c ii пасля адмаулення
апошняй ад прэтэнзш на земл1, далучаныя да Обэр Оста (15) .
Урадавая пазщыя Рэйха у гэтай справе заставалася нязменнай
прыкладна да канца 1916 г. А б гэтым сведчыць выказванне канцлера
Тэабальда фон Бэтман Гольвэга ад 23.11. 1916 г., у яшм ён акрэслцг
ваенныя задачы Германп наступным чынам: «Прызнанпе новага
Каралеуства Польскага, уступка абшарау Курляндьп i Лггвы i усталяванне са стратэпчных меркаванняу агульнай мяжы нямецйх
(г. зн. Обэр Оста.— Ю . Т .) i п ольсй х тэрыторый з Р а а я й » (1 6 ).
Гэтая пазщыя часткова змяншася пасля Лютаускай рэвалюцьп
у Pacii. Я к паказвае пратакол нарады Бэтмана Гольвэга з вярхоуным вайсковым камандаваннем, якая адбылася 23.4.1917 г. у БадКройцнаху, у гэты час разглядалася магчымасць пашырэння здабычы Германп у Прыбалтьщы (Яатвгя, Э стош я), але не прадбачылася
змены усходняй мяжы Обэр Оста (17 ) . У змене гэтай мяжы Гермашя не была защкаулена i на брэсц йх перагаворах. Т а й м чынам,
апроч далучаных да Обэр Оста земляу, што мясципся у трохкутшку
Гродна — Л щ а —>Брэст i складал1 каля 8 % цяперашняй тэрыторьп
Беларуа, акупацыю беларусйх абшарау немцы л!ч ьщ за часовую
з’яву.
Такая пазщыя нямецкага урада выключала icHaeaHHe яй х-н е- ,
будзь маштабных праектау, як, напрыклад, стварэнне незалежнай
беларускай дзяржавы, канфедэрацыю Л!твы i Беларус1 щ уключэнне
або федэрал1зацыю белару CKix зем ляу з Полыпчай. Большасць
занятых немцам! беларусйх зем ляу павшна бьша пагэтаму вярнуц
ца да Pacii, адносна ж той частй, што далучылася да Обэр Оста,
юНавал! разнастайныя праекты. Спачатку яна Павшна бьша далучыцца да Рэйха, у 1917 г.— да Лйвы , у 1918 г.—- да Украшы (частка
БеласТоцка-Гродзенскай акр уп ), i нарэшце вясною 1919 г. ix аддал1
Польшчы. У тай м стан овтчы , апрача гмкненняу да макстмальнай
эксплуатацьп гаспадарй, характэрнай, дарэчы, для ycix aKynipaBaных тэрыторый, паводзшы нямецйх акупацыйных улад абмяжоуваЛ1ся фактычна pэaлiзaцыяй пэунай нацыянальнай пaлiтыкi.
3 гэтага пункту гледжання на тэрыторьп Обэр Оста панавал1
вельм1 разнастайныя умовы. Паводле даных nepanicy 1897 г.,
якiмi карысталася нямецкая адм!шстрацыя, 34,4 % жыхароу гэтага
абшару складал1 лиоуцы , 20,8 % — беларусы, 13,5 % — яурэ!,
11,8 % — паляй, 10,5 % — латышы, 6,2 % — расейцы i 2,5% —
немцы (гл. табл. 1 ). К а ля 2/ 3 ад усяго беларускага насельнщтва
Обэр Оста прыпадала на Беластоцка-Гродзенскую акругу, дзе яно
складала абсалютную большасць (56,0 % ) . Аднак даныя nepanicy
у час вайны не адлюстроувал} фактычнага стану галоуньш чынам
таму, што не ул 1чвал1 ктотны я дэмаграф1чныя 3pyxi, як1я адбьшшя
за гэты перыяд. А м1ж тым з 1897 па 1914 г. агульная колькасць

Жихироу краю узрасла на 30 % — да 5,8 млн. (1 8 ), пасля чаго,
у нышку эвакуацьп у глыб Pacii у 1915 г., паменшала напалову
I ,V 1916 г. складала 2,9 млн. (19) . У яшчэ большай ступеш зменшыЛШ’ Я колькасць праваслаунага насельнщтва, i працэнт беларусау ад
«гульиай л1чбы жыхароу Обэр Оста у вынйсу быу, напэуна, н1жэйН1ы за 1897 г.
Таблща 1. Нацыянальная структура насельнщтва Обэр Оста
(паводле даных расшскага nepanicy 1897 г.)
Обэр Ост цалкам

тыс.

Усяго
у т. л.
Лиоуцы
Беларусы
Яурэ!
Паляк!
Латышы
Расейцы
Немцы

%

- у т. л. Беластоцка-Гродзенская акруга

%

тыс.

4504,2

100,0

1061,4

1550,3
936,1
607,9
534,1
468,9
278,2
113,0

34,4
20,8
13,5
11,8
10,5
6,2
2,5

3,5
594,5
190,0
147,1
0,2
112,3
9,2

100,0
'

0,3
56,0
17,9
13,9
0,0
10,6
0,9

Крынща: Das Land Ober Ost. Stuttgart 1917, S. 433.

Т а й м чынам, улады Обэр Оста апынулкя перад праблемай
KipaeaHHH шматнацыянальным рэпёнам, дадатковую спецыфшу якога складала абумоуленая пстарычна дам1нацыя польскай культуры
на беларуска-лй оусй х зем лях i нямецкай — у Курляндьп. Маладыя
л^тоуская, латышская i беларуская культуры, я й я разв!вал1ся у цеш
гэтых старых культур, б ьш яшчэ слабыя, a ix грамадскае значэнне — непараунальнае з пераважаючым удзелам гэтых нацыянальнасцей у насельшцтве Обэр Оста. Паводле звестак даследчыка псторьп
школьнщтва за акупацыйны перыяд Ганса Цэмке, спробы л 1тоускай
штэлкенцьп па стварэнню сучаснай лггаратурнай мовы бьип тады
яшчэ у пачатковай стадьп i не знаходзш1 водгуку сярод мясцовага
сялянства, якое не разумела штучных моуных неалапзмау i высмейвала ix (2 0 ). Г э т й я самыя цяжкасщ перажывала у ceaiM развщщ
i беларуская мова i лиаратура.
1мкнучыся вырашыць складаную моуную праблему, акупацыйныя улады прынял1 за прынцып аднолькавае стауленне да ycix
нацыянальнасцей (2 1 ). Гэта бьшо звязана, напэуна, з намечанай
у першай фазе вайны анексгяй усёй тэрыторьп Обэр Оста, бо наданне прывшеяу нейкай адной нацьп з нямецкага пункту гледжання
бьшо б нявыгадна. У вьшйсу для ycix нацыянальнасцей у роунай
меры аднос^ся указ аб забароне усялякай пaлiтычнaй дзейнасщ,
вьщадзены Гшдэнбургам 28.7.1915 г. (2 2 ), гэтак жа, як i дазвол
улад на функцыяшраванне камиэтау дапамой ахвярам вайны. Да
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ускласщ вянокна яго майле (259). Затое Пмлер сказау, што толью
смерць выратавала Кубэ ад канцлагера (260). Градация ацэнак
гэтага чалавека была вельм1 шырокая, i не тольй у вачах найбуйнейшых асоб итлераускай Германн, але i пасляваенных даследчыкау.
I сапрауды, цяжка адназначна ацанщь дзейнасць Кубэ. Ён быу
найвышэйшым прадстаунпсом птлераускага акупацыйнага рэжыму
на Беларуа, бясспрэчна, злачыннага па ceaiM характары. 3 фармальнага пункту гледжання, згодна з дэкрэтам Гитлера ад
17.7.1941 г., яму «асабкта i непасрэдна» быу падначалены камандзгр
СС i палщьп у MiHGKy, таму адказнасць за масавыя забойствы, што
праводзшкя имлераусйш органамт, павшна была абцяжарваць таксама i Кубэ. Аднак у гэтым самым дэкрэце адзначалася, што тольй
сам рэйхсфюрэр СС мае права выдаваць распараджэнш камандз1рам СС i палщьй. Тайм чынам, уплыу цывшьнай адмшктрацьп на ix
дзейнасць выключайся. Да самай смерщ Кубэ гэтая шструкцыя не
змяшлаея, на яе падставе палщэйсйя улады ухшялкя ад якоганебудзь умяшальнщтва з боку йраунщтва цывыьнай адмшктрацьп.
Паводзшы Вермахта такеама не зaлeжaлi ад гэтай адмшктрацьп.
Можна, таим чынам, меркаваць, што пры тых абставхнах Кубэ
не нёс непаерэднай службовай адказнасщ за злачынствы генацыду.
У той атуацьй ён мог, гэтак жа як i шшыя камкары на акушраваных савецк1х тэрыторыях, проста захоуваць глыбой нейтралист да
злачынствау пмлераускага апарату. Пазней, на Нюрнбергсйм працэсе, такая пазщыя не расцэньвалася як важй довад вшы, пра што
еведчаць памяркоуныя прыгаворы Амерыканскага вайсковага трыбунала.
.'■ >
Аднак гэтыя здарэнш Кубэ успрымау нераунадушна, магчыма,
пад уплывам пачуцця маральнай адказнасщ, што, дарэчы, адлюстравана у яго апошняй, жшвеньскай, справаздачы. 3 гэтых самых
меркаванняу ён не хацеу пайнуць сваёй пасады — у той драматычнай асабктай еггуацьп адыход мог бы стаць для яго сапраудным
выйсцем, але гэта азначала б каттуляцыю перад злачынствам! СС.
Таму можна было б палгчыць за непаразуменне меркаванне
Далша, паводле якога Кубэ i СС мел1 перад сабою тыя ж самыя
мэты i пабуджэнш, каш б не тэндэнцыйнасць гэтага аутара (261).
Гэта датычыцца нават яурэйскага пытання. Райтлшджер, даследчык генацыду я^фэяу у Еуропе, адзначау, што дзеянш Кубэ у гэтым
напрамку не мел1 поспеху, аднак тут жа зауважыу, што «... еярод
цывшьных або вайсковых буйных чыноушкау у Pacii Кубэ быу
адзшы, хто пэуны час тармаз1у дзейнасць раскцйх забойцау. Патэтычны i няyдaчлiвы, тоусты i сладастрасны, гэты стараваты чалавек
шмат месяцау займауся тым, на што не асмел1уся шводзш сябра
праслауленай антыптлераускай апазщьп» (262). Зауважым, м1ж
шшым, што Клауса фон Штауфэнберга i яго таварышау псторый
ГДР прызнаваш за антыфашыстау (263).
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|Кубэ ацашу i падтрымау беларускае пытанне, у перспектыве ён"а
цыУ стварэнне асобнай беларускай дзяржавы пад праунщ тва^Я
Йха. Гэтая канцэпцыя i спробы па яе ажыццяуленш выклниц^|
^ровае асуджэнне савецйх улад, i — як вышк — у працах гкторйЩ
$ i публщыстау БССР ацэнка Кубэ была адназначна адмоунаж|
foe у кодах беларускай эмпрацьп рогуле устрьгшпвалкя ад я к ш !
1 будзь ацэнак, галоуньгм чынам, дзеля таго, каб найбольш выга/щ^
вдетавщь дзейнасць Астроускага, якая распачалася тольш пасля!;'
epui Кубэ.
j Таму варта прьтесщ пасмяротную ацэнку Кубэ, змешчап>ю\
жалобным паведамленш Камйэта Даверу. Яно падшеана старшьн
ж НЁМ Камиэта Хваноусим i яго намеенцеам Сабалеусим i адлюстроуВ, |ве пал1тычную пазщыю болыпай части беларусих нацыянальных
< даеячау таго перыяду. Варта, дарэчы, зауважыць, што аутары паве-j
Дамления паустрымалкя ад таго, каб сп1саць пакушэнне на «маскоу- s
■ C K ix
агенгау». Падаём ноуны яго тэкст:
«22 верасня памёр ад рун баязл1вага злачьшцы генеральны i
Квмкар Беларус!, гауляйтэр Втьгельм Кубэ. Веетку аб гэтай тра- <
■Нчнай смерщ беларусы прынял! з найглыбейшым абурэннем. У асобе Нябожчыка беларуей народ трацщь свайго найлепшага сябра t
1 эмагара за лнтарэсы Беларусь Беларусы верьий i адчуваш, што ix
Жаданш будуць здзейсненыя генеральным камка рам Кубэ. Жыпцс
1 дзейнасць гэтага дзяржаунага мужа стала перашкодаю нашым
ВОрагам. Таму яны старалкя яго прыбраць. У сувяз1 з трапчнаи i
Смерцю гэтага чалавека беларуей Камйэт Даверу выказвае ад шя •
беларускага народа самае глыбокае епачувайне нямецкаму народу
I Ураду Нямецкага Рэйху» (264).
1
HACTPOI НАСЕЛЬНЩТВА

|

I ПАЗЩЫ1 ПАШТЫЧНЫХ ГРУП

5

Паводле некальйх прычын, пал1тыка Кубэ аказала на настро!
беларускага насельнщтва вельм1 абмежаванае уздзеянне. Па-пер- \
шае, яна распауеюджвалася тольй на тэрыторыю Генеральнаи "•
Кйм1сарыята Беларус1. Па-другое, на гэтым абшары, як i па yt ей ;
Веларус1, значка болыпы унлыу на паз1цыю насельнщтва мел1 iHiu ыя
фактары: палажэнпе на савецка-германсйм фронце, вышшчэние
Яурэйскага насельнщтва, партызаншчыяа i метады барацьбы з ею, ,
Нврэшце, экаиам1чная С1туацыя гарадейх i вясковых жыхароу. .
. У некаторых раёнах Заходняй Беларус1 спецыфачную ролю адыгрыюла польскае пытанне. Гэтае мноства вызначальных прычын, яйя ^
да таго ж з рознай днтэНс1унаецю дзейшчал! у прасторы i часе, не
дазваляё так легка вызначыць грамадейя HacTpoi.
i Найбольш аднастайная с1туацыя ианавала у раёнах, што знаходзшея у зоне вайсковага нраулення ва Усходняй Беларус!. Са-.
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сярэдзшы 1917 г. яны з’я у л я л к я адзшай легальнай формай грамадскай дзейнасщ мясцовага насельнщтва. Гэтыя кам!тэты выконвал!
таксама ролю нефармальных прадстаунщтвау паасобных нацыянальнасцей i бьин упаунаважаныя прадстауляць уладам прапановы
у сацыяльнай, асветнай i культурнай галш ах (2 3 ).
Прынцып аднолькавага стаулення да паасобных нацыянальнасцей Обэр Оста афщыйна быу заяулены у выдадзеных Пндэнбургам
22.12.1915 г. асноуных дырэктывах, я и я датычьипся аргашзацьп
школыпцтва, а таксама — у шструкцьп ад 16.1.1916 г. (2 4 ). У ix
забаранялася весщ у пачатковых ш колах навучанне па-руску 1
i уводзшася абавязковае выкладанне на роднай мове. Т а и парадак«
павшен быу захоувацца i пры вывучэнш panirii. 1нструкцьп прадугледжвал! для ycix школ абавязковае вывучэнне нямецкай мовы t
у ступеш, дастатковай для авалодання яе вуснай i шсьмовай форма- j
Mi. Затое не уводзшася абавязковага наведвання школы, шТо вы
ключала прымусовае навязванне дзецям навуш на мове, якую ix
бацьи л!чь1ш за непажаданую. У !мя ажыццяулення прынцыпу
раунапрауя, yciM нацыянальнасцям Обэр Оста была дазволена куль
турная дзейнасць i вЫданне газет на роднай мове. Выдавалюя двухмоуныя пашпарты: нямецка-латышсия, нямецка-лмоусмя, нямёцка-польсия i нямецка-беларусия — адпаведна па акругах.
У новай сйуацьп магчымасщ беларускай грамадска-культурнай
працы напачатку был! вельда абмежаваныя. Прычынай была вайсковая м а б тза ц ы я , а таксама эвакуация насельнщтва, якая ахапша
большую частку дзеячау беларускага руху, у глыб Paeii. Створаны
у . сакавйсу 1915 г. «Б ела р уси камггэт дапамоп ахвярам вайны»
у Вшьш цасля эвакуацьп яго старшыш Вацлава 1ваноускага працягвау ва умовах нямецкай акупацьп сваю дзейнасць пад йраушцтвам Антона Луцкев1ча. Восенню 1915 г. ён згуртавау вакол сябе
невялжую групу пазасталых дзеячау, сярод я и х наибольшую ролю
адыгрывал1 Франщшак Аляхнов1ч, Ала1за Пашкев1ч-Кейрыс, Вацлау
Л астоуси , Ян Луцкев1ч, Вшцэнт Святаполк-MipcKi, Ю лiянa Мэнке,
Баляслау Пачобка, Язэп Салавей i ксёндз Уладз1слау Талочка.
Асабл1ва цяжкая кадравая с1туацыя была у прав1нцьп.
Яшчэ у першыя месяцы акупацьп, перад выхадам указанняу
Гшдэнбурга, камиэт аргашзавау у Вшьш настаунщшя курсы, потьш, у канцы 1915 г., адкрыу першую у псторьп i адзшую у той час
беларускую пyблiчнyю школу. У гэты перыяд старанняш польскага
К ам иэта адукацьп у Вшьш был! адчынены 4 п ольсй я пмназп,
8 праггмназш, 30 пачатковых школ, а таксама сотш школ у праBiHHbii (2 5 ), створаных, м!ж шшым, для беларуейх дзяцей (2 6 ).
Гэтае параунанне яскрава адлюстроувала рознщу 1нтэлектуальнага
i матэрыяльнага патэнцыялу палякау i беларусау. H e 6bmi пагэтаму
перабольшаннем словы Людэндорфа, я и nicay: «Беларус нё уваходзцг у разлж. Паляк! пазбавЬп яго нацьшнальнасщ, не даючы fli16

•юга узамен.’ Восенню 1915 г. я хацеу зарыентавацца у рассяленн!
беларусау. А л е напачатку знайсщ ix было лиаральна немагчыма.
I голыа пазней высветлится, што гэта велыш распаусюджаны на
род, знешне, аднак, спалашзаваны i таю адсталы культурна, што
днпамагчы яму можна толы а праз даугачаснае уздзеянне» (2 7 ).
Мясцовыя нямеция улады был! слаба зарыентаваныя у нацыя(шльнай спецыф1цы л1тоуска-беларусых земляу. У першыя месяцы
акупацьп гэтая акал1чнасць тармазша пачынанш «Беларускага KaMiччуга дапамоп ахвярам вайны» (2 8 ). Я к сведчыць дзяячка гэтага
кшштэта Юл^лна Мэнке (пасля вайны — Дубяйкоуская, псеуда1Йм — Кветка В1тан), нямеция вайсковьы улады у Вшьш «ведал! па
лякау, расейцау, яурэяу, часткаю — лиоуцау, але беларусы был! для
ix нечым новым. К олы а мемарыялау з г!старычным1 тлумачэнням1
трэба было апрацаваЦь, каб давесщ жаданш i патрэбы беларусау!»
(29 ).
Прызнанне немцам! нацыянальнай адметнасщ беларусау i раунапраунага !снавання беларускай мовы побач з шшым! мовам! Обэр
Оста мела ютотнае значэнне для абуджэння культурна-асветнай
працы (3 0 ). 15.2.1916 г. у В ш ь т пад рэдакцыяй В. Ластоускага
(з лета 1917 г.— пад рэдакцыяй Я . С алауя) пачала выходзщь беларуская газета «Гом ан », якая друкавалася два разы на тыдзень. Яна
прапагандавала щэю незалежнасщ лиоуска-беларуси х земляу у выглядзе новага Вял!кага княства Л!тоускага, змяшчала распараджэнш акупацыйных улад, пстарычныя матэрыялы, л!таратурныя
творы i шш. Д а 1918 г. гэта бьша адз!ная беларуская газета на
абшары Обэр Оста (31) . Намаганням! камиэта 1.6.1916 г. у Вшьш
быу адчынены так званы Б еларуси клуб, у рамках якога аргашзавал ! аматарси тэатр, у лютьш 1917 г. ён уж о меу ецэну ва уласным
распараджэнш (3 2 ). У Вшьш да таго ж адкрылася беларуская
б!бл!ятэка, кн!гарня, кааперацыйнае таварыства «Р ан щ а», дзщячы
прытулак «З олак», паступова разв!валася вьщавецкая дзейнасць,
асаблзва у галше падручнкау i школьнай л!таратуры. У 1918 г. было
выдадзена 28 беларуейх кшжак, супраць 7, што выйшл1 у
1916 г. (3 3 ).
Асабл1ва вялпоя цяжкасщ выпал! на долю беларускага школьи!цтва, якое не юнавала з часоу расшскага праулення i цяпер пав!нна было стварацца спачатку. Найважнейшай праблемай быу
недахоп настаушкау, большай часткаю мабМ заваных або эваку!раваных у Paciro. Пагэтаму улады Обэр Оста прышип рашэнне адкрыць беларускую настаунщкую семшарыю у Свюлачы, што на
Гродзеншчыне, дзе на некальих месячных курсах павшны бьип
атрымаць падрыхтоуку новыя кадры. Цяжка аказалася знайсщ
выкладчыкау, таму зан яти у сем!нарьп пачал!ся т о л ь и 15.10.1916 г.
i працягвалюя да 15.11.1918 г. Дырэктарам яе быу анямечаны сшезец Бэндзеха, а выкладчыкам!, м!ж !ншым. Б. Пачобка i Квяцш си,
:■ в.1 в л 1 а т э к А
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вецкая эвакуацыйная кампашя i нямецьля рэкжзщьи Вермахта ужо
напачатку вайны прывял1 гаспадарку гэтай части краю да поунага
упадку. Зямельная рэформа i скасаванне вайсковым1 уладам1 ycix
ранейшых абмежаванняу жывёлагадоул! абудзш надзе! сялянства
на рост прадукцыйнасщ сельскай гаспадарю. Аднак гэтыя чаканш
неузабаве развеялкя, бо Вермахт па-ранейшаму нахабна рэкв1завау
прадукцыю, паборы раз за разам расл1 без уBari на патрэбы мясцовага насельнщтва, без сид и на неабходнасць аднаулення вытворчасщ. Паводле нямецих падлжау, ужо у верасш 1942 г. па усей
тылавой зоне групы армш «Цэнтр» пагалоуе жывёлы упала да такой
ступеш, што у сялян часта адб1ралл апошнюю карову, якую савеция
улады дазвалял! утрымл1ваць пасля таго, як была праведзена калектьшзацыя (т. зв. «сталшская карова»). На бойню гнал1 нават
цельных кароу (265).
Вялж1я спусташэнш у сельскай гаспадарцы Усходняй Беларуй
выклшала партызанская вайна, у якой абодва варожыя 6aKi 1мкнул1ся пазбавщь прандушка харчовых запасау. Мы ужо згадвал^ што
падчас карных экспедыцый немцы уганял! i нават вынппчал1 жывелу, а савеция партызаны на Вщебшчыне пераправип некальи тысяч
галоу за лш1ю фронту. Вы ти гэтай барацьбы, аднак, падал) цяжарам на цывшьнае насельнщтва, а не на баявых пращушкау. Уж о
у 1942 г. сяляне пачал1 хаваць ад рэкв1зщый збожжа, 6ini жывёлу
патаемна i не пастаулял1 харч у гарады. Гараджанам стала вельм1
цяжка пракармщца. Паводле шструкцый Шэнкендорфа, з 3.9.1942 г.
тыднёвы паёк людзей найцяжэйшых прафешй павшен быу складацца з: 1580 г жыта, 250 г грэчи i проса, 4000 г бульбы, 100 г мяса,
60 г тлушчау i 0,5 л малака (266). Аднак ужо пад канец гэтага
месяца мяса i тлушчы перастал1 выдавацца (267). Вельм1 востра не
хапала пал1ва i элементарных прамысловых вырабау.
У 1943 г. матэрыяльнае становшча насельнщтва ва Усходняй
Беларус1 пагоршылася яшчэ больш. У ж о не тольи гараджане, але
i частка вяскоуцау адчула голад, асабл1ва у мясцшах, дзе прайшлкя
карныя экспедыцьи. Людз1 часта трац т дах над галавой i жьип пад
сталай пагрозай дэпартацьп на прымусовую працу або i проста
смерщ ад падазрэння у супрацоунхцтве з партызанамь У невынос
ных умовах, пра яи я 3.7.1941 г. гаварыу Сталш, на кантраляваных
немцам* тэрыторыях Усходняй Беларус1 апынулася перш за усе
мясцовае насельнщтва. Апрача жыцця, людзям, бадай, ужо не было
чаш губляць, пераход у партызаны у такой с!туацьп, асабл1ва пасля
сталшградскага пералому, кала сшы ляснога войска значна павяль
чылкя, давау усё ж неяк больш шанс.ау ператрываць вайну. У недасяжных для немцау зонах, т. зв. партызансих рэспублжах, для
насельнщтва стваралкя неблапя, а часам — лепшыя, i, натураль
на,— больш бяспечныя умовы, чым пад акупацыяй. Гэта была
галоуная прычына вялйсага наплыву людзей у партызанская атрады

У адрозненне ад зоны цывшьнага рэжыму, нямеция вайсковыя
Улады ва Усходняй Беларуы не праводзип актыунай нацыянальнай
п/иптыи i не 1мкнулкя выкарыстаць яе, каб дабщца прыхшьнага
ггаулення тутэйшых жыхароу. Кал* не л1чыць створаных у некаторых месцах гурткоу Самапомачы, што займалкя выключна дабрачыннасцю, у гэтай частцы краю не паустала шяюх беларусюх
аргашзацый накшталт БНС (да рэформы) альбо Кам1тэта Даверу,
I тольи у верасш 1943 г. вайсковыя улады пагадзипся на дзейнасць
СЬМ. На беларускай мове тут не выйшла ашводнай кш жи щ брашуры, адозвы i прэсу для мясцовага насельнщтва выдавал!, у прынцыио, па-расшску. Затое партызаны выдавал! i распаусюджвал! шмат
газет на беларускай мове, ix выхад набывау пэунае палпычнае
шачэнне. Акупацыйныя улады выдал1 дазвол на аргашзацыю мясцовых (на раённым узроуш) культурных таварыствау i народных
дамоу, пры яи х было створана некальи аматарсюх тэатрау. Аднак
у моуныя праблемы немцы не умешвалкя, пагэтаму, напрыклад,
у Вщебску i Барысаве гэтыя тэатры давал! спектаюп на беларускай
мове, а у Бабруйску i Магшёве — на расшскай (269). Улады не
аказвал1 прымусу i у справе выбару мовы навучання, дый, зрэшты,
школы на гэтым абшары пракнавал1 вельм! нядоуга — фактычна
цдзш сезон 1942/43 г. Таим чынам, моуная отуацыя складвалася
без якога-небудзь пэунага уздзеяння улад, яна залежала, найперш,
ад жаданняу i магчымасцей культурна-асветных дзеячау. Гэта не
спрыяла развшдю нацыяналктычных беларусих або расш сих тэндэнцый. На гэтай глебе, бадай, не адчувалася напружанняу.
Матэрыяльныя умовы кнавання жыхароу Генеральнага камкарыята выглядал1 шачай. Н а вёсцы тут пераважал1 асобныя прынатныя гаспадарк1, напачатку вайны савецкая эвакуацыя ix амаль
не закранула, рэкв1зщьп Вермахта таксама спусташылг не у такой
ступен1, як ва усходняй частцы краю. Абавязковыя пастаук! на
1942 г. у разл1ку на адз1н гектар ворыва i пашы складал): 100 кг
чбожжа, 200 кг бульбы i 20 кг мяса жывой вагою — гэта бьип досыць памяркоуныя патрабаванш, яны давал1 сялянам магчымасць
распараджацца нават большай часткаю прадукцьп, чым пры Саветах
(270). У параунанш з высоим1 коштам! набываных машын i зямельиых прылад, вотруб’я i г. д. закупачныя цэны 6buii шзпя, хоць
пакщал1 у сялян адчуванне эксплуатацьп, аднак пры гэтым знешне
захоувалкя прыкметы рыначных мехашзмау, а не татальнага грабяжу, што панавау на усходзе (271). Земл1 зн1шчаных партызанам1
памешчыцих маёнткау ахвотна разб1рал1ся у арэнду, так1м чынам,
налявыя работы на тэрыторьп Генеральнага кам1сарыята был! пранедзены восенню 1942 г. на 100 % (272).
Паводле справаздачы Генеральнага камкарыята у MincKy, план
закупу сельскагаспадарчай прадукцьп ад ураджаю 1942 г. выконвауся наступным чынам: збожжа — 81,5 % , салома — 80 %, сена —
151
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чаеова — прафесар Рудольф A 6ixT з Вроцлаускага ушверс1тэта.
У вышку тут атрымал1 падрыхтоуку 144 настаунпа беларусйх школ
(3 4 ). Пэуная палёгка надышла у 1918 г., каш вярнулася на радз1му
частка мабипзаваных щ эваку1раваных педагогау.
П а меры таго як выраш атся элементарныя кадравыя праблемы,
разв1валася сетка беларусй х пачатковых школ. Паводле афщыйных
ням ецйх звестак, яшчэ у кастрычшку 1916 г. на усёй тэрыторьп
Обэр Оста дзейшчала усяго 8 TaKix школ, уж о у снежш 1917 г. ix
колькасць узрасла да 50, а вясною 1918 г. дасягнула 89. У большасщ
сваёй яны мясципся на тэрыторьп Беластоцка-Гродзенскай акруп,
дзе вясной 1918 г. дзейшчала уж о 79 беларусйх школ. 1х доля
у агульнай л1чбе школ Обэр Оста (без Курляндьп) складала т о л ь й
6,5 % , а у Беластоцка-Гродзенскай акрузе — 21,2% (гл. табл. 2).
Т а й м чынам, гэты удзел быу зашмат н1жзйшы за агулЬны працэнт беларускага насельнщтва на упамянутых абшарах. Вшою таму
быу не т о л ь й недахоп настаушкау, але i пазщыя польскага каталщкага духавенства. Яно пращвшася адкрыццю школ на роднай
мове для беларусйх дзяцей-католпсау. Спробы ням ецйх улад адчынщь беларусйя школы бьип сустрэты рашучым супращуленнем
большасщ ксяндзоу, я й я выкарыстоувал1 з гэтай мэтай разнастай
ныя санкцьп: не дапускал1 да споведз! i прычасця бацькоу, што
пасылал1 CBaix малых у беларусйя школы, або i caMix вучняу. Ксяндзы звычайна адм аулялкя выкладаць рэлш ю па-беларуску i забараТаблщ а 2. Школьнщтва на тэрыторьп Обэр Оста (без Курляндьй)
У тым лису
'

Усяго

Усяго
10.1916
12.1917
3— 4.1918
у тым лйсу у
БеластоцкаГродзенскай
акрузе
10.1916
12.1917
3— 4.1918

'

Доля •беларускага
школыпцтва (% )

беларусюх

лггоу-

поль-

СК1Х

СК1Х

А*
школ

вучняу

Б**

828
1108
1350

260
542
710

385
291
299

8
50
89

641
3266
—

1,0
4,5
6,5.

1,0
4,4
—

358
324
365

6
17
23

267
176
178

3
46
79

497
3043
—

0,8
14,2
21,2

1,8
11,5
4---

* Адносна агульнай шчбы школ.
* * Адносна агульнай л 1чбы вучняу.
крытца: Zemke. Н. D er Oberbefehlshaber Ost und das Schulwesen im Verwaltungsgebiet Litauen. Berlin, 1936, S. 101— 104.

Ийл! дзецям карыстацца падручн!кам! катэх1зка на гэтай мове (3 5 ).
11*тодз1ны клеру у гэтай справе, з традыцыйным трактаваннем
fSiMiapycay каталщкага веравызнання як палякау, а праваслаунага —
Hit pycKix, мел! выразны пал1тычны характар, яны выяуляш iMKHeHHi
большасщ палггычных груповак у Польшчы да федэрал1зацьп або
IHHiKcii беларусйх земляу. 3 прычыны супращулення духавенства да
имсны 1918 г. у каталщ й х асяродках Обэр Оста было створана усяго
TfVibKi пяць ш кол з беларусйм навучаннем, пераважная ix больШпсць узшкла сярод праваслаунага насельнщтва, якое складала
каля 60 % беларускамоунай масы у гэтым абшары i ухваляла школы
НИ роднай мове (3 6 ). Паводле сведчанняу Цэмке, нямецйя улады
§ Беластоцка-Гродзенскай акрузе часам iuuii насуперак iHCTрукцыям, даючы згоду на адкрьщцё п о ль сй х ш кол для бе
ла русау-католжау пасля ix настоатвы х шсьмовых хадайнщт(37 ).
У аперацыйнай вайсковай паласе, якая распасцерлася на боль
шую частку акуп1раваных беларусй х земляу, тэндэнцьп германскай
иал1тый адрозшвалюя ад тых, што панавал1 на абшары Обэр Оста.
Яны не знашшп пакуль што адлюстравання у пстарычных працах
i магл! б быць ашсаны т о л ь й пасля вьшучэння apxiyHbix матэрыялау
штаба 10-ай apMii. У роунай ступеш Hi беларуская лиаратура, Hi
«Zeitung der 10 А гш ее» не указваюць на з ’яуленне там яйх-небудзь
иргашзацый, не падаюць шфармацьп пра культурную i вьщавецкую
дзейнасць. Напэуна, тут распаусюджвалкя KHiri i часошсы, я й я
иыдавал1ся у Вшьш. Аднак прынцыпы школьнай палггый улад Обэр
Оста хоць i датычыл1ся т о л ь й гэтай тэрыторьп, аказвал1 уплыу на
Узн1кненне бела!русйх школ таксама i у вайсковай аперацыйнай
зоне. Паводле звестак А. Луцкев1ча, на канец 1918 г. агульная коль
касць гэтых школ на абшары «старой акупацьп» (г. зн. на тэрыторыях, занятых немцам4 да 18.2.1918 г.) перавьпнала за 150. У параунанш да 89 школ, зарэистраваных вясной 1918 г. на зем лях Обэр
Оста, гэта азначала, што каля 60 беларусйх ш кол было створана
у аперацыйнай зоне (3 8 ). 1ншыя аутары называюць значна большыя
л!чбы, аднак не акрэслгваюць час i месца 1снавання гэтых школ. Так,
напрыклад, Адам Станкев1ч агульнь1 Л1к беларусйх школ, створаных
за час нямецкай акупацьй, называе больш за 200, Вернер Хасельблат — аж за 300, а Канстанщн Сракоусй — каля 350(39). Магчыма, гэтыя звестй датычацца не т о л ь й перыяду «старой акупацьп»,
але таксама i частй абшарау, занятых у 1918 г.
Т а й м чынам, германская п а л т л к а адносна беларусау у абедзвюх зонах акупацьп абмяжоувалася у асноуным культурна-асветныMi справам1 i не давала падстау спадзявацца вырашыць справу
беларускай. дзяржаунасщ з нямецкай дапамогай. Незалежна ад
прычын т а й х адносш Германп беларусйя дзеячы на чале з 1ванам
i Антонам Луцкев1чаш, а таксама Вацлавам Л астоусй м разумел1
19
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83,9 % , бульба — 62,2 % , мяса — 40,5 % , тлушчы — 38,5 % , йьняное насенне — 82,5 % (273). Пэуная частка гэтых запасау была
зшшчана партызанам! альбо перайщла у ix pyici, аднак адбылося
гэта або на скупных пунктах, або пазней, пры далейшым перавозе
прадукцьп з гэтых пунктау. Важна падкрэслщь, што сяляне прывозш
прадукцыю на гэтыя пункты насуперак партызанскай агггацьй («аш
кшаграма збожжа для акупантау») . 1х не спынял1 а Hi забойствы,
яи я чынии «лясныя мсыдуцы» над вясковым! пастаушчыкам^ аш
паленне гаспадарак. Кал! б партызаны мел1 рацыю, трактуючы
гэтых людзей як ворагау, дык тады належала б прызнаць, што
i Кубэ не памыляуся, гаворачы, што выкананне абавязковых паставак сведчыла аб падтрымцы нямецих улад населыпцтвам (274). Але
цяжка пераводзщь гэты канфлжт у вдэалапчны разрэз — iM адлюстроуваюцца xi6a толыа супрацьлеглыя пазщьп варожых бакоу,
а не сялянства, якое не жадала ублытвацца у барацьбу, а падати
для Германн трактавала гэтаксама, як некал1 падати для Саветау,
а яшчэ раней — для Польшчы.
Таму здабыццё прыхшьнасщ вясковага насельнщтва, якое складала 85— 90 % жыхароу Генеральнага камкарыята Беларус!, мела
для абодвух бакоу вялпсае значэнне. Пагэтаму i партызаны iMKHyniся не тольи застрашыць сялян, але дзейн:чал! i наадварот: дзялш
пам1ж людзей здабытую жывёлу, харч щ пaлiвa. Кубэ таксама
старауся пазбегнуць штуацый, я и я магл! б инуць мясцовых жыха
роу у роспач — пазней яна непазбежна вылшася б у партызансия
настрой Дзеля гэтага Генеральны камкарыят значна зашжау л!чбы
наяунага пагалоуя хатняй жывёлы, каб давесщ, што павел!чэнне
паставак Вермахта — справа немагчымая (275). Аналапчным чы
нам дзейшчал1 улады Генеральнага камкарыята i пры вярбоуцы
працоунай сшы. Так, да верасня 1942 г. уключна з гэтай зоны у Гермашю было вывезена тольи 31 rad. чалавек (без ушку ваеннапалонных), прытым падкрэслгвалася, што у гарадах працоунай сшы
нестае, так што вербаваць яе можна тольи на вёсцы, аднак там
иерашкаджае гэтаму дзейнасць партызанау. Гэта была прауда, але
не уся, пакодьи партызаны у той момант кантралявал! яшчэ нязначную частку абшарау камкарыята (276). Захады цывшьных
улад прыносип плён: да сакавпса 1943 г. колькасць высланых у Рэйх
працаушкоу павял!чылася тольи да 35 тысяч (277).
Пералом у итуацьн настау тольи з пачаткам вядшх карных
аперацый на абшары Генеральнага камкарыята Беларуа —: г. зн. з
лктапада 1942 г.*. Паводле разлшау Кубэ, да канца жтуня
1943 г. забойствы i дэпартацьп абязлюдзМ край так, што 240 тыс. га
зямл! не было апрацавана, а 10— 15 % сялянсих сем’яу стращла
апошнюю карову (278). Гэтыя акцьп значна пагоршьин дэмагра* Буйныя аперацш стал1 праводзщца з лета 1943 г.

А. Л.

ijli'inyio i гаспадарчую сиуацыю у Kpai, a ix пал1тычныя вышй набыЛ11Шгрозл1вы рэзананс. Яны, перш за усё, перакрэслЫ надзе1 вяскоUliix жыхароу — весщ нармальную, упарадкаваную гаспадарку у таНIК умовах было немагчыма. Людз1 апынулкя у атмасферы бяспрауя
1 няспыннай пагрозы, а гэта была адна з найважнейшых задач
цнргызанау. Але i цяпер рэакцыя грамадства не была такою аднадушмай, як ва Усходняй Беларуси расл1 не тольи партызансия
В'грады, але таксама, i прычым у нямеНшай ступеш, сшы СамааховЫ
i палщьп. HacTpoi жыхароу быт тут больш разнастайныя, гэтак жа,
НК i грамадск1я уплывы: з аднаго боку — паражэнш немцау на
У^ходшм фронце i партызанская вайна, а з другога — нацыяналн’тычная прапаганда. Нарэшце, нягледзячы на паступовае збядненIIC краю, тутэйшым сялянам па-ранейшаму было што губляць,
1к'пб.тва у параунанн! з жыхарам! Усходняй Бeлapyci.
Паводле нямецих крынщ, з красавжа 1943 г. дзве супрацьлеглiii я групы насельнщтва займал1 у гэты час крайшя, выразна акрэслоныя пазщьп. Першая з ix — рашучыя старонши бальшав!зму —
пийчасцей жыш у гарадах, яи я да верасня 1939 г. мяcцiлicя на
гС!)рыторьп СССР, супрацозгспчат з партызанам1 i чакаш вяртання
Чмрвонай ApMii. У другую групу уваходзша невялжая ЧасТка беларускай штэлкенцы} i сялян з гарадсих ваколщ, яны зрабЫ рашучую стауку на нямецкую паштыку i 6a4buii сваю будучыню тольи
над аховай Германи, з якой «звязaлi свой лёс на радасць i на гора»
(279). I адна, i другая група мел! у грамадстве невял!кую удзельную
иагу.
Пам1ж гэтым1 крайшм1 групоукам1 знаходзшася болыпасць на
сельнщтва Генеральнага кам1сарыята Беларусь На пачатку акупаHbii яна сустрэла немцау прыхшьна, але пад нацккам далейшых
иадзей адхкнулася ад ix i
на думку нямецих сВедкау с!туацьп —
нагалася пам!ж «пал1тычнай антыпатыяй, наЦыянашзмам i прасаueuHMii с1мпатыямЬ>. Галоуную увагу гэтая частка насельнщтва
ск1роувала на партызанскую праблему, далейшае ажьщцяуленне
чямельнай рэформы i здавальненне паусядзённых жьщцёвых патрэбау, аднак яе хвалявал1 таксама i палиычныя справы: пытанне
будучага самаиравання Беларус1, выхад яе з Остлянда, 1мкненне да
незалежнасщ у Прыбалтыйсих KpaiHax, а таксама — акцыя Уласаиа (280). Намаляваная нямецим1 наз1ральшкам1 сйуацыя, i асабл1иа праявы беларускага нацыянал!зму, вельм1 щкавая, i не тольи
таму, што гэта было новае з’явшча у палйры грамадск1х настрояу:
у першы перыяд акупацьп пашцэйсия данясенш. паблажшва a6Miнал! гэтае пытанне, а савеция крынщы у змаганш з беларусим
нацыянал1змам замоучвал1 яго свядома.
Цжавую характарыстыку грамадсих настрояу прадстав1у Антон
Адамов1ч, тагачасны мшси журнал1ст: «...думалася больш-менш
yciM , што горш жа, як пад Саветам1, проста быць ня можа, дык i ня
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немагчымасць стварэння асобнай дзяржавы у зоне акупацьп, пад
якой знаходзшася чвэрць беларуей х зем ляу (4 0 ). Гэта абумовша
тактыку ix паводзш: немцау трэба бьшо пераканаць у мэтазгоднасщ
: стварэння: новай самастойнай дзяржаунай адзш й — Вялшага княства Штоускага, дзе беларуейя i лгаоуейя земл1 злуч а лк я б па прынцыпу аутаномп. Такая пазщыя беларуей х дзеячау знайшла адлюстраванне у выдадзеных з ix шщыятывы у снежш 1915 г. i лютым
1916 г. адозвах канфедэрацьп Вялжага княства Лйоускага, мемарыялах да парламента (1.9.1917 г.) i канцлера Рэйха (снежань
1917 г.), нарэшце у рэзалюцыях канферэнцьп прадстаушкоу ycix
беларуейх груповак, якая адбылася у Вшьш 25— 27.1.1918 г. Гэтая
канцэпцыя не узбудзша, аднак, защкауленасщ нямецйх улад, я т я
з 1917 г. iMKHyjiicH да стварэння асобнай лиюускай дзяржавы, куды
м е л к я увайсщ, Mi ж шшым, i далучаныя да Обэр Оста беларусю'я
земль
П асля Лютаускай рэвалюцьп аж ыв^ся беларусы нацыянальны
pyx i на тэрыторьп Усходняй Беларусь У сакавшу 1917 г. узшкае
Б еларуси нацыянальны камггэт, я й у вышку паслядоуных змен
ператвараецца у В ял жую Беларускую Раду. Яна прэтэндуе на ролю
краёвага палиычнага прадстаушцтва, у еярэдзше лктапада 1917 г.
патрабуе заключэння Mipy з Гермашяй, аб’яднання акушраваных
немцам! беларуейх зем ляу з рэшткай краю i федэрал1зацьп з Р а а я й
беларускай дэмакратычнай рэспублпй. 14.12.1917 г. Рада склшае
у Мшску першы У себела р усй з’езд, я й прыняу пастанову аб неадкладным стварэнш выканаучага органа улады на Беларусь Ноччу
18 снежня савецйя вой ей разагнал! з’ езд, з гэтай прычыны яго
функцьп пераняу падпольны выканаучы камстэт Рады з’езда, яи ,
Mi ж шшым, выслау C B a ix прадстаушкоу на М1рныя перагаворы
у Брэст (4 1 ). П асля новага нямецкага наступу (18.2. 1918 г.) i адшходу з Мшска савецйх войскау (19.2.1918 г.) Рада з’езда выходзщь
з падполля, абвяшчаючы сябе часовым урадам на Беларуси i
21.2.1918 г. утварае свой выканаучы орган — народны сакратарыят
на чале з Язэпам Варонкам.
Палггычная с1туацыя у Мшску мянялася хутка, пагэтаму, кал1
нямецк!я войей уваходзип у горад (25.2.1918 г.), Hi берлш ейя
улады, ш камандаванне 10-ай apMii не ведаш яе дакладна. Палгсычнай асновай ix паводзш мог быць т о л ь й Брэсцй трактат, у яй м ,
аднак, беларускае пытанне не ул1чвалася. Займаючы Беларусь аж да
Дняпра, немцы па-ранейшаму трактавал! яе як расшскую тэрыторыю, своеасабл!вы заклад пад кантрыбуцьп памерам 6 млрд. рублёу,
выплочваць я й я абавязвалася Савецкая Рас1я (4 2 ). А л е у Мшску
я:ны нечакана сутыкнулюя з палггычным цэнтрам, я й iMenaBay сябе
беларуейм урадам. Увайшоушы у горад, нямецйя атрады абьпнлюя
з iM, як з урадам варожай дзяржавы: з будынка народнага сакратарыята ей н у л! беларуей нацыянальны штандар i на яго месцы уста-

IMttibti нямецй, сканф1скавал1 касу, т. ч. зраб!ушы немагчымай
дилойшую дзейнасць гэтага органа.
Неузабаве пасля шцыдэнту народны сакратарыят адаслау выliutdiiibiM акупацыйным уладам мемарыял, у яй м , маж imubiM, дамаСП,Vr я тлумачэнняу ix стаулення да пабудовы беларускай дзяржауIliH'ni. I хоць змест нямецкага адказу невядомы, далейшае развщцё
ипди-'й сведчыць аб тым, што старанш беларускага народнага сакрагцрыята не был! дарэмнымг. Аф 1‘ цыйна не прызнаны, ён тым часам
риеиачынае ажыуленую нарматыуную дзейнасць. 9.3.1918 г. вьжани^чы камиэт Рады з ’езда выдае канстытуцыйную грамату, у якой
«бияшчае утварэнне Беларускай Народнай Р эсп ублЫ (далей
Ы1Р.— Р э д .), па-ранейшаму трактаванай як частка агульнарасшСкий федэрацьп, i aкpэcлiвae асновы яе канстытуцьп, у т. л. адмену
нрыиатнага уладання зямлёй i, перадачу яе тым, хто на ёй працуе
(4 3 ). 18 сакавжа Рада Усебеларускага з’езда абвяшчае сябе Радай
НИР, куды уваходзяць таксама прадстаунш нацыянальных меншаецей — палякау, яурэяу, руейх, укра1нцау, л1тоуцау. Нарэшце 25 сакашка Рада Б Н Р выдае чарговую канстытуцыйную грамату, у якой
иракламуе незалежнасць Бeлapyci i разрыу дзяржаунЫх сувязей
'I Райяй, абвяшчае пры гэтым неПравамоцным Брэсцк1 трактат, паиодле якога беларуейя зем л1 быт падзелены на некальй частак
(44 ).
Акт незалежнасщ ад 25 сакав1ка адлюстроувау надзе1 на прыщанне Беларускай Народнай Рэспублпа германейм урадам i шшыMi KpaihaMi. Аднак гэты крок не прывёу да змен у пазщьп немцау.
У адказ на ноту народнага сакратарыята новы канцлер Рэйха Георг
Герт/пнг паведам1у, што Берл1н трактуе Беларусь як частку Санецкай Pacii i, паводле Брэсцкага трактата, не мае права без згоды
лен!нскага урада прызнаць новаствораную беларускую дзяржаву
(4 5 ). У канцы красавца 1918 г. Рада Б Н Р выслала кайзеру Вшь- ’
гельму II тэлеграму з падзякай за «вызваленне Беларуи ад чужацкага ущеку i анархп» i просьбу «абарашць 1мкненш Рады да умацаиання дзяржаунай незалежнасщ i непадзельнасщ краю у саюзе
и нямецйм Рэйхам». Адказу не было. Не дал! вышку i шшыя намаганш Рады Б Н Р у гэтай справе.
У чаканш шчacлiвaгa павароту у вялнсай паштыцы TepMami
i у свеце не прызнаная у Берл!не Рада Б Н Р прыстушла у паразуменш з камандуючым 10-ай армп генералам Эрыхам фон Ф алькенгайнам да аргашзацьп мясцовага апарату улады. У ж о 27 сакавжа
была апублгкавана пастанова аб перадачы ёй ycix краёвых дзяржауных устаноу. 20 красав1ка Рада выдала «часовы загад мясцовым
беларуейм радам», у я й м aKp3^iBanicH прынцыпы выбарау па
вёсках, валасцях, гарадах i мястэчках, паветах i губернях органау
Беларускай Народнай Р э с п у б л т i прыняцця iMi на сябе улады ад
акупантау у асобных адм1шстрацыйных галшах. Паводле сцвяр-

Ч. 2.pdf

будзе, што «цяпер будзе йначай», а мо нат i лепш хоць у шм-тым
хоць-бы для беларускае нацыянальнае справы, а з глeдзiшчa яе —
i для Беларуа наагул. Магчымасщ для гэтае справы, а, значыцца,
i пэрспектывы быльж адчышушыся адразу — беларуская мова,
прынамся, атрымала адразу-ж статус адзшае афщыйнае мовы,
прызнаванае за гэткую новым акупантам—тольй у беларускай мове
быу дапушчальны i друк, i тэатр, i школьнщтва. Бесперашкодна
дэманстравалкя й адпаведна ушаноувалкя нацыянальныя эмбле
мы — бел-чырвона-белы сцяг, пмн «Мы выйдзем шчыльным! радаM i» , гэрб IlaroHi, чаго, м1ж шшага, не было на суседняй У краше,
i прыежджыя сюды украшцы велыш дз!вавалкя з гэткага «нацыянальнага рэнесансу» на Беларус!» (281).
I сапрауды, нягледзячы на супращуленне берлшсйх улад i перашкоды з боку партызанскага руху, упартыя намаганш Кубэ у галше
беларуйзацьп пачал1 прыносщь усё больш i больш плёну. На друп
год акупацьп было адчынена каля 30 сярэдшх школ — агульнаадукацыйных i прафес1янальных, яны стал! асяродкам! нацыянальнага
выхавання моладз!, базаю СБМ. Выйит новыя газеты i часошсы,
разв1валася выдавецкая дзейнасць, уз Hiкалi творчыя аб’яднанш,
аматарсйя культурныя су полй у правшцьп, на добрым узроуш
працавау тэатр у Мшску, у яго рамках была створана беларуская
опера. Усё гэта уздымала нацыянальную свядомасць сярэдняга
грамадзянша, i асабл^ва моладзь Тайм чынам, без уваи на адносшы
да «вялшай пал1тык1», расло супрацьдзеянне савецкай щэалогп.
Вытй карных аперацый не Marai стрымаць росту гэтай свядомасщ:
паусюдна асуджалкя не тольй злачынствы карных атрадау, але
i прычыны, што ix выклжал!,— маральнага аутарытэту савецкага
партызанскага руху яны не павял1чваль Варта адзначыць i тое, што
рост нацыяналктычных настрояу адбывауся падчас адступлення
Вермахта на усходшм фронце, кал) у грамадстве расло перакананне,
што немцам не удасца пазбегнуць паражэння.
Польскае падполле i мясцовае польскае насельнщтва не усюды
аднолькава ставился да гэтых тэндэнцый. Ужо увосень 1942 г. Галоунае камандаванне АК справядл1ва прадбачьша, што «пры захаванн1 цяпер ашняга стану рэчау нацыянальная свядомасць беларусKix мае будзе, напэуна, узрастаць», таму было вырашана гэтыя тэндэнцьп абярнуць на карысць Польшчы (282). Тым часам йраунщтва
Вшенскай i Навагрудскай акруг АК, абашраючыся, напэуна, на назь
p a H H i мясцовага польскага насельнщтва, раецэньвала беларуей нацыянал1зм як з’яву, варожую польсым штарэсам на гэтых абшарах,
з якой неабходна весщ змаганне (283).
Хутчэй за усё антыпольская кампашя, якую у сярэдз1не
1942 г. палщыя бяспей распачала, не зважаючы на пратэсты генеральнага кам1сара, дала падставы для тайх меркаванняу (284).
Гэтая акцыя парушыла уклад польска-беларусйх стасункау, як!
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гпшрыу i падтрымл!вау Кубэ. Папраудзе, гэта была сктэма xicTKaft
|Ш,^иавап, якая па-сапрауднаму не задавальняла Hi адз!н, ш друп
Гм*к, але на црацягу мнопх месяцау яна забяспечвала хаця б вонкаМ1<1 спакой ва узаемааднос{нах. Цяпер замест гэтага палийся узаемным абв!навачванн! i прэтэнзп, зав!сла атмасфера антыпольскай
грпул1, пачал!ся новыя нацыянальныя канфлжты.
Восенню 1942 г. у Слошмё еярод польскай 1нтэл1генцьп 84 чала1и*кi было расстраляна, да канца акупацьп у акрузе з працы выгнал1
киля 1000 палякау — ix замяшл1 беларусам! (285). Увесну 1943 г.
(у г каля 500 палякау падалг прашэнне аб прызнанш ix беларускай
иацыянальнасщ (286). У чэрвеш 1942 г. у акрузе увял1 грашовае
iia ка ранне за выкарыстанне у працоуны час «шшай мовы» — г. зн.
не беларускай щ нямецкай. Вщаць, гэта не дапамагло, бо у веpiicni 1943 г. акруговы KaMicap Эрэн паутарыу сваё распарадж:>нне i загадау распаусюдз)ць яго па ycix установах горада i Слои1мскай акруп (287). Акруговы KaMicap Навагрудка падавау, што
80 % беларускага насельнщтва ставится да палякау адмоуна, адначасова ён «шкадавау», што звальненне палякау з ix пасад прынесла
мшпйя цяжкасщ — гэта бьша «больш штэлкентная i значна больш
карысная для нас частка насельнщтва» (288). У Навагрудку
1.7.1942 г. такеама было расстраляна некальй дзесяткау палякау,
м!ж шшым, некальй ксяндзоу, а 1.8.1943 г.— 12 манашак (289).
'Гое самае адбывалася i у В1лейскай акрузе: улетку 1942 г. еярод
польскай штэлкенцьп тут загшула больш за 100 чалавек (290).
Бясспрэчна, палщэйсйя улады разл1чвал1 ад самага пачаткуч/ 1
уцягнуць у антыпольскую кампашю беларускае насельнщтва. Невыиадкова у канцы мая 1942 г., г. зн. напярэдадш усёй акцьп, беластоцкая «Новая дарога» апублжавала перадавы артыкул пад назваю
«Больш актыунасщ!» — ён быу разл)чаны на распальванне варожасщ да палякау i заклшау беларусау прыняць удзел у планаваных
«чыстках». Газета, м!ж 1ншым, шеала: «Але i цяпер яшчэ вельм1
часта мы сустракаемся з тым самым старым «польейм» духам еярод
паасобных солтысау, войтау, палщьп i службоуцау, варожа настроеных да беларусау. Гэтыя Панове, займаючы да 1939 году тыя щ
шшыя пасады у адм1н1страцьп, вщаць, забываюцца на тое, чый хлеб
ядуць, i уяуляюць сябе у старой ролк Прыкладау гэткага стаулення
можна знайсщ вельм1 многа. Там, дзе ёсць актыуныя беларусы,
1’этыя стасунй вельм1 хутка выпрауляюцца i справядоива уладкоунаюцца нямецйм1 уладам!. Мы, аднак, не заусёды выяуляем на
дежную актыунасць. Менавйа гэтым у сапрауднасщ можна растлумачыць факт, што нават там, дзе жыве амаль 100 % беларусау,
пам!ж нямецкаю уладай i насельнщтвам часта стащь польей чыиоушк» (291).
Тайя пал!тычныя матывы у будучын1 павшны был! прывесщ да j
аслаблення польскага элемента i узмацнення беларускага, i яны !
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джэння Круталев1ча, немцы перадалг у кампетэнцыю Рады Б Н Р |
ведамствы гандлю, прамысловасщ, асветы, сацыяльнага забеспя- |
чэння i шш., я й м ! йравау народны сакратарыят пад надзорам!
ням ецйх у ла д (4 6 ).
|
27.5.1918
г. Фалькенгайн прыняу прадстаушкоу Рады Б Н Р i народнага сакратарыята i выказау iM « с 1мпатьи ням ецйх уладау»,
паведам!у, што «акупацыйныя улады хацел1 б бачыць у Радзе насрэдшка пам1ж нямецкай адмшстрацыяй i беларусйм народам?
д зеля улагоджвання — паводле магчымасщ — жыццёвых цяжкасцей, выклшаных вайной». Фалькенгайн дадау, што дзейнасць Рады I
i сакратарыята у гэтым йрунку «прынясе для Беларуй у недалёкай !
будучыш пазиыуныя вы ш й». Гэта магло расцэньвацца як абяцанне J
прызнаць Б Н Р. У вышку 21.6.1918 г. нямецкае камандаванне па-1
гадзшася на стварэнне дарадчых устаноу пры павятовых камендан-J
тах для рэгулявання адносш пам!ж насельнщтвам i нямецйм! вой- ;
скам1 (4 7 ).
1
Важнай сферай дзейнасщ народнага сакратарыята бьшо школь-1
нщтва. Цры народным сакратарыяце асветы было створана бюро па|
справах распрацоуй школьных падручшкау i таварыства «Прасве- |
та», якое занялося ix выданнем. Былг аргашзаваны настаунщ йя |
курсы i школьная шспекцыя, пашырылася сетка пачатковых i сярэдшх школ. У Ш неку быу створаны Б еларусй педагапчны шеты- j
тут, рэктарам якога стау В. 1ваноусй, а выкладчыкам!— Я. Карей,
Б. Тарашкев1ч, У , Ьгнатоусй i шш. Рыхтавалася адкрыццё ушвера-1
тэта. Працавал1 у Мшску Б еларусй тэатр, Таварыства драмы i каме-1
дьц i 1ншыя культурныя установы. Пад кантролем народнага сакра-1
тарыята выходзша больш дзесятка газет i ч асотсау на беларускай?
мове.
1
Народны сакратарыят атрымау паунамоцтвы i у гaлiнe знешняй]
п алй ы й . 3 яго шцыятьшы нямецкае вайсковае камандаванне пача-|
ло летам 1918 г. перагаворы з урадам Савецкай Pacii аб аб’яднанш з тэрыторыяй Б Н Р усходш х раёнау Беларуси занятых pacincKi.vii
войскам1. 3 гэтай мэтай, а таксама для здабыцця прызнання Б Н Р j
у Маскву выехала беларуская надзвычайная мкля, аднак народны!
камюар замежных спрау Г. Чычэрын яе не прыняу (4 8 ). Был1 акрэдытаваны прадстаунщтвы Б Н Р на Украше i у Л иве, вы сы лалкя
дьщламатычныя Micii у Варшаву, Берл1н, Берн, Капенгаген i iinu.
У KieBe адкрьшася Беларуская гандлёвая палата. Грамадзяне краю!
атры мтвал! паШпарты ад 1мя Беларускай Народнай Рэспублна.
Так1м чынам, падтрьшка, аказаная Фалькенгайнам справе БНР,;
заходзша вельм! далёка. П а сутнасщ, белару сам не было дазволена
т о л ь й стварэнне уласнага войска, затое у астатшх гал!нах народны;
сакратарыят мог разв1ваць дзяржауную дзейнасць, за якой, нату
ральна, сачьип акупацыйныя улады. Варта зауважыць, што было
гэта не т о л ь й 4 ixae неаф1цыйнае спрыянне. Пра тое сведчыць, м!ж

illiui.iM, публ1чная падтрымка у друкаваным органе штаба Ф алькеш’айна — «Zeitung der 10 A rm ee» — адозвы Беларускага нацмянальнага камиэта ад 17.3.1918 г. з пратэстам супраць л т э у е й х ,
Польсйх i украшск1х прэтэнзш на беларусй я земл1, я й я у дачыненш
! дп Л№вы i Украшы бьип зацверджаны Брэсцйм трактатам, naflnicaНым немцам! (4 9 ).
Дзве Л1нп нямецкай палйгый, г. зн. непрызнанне Берлшам Б Н Р
I идначасовае стварэнне яе пад аховай 10-ай apMii, супярэчьип сабе
T(WibKi знешне. У сапрауднасщ яны адлюстроуваш своеасабл!вую
никтыку паводз1н ням ецйх улад, якая была вышкам эвалюцьп
ИОглядау на беларускае пытанне. Пры уступленш у лютым 1918 г. у
M uic k немцы бьий перакананы у абсалютнай няздольнасщ беларус«у да стварэння уласнай дзяржавы. Аднак яны застал1 тут дынам!чны паллычны цэнтр, дзейнасць якога хутка вызваляла ад сну
Ниродныя С1лы i узбуджала еярод Немцау защкауленасць патэнцыяльньгш магчьщасцящ беларускага руху. Найбольш скептычна
пцэньвал! гэтыя магчымасщ берлш ейя урадавыя колы, пра што
сведчыць ix стауленне да украшскага пытання (50 ) , затое лакальиыя Ha3ipaHHi не бьип тай я адназначныя, яны пацвярджал! мэтазгоднасць праверй аргашзацыйных здольнасцей рады Б Н Р i на
роднага сакратарыята на практыцы.
Стварэнне незалежнай беларускай дзяржары адлюстроувала
спадзяванш немцау на л 1квщацыю небяспечнага расшскага кл1на,
як1м, паводле Брэсцкага трактата, была Беларусь: ён убдвауся пам!ж
дзвюма новаутворанымд дзяржавам1 — Литвой i Украшай (5 1 ). На
фоне такой палйычнай перспектывы трацш1 сваё значэнне перашкоды, што раней не дазвалял1 акупантам защкав1цца беларусйм пытаннем. Так, напрыклад, прафесар Берлшскага ушверейэта Фрьщ
Куршман пасля знаёмства летам 1918 г. з с1туацыяй на Беларуci
пагаджауся, што беларусй рух яшчэ слабы, але зауважау яго хуткае
i лёгкае даспяванне i пашырэнне. Ён зазначау таксама i слабасщ
Рады Б Н Р, аднак i тут выяв1у перакананне, што «кал1 уж о беларусы
трымаюцца у сядле, дык, пэуна, навучаода ездзщ ь» (5 2 ). Выразна
была усвядомлена карысць, якую прыносша юнаванне укра!нскай
i беларускай дзяржау для германскай п а ли ы й адносна Польшчы
i Pacii (5 3 ).
Т а й м чынам, т о л ь й пасля заключэння Брэсцкага Mipy i акупацьа каля 85 % беларускай тэрыторьй пытанне дзяржаунасщ гэтага
краю защкавша ням ецйя вайсковыя колы. Падтрымка дзейнасщ
Рады Б Н Р i народнага сакратарыята мела на мэце падрыхтаваць ix
да прыняцця на сябе рэальнай улады на Беларусь Гэта быу, паводле
трапнага вызначэння Куршмана, рэзервовы урад, фармальнае прызнанне якога магло ажыццявщца пры станоучым для Г ерм аш
BHHiKy вайны. Н а думку Круталев1ча, перад та й м рашэннем не
^стрымал1 б немцау i пастановы Брэсцкага трактата (5 4 ).
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знаходзип водгук сярод части беларусау — супрацоушкау адмь :
шстрацьп, палщьп, а таксама дзеячау БНС, яыя розным1 шляхам! ;
дапамагал! СД у ажывдяуленш гэтай кампанп. Пра гэта згадваюць
не тольи польсия, але i беларусыя крынщы (292). Не выюпкае ?
сумненняу удзел мясцовых аргашзацый БНС у прызначэнш на '
працу у Германн у першую чаргу палякау i нават беларусау каталщкага веравызнання, яюх падазравал! у прапольсих импатыях.
i раунадушшы да «адраджэння Бацькаушчыны» (293). Трэба ска- '
заць, што ужо у лшеш 1942 г. у вярбоучыя KaMicii Заходняй Беларуci палщыя пераслала загад — высылаць на йрацу у Рэйх найперш
палякау, так што гэтыя K a M icii, напэуна, магл! абысщся i без дапаM ori БНС (294). Значыць, яе удзел у адсылцы працоунай сшы
у Нямеччыну палщыя выкарыстоувала дзеля распальвання новых
канфл!ктау пам1ж польсйм i беларусйм насельнщтвам.
Ацэньваючы гэтыя падзе!, камендант Вшенскай акруп АК, палкоушк Аляксандр Кшыжаноусй («Дзямлда»), nicay у кастрычшку
1942 г.: «Беларусы гэтак жа, як i л1тоуцы, л!чаць, што ад немцау
няма чаго спадзявацца, але супрацоушчаюць з iMi, бо л!чаць за
больш карыснае для сябе зшшчэнне польскага духу. Яны расцэньваюць гэта як расчыстку плацдарма для сваёй будучай дзейнасщ»
(295). Кшыжаноуси трапна акрэсл1у значэнне гэтай кампани у змене кадравай йтуацьи у Заходняй Беларуси, аднак, складаючы свой
рапарт, яшчэ не ведау яе вышкау. Тольи пасля вайны стала вядома,
што у 1943 г. доля беларусау у складзе адмшктрацыйнага апарату
узнялася на абшары Генеральнага камкарыята да 80 % , а у паль
цьи — да 60 % (296). Гэта бьш вельм! значныя змены на карысць
беларусау, тым больш што iM выпала заняць ираушчыя пасады.
На рост пераваг! беларусау i аслабленне польсих пазщый акоускае падполле адказала антыбеларусим тэрорам. Самых вялиах
памерау ён дасягнуу у Лвдскай акрузе. Паводле беларусих крынщ,
там запнула каля 1200 беларусау (297). Праудзщ-Шлясю падае,
што карны аддзел яго штаба у гэты час выканау 300 смяротных
прысудау над «здрадшкам1 i прадажшкамЬ. Звычайна пад такую
клас)ф1кацыю пaдпaдaлi пращуши адбудовы польскай дзяржаунасщ на гэтых землях. Звыш таго, падначаленыя яму ячэйк] АК выдал! у руи гестапа i палявой жандармерьп «членау камутстычнай
аргашзацьй», у вышку было арыштавана 80 чалавек, частку з яюх
paccтpaлялi, а частку вывезл! на працу у Германш (298). Нават кал1
гэтыя л^чбы i не 3yciM дакладныя, яны даюць уяуленне пра трапчны
размах таих падзей. Лщ сп акруговы кам!сар адзначау, што «у выш
ку тэрарыстычных акцый белапалякау (Weisspolen) беларуси уплыу
неузабаве спышуся, так што урэшце стала немагчыма прыцягнуць
беларусия адм!шстрацыйныя сшы на ираушчыя пасады» (299).
Kawicap дадавау, што 500-асабовая дапаможная пал!цыя у гэтай
акрузе па-ранейшаму складалася з палякау, ён л1чыу гэтых людзей
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lit цалкам иенадзейны элемент. Напэуна, яны был! звязаныя з по
липом падполлем. Лвдская акруга займала выключную пазщыю па
jiiriMiixy i эфектыунасщ антыбеларускай тэрарыстычнай кампаш! на
йОмшры усяго Генеральнага кам1сарыята Беларусь У !ншых акругах,
дк' беларусы у дужай ступею авалодал! апаратам, атрады АК да
Htitcni 1943 г. бьий невял!к!я, а тэрарыстычныя акцьп здарал1ся
дт'ыць рэдка (300).
Магчыма, абвастрэнне нацыянальных аднойн пам1ж беларуск1м
I luuihCKiM насельнщтвам адбывалася у адпаведнасщ з планам НМ1Л, яи быу сираваны на узбуджэнне варожасщ пам1ж yciMi /
нпридам! былых «крэсау усходшх». Пра гэта сведчаць аналапчныя
ппд tci у Заходняй У краше i лиоускай Вшеншчыне. Аперацыя, што
t(pitйшла на Беларус!, была усяго тольи м!шяцюрай у параунанш
I гой, што адбьшалася на польска-украшсих абшарах, аднак i яна
приняла да паглыблення узаемнай варожасщ. Апрача гэтага, дадп гковую ролю тут адыграу упадак польскага пал!тычнага прэстыжу
ппеля таго, як СССР разарвау адносшы з урадам генерала Сшорскагй — паведамленш аб гэтым 1шл! па акоусих каналах (301).
Сярод беларусих палйычных згуртаванняу «на радасць i на
гора» звязал! свой лёс з Трэщм Рэйхам групы Ак1нчыца i Ермачэнк!.
Лбодва яны был! людзьм1 Розэнберга, перад яим1 ён пастав1у прыкладна аднолькавую задачу: актыв!зацыя беларускага нацыянал!зму, мабшзацыя матэрыяльных i духоуных сш народа на барацьбу
:i бaльшaвiзмaм, а у будучыш’ — стварэнне пад крылом пераможнай
ГсрманН асобнай беларускай дзяржавы. Пал!тычнае крэда Аинчыца
гучала наступным чынам:
«Мы, беларусы, не павшны глядзець на гэтую вайну з гледз1шча
нмлучна беларусих штарэсау... Мы пав!нны усведамщь сабе, што
пайна вядзецца у !мя будучыш усяго культурнага свету. Ад таго,
икая сша возьме верх, будзе залежаць лёс ycix народау. Гэта 3yciM
(разумела, i таму мы не можам абмежавацца фалылывай у грунце
р:>чы формулаю: «Пачакаем i пaглядзiмo, якая сша будзе карыснейHUHO для беларускай справы...» Апрача усяго шшага, вайна вядзецца
*ш перабудову Еуропы на новых гаспадарчых i палйычных асновах.
Якая б гэтая Еуропа Hi была у бл!жэйшай будучыш, нам, беларусам,
шкадаваць перадваеннай Еуропы не даводзщца. Н1чога у ёй мы ня
мел! i мець не магль.. У ceaiM Kpai, дзе школ! мы ня мел! ш яих
магчымаецяу да нацыянальнае, не тольк1 паводле духу i зместу, але
i каводле формы, працы — цяпер мы гэтую магчымасць маем. А гэта
у сучасны момант плюс вельм) важны» (302).
Айнчыц звязвау усе свае палиычныя надзе! з Трэщм Рэйхам
i падкрэсл!вау, што «лёс беларускай справы залежыць выключна ад
антыбальшавщкага фронту». Ён рашуча пауставау супраць тых беларуейх дзеячау, што не падзялял! яго спадзяванняу на нямецкую
иерамогу, а разл!чвал! на шшыя перспектывы заканчэння вайны
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Пагаршэнне ваеннай с1туацьп д ля Германп на заходшм фронде
не дазволша pэaлiзaвaдь канцэпцыю беларускай дзяржаунасщ. Пры
т а й х абставшах 27.8.1918 г. была; заключана дадатковая умова да
Брзецкага трактата, паводле якой восенню 1918 г. немцы пачал1
перадтэрмшовую эвакуацыю csaix войскау з тэрыторьп пам1ж Дняпром i Бярэзшай. Працэс гэты паскорыла рэвалюцыя у Германп i яе
каштуляцыя. У пачатку енежня немцы перадал1 уладу у Мшску
савецим органам. Рада i урад Б Н Р эваку1равалкя у Гродна i дзейшчал! там да першых дзён красавжа 1919 г., г. зн. да выхаду нямецйх
войскау з Гродзеншчыны.
УЗАЕМНЫЯ 1НТАРЭСЫ, КАНТАКТЫ
I АДНОС1НЫ У М1ЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД

Яш чэ восенню 1918 г. Куршман прадбачыу, што беларусы каль
небудзь не без падстау будуць з удзячнасцю успамшаць нямецкую
акупацыю (5 5 ). Натуральна, ён меу на увазе яе пал1тычныя аспек
ты. Праз восем год яго калега з Берлшскага ун!верс^эта, прафесар М. Фасмер адзначыу на акадэм1чнай канферэнцьп у Мшску, што
на Беларус1 «нямецкая акупацыя была разумней, чым акулацыя
у шшых месцах», i што для Б еларуа «н я м ец й народ сваёй акупаЦыяй 3pa6iy менш шкоды, чым друпя народы» (5 6 ). Гэта была
згадка наконт падзелу Беларусь зробленага у 1920 г. пам1ж П ольшчай i Ра а яй , чаго, аднак, у публ)чным выступленш у сталщы
Савецкай Беларус1 Фасмер не выказау даслоуна.
Баланс нямецкай акупацьп на Б еларуа у час першай сусветнай
вайны на справе выявц? шэраг важных актывау. Асабл1ва — прызнанне Гёрмашяй, упершыню сярод дзяржау свету, нацыянальнага
адрознення беларусау i раунапрауя i x мовы, стварэнне беларускага
школыйцтва i фактычная падтрымка у 1918 г. незалежш цйх iM K H enняу. ЗдавалаСя б, што та й я актывы был1 дастатковыя для выпрац о у й у беларускай палггычнай свядомасщ м1жваеннага перЫяду
пэуных германафш ьсйх традыцый. У сапрауднасщ яны не атрымалг
значнага развщця не т о л ь й у Савецкай Беларус1, але i у заходняй
чаетцы краю, якая, паводле Рыжскага трактата, апынулася у межах
польскай дзяржавы. У свядомасщ народных мае нямецкая акупа-;
цыя перш за усё была звязана з бязлггаснай эканамачнай эксплуатацыяй 1 затрымкай працэсу рэвалюцыйных пераутварэнняу, у колах
нацыянальных дзеячау яе ацэньвал! не т о л ь й Праз прызму актывау,
але з пункту гледжання усяго балансу нямецкай п а лк ы й , я й у рэшце рэшт аказауся адмоуным. У гэтых ацэнках асабл1ва выдзялялася
адмова нямецкага урада ад прызнання Беларускай Народнай Рэспубл1Й , што ужо у час акупацьп выюпкала вострыя пал[тычныя
крызюы у Радзе Б Н Р i народным сакратарыяцё, а пасля вайны
стварала перакананне сярод бела р уей х нацыянальных дзеячау у не24

вдщкауленасщ Германн справай беларускай дзяржаунасщ (5 7 ).
Ьщыдэнт ад 25.2.1918 г. са штандарам i касай вырас да памерау
й!м»ала i заслашу сабой станоучыя учы нй Фалькенгайна. У париУнанш з raTbiMi негатыуным1 пачуццям! не та й м значным выгля
диу характар нацыянальнай п а л й ы й на абшары старой акупацьп,
Икия займала адносна невялжую частку беларуейх зем ляу i эфект
Якой у дужай ступеш аслаблял! вы ш й Лютаускай i Кастрьганщкай
риналюцый. Беларуск1я пасляваенныя ацэнй вышкау нямецкай акушщьй рашуча ады ходзМ ад прагнозау Куршмана i не супадшп
а иоглядам1 Фасмера.
Значна уплывал! на гэта i пасляваенныя рэалл. Створаная пасля
1|цражэння Рэйха Германская Веймарская Pэcпyблiкa на працягу
14-гадовага кнавання не стварыла нагоды для супрацоунщтва з
беларуейм! нацыянальным1 згуртаванням1, я й я на той час засяроджвал!ся у Вшьш i на эм1грацьй. Прауда, у Берлше дзейшчала
1’рупа вщных дзеячау Б Н Р (1919— 1925 г.), аднак гэта не абудзша
JI немцау защкаулення беларуейм пытаннем. Сказвалася пацяпленцс у савецка-германсйх аднос1нах. П асля падпкання 5.11.1922 г.
дигавора пам!ж Гермашяй i Р С Ф С Р аб пашырэнш умоу Рапальскага
Трактата на шшыя савецйя рэспублай у Берлше быу акрэдытаванЫ
гшеол Беларускай ССР. Працавау ён, аднак, т о л ь й пару тыдняу, бо
пасля утварэння С С С Р (30.12.1922 г.) яго функцьп пачало выконвцць агульнасаюзнае пасольства (5 8 ). Адначасова бьип цэнтрал1запаны прадугледжаныя у гэтай умове беларуска-германсйя гаспадарчыя кантакты. Затое у 1926 г. пачал1 завязвацца непаерэдныя
павуковыя cyBH3i, у рамках я й х Гермашю наведау шэраг беларуейх
иавукоуцау. Першым нямецк!м вучоным, я й у л1стападзе 1926 г.
прыехау у Мшск, быу уж о прыгаданы Фасмер. Кантакты гэтыя,
аднак, працягвалкя велыми нядоуга i не паспел1 аказаць уплыву на
цавел1чэнне германскага защкаулення Беларуссю. П асля першых
сц1плых, хоць i давол1 щкавых сПроб навуковага супрацоунщтва
У час нямецкай акупацьп (5 9 ), у пасляваенныя гады у гэтай галше
iiacTyniy амаль поуны застой. Бадай што адзшым выключэннем
была кшжка Я. Карскага «Geschichte der weissrussischen Volksdichtung und Literatur» (Берл1н, 1925), выдадзеная з шщыятывы Ф асм е
ра у перакладзе з рускай на нямецкую мову.
Яскравай ииострацыяй стану нямецкага защкаулення беларус
кай прабдематыкай у даптлерауей перыяд можа паслужыць дзейиасць Брэслаускага шетытута Усходняй Еуропы. А ж па 1927 г. уключна у выдаваных гэтым Гнстытутам «Jahrbiicher fur Kultur und
Geschichte der Slaven» не з ’явшаея л 1таральна ашводнай распрацоуй, нават б1бл!яграф1чнай нататй, што датычылася б Беларус1.
У 1928— 1935 гг., г. зн. да канца выдання «Jahrbucher...», апубл)‘кавана у ix 3 артыкулы, 4 шфармацьп i каля 40 рэцэнзш, прысвечаных
иытанням беларускай гкторьй, лйаратуры, культуры i эканомйа.
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i адначасова 1мкнулюя узмацнщь свае нацыянальныя пазщьп ва
умовах акупацьп. Аюнчыц, тайм чынам, заклшау змагацца не тольй
з савецйм падполлем i яго прыхшьшкам1, ён дамагауся лжвщацьп
дзеячау, «яйя хацел! б займаць залатую сярэдзшу».
Гэтыя прынцыпы Айнчыц 1мкнууся рэал1заваць з дапамогаю
ceaix людзей, асабл1ва тых, што працавал1 у прапагандысцйм апараце беларуейх акруговых камюарау. Паводле шматлюх сведчанняу,
гэта бьш самыя ярыя даноечый, яюя прыкладал1 руку да непасрэднага зшшчэння csaix палйгычных пращушкау альбо вывазу ix
у Гермашю. Бяеспрэчна, гэтая «бескамгграмгснасць» адлюстроувала
м1зэрнае грамадекае значэнне нацыянал-сацыялютычнай групы
Айнчыца, якое ён спрабавау узмацнщь шляхам лжвдацьп патэнцыяльных канкурэнтау.
Ермачэнка, хоць i быу далёй ад «залатой сярэдзшы», усё ж тай
л1чьгуея з грамадсйм1 настроям! i бачыу поуную непрыдатнасць
догмау Айнчыца для практычнай дзейнасць Найперш — прагматык, ён спрабавау пагадзщь 1нтарэсы нямецкай палйый з нацыянальным1 1мкненням1 беларусау. Пры гэтым яго поунасцю падтрымл1вау Кубэ. Але i Ермачэнку не удалося дасягнуць шырокага
грамадекага прызнання. Сучасныя крынщы звязваюць гэта з даволг
нязначнай колькасцю членау БНС. На самай справе у зешце ягонай
кар’еры, г. зн. у кастрычшку 1942 г., Л1чба сяброу БНС не перавышала i 30 тысяч (303). Аднак гэты паказчык не адлюстроувау усёй
праблемы i не з’яуляуся вызначальным у яе вырашэнш. Сярод;
насельнщтва панавау настрой чакання: у яю бок перавесяцца шал»
на усходшм фронце? Да таго ж БНС не змагла дабщца неабходных;'
паунамоцтвау у адмшктрацыйнай i вайсковай галше. Пазщыю Ер-;
мачэнй, як i пазщыю Айнчыца,. магл1 умацаваць адпаведныя рашэнш з Берлша — яны абодва спадзявалюя на гэта i памгж сабой
Bfuii бескампрам1сную барацьбу. Увесну 1943 г. настала яе развязка:.;
у сакавшу Акшчыц быу заботы у BbiHiKy пакушэння, а у красавжуэ
Ермачэнка быу вымушаны пайнуць Беларусь.
-..- Крытыка Айнчыца магла быць сйравана супраць Партьп белаpycKix нацыяналктау (П БН ), якую узначальвал1 Вацлау 1ваноусй
i Ян Станкев1ч. I сапрауды, яны разл}чвал1, што паражэнне ГерманГ
найперш адбудзецца на заходшм фронце i яна каштулюе пера
Злучаным1 Штатам! i Вялжабрыташяй, i менав!та ад гэтых кращ
трэба спадзявацца падтрымй для беларускай незалежшцкай щэг
У 1942 г. такая канцэпцыя выглядала не менш рэальна, чым стаук
Айнчыца i Ермачэнй на перамогу Германи, больш за гэта — ян';
супадала з аналапчньлш канцэпцыям1 шмат яйх некамушстычньг
згуртаванняу ва Усходняй Еуропе. 3 разлукам на тай ход падзей
ПБН планавала за час акупацьп стварыць неабходныя для ажыщ
цяулення сваёй 1дэ1 перадумовы: на першым месцы стаял задачь,
апанавання адмшктрацьп, стварэнне беларуейх узброеных сш
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нршшгандыецкая падрыхтоука насельнщтва. У вялшай ступеш гэтаl (t Удалося дасягнуць шляхам супрацоунщтва з акупацыйным рэжымнм, таму на Беларуси, як i у Прыбалтыцы, па сутнасщ не адбылося
гпшрэння антынямецкага нацыянальнага* партызанскага руху
(,НИ).
I наноуей, як! займау пасаду мшекага гарадскога старшыш,
и ч канца чэрвеня 1943 г. яшчэ i старшыш Кам^тэта Даверу, вёу
Ш'льм! тонкую гульню. Пад канец 1941 г. ён прыняу на працу у МшгKiiii гарадской управе афщэра 2-га аддзела ГК АК Вiтаута Буткевь
•iii, а у лютым 1942 г.— Гражыну Лшшьскую («Данута»), якая неучиблве узначалша акоускую экспаз1туру у М1нску. Ён аблегчыу разиедчыкам ix працу, запраепдпы на тайя пасады, дзе яны не тольй
трымал} пад кантролем свае раёны, але у дадатак мел1 доступ да
liu надарчай шфармацьп вайсковага значэння. У канцы 1942 г. 1ваKoycKi выкарыстау свае магчымасщ, каб вырваць з рук гестапа
Ну гкев1ча, якога арыштавал! па даносу за прыналежнасць да польскага падполля, перасцярог польейх дыверсантау ад учынкау,
нкin магл1 парушыць кансгпрацыю. Паводле сведчанняу удзельшкау
польскага падполля у Мшску, ад Гваноускага яны атрымл1вал!
Пнсспрэчна вялжую дапамогу (305). Пры тайх абставшах яго
мъ'ишняя адмова ад супрацоунiцтва з ZWZ, аб якой ён паведамху
Чину у верасн1 1941 г. («Я вам дапамагаць не буду, але i перашкаджаць не буду»), магла азначаць жаданне захаваць як мага боль
шую самастойнасць у адносшах да йраушкоу польскага падполля:
гп хацеу быць партнёрам, а не падначаленым (306).
Варта спышцца на дапамозе, аказанай Гваноусйм польскаму
илдполлю у MiHCKy, з дзвюх прычын. Па-першае, гэта ипоструе яго
ф,|ктычнае стауленне да германейх штарэсау, яйх ён выразна не
иадтрымл1вау. Па-другое, ён не разлгчвау на паерэднщтва акоускай
чапазлуры у аргашзацьп кантактау пам5ж ПБН i к1раун!цтвам
польскага падполля, кал) прымау ix на працу у Мшскую гарадскую
Управу. Вырашальную ролю у гэтай справе адыграу Кастравщй, яю'
масля сустрэчы у MiHCKy у канцы 1941 г. дапамог пераадолець
нежаданне размауляць з бeлapycaмi у Галоуным камандаванн1 АК.
Пясною 1942 г. пры удзеле Кастравщкага было апрацавана спе
цыяльнае данясенне, прысвечанае беларускай праблеме, гэты рапарт
нраз Галоунае камандаванне быу перасланы С!корскаму. У iM паведамлялася, што некаторыя беларуейя дзеячы шукаюць кантактау
I польейм падполлем, каб дасягнуць паразумення у справе супольппй абароны ад Pacii, вызвалення усёй Беларус! з дапамогаю Польшчы i заключэння з Полыпчай цеснай федэрацьп. У рапарце
п|>апаноувалася тэрм!нова увайсщ у кантакт з гэтым! дзеячам1
(307).
Вщаць, аутар мае на увазе — нацыяналстычнага руху.__Рэд.
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Апрача дзвюх нататак-рэцэнзш нямецкай аутарй ЗмЫ Гертэль, усе
астатшя матэрыялы бьип апрацаваны беларусамц галоуным чынам
Уладз1м1рам Самойлам i Антонам Луцкетчам.
3
Беларускае пытанне не набыло у Германп болынага значэння
таксама i пасля прыходу да улады у 1933 г. нацыянал-сацыялктау.
Нягледзячы на тое, што адной з найважнейшых мэт палггы й Трэцяга Рэйха стау антыкамушзм i знппчэнне Савецкай дзяржавы, да
1940 г. у Германн не было распрацавана аш я и х праграм расчлянення С С СР (6 0 ). Прауда, беларуCKiM i украш сйм пытаннем у П о 
льшчы щкавшкя некаторыя партыйныя шстанцьп, дзяржауныя
органы i вайсковая разведка, але ix погляды на гэту справу рознш ся
пам1ж сабой i не адлюстроувалг палггый, напрамй якой вызначау
А дольф Птлер. Пра гэта сведчыць i адкшуты праект, прадстаулены
у чэрвеш 1938 г. Альфрэдам Розэнбергам, аб стварэнш партыйна- .,
дзяржаунага органа для адзшай, суцэльнай апрацоуй i ацэнй t
праблем У сходу, звязаных з балыпав1змам, i забеспячэння у гэтай
галше планавай палйычнай лш п (6 1 ).
У гэтым адыграла сваю ролю канкрэтная геапалггычная ciTyaцыя. Агрэиуны я намеры итлераускай Германп адносна С С С Р не
Marai ажыццявщца без супрацоунщтва з Полынчай або без, папя-.,
рэдняга вываду яе з гульш як дзяржавы дзеля здабыцця непасрэднага кантакту з СССР. Пачынаючы з 1935 г., П тлер не раз спрабавау схшщь п ольсй урад да сумеснага паходу на СССР, мэтай якога
было б, м1ж iHmbiM, заняцце Украшы i Белару ci. Пры та и м варыянце абрысоувалася давол! спецыф1чная канцэпцыя паводзш ва украшска-беларусюм пытанш, пэуную ролю у якой павшна была адыграць Польшча. Апошш раз гэтая прапанова узнаулялася Г и л ерам ■
у студзеш 1939 г. у час спаткання з мшютрам замежных спрау
Юзафам Бэкам, аднак польсш урад на яе не пагадзцкя. У гэтайс1туацьп праблема Украшы i Беларус! на пэуны час зшкла з пал1тычнага далягляду Германп. Гэта выявшася у падшсанш савецкагерманскага пакта ад 23.8.1939 г., у я и м aкpэcлiвaлicя 1нтарэсы
абедзвюх дзяржау у Польшчы: усе заходнебеларусюя, заходнеукраш сйя i нават некаторыя этшчна-польсюя зем л1 был1 пайнуты
у зоне штарэсау С С С Р (6 2 ).
Пры такой итуацьп у перыяд з 1933 па 1939 г. дзейнасць пры-,
хшьшкау расчлянення СССР, асабл1ва Розэнберга i падначаленага
яму ведамства замежнай паштыьа Нямецкай нацьщнал-сацыял!стычнай рабочай партьп не мела поспеху i не набыла вял1кага пашырэння. Варта, аднак, прыгадаць спробы ix уздзеяння на беларусйя
асяродш у Польшчы. У ж о летам 1933 г. гэтае ведамства завязала
кантакт з Фаб1янам Акшчыцам — щэолагам i правадыром невялжай
групы беларусйх нацыянал-сацыял1стау (63 ) . Пры падтрымцы ве
дамства гэтая група распачала у лктападзе 1933 г. у Вшьн1 выданне
часошса «Новы ш лях». А м аль адначасова у Берлше (напэуна, з im-

ЦЫИ'гыны Акшчыца) быу створаны Саюз беларусй х студэнтау у
rppMUiiii (6 4 ). А л е гэтыя спробы не прыносЫ спадзяваных вышкау.
Тик, Саюз студэнтау дзеля невялжай колькасщ беларусау у няMP^Kix иавучальных установах не змог разгарнуць шырокай дзейIIAt'lMi а тыраж «Новага ш ляху» не перавышау 500 экземплярау, што
ГИШфЫла пра яго невяшкую папулярнасць.
Таксама безвышковым1 был1 спробы Айнчыца па стварэнню на
ЧйХодиебеларусйх зем лях Беларускай партьп нацыянал-сацыял1Прычынаю был1 адсутнасць шьфокай падтрымй фашысцкага
руку з боку грамадскасщ, а таксама абмежаванн!, што накладал!ся
11(1 гэты рух польсйм г адмшктрацыйным! уладам!, я й я не без падVTn^ падазравал1 у iM птлераускую агентуру. У вышку А йнчы ц
у кастрычшку 1936 г. не атрымау дазволу улад на скл1канне з’езда
беларусйх нацыянал-сацыялктау (6 5 ), а на пачатку 1937 г. дзейипсць гэтай групы бьша практычна забаронена. Адначасова забароtieiia бьшо i выданне часошса «Н овы ш лях». Ацэньваючы дзейнасць
групы беларусйх нацыянал-сацыялктау, Энгельгарт nicay яшчэ
У час вайны, што яна не мела значэння.
Защкауленасць беларускай праблематыкай выяулял1 таксама
1|имецк1я навукова-даследчыя цэнтры. У 1937 г. ёю заняуся Н ям ецй
1цстытут вьшучэння замежных праблем пры Берлш сйм ушверсйэце,
у ийм быу створаны беларусй сектар разам з б1б.тятэкай. Вывуцаннем беларускага пытання йравау прафесар Гергард фон Мэндэ.
Летам 1937 г. разам з некальйм1 студэнтам1 ён наведау Вшьню, дзе
flOKyniy немалую колькасць беларусйх кшжак для шстытуцкай
б(бл1ятэй i правёу размовы з беларусйм ! дзеячам! ( 66) . Беларусйм
Пытаннем заняуся таксама Берлшсю {нстытут вьшучэння грашц
I замежных краш. В ы щ й дзейнасщ абодвух шстытутау прызначал!ся, верагодна, для службовага выкарыстання, пра што сведчыць
мйзэрная колькасць публшацый ix прац (6 7 ).
Супрацоунщтва з групай Айнчыца, даследаванш i кантакты
3 беларусйм1 дзеячам) у Вшьш выяулял! iMKHeHHi Розэнберга стварыць на тэрыторьп Заходняй Б еларуа палиычны плацдарм для
запланаванага нападу на СССР. 3 гэтьгш ж самым1 мэтам! яшчэ
болып шырокая падтрымка аказвалася заходнеукрашсйм аргашзацыям i групоукам. Спашлёмся на выказванне Арно Шыкеданца,
шэфа штаба Розэнберга, я й nicay у ceaiM мемарыяле ад
14.6.1939 г.. начальнику канцылярьп Рэйха Гансу Ламерсу наступнае:
«...Абсалютна не выключана, што у выпадку нямецка-польскага
канфл1кту Саветы пад выглядам узброенай дапамоп Польшчы зоймуць гэтыя абшары (заходнебеларусйя i заходнеукраш сйя.—Ю. Т . ), каб застацца у ixm x межах. Пры та й м новым падзеле
Польшчы Вялгкая Гермашя страцша б, напэуна, найбольш абяцальныя перспектывы расчлянення Pacii, тады як адцягнуушы увагу
Саветау на пэуны час ад сумежных дзяржау Герман1я атрымала
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Размовы прадстаушкоу ГК АК i ПБН распачалкя з шщыятывы
беларусау у -лшеш 1942 г. у Мшску, яны нрацягвалкя у студзеш
1943 г. у Варшаве, а пад канец гэтага года — у В'шый (308).
Прадстаушк ПБН — Ян Станкев1ч — спрабавау защкавщь йраунщтва польскага падполля i польем урад у Лондане перспектываш стварэння беларускай дзяржавы на тэрыторьп, якая б ахошпвала, у прынцыпе, увесь беларусы моуны абшар, гэта азначала, што
заходняя мяжа планаванай дзяржавы праходзша б уздоуж л т ! Керзана. Пасля вайны Беларусь заключыла б з Полынчай дзяржауную
ушю, так што прадстауляць яе пёрад светам павшна было агульнае
мппстэрства замежных спрау. Дзейшчаць самастойна на мйжнароднай арэне П БН не магла, таму прадстауляць беларусйя справы?
перад брытансйм кабшетам павшен быу, згодна з праектам, польсй
урад у Лондане. Тайм чынам, Польшча стала б галоуным архиэктарам будучай беларускай дзяржавы. 3 другога боку, Польшча атрым.твала б магчымасць гэтай самай дзяржавай адгарадзщца ад Pacii.
Пасля далучэння да праекта Украшы ва Усходйяй Еуропе магла
б паустаць цалкам новая палггычная сктэма.
У ся гэтая вдэя у галоуных абрысах паутарала канцэпцыю Пшсудскага 1919— 1920 гг, i сведчыла пра тое, як моцна адбцгся ко
лшш праект у свядомасщ 1ваноускага i шшых беларусих пал1тыкау. Яны рабЫ стауку перш за усе на антыбальшав!зм Чэрчыля
i яго защкауленасць у спыненш камушстычнай экспансп у Еуропе.
Аднак беларусы недаацэньвал! фармальна-прававых аспектау Рыжскага трактата, а менавиа яны вызначальпазщыю прадстаушкоу
Галоунага камандавання АК i Варшаускай дэле'гатуры эмйранцкага
урада. Пагэтаму на перагазорах паляи был! гатовыя даць гарантьп
на пазнейшае нашырэнне удзелу беларусау у адм1н1страцьй i гаспа-!
дарчым жыцщ, належнае задавальненне ix патрэб у гатнах мовы,|
культуры, школьнщтва i рэлкп, аднак беларусы пры гэтым павшны
был! заставацца нацыянальнай меншасцю ^’ пасляваеннай польскай
дзяржаве з давераснёусйм! межам1.
Давола рана пачау даб1вацца кантактау з KipaymKaMi польскага
падполля i Радаслау Астроусы. 21.11.1942 г. ён спатыкауся у Вар- |
шаве з Уладыславам Тамкев1чам («Кшыштафам»), дзеячам Б1П. Ад
iMH беларускага згуртавання «Цзнтр» ён прапанавау правесщ пера-]
гаворы, яйя прывял! б да супрацоунщтва на аснове федэрацыг]
i польскай дапамоп у пабудове беларускай дзяржавы. Адначасова;
Астроусй перасцярог Тамкев1ча ад кантактау з Айнчыцам, кс. Гадлеусим i Ермачэнкам, ён казау, што гэтыя дзеячы «знаходзяцца
цалкам у руках акупанта i стаяць па-за рамкам1 незалежнщкай барацьбы». Пра Я. Станкев1ча ён таксама гаварыу зцяважл1ва. Так1м
чынам, ён 1мкнууся зняславщь у вачах польскага падполля ceaix палггычных пращунйсау, а заадно прадэманстравау прывабдавую «падатл1васць» у тэрытарыяльных i 1ншых пытаннях. «1нтэл1генцк1я

?'ЦвДры у нас слабыя,— казау AcTpoycKi,— пагэтаму Польшча павшНйдипамагчы у гэтай справе, высылаючы на гэтую тэрыторыю CBaix
дией, як!я б бьип большьвш беларусам1 за caMix беларусау» (309).
'Гамкев1ча засталося ад размовы непрыемнае уражанне i апасенv ni'i што гэта была правакацыя. Пасля ГК АК прап наравала паслуп,
..у-Щшманаваныя Астроусмм.
Перагаворы прадстаушкоу беларусых нацыянальных згуртаванftM.Vз польсым падполлем адбьшал1ся падчас разнастайных с1туацый
flit фронце: кал1 нямещая войск1 рвал!ся на Волгу i Кауказ, цярпел1
Инражэнне пад Сталанградам, к ац т ся назад, на Захад. Мянялася
i шштычнае станов1шча польскага урада: саюзнщтва з СССР перай. ШЛО у варожую адчужанасць пасля разрыву аднос!н. Аднак Hi пры
Ик1х абставшах паразумення дасягнуць не удалося. Беларусы не
Mmvii пагадзщца на аднауленне Рыжскай мяжы i новы падзел сваёй
кршны, паляы не прымал! канцэпцьп федэрал1зму у такой ступеш,
Икая прапаноувалася на перагаворах: спачатку галоунаю перашкоД«й тут бьий аднос1ны з СССР, пазней — нерэальнасць самога
праекта.
Тайм чынам, слабела значэнне Польшчы як алътэрнатыунага
(|»актару у паштычных меркаваннях беларусйх нацыяналютычных
груповак. Стаутса на Гермашю усё яшчэ здавалася больш црывабнай.
НАПЯРЭДАДН1 ТАТАЛЬНАИ КАТАСТРОФЫ
АПОШН1 ЭТАП АКУПАЦЫ1
(ВЕРАСЕНЬ 1943 — ЛШЕНЬ 1944)
Пералом у вайне, яй пачау вырысоувацца пад Стал1нградам,
пасля Курскай 6iTBbi (5.7— 23.8Л943) вызначыуся канчаткова. Сапецйя узброеныя сшы здoлeлi перайсщ у контрнаступ па усёй лшп
(|>ронту. У верасш — кастрычшку Чырвоная Арм1я заняла амаль
усю тэрыторыю Левабярэжнай Украшы i 6 л1стапада увайшла
у Kiey. На цэнтральным адрэзку фронту 17 верасня быу заняты
Бранск, 21 — Чаршгау, 25 — Смаленск, а назаутра — Хощмск, першы раённы горад Беларуа*. 26 л1стапада Чырвоная Арм1я увайшла
f Гомель, у снежш апЫнулася перад 6paMaMi Вщебска, а 14 студзеня
заняла Кал1нкав1чы i Мазыр на Палессь 3 гэтага часу аж да на
ступнай буйной аперацьй у чэрвен! 1944 г. лпйя фронту перарэзала
Беларусь на дзве частй (гл. карту). Затое на поудш наступ савецйх
мойскау не спыняуся, Так што у студзеш 1944 г. перастау кнаваць
Рэйхскамкарыят Украшы.
Перамоп Чырвонай ApMii i высадка саюзшцкага дэсанта на
Сщылп неушкнёна павшны быш прывесщ да паражэння Трэцяга
* Першым раённым дэнтрам быу г. п. Камарын (23.9.1943).— А. Л.
7—2224
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б немалую карысць... Земл! з беларуейм i заходнеукраш сйм наеельшцтвам м ел! б нёацэннае значэнне як асяродй i базы для глыбокага
расколу Pacii... Гэта быу бы найболын адпаведны момант для таго,
каб увесщ абодва гэтыя народы у арбгту ням ецйх штарэсау для
адпору Pacii...» ( 68).
Мемарыял Шыкеданца т о л ь й нязначна апярэдзц? падшсанне
савецка-германскага пакта, што сведчыла аб адсутнасщ каардынацьй пам1ж буйнейшым1 дзеячам1 Трэдяга Рэйха у галше усходняй
пал1тыш, а таксама аб тым, што канцэпцьп Розэнберга i яго суПрацоушкау не мел1 icTOTHara уплыву на рашэнш Птлера. Заключэнне
гэтага пакта было д ля Розэнберга нечаканасцю i шокам. 25.8.1939 г.
ён nicay у сва1м дзёншку: «Я к жа мы можам яшчэ гаварыць аб >
ратаванш i фармаванш Еуропы, кaлi вымушаны прасщь дапамоп;
у разбуралыпкау Еуропы?.. I кал1 мы вымушаны яшчэ перадаць
Савецкаму Саюзу тэрыторыю польскай Украшы, дык гэта пасля
Карпацкай YKpaiHbi друи з нашага боку удар, сйраваны у самую
вялйсую антымаскоускую ситу» (6 9 ).
Сапраудны йрунак усходняй п а л п ы й Трэцяга Рэйха быу ц я ж й
для прадказання нават сярод т а й х тузоу, як Розэнберг i Шыкеданц.
У гэтай штуацьп не так лёгка было маншуляваць адрасаванай беларусам нямецкай прапагандай. «Н овы ш лях» — адзшы яе рупар на
Б еларуа — займауся найбольш праблемам! грамадска-гаспадарчай
мадэла нацыянал-сацыял1зму, не закранаючы пытання адносш Т р э
цяга Рэйха да беларускай дзяржаунасщ. Напэуна, гэтая ака^пчнасць
стала адной з галоуных прычын пал!тычнага банкруцтва Айнчыца.
У се астатшя заходнебеларусйя аргашзацьп i пал1тычныя групоуй
ставился да фашысцкай прапаганды раунадушна або варожа. Гэта?
датычьшася не т о л ь й К П ЗБ (распушчанай Камштэрнам у 1938 г.)
i йраваных камушстам1 легальных левых аргашзацый, але i цэнтрысцкага, з народнафронтаусйм1 тэндэнцыям1 Беларускага народ-;
нага аб’яднання (Б Н А ), i нават давол1 актыунай нацыяналктычнай
rpynojfrd на чале з ксяндзом Вшцэнтам Г адлеусйм, што гуртавалася
вакол штотыднёвжа «Б ела р усй фронт».
У 1936— 1937 гг. «Б ела р усй фронт» шмат разоу выступау адначасова i супраць камушзму, i супраць фащызму, даводзячы, што ?
шводзш з гэтых йрункау «н е нясе беларускаму народу незалежнасщ i суверэннасщ, але нясе яму залежнасць i палйгычную i экана-,:
Mi4Hyro i 1мкненне да ф1з1чнага i духоунага зшшчэння беларускага
народа, нясе няволю» (7 0 ). Падобныя погляды прапаведавау орган,
студэнцкай групоуй прыхшыпкау Гадлеускага — часошс «25 сака-;
и к а », я й акрэствау фашызм як ворага беларускага народа (7 1 ).
Рашуча выказвала антыфашысцйя тэндэнцьй прэса Б Н А — «Х ры сщянская думка» i «Ш л я х моладзЬ>.
Новыя тэндэнцьп у беларускай вшенскай прэсе пачынаюць назь
рацда у 1938— 1939 гг. Адбываецца гэта пад уп льтам палггычнай

Ытуацьп у Еуропе (асаб.щва пасля далучэння Аустрьй i падзелу
ЧвхаславайО, а таксама звязанай з гэтым! падзеям1 пал1тычнай
Ич'лераускай прапаганды, якая прадстауляла Трэщ Рэйх абаронцам
Ытарэсау малых народау i нацыянальных меншасцей. Немалое
|>ражанне пры гэтым аказвал1 ч у тй аб рэгктрацьп у Германп украшi беларусау, пры якой ставился пытанш адносна ix вайсковай
Ншийфисацьп i маёнткау, канфккаваных савецйм! уладамй (7 2 ).
Адиачасова у нямецкай прэсе з’яв ш ся паведамленш пра дыскрымь
нпцыйныя дзеяшп польскай улады у адносшах да беларускага на(Ч'льнщтва (7 3 ). Стваралася уражанне защкауленасщ немцау беларуаам пытаннем. У сё гэта падмацоувалася паведамленням! польскаГ<| друку аб падтрымцы, якую немцы шбыта аказвал1 справе беларусН)1Й дзяржаунасщ, аб уцягванш беларусау у каляснщу нямецкай
Шийтый. Асабл1ва красамоуныя бьил данясенш прэсы пра з ’езд бе
ла русй х дзеячау з Полыпчы, С С СР, З Ш А , Л ивы i ЭстонИ, я й габыта
идбыуся у чэрвеш 1939 г. у Гданьску, каб разгледзець i падтрымаць
Ирадстаулены нямецйм урадам план стварэння незалежнай бела
рускай дзяржавы (7 4 ).
Сенсацьп у друку, я й я не мел1 шчога агульнага з сапраудным!
Планам1 берл1нскага урада, паутаралкя беларускай прэсай, абуджаЮчы надзе1 розных пал!тычных груп на вырашэнне немцам! пытання
беларускай дзяржаунасщ. «Б ела р усй фронт», я й яшчэ у 1937 г. адхрышчвауся ад фашызму, на пачатку 1939 г. змяш у свой палггычны
к!рунак. У чэхаславацйх падзеях орган ксяндза Гадлеускага бачыу
«практичную рэал1зацыю прынцыпу самавызначэння нацый, якую
$ пайчысцейшай форме прадэманстравала Гермаш я» (7 5 ). Газета
Кыказвала адабрэнне птлераускаму прынцыпу «улады правадыра» i
^сё часцей звяртала увагу на защкауленне Германп беларуейм пы
таннем у кантэксце яе планау зшшчэння i расчлянення СССР. «Н а
Наш погляд,— nicay «Б ела р усй фронт»,— расчлянення або падзелу
Pacii на паасобныя нацыянальныя дзяржавы баяцца няма чаго: гэта
вець натуральны працэс нашых часоу» (7 6 ).
Больш крытычна i цвяроза ацэньвала с1туацыю прэса Беларускага народнага аб’яднання, аднак i яна не хавала задавальнення
U уяуных нямецых планау. У канцы 1938 г. «Хрысщ янская думка»
п1сала ва уступным артыкуле «Н я м ец й я iMKHeHHi i беларусы»:
«AnoinmMi 4acaMi Нямеччына вельмг щ к а втття Усходняй Еуропай — СССР, дзе размешчаны Укра1на i Беларусь... не дзеля таго,
што хоча дапамагчы украшцам i беларусам збудаваць сваю дзяржа»у, але дзеля таго, што гэтым спадзяецца развалщь СССР, адчышць
Для свайго промыслу вялпа рынак збыту i дабрацца да хлебнага
багацця Украшы ды ляснога багацця Беларус1... Гэта, аднак, не
аиачыць, што беларусы павшны уж о цяпер баяцца нямецйх планау
1^жо гцяпер з iMi змагацца. Не! Трэба т о л ь й ведаць, што няма шкому бескарыснай помачы i што найкарыснейшая т о л ь й уласная с т а .
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Рэйха. У прадчуванш гэтай катастрофы 3.9.1943 г. 1тал1я аб’явша аб
сваёй каштуляцьп. 19— 30 кастрычшка у Маскве адбь1лася канферэнцыя мшютрау замежных спрау СССР, Вялжабрытани i Злучаных
Штатау Амерый, дзе была прынята дэкларацыя аб вядзенш вайны
аж да поунай каштуляцьп Германн i яе саюзннсау. KipayHiKi урадау
вялнсай тройй пацвердзип гэтае рашэнне на канферэнцьп у Тэгеране (28.11 — 1. 12.1943). Для Германн гэта азначала не проста паражэнне, але поуны, татальны разгром. Тайм чынам, пад канец
1943 г. ваеннае i пал1тычнае становшча змяншася кардынальна,
разл^чваць на паутарэнне сиуацьн, што склалася пад канец першай
сусветнай вайны, было ужо немагчыма, ранейшыя планы страцЫ
пад сабою грунт. Вымалёувауся упэунены абрыс будучыш: уваход
чырвоных войскау у Гермашю, а значыць — i ва Усходнюю Еуропу.
,^А л е i у гэтай йтуацьп Птлер не рашыуся змянщь сваю ранейшую
усходнюю палиыку. Напэуна, тут збеглшя у адно i яго асабктая
упартасць, i палиычная дактрына. Аднак усё гэта не можа вытлумачыць праблему да канца.. Станов1шча на фронце напярэдадш 1944 г.,
кал! большая частка Украшы i амаль адна пятая Беларус! ужо былг
страчаныя, не пайдала шюзш: шяйя новыя пал1тычныя шщыятывы
змянщь яго ужо не маглк'Супрацьстаяць Чырвонай ApMii германсйя войсй бьип не у стане, пагэтаму любыя дэкларацьп нямецкага
урада наконт будучыш усходшх народау шхто б сур’ёзна не успрыняу, i Птлер асцерагауся рабщь тайя заявы — цяпер яны толью
лшш раз засведчыл! б слабасць Трэцяга Рэйха. Фюрэр па-ранейшаму быу супраць фармальнага стварэння прадстаушчых органау
усходшх народау. Ён адхипу пмлераусй праект надання абмежаванай аутаномн Эстонп i Латви (1).
Пазщыя Птлера не змяншася, i усходняя пал!тыка ГерманН;
кащлася па старой каляше. Яна па-ранейшаму зводзшася да эксплу- ^
атацьп гаспадарчага i чалавечага патэнцыялу акупаваных абшарау.
Нямецюя улады жадат шырэй выкарыстаць мясцовыя алы дзеля
спрау абароны, аднак часта ix старанш не прыносип чаканых вышкау.
Ваенныя няудачы Вермахта тольй вышэй узнял1 хвалю дэзерщрствау еярод салдат Осттрупэн. Увосень 1943 г. гэта спарадзша сапраудны крыз!с даверу да тайх часцей. У кастрычшку еярод членау
Вышэйшага камандавання Вермахта паустала думка, што лепш
увогуле не мець ш яих дапаможных атрадау, чым мець тайя, я ш
здраджваюць у крытычны момант i пераходзяць на бок партызан.
Аднак людейя патрэбы Германп бьип настольй вялпая, што распусцщь Осттрупэн Вермахт не рашыуся. Замест гэтага болыпасць з
ix перайнум з савецкай тэрыторьн на захад: у Францыю, Галандыю.
1талш i на Балканы (2).
Гэты недавер да Осттрупэн, бадай, i прывёу да таго, што паунамоцтвы па стварэнш мясцовых фарм1раванняу на Усходзе перайшлг
у руй Пмлера: меркавалася, што пад эидаю СС удасца аргашзаваць
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mi падзейныя палщэйсйя нацыянальныя адзшй (3). Натураль|1й, сикое рашэнне павял!чвала значэнне СС на yciM абшары акупаiitiil V жшуш 1943 г. шэф Галоунага ведамства СС Бэргер, яй раней
ЙИ сунязным афщэрам Пмлера у мшктэрстве Розэнберга, цяпер
ЙГ(я.1мау пасаду шэфа дэпартамента палйый OMi (з гэтага моманту
НГ’рппменаванага у Fiihrungstab Politik) i стау, TaKiM чынам, фактыч11ЫМ мраушком нямецкай усходняй паштый. 1стотных змен у паль
SMHi.i 5 гэтага, прауда, не адбылося. Тым не менш менавгга гэтае
Ирышачэнне прадвызначыла ход шмат яйх падзей на Беларуа,
rtmttiiiBa пасля забойства Кубэ.
I
l.i сля начнога выбуху у доме гауляйтэра абавязй генеральнага
нимкара Беларуа пачау выконваць Готбэрг як фактычны HSSPF
RM и WR. Гэта адпавядала пагадненню пам1ж Пмлерам i Розэнбер1(|м, якое было заключана 19.11.1941 г. на выпадак адсутнасщ
Ырпугпка цывшьнай адмшктрацьп (4). 25.9.1943 г. Розэнбэрг паЦисрдзцг паунамоцтвы Го'тбэрга як намеешка генеральнага камкара
(5). Аднак само фармальнае прызначэнне мог выканаць тольй
Птлер — так значылася у яго дэкрэце ад 17.9.1941 г. аб аргашзацьп
цымльнай адмшктрацьп на акушраваных абшарах СССР. Дауняя
нпрожасць памгж Пмлерам i OMi i тут прывяла да новай сварй.
У кастрычшку 1943 г. Розэнберг пасля узгаднення з Ламэрсам
нырашыу прапанаваць на пасаду генеральнага камкара кандыдатуру
с пайго супрацоун1ка — Шыкеданца. Але Бэргер, защкаулены у тым,
к«б прывесщ на гэтае месца чалавека СС, рашуча паустау супраць
((>). На думку Дал1на, Гмлер пад нащекам СС пайшоу на уступку,
тому Готбэрг захавау сваю пазщыю (7). Аднак гэта не зуам дакладнае сцвярджэнне: да канца вайны Птлер так i не падшеау таго
орызначэння, i Готбэрг па-ранейшаму тольй выконвау абавязй
генеральнага KaMicapa Беларуш (8). Цяжка сказаць, чаму так атрымплася. Магчыма, riraep не хацеу надаць такую ролю СС, а магчымп, пал!чыу усю справу за не вельм! важную у тагачаснай ваеннай
гп'уацьп.
Становшча на фронце стварала новыя спецыф1чныя праблемы
^ галше йраунщтва. Па-першае, восенню 1943 г. значна паменшала
’сылавая зона групы армш «Цэнтр», а, па-другое, ад колшняга RKU
(Рэйхскам1сарыята Укра]ны.— Рэд.) у немцау застауся тольй невяjiiuKi пауночна-усходш кавалак — Брэсцкая, Шнская i Кобрынская
itKpyri. Пагэтаму Готбэргу была перададзена улада не тольй на
абшары Генеральнага камюарыята, але i цывшьныя справы ва
Усходняй Беларус!, там, дзе яшчэ гаспадарыу Вермахт, а у лютым — са згоды Птлера — ён «часова» прыняу пад сваё йраунщтва
i иазасталыя тры паветы RKU (9). Фармальна гэтыя «набыткЬ на
усходзе i на поудш так i не был1 уключаны у адмппстрацыйны склад
1’енеральнага кам1сарьгята Беларус1, як! па-ранейшаму заставауся
часткаю Рэйхскам1сарыята Остлянда (далей — RKO.— Рэд.).
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Д зеля гэтага не можна слепа захапляцца Ггглерам, am шшыш
дабрадзеямд, бо кожны добры, але спярша д ля сябе, а пасля для
другога» (7 7 ). Падобны тэкст быу змешчаны i у «Ш л я х у моладзЬ> s
i дапоунены высновай, што «д л я беларусау з усяго гэтага важна ?
перад у й м тое, што беларуская справа, беларуская праблема стано- !
вщца праблемай м1жнароднай» (7 8 ).
Гэты я спекулядьп не вы ты кал! шырокага водгуку сярод на- j
родных мае не т о л ь й ва Усходняй Беларуci, куды яны звычайна не
траплял1, але i у заходняй частцы краю, нягледзячы на паусюднае !
незадавальненне грамадска-эканам!чнай палиыкай польскага давераснёускага урада. Ацэньваючы пазщыю беларускай вёсй, «Б ела
ру сю фронт» напярэдадш другой сусветнай вайны nicay, што «пры
першай магчымасщ людз1 й н улю я б у абоймы кожнаму, хто ш чыра,
щ няшчыра задэкляравау бы лепшую долю, камущеты маюць уплы у,
але пры ведамым прымйъш1зме нашай в ёсй т а й самы уплыу м агаз
б мець фашисты i нават манарх!сты» (7 9 ). Ацэнка гэтая была небеспадстауная, аднак у тагачасных умовах хлеб i зямлю абяцалг
толы а камушеты. Гэта прадвызначала ампатьп большай часты
сялянства да бальшавгзму i СССР, я й я выразна выявШ ся пры
уступленш Чырвонай ApM ii у верасш 1939 г. Н е адмаулялд гэтага
д аутары, я й х нельга падазраваць у прасавецйх тэндэнцыях (8 0 ).
Затое розншася стауленне беларускай Лнтэл1генцьп, асабл!ва
палйычных i грамадейх дзеячау. У гэтых колах ведалг у агульных
рысах аб трайчных падзеях у Б С С Р у трыццатых гадах, звязаных
галоуным чынам з прымусовай калектьшзацыяй i барацьбой з «нацдэмаушчынай». Вышкам ix бьип шматлпйя лю дей я ахвяры, у
т. л. сярод найвыдатнейшых бела р усй х дзеячау п а л п ы й 1 прадстаушкоу навуй i культуры, а таксама зшшчэнне пстарычных
каштоунасцей i штэлектуальных здабыткау двадцатых гадоу. 3 друбоку,
заняцце Чырвонай
Арм1яй
польскай
ГОГЕ О
о к у , ЗаНЯЦЦе
чы рьинаи л
^ / и ш т усходняй частй
* -— —
s..------------- ” ---------------й л ’я т гт т ч т м т
\7Г- i V
П \ / Г К \X
З Е М Л Я У
дзяржавы азначала
у з ’яднанне ycix
беларусй
х зем
ляу у адной
савецкай рэспублщы, супраць чаго не выступау шводзш беларусй
нацыяналгст. Бо гэта азначала рэал1зацыю м нопх беларусйх пастулатау — народнагаспадарчых, моуных, культурна-асветных, яйя
шдаравалкя у м1жваенны перыяд пoльcкiмi уладамь Т а й м чЫнам
зшкал! ранейшыя спрэчй i партыйныя падзелы, замест я й х з’яулял 1ся новыя, ix адзшым найважнейшым крытэрыем бы ло стауленне
да савецкай рэчакнасщ. Тыя, што яе прымаш, заставался у верасщ
1939 г. на месцы або варочалкя на абшары, занятыя савецймд
войскам1, а тыя, што разл1чвал1 на падтрымку Германн у справ©
беларускай дзярж аун ай незалежнасщ або прадчувал1 асабктую
пагрозу, н ай роувалкя у зону нямецкай акупацьп щ у Штву.
Неузабаве, аднак, з’явился першыя расчараваннь Новыя са
вецйя улады давал! еялянам зямлю, адчышип грамадейя перепек
тывы, уздымал1 беларускую мову да статуса дзяржаунай, ув од зщ яе
30

JI Школах i друкавалд на ёй газеты, але адначасова пачал! ф!з1чную
)|1кй1даЦыю вядомых дзеячау беларускага нацыянальнага руху. Гэта
ИЙуджала сярод беларускай штэлкенцьп няпэунасць у сваёй будучыllii с гпарала адчуванне, щто курс пачатку трыццатых гадоу у паль
ТЫЦЫ БССР працягваецца, i рушыла надзе! на пазйыунае стауленне
ttttiouKix улад да беларускага нацыянальнага пытання.
Новая атуацыя утварылася пасля перадачы Вшьш i заходняй
Шлепшчыны савецйм1 уладам! Л и в е у канцы кастрьгчшка 1939 г.
ТЪ'СЫ горад зноу, цяпер усяго на восем месяцау, станов!цца асяридкам, я й 36ipae вакол сябе беларусй х дзеячау. 3 Коуна вярнууся
КС(1пдз Гадлеусй , я й узнав1у дзейнасць сваёй групоуй. Заставалюя
тут ксёндз Адам Станкев1ч, прафесар Вацлау 1ваноусй, Янка СтанKeiii'i, Франщшак Аляхнов1ч, Язэп Найдзюк i шш. Была адноулена
мргшйзацыйная i выдавецкая дзейнасць. Зноу анал1завалася йтуаЦ|>1)| i перспектывы яе развщця. 1стотна уплывала на афармленне
тийх ацэнак далейшае абвастрэнне палиычнага становшча у Еуро11^ $ канцы 1939 г. i у пачатку 1940 г., асабл!ва напад С С СР на Фш днидыю, Германп — на Дашю i Нарвейю, як i наступ немцау на
французейм фронце. Гэта сведчыла аб эскалацы! вайны, у якой
Синецка-германей канфл1кт здавауся непазбежным.
Перад пагрозай гэтага канфлпсту, а таксама з горкага вопыту
ншнрання за дзейнасцю савецйх улад, шмат дзеячау з вшенскага
асяродку на чале з Гад леуей м вырашыла перайсщ у зону нямецкай
акупацьп аргашзаваным шляхам, атрымаушы папярэднюю згоду
нямецкага консульства у Коуне перад самым 15.6.1940 г., гэта
чначыць перад уваходам Чырвонай ApMii у Прыбалтыку (81) . Част
но эмкрантау пазбягала та й м чынам савецйх рэпрэсш, але большасць разл!чвала на падтрымку незалежшцкай дзейнасщ з боку
Г’срмани. У Вшьш засталося, аднак, нямала дзеячау, галоуным
чынам членау Беларускага народнага аб’яднання (м1ж 1ншым,
КС. А. Станкевич, С. Грынкев1ч-старэйшы, А. Кл1мов1ч), а такса
ми В. Гваноусй, я й я не звязвалд ceaix палиычных планау з Трэщ м
Рэйхам (8 2 ).
■
ПЕРАД НАПАДАМ ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНП НА СССР

Апрача эмкрантау, на тэрыторы! Германп апынулася пэуная
колькасць беларусау, я й я с л у ж ь т у польскай армп i у верасш
1939 г. трапин f ням ецй палон. Апроч таго, на акупаваных немцам!
Тэрыторыях, галоуным чынам у Варшаве, Лодз1 i Празе, здауна
1снавал! невялЫ я калонп беларусау. Д л я таго каб ix зарэпстраваць,
а таксама наладзщь апеку i паерэднщтва у наёме на працу, у л!стападз^^1939Э. у Берл1не было ст.ворана^нры.м]н1стэрстве унутпаных
cnpayWeissritthenische Vertauenstelle, у гаворцы называнае Беларуейм Прадстаунщтвам. А м аль адначасова (3.12.1939 г .) для бела31
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Бл1зкасць фронту i спецыф1чны характар падначаленага Готбэргу абшару — дзве вызначальныя умовы, яйм1 тлумачыцца незалеж
насць пазнейшых яго паводзш. Да таго ж ён быу чалавекам СЩ,
прэстыж ведамства значна пашырау яму свабоду яго учынкау. Eif
мог 1гнараваць залежнасць ад улад RK O i адначасова — карыс
тапда шыройм! паунамоцтвам!, як1я Розэнберг прызнау за гене|
ральным KaMicapaM Беларуси у Mai 1943 г. Готбэрг !мкнууся вывесщ
Беларусь з-пад фармальнага падначалення Остлянда, каб ненасрэдна падпарадкоувацца Берлшу. 1.4.1944 г. Ггглер выдау дзеля:
гэтага спецыяльны дэкрэт i тым самым узакошу становннча, яко '
рэальна гснавала з той пары, як памёр Кубэ (10). Варта зауважыць,
што гэты дэкрэт не быу апублнсаваны i, тайм чынам, не выкарыстоувауся прапагандай.
|
У сапрауднасщ Готбэрг не зб!рауся працягваць палтгены курс]
Кубэ (11): Hi Птлер, Hi Пмлер не быип прыхшьшкам1 супрацоунщ^
тва са славянсйм! народам!. Да таго ж станавшася зразумела, шт<|
Вермахту не удасца утрымаць у cBaix руках тэрыторыю Беларусь!
Готбэрг прадбачыу, што неузабаве давядзецца праводзщь эвакуа-;
дыю, i загадзя распарадз1уся, каб галоуныя аб’екты у Мшску был!
замнправаны (12). Прапанова маршала Буша наконт адступлення
да лiнii Бяpэзiны дзеля скарачэння працягласщ фронту тольи
узмацшла настрой няпэунасщ. I хаця Птлер адйнуу гэтую прапано-|
ву i загадау не здаваць беларускай тэрыторьп, яго распараджэнне,!
як i шмат папярэдшх, не магло ужо стрымаць германскага адыходу.1
Працягваць палйыку Кубэ папросту не мела сэнсу.
I
Готбэрг не жадау рабщь стауку на беларусй нацыянал!зм i меу|
на гэта яшчэ i асабктыя прычыны, acaблiвa — недавер, дакладней!
кажучы, варожасць да старшыш Камггэта Даверу — Вацлава 1ва-|
ноускага. Готбэрг не забыуся, як члены Камггэта выступал! з пра-|
тэстам супраць варварсйх метадау карных атрадау СС на сумесным|
пасяджэнш у жшуш 1943 г. Бьип у яго i шшыя нагоды для пада-1
зрэнняу. Дэлегацыя KaMiT3Ta (1ваноусй, Сабалеусй, Калубов!ч)|
прымала удзел у пахаванш Кубэ у Берлше. 25 верасня гэтыя дзеячы!
мелт спатканне са сталым намесшкам Розэнберга — Альфрэдам!
Мэерам i прадставЫ яму праект аб прызнанш аутаномц Беларуси
i уз’яднання яе тэрыторьп (13). Гэты Bi3iT не узгадняуся з Готбэр-|
гам, бо адбывауся ён у момант «м1жцарства» i мог расцэньвацца як»
спроба вынесщ на суд OMi велыш непрыемную для СС шфармацыю]
пра вышй карных экспедыцый на Беларусь Пагэтаму пераемнйй
Кубэ цалкам iraapaeay Камггэт Даверу i нават выношвау намега
яго роспуску.
I
Тайм чынам, у першыя тыдш свайго праулення Готбэрг н|
выказвау намеру пaлiтычнaгa супрацоунщтва з беларусамь Разведка
Арма Краёвай адзначала гэтыя тэндэнцШ на Беларуси У лктападзе
яна паведамляла: «Уступй, зробленыя гауляйтэрам Кубэ (ства-;

line Рады Даверу, Саюза беларускай моладз1, Навуковага таваС'гва i г. д.), фармальна стаяць пад пыталынкам— прычынаю ■
—
"врць гауляйтэра, а таксама — нaблiжэннe фронту. Генеральны
М1сарыят Беларуа будзе лжвщаваны i трапщь
прынамс^ частII» — пад йраунщтва Палявой камендатуры — з гэтым трэба ль
цца» (14). У imubiM дaняceннi таго перыяду гаварылася: «Паттыын штабы беларусау i лйюуцау ужо задумваюцца аб эмпрацьп...
Je беларусйя установы з Магшёва, Мшска i да т. п. альбо расЙушчаныя, альбо эваку1раваныя i распадаюцца сам!» (15).
Напэуна, Готбэрг разл1чвау на тое, што свае асноуньй праблемы:
| §#рацьбу з партызанам1 i выкарыстанне гаспадарчых рэсурсау Бела^Byci — ён здолее выканаць i без дапамой палйычных сродкау.
Р Til кая лш1я цалкам супадала з пазщыяй Берл1на. 3 вясны 1943 г. у
‘ руках Готбэрга апынулася практычна уся палщэйская улада на
L («шарах Генеральнага кам1сарыята i Усходняй Беларус1. Цяпер ён
■ Лвцеу поунасцю падпарадкаваць сабе i гаспадарчую дзейнасць, i не
TtwibKi на тэрыторьп цывшьнай адм!шстрацьп, але i у зоне вайековага
|Н>жыму.
’
У вышку на цэнтральным участку фронту ужо у л1стападзе
1043 г. вайсковая Гаспадарчая !нспекцыя была распушчана, а яе
1‘уирацоушй перайшл1 у Генеральны кам1сарыят у М1нску. Тайм
чынам, пад йраунщтвам Готбэрга на Беларус! утварыуся суцэльны
шспадарчы абшар. У лютым 1944 г. яго тэрыторыя павял1чылася за
КОШТ ужо прыгаданых былых трох паветау RKU. Пры гэтым падКрэсл1валася асабл1вая неабходнасць звесщ пад адзш дах усе йро^нщтва сельскай гаспадаркай. У снежш 1943 г. у с1стэме ГалоунаII кам1сарыята у MiHCKy паустау новы Галоуны аддзел харчавання
I сельскай гаспадарй. Яго дзейнасць пашыралася на тэрыторьп
цышльнага i вайековага праулення. У сё гэта рабшася дзеля таго, каб
уэмацнщь эксплуатацыю беларускай сельскай гаспадарй, значэнне
Икой узрасло пасля страты немцам! Украшы.
Гаспадарчая пал!тыка Кубэ адышла у нябыт. Пад канец акупаЦЬ» людз! балюча адчул! на сабе гэтыя перамены. Акупацыйныя
^лады раз за разам павял!чвал! нормы паставак мяса i жорстка
дамагашея ix выканання. Жывёлагадоуля прыйшла у глыбой занягшд. Паводле звестак слошмскага акруговага KaMicapa, у вышку
||!ггэнс!унага нарошчвання харчовых паставак для TepMaHii i партычин пагалоуе жывёлы у гэтай акрузе у 1944 г. зменшьшася на 50 %
у параунанш з 1942 г.,ад ранейшага статка свшёй i авечак засталося
усяго 10 % , а птаства было вышшчана амаль поунасцю. У адной
ИЙсцы на 80 гаспадарак прыходзшася 10 коней, а у шасщ вёсках
||ал!чьий тольй 11 евшей (16). Напэуна, гэта адзш з самых вострых
Прыкладау, яй праудз1ва адлюстроувау станов!шча беларускай жыиёлагадоул! таго перыяду.
Аднак найважнейшым клопатам Готбэрга па-ранейшаму заста165
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русау, што знаходзш ся у ГерманН i на тэрыгорьп нямецкай акупацьи, пачалося выданне штотыднёвжа « Р а шца». Kipayщком Беларуси
кага Прадстаушцтва быу прызначаны Айнчыц, як! перад сам ай:
вайной прыехау у Берлш, а пасля яш'нага скорага З1?а.;1ьнен11я гэтую
функцыю да канца вайны выконвау Анатоль Шкутка. Установа мела
некальй сва1х мясцовых аддзяленняу.
;
^<Летам 1940) г. беларусы, я й я знаходзипся у Берлше, атрымал!
згоду~на стварэнне грамадскай аргашзацьп — Беларускага камггэта
самапомачы (далей Б К С .— Р э д .) у Германп,;— старшынёй якой
стау былы консул Б Н Р у' Берлше А. БароусшГ АДначасова бьгл1
адкрыты аддзадённТКаштэта у Познаш i Лодз^ а пазней — у Мюнхен^Деш хпьцу, Празе, Торуш i шш. Незалеж на ад Б К С у Германн ^
^ ст у д зеш !94(Г>. быу-етвораны Беларус й ^к а к м ^ ^ Г е н е п а л ь н а й !
губёрш з сядзгбай у Варшаве i двума аддзяленнямГ — у Белай-1
Падляшскай i Кракаве. Статутнай^ мэтай гэтых аргаш зацы йбы ла i
сацыяльная апека (галоуным чынам — с та л о у й ) i культурна-асветная дзейнасць, М1ж шшым, аргашзацыя аматарсйх м астацйх ка- :
лектывау, лекцый i йбш ятэк. У Варшаве ЧЛены Беларускага камггэ- \
та атры>&щвал1 харчовыя картй лепшай катэгорьн, чым большасць
польскага насельнщтва, пагэтаму у яго шэрагах апынулася нямала !
палякау (8 3 ).
I
На базе гэтых аргашзацый утварылася некальй згуртаванняу, 1
я й я aдлюcтpoyвaлi палйычны расклад а л перад верасНем 1939 г. I
Агульнай рысай гэтых груп было жаданне выступаць у рол1 прад-1
стаунж оу беларускага народа i патэнцыяльных палйычных партнё-1
рау^ЕермЕнГЦ-навязаць-нямецйм уладам аптымальныяГйа^'иТдо-1
гляд, рэцэпты вырашэння беларускага пытання пасля спадзяванага 5
разгрому СССР.Хрупы гэтыя^мкнушся здабыць у немцау прызнанне
Г падтрьшку, разл!чваючы дасягнуць га л о ^ а 1^ й а Я т ы ч 11ага^уплыву
на БеларусГпасля таго, як яе зоймуць германсйя войей. Развшася
своеасаблшая канкурэнцыя за права выкарыстання найболын абя-|
цальных магчымасцей у апараце Трэцяга Рэйха. С тауй был1 роз-|
ныя, бо ашводная нямецкая партыйная, вайсковая або урадавая!
шстанцыя не у стане была ясна выказацца наконт будучага лёсу|
Беларусь
1
Рана распачау такую дзейнасць доктар 1ван Ермачэнка (8 4 ) — I
галоуны дзеяч беларускага асяродка у Празе. Там ён прыцягнуу да]
супрацоунщтва старога В а а л я Захарку — гамвал1чнага лвдэра Б Н Р )
у эмйграцьп, спадзеючыся та й м чынам надаць сва1м пачынанням,
характар-нстарычнай пераемнасщ. П асля заняцця ЧэхП германцами
впискам! 20. 4.193<Гъ. П тлеру быу паслиньГмемарыял, апрацаваны|
Ермачэнка5^ТТЩцпхсань1 Захаркам. 3~фрапйёнтауГ апувдшаваных!
Васшём"Р8Х^ноуШЙМ7^ 1Н1к'Щ”'што~аутар мемарыяла звяртауся да]
П тлера з просьбай прыняць пад увагу беларускае пытанне у плана-,
ваным разгроме i расчляненна СССР. Мемарыял гэты не быу пра
32
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|['Нй|)11наны, пра што сведчаць пазнейшыя размовы Ермачэнй i ЗаЦМрк i :з былым германсйм паслом у Празе Апдарам ф о ц Г енке
Догпм 1939 г. У вышку беларуейх дзеячау запрасЫ 3.8ft>939?r. на
^ЙПферэнцьпо у мМстэрстве^ замежных спрау у Берлше. дзе ix
ЯВ1К$иш , што Гермаш я ст
канпэппьп «а д зшай i неНИМ'юльнай P a cii» (8 5 ), На гэтай канферэнцьп Ермачэнка i Захарка
НрндгтавШ сваю' праграму беларуска-нямецкага супрацоунщтва
Ермачэнка у 1940- 1941 гг. займа^ся аргашзацыяй беларуейх
докиpay у ГерманН у суирацоушцтве з доктарам Вагнерам, я й У сяридйие 1941 г. заняу у мвдстэрстве акупаваных усходщ х зем ляу
шн пду загадчыка аддзела, што сачыу за дзейнасцю аддзяленняу
Симаномачы на акупаваных абшарах СССР> Адначасова Ермачэнка
ирицягвау кантакт з прафесарам Мэндэ, маючы з 1м «частыя размоМ>1 иаконт гкторьп i становццча на Беларус!» (8 7 ). Прафесар такса
ми заняу высокую пасаду у мдаетэрстве Розэнберга. Гэты я сувяз1
ицдэейшч&щ будучай кар’еры Ермачэнй,
Фабщ н Акшчыц у сваю чаргу pa6iy стауку на партию нацыяналСадыял1стау i падтрылш@ау кантакт з яе усхоГдшм аддзелам. Аднак
шансы яго наступова слабел!. Ня^далая сироба стварэння бела
рускай парты! нацыянал'Сацыялктау, а таксама ф{яска яго праекта
пн фармграванцю дыверещнай групы у тыле нямецка-иольсках'а
фронту зраб!л1 яму славу аферыста. У Айнчьщ а сярод беларускай
^мй’рацьп было мала прыхшьщкау. Гэта стала адной з прычын
рнспаусюджання ягонай ненайлепшай рэпутацьн. Пагэтаму неузабаие пасля прызначэння на поет йраушка Беларускага Прадстауящтиа яго зв о лш i адщенул! на задщ план. Вясной 1940 г. Акшчыц
у.М1ачал'1у Б еларусй кам^тэт у Варшаве, адсунуушы з насады ранейшага яго старшыню, доктара М ж алая Шчорса, аднак уж о у еярэдзь
нс 1940 г. вымушаны быу пайнуць Варшаву. Сталася гэта пасля
^мяшання у справу варшаускай службы бяспекг (С Д ), якая вярнула
Шчорса на ранейшае месца, бо, на думку былых кампетэнтных яго
дзеячау, «Щ ч ор с хоць нещта з сябе уяудяу, у той час як Айн чьщ ^
1Нчога» ( 88).
У Берлше у канцы 1940 i j a , na4aTKy -1941r^AKiH4bm nicav ва
Jlcxofliii аддзел нацыецкай партьц даносы шмат на каш з беларуейх
;>м1грацыйных дзеячау, pa6iy нранановы ix выцяснення i замены
c»aiMi людзьш . У csaiM рапарце ад 1.11.1940 г. ён ирадстав|у, м!ж
1пшым, праект заданняу для беларуейх нацыянал-сацыялютау, у
ик1м прадугледжвалася:
— аргашзацыя курсау для падрыхтоуй будучых палггыкау, адмi н!страцыйных дзеячау, публщыстау i журналютау;
— перашкаленне ваеннапалонных беларускай нацыянальнасщ;
— аргашзацыя курсау ваеннай падрыхтоуй, щшёнскай i прапагандыецкай дзейнасщ супраць Савецкай Бeлapyci, адпраука пераI -2224
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валася барадьба з савецйм1 партызанамк 1х дзейнасць пагражала не |
толыа выкананню гаспадарчых задач --цяпер, з на&цжэннем I
фронту, навкла небяспека дэзаргашзацьп непасрэдных тылоу дзею- |
чай армп. Папярэдшя супрацьпартызансйя акцьп не дал1 жаданых |
вышкау, апрачй таго, выкл1кал1 пратэеты Кубэ, яю я усё ж тай|
надзейш'чгш пэуным чынам: пасля атрымання апошняга рапарта
у кастрычшку 1943 г. Браутыгам прапанавау Бэргеру заняцца расследаватшем карных метадау СС на Беларусг (17) : Прауда, Бэргер
адйнуу гэтую прапанову, тым не менш Myciy прызнаць, што адзш |
з самых лютых атрадау СС пад камандаваннем Дз1рлевангера дзей- |
шчау «абсалютна безадказна» (18) . Тайя выказванш у найвьшюй- .
шых эсэсаусшх колах прымусш Готбэрга перагледзець свае метады j
барацьбы з партизанам! Да таго ж разам са смерцю Кубэ знжла >
галоуная крышца канфлпегау у лоне нямецкага йраунщтва на
Беларусь У гэтЫх абставшах Готбэрг не тольй стау гаспадаром
становпнча, але i пераняу на сябе поуную адказнасць за развщцё )
далейшых падзей на гэтым абшары.
s
Свае новыя погляды Готбэрг прадстав1у падчас канферэнцьп,|
якая адбылася у OMi у канцы лктапада 1944 г. Па-першае, ёш
прызнау, што ранешыыя бесчалавечныя сродй абыходжання з на-1
сельнщтвам быт памылкаю, бо «парушаюць яго пачуццё справядль:
васщ» (19), а, па-другое, карныя эксцедыцьд не могуць прынесщ;
чаканых вышкау. Неузабаве у вайсковыя часщ была разаслана,
спецыяльная шструкцыя, дзе дадрабязна растсвалюя паводзшы;
у час; карных экспедыЦый. Забаранялася «залшне жорсткае» абы-:
ходжанне з цывшьным1 жыхарам1; нельга было адлучаць матак ад
дзяцей, палонных, яйх раней гхапросту расстрэльват, цяпер было;,
загадана трымаць у перавалачных лагерах i трактаваць надежным']
чынам. Хворыя, стары я, а такеама матй з дзецьм! да 10 год павхнньг
была перасяляцца у больш спакойныя мясцшы, прычым iM дазвалялася перавезщ з сабою усе свае здабытй (20). У пачатку сакавжа
1944 г. Розэнберг падшеау дэкрэт, яй давау права памшавання
удзельшкам партызанскага руху на Беларуш (21) .
{
^Змякчэнне тэрору у адносшах да насельнщтва было адным
з элементау новай антыпартызадскай стратэгИдГотбэрга. Ён кры~
тычна* ацашу вышй ранейшых карных аперацый i цяпер !мкнууся
дабщца прыйльнасщ насельнщтва, каб уцягнуць яго у барацьбу
супраць партызан. Гэта быу паварот да ранейшай канцэццьи Кубэ;
Аднак йтуацыя у канцы 1943 г. аказалася ужо зуйм шшая: цяжка
было спадзявацца на сапраудную шырокую падтрьщку беларусаЦ

у аитыпартызанскай кампанц. Не апраудалкя i надзе! на стварэнне
OcviapJcKix палщэйейх батальёнау замест некал1 распушчанай СамайхОвы. Нягледзячы на доупя старанш, да верасня 1943 г. аргашза(Шиа усяго два тайя атрады (22). Паралельна з iMi дзейшчал1 тольй
налщыя п арад а i чьиуначная ахова*. Гэтых с]л было недастаткова,
1inгдтаму летам 1943 г. для барацьбы з партизанам! апрача нямецйх войскау прыбыло некальй нацыянальных пал1цэйск!х батпльёнау, еярод ix л1тоуск1я, латышейя, укра!нсйя, расшсйя i на|«гг адзш польей** (23). Але i гэтых сш усё ж тай не хапала. Таму
иосенню 1943 г. зроблена нясмелая спроба пашырэння беларуейх
Ппл[цэйсйх батальёнау, няглеДзячы на пэуны недавер i недахоп
кпдрау. У верасш — кастрычшку была аб’яулена лакальная мабйпнщыя у Баранавщкай i Слошмскай акругах (24). Вышй яе был!
исчаканыя: на заклгк вайсковых аддзелау адгукнулася стольй прыn.iyHiKoy, што гэтай колькасщ хашла з верхам, каб сфарм!раваць
дна запланаваныя батальёны,— частку людзей давялося нават пераИ|1ав1ць у Слуцк, дзе naeiHeH 6biy аргатзавацца яшчэ адзш батальён
(25). Неузабаве быу сфарм1раваны давол1 вялхй добраахвотны
батальён у Навагрудку, яго ядром стал1 вучн1 мясцовай настаунщкай
с«М1нарьп (26). Меркавалася стварыць добраахвотныя батальёны
У Глыбойм i Лвдзе, аднак тут не набралася нават роты дабравольцау.
Тайм чынам, пад йраунщтвам HSSPE RM u W R напачатку
1944 г. тэарэтычна было створана 7 батальёнау, у яйх разам нал!чвалася 2167 чалавек. Тры з гэтых сям1 батальёнау (№ 64, 66 i
67) яшчэ знаходзшея у стадьп фарм1равання. Па звестках Кушаля,
оюды яшчэ трэба было дадаць батальён № 13***, што падпарадкоуии^ся палщьй бяспей (каля 1000 чалавек), батальён чыгуначнай
йховы (каля 1000 чалавек), а такеама налщыю парадку (каля
20 000 чалавек) (27).
Тайм чынам-, агульная колькасць гэтых фарм1раванняу на тэрыfopbii Генеральнага кам!сарыята Беларуй складала разам больш за
24 тысячы чалавек. Ввд£ць, ва Усходняй Беларуси колькасны склад
палщьп парадку быу не меншы. Апрача таго, на усходзе БеласТоцК«Й акруи у 1943 г. распачалося стварэнне бeлapycкix пал1цэйсйх
атрадау. 3 уликам ycix гэтых звестак атрьгшйваецца, што у пачатку
1944 г. у шэрагах вайскова-пашцэйсйх атрадау па усёй Б елару ci

* Напэуна, маюцца на увазе ахоуныя пал1цэйск1я батальёны — А. Л.
** Польск! батальён прыбыу яшчэ у 1942 г. Нацыянальныя палщэйсйя баталь
оны падпарадкоувалюя як Шэнкендорфу, так i Выщэйшаму начальшку СС i палщьп
*
Што датычьшца крытычных ацэнак, то Готбэрг яшчэ у красавку 1943 г. щ биспек! i СД Беларус1,— А. Л.
*** Звестю Ф . Кушаля патрабуюць крытычнага поз1рку. Як бачна з табл. 12,
нарадзе у Кубэ выступау супраць карных метадау. Таму, шдаць, патрэбна болья
белируси паащэйси батальён у лютым 1944 г. не упамшаецЦа. Усе названия белауважлова глядзецьна клубок тых адносш, як1 я стварашся на Bejtapyci ^ пёрыщ
|1ус,К1я палиычныя батальёны падпарадкоувал1ся начальшку пал1цьи парадку.— А. Л.
акупацьп.— А . Л.
,
* ■
d
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м ец й я войсй, i неадкладнае стварэнне беларускага часовага урада
стане фактам, я й будзе адбгвацца на далейшых паводзшах акупацыйных улад. 3 гэтага пункту гледжання тактыка Шчорса, Гадлеу
скага i ix паплечгокау не розншася ад дзейнасщ Лйгоускага Фронту
Вызвалення (Lietuvos Islaisvinimo Frontas) ц я й пры падтрымцы
«А бвера» утварыу л1тоусй часовы урад на чале з Ёзасам Амбразявь
чусам.

школеных кадрау на тэрыторыю С С СР для тэрарыстычных i сабат а ж н ы х м эт (8 9 ).
П раект А й н ч ы ц а,

..
н ап эу н а ,

не

бы у

адк ры ц ц ем

для

ням ецйх

органау, аднак ён садзейтчау яго назначэнню. У пачаткУ
1941 г. я м у даручьип наз!ранне за лагерам1 польсю х ваГвннапалоннш ГС вярбоуку тутэйшых беларусауГ А й нчыцу бьшо даверана кгра^н^цтва^ад- ^ ^ в Г ”курсамГ прапагандыстау пад Берлшам, дзе
праходзш навуку «вдэалапчныя й р а у ш й » для працы на Беларусь
Гэта была т. зв. школа Айнчыца, выхаванцы якой («м алады я актьь
вшты») пав1нны былг рыхтаваць падмурак да рэал!зацы1 яго п а ль
ты чны х п л а н а у н а Б е л а р у с ь

ц

Трэцяе згуртаванне прадстауляу малады лекар М 1калаи Шчорс,
актыуны дзеяч Беларускага студэнцкага саюза 30-ых гг. у Вшьш, яго
некальйгадовы старшыня, щэалапчны паплечшк кс. Гадлеускага.
У гэтую групоуку уваходзш мнопя дзеячы у Варшаве (кс. шнцэнт
Гадлеусй , кс. Пётр Татарынов1ч, Чэслау Ханяука, Млкалаи Ж даноBi4 Баляслау Манкев^ч, Барыс Стрэльчык, Пётр Ластаука 1 шш.),
у Берлше (М к а л а й Шкялёнак, Анатоль Ш кутка С. Грьшкевхчмалодшы, М ш ола Абрамчык i ш ш ыя), у Лодзд (В и а ут Тумаш )
i у шшых асяродках. Галоуным щэолагам гэтай групы быу 1 адлеус й я й выступау як прадстаунж Беларускага Народнага Фронту,
у Н ятиаве-ён вылау палнычную . n p ^ ^ ^ ^ i y p T a g a g ^ ^ ^ Р »спа^сюджвалася сярод беларусау Г ер а н и ,_Г ен ер альн аи губерш,
ЧэхаславЖ 1Г 1~Фравдш Г“ЧлёньГ гэтай групы заималд перазажную
^ р я у н ты х пасад у беларусй х камйэтах, яны ж бьип ядром
рэдакцыйнага калектыву «РанТцы» (9 0 ).
. „
.
г"—1’^ ? ^ Я Э Р 1 :^гаЖ рСыя дзё'ячы'гэтай групы стварыш у Ьерлш е
арг^Эатцыю пад назвай «Ц энтр», якая фармальна прэтэндавала на
рпитп У1па^н1ка. планавальшка Г к а а р д ы н ^ а р ^ з е и н а £ ^ е Л а р у с к а и
эм1грацьй у Германп i Генеральной губерш.^ Старшынеи «Ц энтра»
стау ТПчорсГа яго члёнаш — Ханяука, ГаДлеусй, Ш кяленак, Ш кут
ка i Тумаш (9 1 ). Аднак стварэнне «Ц энтра» ледзь не за пару дзен да
нападу на С С СР сведчыла, што яго галоунай мэтай была не дзеин а с ц ь с я р о д эмйрацьп, а каардынацыя працы па ходу заняцця
немцам! беларусйх земляу. Тайм_ньшаМу,гэта быу^ р г а н ^ я к ! у
- спйыяльних умовах зб1рауся аб’явщь сябе адсоюм_ург^дм
-aпайштамШЙЙЯ Ждановма, бл1зкага супрацоумка Ш чорса, размеркаванне пасад у гэтым урадзе бы ло прадугледжана загадзя яго ядро павшны б ьш скласщ сяоры «Ц энтра».
У ад розненне ад Е р м а ч э н й i А й н ч ы ц а , група Ш ч о р с а д л я р э а л ь
зацьп
i

свагх

мэт

ар ы е н т а в а л а с я

на

в ай ск о вы я

колы

(«А о в е р »

)

С Д **. 1х л о п к у л ё г к а зр азу м ец ь : б е л а р у с й я з е м л ! зо и м у ц ь н я * Разведвальная i контрразведвальная служба германскай армп.— Рэд.
* * Пал1тычная служба бяспеш нацысцкай партьп.— Рэд.

Супрацоунщтва групы Шчорса i «А бвера» распачалося у другой
палове 1940 г. Яно грунтавалася на вярбоуцы i перасылцы у Савецкую Беларусь агентау, падрыхтаваных у абвера^сйм цэнтры
у г. Сулеювэк пад Варшавай (9 2 ). У засылцы агентау штотную ролю
выконвала бл!зкае да савецка-нямецкай мяжы аддзяленне Варшаускага кам^тэта, размешчанага у Белай-Падляшскай. Н е пазней як
вясной 1941 г. група Шчорса пачала вербаваць добраахвотшкау
у дыверайныя падраздзяленш «А бвера». Быу створаны 50-асабовы
атрад, я й пасля вучобы у Лямсдорфе пад А ло лем 18.6.1941 г. быу
перайнуты цераз мяжу у раёне Сувалак з заданием выканаць дыBepcii на чыгуначнай лша Стоубцы — Баранав1чы (9 3 ). Гнщыятарам
гэтай акцьп быу ксёндз Гадлеусй , я й бачыу у стварэнш дыверсшнай
групы пачатак «першай штурмавой роты» i зародак нацыянальных
узброеных сш (9 4 ). Варшаусй камггэт пры супрацоунщтве з С Д
сфармавау таксама групу з некальйх дзесяткау чалавек для йравання будзгчым1 органам! адм1шстрацы[ i палщьй неадкладна пасля
прыходу на Беларусь нямецйх войскау.
Варта зауважыць, што беларусй палйычны дзеяч Радаслау
Астроуск1 (9 5 ), як! адыграу асабл1ва важную ролю f йсторьй акупацьй Белару-ci, займау у гэты час чакальную пазщыю i аф1цыйна не
далучауся да шводнай з гэтых груп. На працягу шматгадовай пал1тычнай кар’еры ён прызвыча1уся загадзя не выкладаць свае карты
на стол. У гэтым сэнсе ён быу куды болын асцярожл1вы, чым астатт я прэтэндэнты на уладу у Беларус1, асабл1ва у параунанш са Шчор^
сам i кс. Гадлеуск1м, чые шщыятывы, як выявшаея* не мел! за сабой
ш я й х сапраудных гарантый i абавязацельствау з нямецкага боку.
Зрэшты, у Астроускага былг i шшыя прычыны, каб не удзельшчаць
у та й м спаборнщтве напярэдадш нападу на СССР. Большасць яго
прыхшьшкау засталася на радз1ме, а у эм!грацьп у яго быу непрымь
рымы пращушк ^ ксёндз Гадлеусй , я й не мог дараваць Астроускаму супрацоунщтва з камушстам! у 1924 -1927 гг., а потым — з
польсйм ! уладам ь У новай cixyanbii А стр оусй пал1чыу за лепшае
пазбягаць скандалау i даносау. Пагэтаму ён не увайшоу у групу
«Ц эн тр » i замацавауся на сцшлай пасадзе йра^шка лодзскага ,
аддзялення самапомачы, а пазней — тутэйшай Vertauenstelle i чакау
адпаведнага моманту (9 6 ).
У беларуск1х.кАдахлянавал1 напзед^нададтрымку Трэняга Бэйха
для- справы беларускай дзяржаунасдь^На гэтым фоне дзейнасць
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Таблща 12. Развщцё беларусих палщэйскк батальёнау
Колькасны асабовы склад
Нумар
часщ

Месца
пастою
20.12.1943

48
49
60
64
65
66
67

Слошм
Мшск
Сноу*
Глыбокае
Навагрудак
Слуцк
Лада
Разам

30.1.1944

592
327
562

615
322
562

—
—
—

—
—
—

—

--

1481

1499

29.2.1944

590
314
526
65
477
172
23
2167

* Мястэчка пад НясвЬкам Баранавщкай aKpyri, 3 лютага 1944 г. батальён размяшчауся у Баранашчах.
Крышца: HSSPF RM u WR, Krafteiibersichten vom 1.1.1944, 30.1.1944,
1.3.1944, AAN, александрьшсюя шкрафшьмы, Т-175, ролнс 225/2764380-94.

знаходзшася не менш як 50 тыс. чалавек, каш не л!чыць яшчэ чужых нацыянальных часцей*.
Готбэрг, хоць i пачау разбудову беларусих палщэйсйх баталь
ёнау, па-ранейшаму не меу, да ix вялжага даверу i пагэтаму мкнууся
трымаць ix пад самым шльным наглядам. Дзеля гэтага 2.12.1943 г.
ён звярнууся да палщэйсйх улад у Берлше з просьбаю прыслаць на
Беларусь па 8 нямецих афщэрау, 2 адмшктрацыйных чыноушкау,
58 падафщэрау, 4 перакладчыкау i 2 шафёрау на кожны батальён
(28). Усяго — па 74 чалавек! на кожны батальён. Менавгга тут
крылася галоуная крышца недаверу да часцей былой Самааховы,
у яых не было такога суровага кантролю нямецкага персаналу.
Кушаль у сваёй цытаванай працы не раз адзначау, што нямеция
афщэры 1мкнулкя выжыць з гэтых батальёнау беларусих афщэрау
i падафщэрау i зашзщь ix ролю, у вышку чаго i узшкал! канфлшты.
Несумненна, што галоуным тормазам фарм!равання беларусих узброеных cm быу недавер нямецкага камандавання, а не праблема
з беларусйм1 кадрам!.
3 аднаго боку, у немцау былг падставы для недаверу: у кепска
узброеных, слаба падрыхтаваных атрадах, яи я не мел1 у гэтай
барацьбе пал!тычнай мэты, панавала дэзерщрства, аднак, з другога
боку, яны шчога не рабип дзеля таго, каб гэты недавер развеяць.
*
3 гэтай лчбай цяжка пагадзщца. На наш погляд, агульная колькасць вайскова-палщэйсых атрадау была намнога менш. Па стану на 29.02.1944 г.,Вышэйшаму
начальнису СС i палщьп «Цэнтр» i Беларус! падпарадкоуватся усяго каля 30 тыс.
чалавек, укпючаючы нямеция, латышсюя, лгёоусыя, беларусыя i гашыя палщэйсыя
фарм1раванш, а таксама службу парадку.— А. Л.
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I Ьп :»гаму тут па-ранейшаму панавала узаемнае напружанне. Нават
HhiniKi лакальнай мабшзацьп у Баранав!чах i Слошме, яйя сведчыл!
При жаданне беларусау удзельшчаць у заведама безнадзейнай ба|нщ|.бе на баку Германн, не мап/н пераканаць немцау. Справа у тым,
Ki ri* гэтая мабшьзацыя вялася пад змашпвым! лозунгам! патрыятызму I арган!зацьп беларускага войска — менав1та яны i прадвызначы711 иоспех усёй справы (29). I сапрауды, цяжка падабраць нейкае
(тмае тлумачэнне такога наплыву добраахвотшкау: прызыуюкам,
шшраудзе, пaгpaжaлi нямеция рэпрэсп у тым выпадку, кaлi б яны
Иг (’явился па закл!ку улад, але, з другога боку, ix чакала партыишская расправа, так што усяй выбар быу небяспечны.
19.10.1943
г. Готбэрг выдау новае распараджэнне: палщэйсйя
Улады Генеральнага камкарыята Б елару ci i ix акруговыя KaMicapbi
ншинны был1 распачаць арган1зацыю абаронных вёсак — пасля ачышчэння абраных населеных пунктау ад ненадзейных элементау
Гнило загадана раздаць пазасталым жыхарам па 50— 100 вштовак)
(30). Гэта быу яшчэ адзш зварот да колшняй канцэпцьп Кубэ.
Дауш праект адпавядау патрэбам дня: ён не вымагау н1яих спецшяльных палатычных уступак i разам з тым забяспечвау рэальнае
нанышэнне узроуню грамадскай бяспек^ неабходнай для выканацня
гаспадарчых задач. 22 лктапада, на канферэнцьп у OMi, Готбэрг паiic-дамляу, што у абаронных вёсках распачалася новая асаднщкая
кампашя: туды спецыяльна cтaлi перасяляць ахоушкау-пал!цыянтау, некаторыя з ix ужо атрымал1 зямельньш надзелы. Готбэрг занэушу, што аргашзацыя тайх гаршзонау «спрауджвае сябе надзвычайна» i станов1цца важным фактарам грамадскай бяспей на Белаpyci (31). Напачатку 1944 г. гэтая аперацыя распачалася i ва
усходнебелapycKix раёнах.
Па звестках Гэсэ, у працэсе стварэння абаронных вёсак не раз
Iшуставал1 перашкоды. Па-першае, шмат у яйх вызначаных усходнебеларусйх паселшчах не хапала мужчын: ix альбо вывезл1 на
працу у Герман!ю, альбо нанял1 на будоулю вайсковых аб’ектау
Вермахта. А па-другое, насельнщтва папросту стращла давер да
цкупантау — у некаторых вёсках людз1 йдал1ся уцякаць, убачыушы
нямецих салдат, пасланых для аргашзацы! абароннай вёсп (32).
Таму вышй гэтай кампанп аказал1ся досыць сцшлыя. ;
На тэрыторьп Генеральнага камкарыята Беларуа гэтая кампа|ня праходзша больш паспяхова. У Баранавщкай акрузе было аргагпзавана 14 абаронных вёсак (33), паустал! яны i у Глыбоцкай,
Слон1мскай, Навагрудскай, Слуцкай i шшых акругах, прычым нярэдка у тайх паселшчах асядал! прыбыльцы, яйх гнала з усходу
наступление Чырвонай ApMii. Сярод ix аказвал!ся бежанцы з Biцебшчыны, казай, кауказцы i салдаты з брыгады Камшскага, яйя
разам з сем’ям1 эваку1равалкя з Браншчыны. 5 тайх вёсак было
створана i на усходзе Беластоцкай акруй. TaKiM чынам, на Беларус!
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Ян ы Станкев1ча (9 7 ), щэалапчна звязанага з Вацлавам 1ваноусйм,
была выключэннем. Гэтыя дзеячы скептычна ацоиыши шансы Гер
манн на перамогу, а акупацыю Беларуа разглядал! як часовую з’яву,
i гэтак жа, як i польскае падполле, арыентавалк'я па чаходшх саюзшкау, адводзячы iM у ceaix прагнозах пераважпую ролю пры
аргашзацьп пасляваеннага ладу у Еуропе. Асаблша пажаданы быу,
на ix думку, п о льсй саюзшк, з iM звязвал!ся падчсч на вывад бела
рускага пытання на м1жнародны форум на базе федэрацыйнай
канцэпцьп. Гэтыя дзеячы paзлiчвaлi на магчымасць пераадолець
цяжкасщ, звязаныя галоуным чынам з разыходжанням! у тэрытарыяльным nbiTaHHi, i знайсщ ш лях1 да паразумеипя з польейм
падполлем (9 8 ).
Канцэпцыя 1ваноускага i Станкев1ча у адным важным пункце усё
ж не адрозшвалася ад пазщый астатшх груп. Яна дапускала выкарыстанне нямецкай акупацьп для разбудовы ci;i беларускага нацыянал1зму, у прыватнасщ, пры апанаванш адмпйстрацьп i стварэнш уласных узброеных cui. Аднак супрацоунщтва з немцам!
ставша пад пыталыпк nocnexi у польска-беларусйм дыялогу i прадстауленне беларускага пытання у Лондане. Верагодна, папярэдняе
высвятленне тактый паводзш у гэтай няпростай справе адбылося
у першай палове 1940 г. у Вшьш i прадугледжвала надвойную гульню, пры якой рол1 пав1нны бы л! падзяляцца наступпым чынам:
Вацлау 1ваноуск1 будзе займацца дзейнасцю афщыйпай, а Янка
Станкев1ч — стварэннем канстратыунага цэнтра, у вачах польскага
падполля — чыстага ад абвшавачванняу у супрацоушцтве з немцам].
У чэрвеш 1940 г. Станкев1ч прыбыу у Варшаву i праз некальй
месяцау утварыу падпольную аргашзацыю пад назван Партыя бела
р у е й х нацыяналктау (П Б Н ), галоуным чынам, сярод сяброу Бела
рускага камиэта, апазщыйна настроеных да п а ли ы й Шчорса i Гадлеускага. Ён завязау кантакт з Зоф’яй Дабжыньскай («Е в а й ») —
дзяячкай усходняга нацыянальнага сектару Бюро шфармацьй
i прапаганды (Б 1П ) у галоуным-камандаванш Z W Z — Саюза узброенай барацьбы (аргашзацыя, якая папярэдшчала стварэнню A p M ii
Краёвай.— Ю . Г .), праз паерэднщтва якога летам 1941 г. паспрабавау распачаць перагаворы з БШ ам. Аднак да гэтага не дайшло.
Напэуна, тут аказал! уплыу недавер да Станкев1ча i сумненш у значнасщ ПБ Н , якую ён прадстауляу, а таксама нежаданне уступаць
у дыскусН наконт будучыш заходнебеларуейх земляу, я й я л 1чыл!ся
часткаю тэрыторьа Рэчы Паспалиай.
У такой атуацьй арыентацыя беларуейх груп на супрацоунщтва
з Трэщ м Рэйхам выглядала больш рэалгстычна. Прауду кажучы, тут
не бы ло дасягнута яй х-небудзь дамоуленасцей, аднак щкавасць,
якую выяулял1 германсйя вайсковыя колы да беларускай праблематый, узбудж ала надзе! эм 1грацыйных дзеячау на близкую падтрымку
незалеж нщ йх адэй i пастулатау. Гэта был! небеспадстауныя надзе1,
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мяркуючы па выказваннях Ггглера'адносна будучыш Беларус1 i шшых заходшх рэспублж СССР.
/ Упершыню П тлер выказауся у гэтай справе 21.7.1940 г., кал!,
'паведамляючы аб рашэнш напасщ на СССР, сфармулявау naniтычныя мэты сваёй кампани. Н а заходш х абшарах С С С Р павшны
был1 функцыятраваць тры асобныя дзяржауныя аргашзмы —
Украша, Беларусь i федэрацыя Прыбалты йсйх рэспублж (9 9 ). Гэтую канцэпцыю ён паутарыу у канцы лш еня 1940 г., лакашчна растлумачыушы: « У краша, Беларусь i балты йейя дзяржавы — да нас»,
што указвала на 1мкненне узалежшць будучыя дзяржавы ад Германп
(1 0 0 ). У наступным свагм выказванш ад 5.12.1940 г. П тлер акрэсл1у
ролю гэтых дзяржау як буферау Трэцяга Рэйха (Pufferstaaten)
(10 1). Магчыма, што на стварэнне гэтай канцэпцьп пауплывау
прэцэдэнт са Славацкай дзяржавай, якая паустала вясной 1939 г.
Д а праблемы будучага статуса Б еларуа i imnbix савецйх тэрыторый П тлер нанова звярнууся у пачатку 1941 г., кал1 апрацоувау
шетрукцыю да дырэктывы № 21 (план «Б арбароса»). Паводле слоу
начальшка штаба Ёдля, яго указанш гучал1 наступным чынам: «К а б
скончыць гэтую вайну, на т а й х агромшетых абшарах недастаткова
будзе проста разбщь непрыяцельейя войей. У с я тэрыторыя павшна
будзе падзялщца на дзяржавы з уласным йраушцтвам, з я й м 1 мы
зможам заключыць Mip. Стварэнне т а й х урадау вымагае вялйсага
спрыту i як след абдуманых агульных прынцыпау. Кож ная рэвалюцыя у вял1й м маштабе прыводзщь да фактау, я й х ужо не удасца
выкраслщь. Сённяшнюю Paciro уж о немагчыма уявщь без еацыял^стычнай 1дэ1. Т о л ь й яна можа ствараць унутраную аснову для узшкнення там новых дзяржау i урадау. Жь1ДО-уска-бальшаЕ1цкая.iHTaл1генцы»— -дагэт-уль—прыгнятальшк- народа — мус!ць.... быць 3Hiшчана... Нашаю мэтай з’яуляецца^як мага..хутнэйшае*..дры затраце
м1шмальных ваенных см, стварэнне залежных ад нас сацыяшстычных дзяржауных аргашзмау. Задание гэта настольй складанае, што
нельга абцяжарваць iM армда» (102). Д л я гэтага,— працягвау
Ёдль,— на савецйя тэрыторьп, «размежаващля лацылнальна, будуць найроувацца кам1сары Рэйха, мэтай я й х будзе хуткае пал1тычнае будаунщтва новых дзярж ау» (10 3).
Гэтыя указанш Птлера, што акрэсл1вал1 паводз1ны Вермахта
у паштычнай галше, был1 ул!чаны у пардюащ й 13.3.194Гтв. шэфам
галоунага. камандавання узброеных с1л Кейтэлем шетрукцьй да
дктектывы плана «Б а рбароса». У ёй гаварьшася:~ ”
«Расш ская тэрыторыя, якую мы пав1нны заняць па ходу апераUbii, як только дазволщь развщцё ваенных дзеянняу, будзе падзелена, паводле спецыяльных указанняу, на асобныя дзяржавы са ceaiMi
урадамь.. Я к то льй аперацыйная зона дасягне дастатковай глыбш1,
яна з тылу будзе абмежавана. Новаакупаваныя земл! на тылах
аперацыйнай зоны атрымаюць уласную пал!тычную адм1н!страцыю.
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паустала не менш як некалью дзесяткау супрацьпартызансйх
вясковых пунктау супращулення. Тым не менш даць адназначную
ацэнку ix дзейнасщ давсш цяжка. Пасля адступлення глыбоцй
акруговы KaMicap nicay у сваёй справаздачы, што у яго акрузе абаронныя вёсй «не выканал1 сваёй задачы», дзве з ix партызанам
удалося цалкам абяззброщь (34). Затое баранавщы акруговы KaMi
cap ацашу ix дзейнасць станоуча (35). Як бы там Hi было, ва усёй
гэтай справе можна зауважыць яшчэ адзш вельм! ic T O T H b i аспект:
упершыню нямеция улады рашылкя на перадачу значнай колькасщ
збро1 у рун насельнщтва.
У канцы 1943 г. акупацыйныя улады вырашыл! актьюмзаваць
польсйя сшы для барацьбы з савецйм партызансйм рухам i прыцягнуць да супрацоунщтва атрады АК. Дзеля гэтага яны адмовшся
ад ранейшага антыпольскага курсу, яй быу абраны iMi у сярэдзше
1942 г. Немцы разл1чвал1 на тое, што слаба узброеныя акоусйя
атрады, яи я варагавал1 з савецйш партызанам! i нават мел1 з iMi
крывавыя сутычй, цяпер не адмовяцца ад прапановы паправщь стан
свайго узбраення.
I сапрауды, некаторыя атрады АК пагадзшкя з такою прапановаю. 9.12.1943 г. камандз!р стаубцоускай групоуй АК у Навагрудскай акрузе каштан Адольф Пшьх (псеудашм «Гара») заключыу
з немцам! дагавор i да канца акупацы! атрьшипвау ад ix зброю i амунщыю, яыя высылал!ся з Мшска (36). Крыху пазней (пасля
24.12.1943 г.) такое пагадненне заключыу у Лодзе камандз!р прынёманскай групоуй, паручшк Ю заф Св!да (псеудашм «Лех»), яй на
працягу студзеня, лютага i caKaBiKa 1944 г. атрымау пяць абозау
36poi (37). Абодва камандз1ры сцвярджал1, што камандаванне АК
Навагрудскае aKpyri адобрыла гэтыя пагадненш, прычым Свода
i акруговы камендант палкоушк Януш Праудзщ-Шлясй дамовЫся
аб тым, што нямеция пастауй 36poi i амунщьп пяройдуць у поунае
распараджэнне каменданта акруп (38). Галоунае камандаванне
АК у Варшаве i лондансй галоунакамандуючы асуд зт гэтыя здзелй. 17.1.1944 г. з Лондана прыйшоу загад разарваць супрацоунщтва
з немцам! i разабрацца з тым!, хто прыняу у iM удзел. Свода быу вы
сланы з Навагрудчыны, а Пшьх насуперак загаду не спышу супрацоун!цтва.
Пасля першых поспехау з навагрудсйм1 атрадам! Готбэрг вырашыу пашырыць кантакты i звязацца з вшенсйм акруговым камандаваннем АК. 19.1.1944 г. прадстаушк мшскай дэлегатуры СД у Вшеицы Зайдлер сустрэуся з вшенск!м акруговым камендантам АК
палкоушкам Аляксандрам Кшыжаноуск!м i прапанавау яму наладзщь нямецка-польскае супрацоунщтва у барацьбе з савецйм!
партызанам!, паабяцаушы пры гэтым забяспечыць групоуй, падначаленыя вшенскай камендатуры, зброяй i амун1цыяй. Паводле кароткага рапарта, адзшае, чаго удалося дабщца Зайдлеру,— гэта зго-

ды на яшчэ адно спатканне, на гэты раз перагаворы з Кшыжаноусйм
пшмнен быу весщ сам шэф вшейскай дэлегатуры СД Гравэ. Але
исучабаве такую самую прапанову Кшыжаноусй атрымау ад л!гоускага камандавання Вермахта, пасля чаго вырашыу перапынщь
кшггакты з СД на Беларуа i распачау перагаворы з шэфам вшенскаГ)| «Абвера» Юлйосам Хрысщянсана;м (39).
Тым не менш шщыятыва Готбэрга не прапала марна. 1 сакавша,
пидчас выступления на канферэнцьп у OMi, ён паведам^, што «чагыры тыдн! таму (г. зн.— недзе на стыку студзеня i лютага.^—
К). Т.) на наш бок перайшл! тры буйныя польск1я атрады (Banden)
I спачатку таксама добра змагалкя» (40). Готбэрг не падау дакладных звестак пра гэтыя фарм!раванш, аднак, хутчэй за усё,
г.)та 6bmi вшенск!я атрады, бо апрача Навагрудскай акруп, з якой
немцы заключыл! пагадненн! у снежш, тольй Вшенская акруга АК
часткова знаходзшася на тэрыторьп Генеральнага камкарыята
Ьеларусь Адначасова Готбэрг скардз1уся, што шщыятыва нямецйх
глужбау у Вшьш перашкодзша далейшым перагаворам з Кшыжа
ноусйм i таму неузабаве надзейнасць гэтых атрадау пачала хутка
слабець (41). Аднак новы курс акупацыйных улад на Беларус1
У адносшах да польскага падполля ад гэтага не змяшуся. Пра гэта
гиедчыць загад Готбэрга ад 23.2.1944 г. наконт мабшзацьн у Беларускую краёвую абарону: з гэтага загада бьип выключаны уся Л1дская акруга, а таксама пэуныя раёны Вшенскай i Глыбоцкай, дзе
гаспадарыла АК (42).
Нямеция шщыятывы зыходзШ, тайм чынам, з двух асяродкау — MiHCKara i вшенскага, але крынща у ix была адна — агульнае
распараджэнне цэнтральных берлшсйх улад. 10 лютага Хрысщянсан паведам!у на перагаворах з Кшыжаноуск1м, што пагадненне,
якое яны зб1раюцца заключыць, было складзена з ведама i даручэння Вышэйшага нямецкага камандавання. Паводле акоусйх дакументау, гэты праект гучау так:
1. Гэта вайсковы, а не палиычны дагавор, ён ск1раваны на тое,
каб ачысщць край ад савецйх бандау.
2. HiHKix змен у йраванш краем i адмш1страцыйнай палиыцы не
нрадугледжваецца. Польсй бок абавязуецца нё кранаць нямецкай
армп, нямецкай i л!тоускай адмш1страцы1. Харчовыя пастауй для
нойска пав1нны адбывацца без перашкод.
3. У кожнай акрузе выступаць у якасщ прадстаунжа партыtancKix атрадау пав1нна тольк1 адна паунамоцная асоба. Пам1ж
иольсйм i нямецйм камандаваннем прызначаецца сувязны.
4. Польсйя атрады атрымл1ваюць поуны боекамплект, аж да
лёгкай артылерьп уключна.
5. Польсйя атрады атрымл1ваюць права на збор харчовых пастапак на вызначаных абшарах.
6. Некаторыя воды збро1 могуць вьодавахща тольй на перыяд бая-
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Паводле нацыянальнай спецыфЫ i тактычнага размежавання вайсковых груп яны будуць спачатку падзелены на «П о^нач» (Прыбалтыка), «Ц эн тр » (Беларусь) i «П оудзен ь» (Украш а). На гэтых
абшарах пал1тычная адмцпстрацыя пераходзщь у pyKi рэйхскамшарау, яы я атрымаюць дырэктьшы ад фюрэра» (104).
Гэтыя дырэктывы усё яшчэ не задавальнял1 Г1тлера, таму пасля
знаёмства з im 17.3.1941 г. ён зноу пацвердз$: «М ы павшны
с т в а р ы ц ь вольныя ад Сталша рэспублйа («Stalinfreie R epu bliken»).
Сталшскую штэл^енцыю належыць зншхчыць. Kipa^Hi4bi апарат
дзяржавы павшен быць разбиы » (105). Н ек альй дзён пазней ён
ужо гаварыу аб Прыбалтыцы, Беларуci i У краше як аб дзяржавахпратэктаратах, яы я «пав1нны быць сацыял1стычным1, аднак не мець
уласнай штэшгенцьп». «Т рэба,— казау П тлер,— прадухшць ства; рэнне новай штэлн’енцьп. Дастаткова абмежавацца тут прым1тыунай
сацыял1стычнай ш тэлценцыяй» (106).
Гэтыя выказванш даюць некаторае уяуленне аб характары задуманых Гк лер ам дзяржау. Аляксандр Далш ацэньва^ ix як «кантраляваныя Гермашяй i пазбауленыя значэння адмшстрацыйныя
а д зш й » (1 0 7 ), а Джэральд Райтлшгер ахры сц# гэтую канцэпцыю
П тлера як «сапрауднае вар’ яцтва», бо не мог сабе $явщь функцыяшравання дзяржавы без нацыянальнага йраунщтва (1 0 8 ). Можна,
аднак, сумнявацца, щ бьип гэтыя намеры Ггглера вядомы сярод
беларусйх эмщрацыйных дзеячау, я й я арыентавалюя на Трэщ
Рэйх; але нават знаёмства з гэтым1 планам! наурад щ змянша б ix
пазщыю. 3 пункту гледжання нацыянальных штарэса^, шз1я будучай «вольнай ад Сталш а» Бел ару ci мала чым адрозшвалася ад
сталшскай рэспубл!й, i гэта аднолькава датычылася пытання пал1тычнай незалежнасщ, як i пазщьп нацыянальных йрауш чых кадрау.
Новая атуацыя папросту абазначала замену распараджальнага цэн
тра — з Масквы на Берлш, але перспектыва здабыцця абмежаванай
дзяржаунасщ усё ж яе прывабл!вала.
_ .■
Аднак дырэктывы П тлера узбудж ал1 засцяроп сярод яго бл13К1Х
супрацоушкау. У асяроддз! Розэнберга, прызначанага мш|страм акупаваных усходш х земляу, як сведчыць дакладная зашска гэтага
ведамства № 1 ад 2.4.1941 г., хоць i згадж алкя з адасабленнем
Б еларуа i нават павел1чэннем яе тэрыторьй на усходзе, аднак меркавал!, што усё ж яна «занадта адстае у культурнай i гаспадарчай
галш ах», у су вяз! з чым «абуджэнне яе нацыянальнага жыцця
i стварэнне паунакроунага дзяржаунага мехашзма можа аказацца
велыш маруднай i цяжкай справай» (1 0 9 ).Тым не менш,— сказана
было далей,— гэтую спробу усё-тай варта было б падтрымаць дзеля
аслаблення Pacii. Зыходзячы з т а й х меркаванняу, ведамства Р о 
зэнберга не прапаноувала варыянтау далучэння частй беларусйх
земляу да Генеральнай гу б е р т, што магло б стаць сведчаннем
распрацоуй такой канцэпцьп у Берлше.

Н е маючы веры у нацыянальную сталасць беларускага народа,
дастатковую для самастойнасщ* Розэнберг не рашауся канчаткова
сфармуляваць сваю пазщыю адносна яго будучыш. Ён быу прыхшьшкам стварэння самастойнай украшскай дзяржавы i пратэктарата
Прыбалтыйсйх KpaiH - Л1твы, Латвц i Эстонп (Baltenland) , я й я
пасля калашзацьи, гермашзацьп «расава прыдатных» элементау
i высялення элементау непажаданых павшен быу нeкaлi стаць
часткай нямецкай дзяржавы. Беларусь жа не уваходзша у праектаваныя Розэнбергам тэрытарыяльныя структуры. 3 аднаго боку, ён
не планавау прызнання незалежнага дзяржаунага статуса Беларуи,
як, напрыклад, Украшы, з другога боку, йруючыся галоуным чынам
этшчныш (расавьпш) прынцыпам^ не прызначау ёй будучыш, падобнай да Бальтэнлянда (110) . Нарэшце, т о л ь й у M ai 1941 г. Розэнберг прызнау неабходнасць злучэння Беларус1 з прыбалтыйсймг
крашам1 у адным Рэйхскамкарыяце Остлянд, аднак гэта было
часовае выйсце, тыпова адмшютрацыйнае i не вырашальнае для яе
палйычнага статуса.
£П ры такой сйуацьп фармуляваныя Розэнбергам i яго супрацоушкам1 «задачы» Беларус1 был! 1мгл1стыя, часта пардяпий зменам
i школг не вырашалкя канчаткова. Яна то трактавалася як тэрыто
рыя, што падлягала разам з Прыбалтыкай гермашзацьп i телю 4 чэнню у Рэйх, то як абшар, я й не падлягау такому уключэнню
(1 1 1 ). Часам называл! Беларусь зямлёй для перасялення «непажа
даных элементау» з П рыбалты й i Польшчы, i нават — будучым
прыродным запаведншам. Пры гэтым Розэнберг не выключау надання Б еларуа у бл1жэйшай неакрэсленай будучын1 «свайгр роду
аутаномп». 3
/ Негатыуныя меркаванш пра Беларусь i непакой перад ху тй м
выступлением на яе тэрыторыю i звязанымгз iM адмш1страцыйным1
цяжкасцям! выказвау таксама i гаспадарчы штаб, я й узначальвау
Герман Гёрынг, упаунаважаны Г1тлера у справах чатырохгадовага
плана. У выдадзеных незадоуга да нападу на С С СР дырэктывах,
т, зв. «зялёнай папцы», ён папярэджвау вайсковых камандз1рау
i гаспадарчыя службы, што «на Беларус! напачатку будзе, напэуна,
цяжка знайсщ слой лаяльных да нас йраунжоу, бо беларусы у ceaiM
1нтэлектуальным узроущ стаяць н1жэй за тамашшх расейцау, яурэяу, палякау» ( 1 1 2 ) . ,
х У кантэксце гэтых характарыстык нацыянальных магчымасцей
беларусау варта адзначыць шщыятыву аддзела па упарадкаванню
абшарау (Reichstelle fur Raumordnung). У мемарыялс, падрыхтаваным гэтай установай 22.6.1941 i’. i перасланым шэфу дзяржаунай
канцылярьп Ламерсу, а значыць — адрасаваным П тлеру, прапаноувалася перанесщ усходнюю мяж у Генеральнай губерш да л и т
Л щ а — Баранавгчы ^ Л уш нец — Сарны — Роунае — Тарнопаль.
Гэты праект фактычна азначау уключэнне у Генеральную губерню
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вых дзеянняу з умоваю, што яны будуць абавязкова вернутыя пасля
ix заканчэння.
7.
Прадугледжваецца польска-нямецкае баявое супрацоушцтва (43).
Аднак гэтае пагадненне не было падшсана — Кшыжаноускл спаслауся на тое, што пам1ж Польшчаю i Гермашяй црацягваецца
вайна, i адйнуу праект дагавора. Хрысщянсан паставцгся да гэтага
з разумением, ён прапанавау. варыянт, я и дазвол1у бы АК, не мяняючы прынцыповай пазщьп, атрымл1ваць ад немцау зброю i амушцыю i шшае вайсковае забеспячэнне. Ежы Дабжаньси, я и прысутшчау пры гэтай размове, сведчыць, што гаворка 1шла пра ства
рэнне с1стэмы вайсковых складоу са слабай аховай. 3 щхай згоды
Вермахта акоусюя атрады магл1 б нападаць на ix i так!м чынам
здабываць сабе усю неабходную экнпроуку (44). Гэтая аднабаковая
пазщыя немцау вырашыла справу — немагчыма было адмовщца ад
36poi, якая ледзь не сама падала у рукь
Таим чынам, фармальны дагавор быу заменены камуфляжам,
прычым настолыа удалым, што пасля вайны вялюя доутчя спрэчш
вакол станов1шча акоусюх атрадау у апошняй фазе акупацьп.
I сапрауды, вясною 1944 г. не атакаваныя немцам! атрады АК зрабь
л! шэраг нападау на ix склады i гаршзоны, аднак цяжка вызначыць,
у якой меры гэта был! аутэнтычныя дзеянш i у якой — шсшраваныя
«Абвэрам». Апошнюю Bepciro пацвярджае той факт, што немцы
po3HbiMi iHmbiMi cnoca6aMi падыдвалз зброю у раёны размяшчэння
акоусюх атрадау. Кампетэнтныя дзеячы АК сведчаць, што гэтым
шляхам немцы дапаунял1 стан узбраення навагрудсих атрадау,
а такеама брыгад паручшка Грацыяна Фруга (псеудашм «Шчэрбец») i паручшка Зыгмунта Шандзяляра («Лупашю») у Вшенскай
акрузе (45).
На Вшеншчыне i Навагрудчыне нямецкая патаемная дапамога
АК сталася сакрэтам Палццынэля, аднак нельга было голасна
разважаць пра яе. Вшенси публщыст Ю заф Мацкев^ч быу, бадай
што, першым польсклм аутарам, ям не пабаяуся гневу апалагетау
«пал1тычнай прауды» i загаварыу пра гэта публ1чна. Ён nicay:
«А пакуль што icHye дагавор. Немцы пащху даюць нам зброю —
лiчыццa, што мы яе здабываем,— i не кранаюць. А узамен хочуць,
каб мы pa3araani савецих партызан. Як спаткаецца наш атрад
з жандарам1 на дарозе, дык адны глядзяць у адзш бок, а друпя —
у шшы, так i расходзяцца, як дзве ляли Апошшм часам лiдcкi гэбискамгсар, уласна кажучы, перадау увесь свой «гэбп» у нашыя руы,
каб мы яму узамен ачысцЪп павет ад бaльшaвiкoy. I мы «ачышчаем»,
кал1 удаецца... Хаця... справа ужо да таго дайшла, што наш камендант пры поуным парадзе: на канфедэратцы — тры зори , «маузэр»
пры пасе, «жоунеж польси» у пшотцы — на козлах еярод бела дня
заязджае у нямецкую гарадскую камендатуру. Выходзщь нямеЦи
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щмепдант, салютуе пад казырок. 1дуць на нараду. Выходзяць —
HIIIIV над казырок, наш сядае i ад’язджае у лес. Во што po6in(46).
Новы паварот нямецкай палиьпа да палякау, i acaблiвa падйм|)мл1ванне зброяй, спрыял1 узмацненню пазщьп АК у некаторых
pn^iiax Заходняй Беларус1. А у Лвдскай акрузе склалася увогуле
Ушкальная с1туацыя: напачатку 1944 г. нямецкая акупацыйная
и;1мпйстрацыя тут папросту пакшула свае воласщ i тольш у гарадах
I ми дарогах яшчэ падтрымл1вала свой кантроль. Трапныя HaeipaHHi
Мш1,кев1ча пацвярджае акоуская справаздача з Навагрудскага ваямодотва, у якой ап!сваецца с!туацыя, што панавала у лютым —
t'liKaeiKy 1944 г. Варта прывесщ з яе шырокую цытату:
«Пад канец 1943 — у пачатку 1944 гг. абставшы склал1ся так1м
'п.шам, што шэраг паветау Навагрудчыны апынууся, уласна кажучы,
цнлкам у польешх руках. Немцы, зауважыушы антыбальшавщкую
пктыунасць войска польскага, выкарыстал1 яе дзеля уласнай бяспеKI, Яны не чапаюць польсых атрадау i нават у мнопх выпадках
«казваюць iM дапамогу. Натуральна, гэта прыводз1ць у замяшанне
шштычныя погляды польскага грамадства i у сэнсе прапагандысцidivt i паштычным можа прынесщ вялжую шкоду... Шчучынсш павет
упаходзщь у склад Лщскага гэб1тскам1сарыята... Гэта астравок Рэчы
11;1спал!тай, на яюм мясцовыя нямецк1я улады выказваюць максь
мум цяртмасщ i зразумення у адносшах да аргашзаванага i узброеиага польскага грамадства. Шчучынск! павет нагадвае раёны Жлобь
на i Бабруйска часоу Доубар-Мусшцкага. Нямецкая улада icHye
гольк1 у мястэчках, а чЫрвоных — па той бок Нёмана.
Польсюя атрады праводзяць рэгулярную мабш1зацыю — старасты афщыйна разносяць 1мянныя прызыуныя павестм... Кожнае
нядзел!, на кожнае свята у вёсках спрауляюць палявую iMmy з ка
санием... Млыны, дзяржауныя маёнтю i вёсы плоцяць дан1ну натурай i грашыма. Варшавяне з УКБ (Ударны кадравы батальён Баляслава Пясэцкага.— Ю . Т.) кажуць, што у цэлай Польшчы няма
raKix спрыяльных умоу для стварэння падпольнай армп, як у Шчучынсим павеце. Натуральна, што справа тут не тольй у настроях
насельнщтва, але i у нямецкай паблажл1васщ. Немцы вызвалШ са
шчучынскага астрога дзевяць хлопцау, гаворачы, што вяртаюць iM
свабоду пры умове, што яны пойдуць да «белых» (47).
Пры такой отуацьп у першай палове 1944 г. акоусия шэрап
начал! хутка разрастацца. Справа пайшла з асабл1вым размахам
пасля таго, як на вызначаных Готбэргам абшарах была праведзена
веснавая мабтзацыя мужчын у АК. Аб гэтым вымоуна сведчыць
статыстыка: колькасны асабовы склад aKoycKix атрадау у Навагрудскай акрузе у чэрвеш 1944 г. дасягнуу 7,7 тыс. чалавек, прычым
40 % з ix складал1 праваслауныя беларусы (48). Цжава, што з гэтай
агульнай колькасщ на невялжую Лвдскую акругу прыйшлося
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пераважнай части тэрыторый, я ш паводле савецка-германскага
дагавора былi заняты Чырвонай Армхяй у верасш 1939 г. Сваю
прапанову аддзел па упарадкаванню абшарау абгрунтоувау, папершае, «адсутнасцю магчымасцей развщця у польскага народа на
яго цеснай тэрыторьп», а па-другое,— «моцнай палашзацыяй бела
русау, я и я не выпрадавал! амаль ш я й х нацыянальных щ эалау»
(1 1 3 ),'
Цяж ка вызначьщь, у якой меры адбиися погляды нямецйх
вышэйшых колау, занятых рэал1зацыяй плана «Барбароса», на nasiцыю П тлера у справе пал1тычнай адмшютрацы! на абшарах будучай
акупацыйнай зоны. Ясна адно: пасля ceaix сакавщйх выказванняу
ён уж о болып не варочауся да канцэпцьп «вольных ад Сталш а»
рэспублж. 16.5.1941 г. ён Наведамгу Ламерсу, што яшчэ не прыняу
канчатковага рашэння аб аргашзацьп цывшьнага йраунщтва, але
зб!рауся агаварыць яго асобна, з yciMi защкауленым! персонам!
(1 1 4 ). А л е i на пачатку чэрвеня у гэтай справе не бы ло зроблена
ншшх удакладненняу, пра што сведчаць дырэктывы Галоунага камандавання Вермахта па прапагандзе. Яны сцвярджал1, што «не
трэба пакуль што прапагандаваць расчляненне СССР на паасобныя
дзяржавы», аднак папярэджвал!, што гэта не канчатковая дырэктыва, бо развщцё палйчычнай атуацьп перад самым пачаткам аперацьп
можа выклжаць «асабл'та дзейсныя новыя прапагандысцйя тэндэнцьп» (115).
Новыя тэндэнцьп неузабаве праявипся, аднак не пацвердзип
прагнозау Галоунага камандавання. 18 чэрвеня начальнж палщьп
бяспей выдау распараджэнне, якое забараняла беларуейм, украшсй м , pycKiM i кауказсйм эм1грантам вяртацца з Г epMaHii на радз1му
без дазволу палщ эйсйх улад (11 6). А м аль адначасова ведамства
Розэнберга атрымала катэгарычную забарону уступаць у перагаворы з прадстаушкам! гэтых эмпрантау (117).
Вясной 1941 г. па ходу прыгатаванняу да нападу на СССР был!
распрацаваны i зацверджаны шматлтя падрабязныя !нструкцьп,
я и я стал! асновай дзеянняу Вермахта, аператыуных груп палщы!
(Einsatzgruppen) i гаспадарчай службы на акупаваных землях. Яны
датычьшся правядзення вайсковых аперацый, гаспадарчай эксплуатацы!, вышшчэння паасобных груп насельнщтва, абыходжання з ваеннапалонным! i !нш. Не было затое аш я й х цвёрдых рашэнняу
наконт будучай адм!шстрацыйна-пал!тычнай развязк1. I кал!
22.6.1941 г. нямецыя войей уваходзш на тэрыторыю Беларус!,
шводная акупацыйная шетанцыя не арыентавалася у справе прызначанага ёй пал!тычнага статуса.
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3 НАДЗЕЯЙ НА ХУТКУЮ ПЕРАМОГУ
СЧЭРВЕНЬ — СНЕЖАНЬ 1941)
САВЕЦКАЯ ЭВАКУАЦЫЯ 3 БЕЛАРУС I

Нямецк!я войск! пад камандаваннем фельдмаршала фон Бока,
я й я уваходзип у склад групы арм!й «Ц энтр », за першы тыдзень
вайны занял! Гродна, Брэст, Маладзечна, Слуцк, Баранав!чы, MiHCK,
Бабруйск — г. зн. практычна усю Заходнюю i Цэнтральную Бела
русь. 9 лшеня яны выйгшп на л ш ю Дняпра, 11 лш еня занял! B iцебск, 13-га — Оршу, 15-га — Полацк, 16-га Смаленск i 26-га M a r i лёу. Астатняя, невялжая пауднёва-усходняя частка Беларус! акупавана у другой палове жшуня: 19-га— Гомель, 22 -v a — Мазыр.
Т о л ь й 29 чэрвеня, г. зн. назаутра пасля таго як немцы зан яли
Мшск, Савет Народных Камкарау С С С Р i Ц К Усесаюзнай Камун1стычнай парты! (бальшав!коу) нак1равал1 у партыйныя i дзяржауныя органы прыфрантавой паласы дырэктыву, у якой акрэойвалкя
асноуныя задачы эвакуацы! (1 ). Яшчэ пазней — 3 лш еня — гэтыя
задачы прадстав!у народу Сталш у сваёй прамове па радыё. Яны
гучал! так: «П ры вымушаным адыходзе частак Чырвонай Армн
трэба уганяць увесь рухомы чыгуначны састау, не пайдаць ворагу Hi
аднаго паравоза, Hi аднаго вагона, не пайдаць пращушку ш йлаграма хлеба, Hi л!тра пал!ва. К алгасш й пав!нны уганяць усю жывёлу,
хлеб здаваць пад захоунасць дзяржауным органам для вывазк! яго
у тылавыя раёны. У ся каштоуная маёмасць, у тым л!ку каляровыя
металы, хлеб ! гаручае, якая не можа быць вывезена, пав1нна безумоуна зн!шчацца» ( 2).
Эвакуацыя насельнщтва на усход i перамяшчэнне альбо зшшчэнне матэрыяльных здабыткау i запасау адыгрывала важную
ролю у савецкай абарончай стратэгН. Гэтыя захады прымал1ся
савецйм! уладам! з намерам пазбавщь немцау магчымасц! выкарыстання людскога i гаспадарчага патэнцыялу найнуты х зем ляу
i адначасова яго эксплуатацы! у c e a ix абарончых !нтарэсах.
Аднак х у т й наступ нямецк!х войскау не дазвол1у рэал1заваць
гэтыя дырэктывы на абшарах Заходняй Беларус! i- Мшшчыны (3 ).
Гэтая частка Беларус! т о л ь й нязначна адчула на сабе вы ш й са
вецкай эвакуацьп. Т у т нават амаль не паспел! правесщ мабШзацыю
прызыун1коу (4 ). Асабл!ва моцна (на 80 % ) быу разбураны Мшск,
але галоунай прычынай гэтага был! налёты нямецкай ав!яцьп ( 5 ).
Затое шшая с!туацыя панавала ва усходш х рэйёнах Беларус!: на
Вщебшчыне, Магшёушчыне, Гомельшчыне i Палесс! — тут савецйя
улады мел! больш часу для эвакуацыйных захадау. Варта разгледзець бл!жэй вышй гэтай акций, галоуным чынам, каб даць ацэнку
станов!шча насельнщтва i гаспадарчага патэнцыялу Беларус! пасля
прыходу нямецйх войскау.
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6,5 тыс. чалавек, г. зн. амаль 85 % ад агульнай дачбы жаунерау ва
усёй Навахрудскай акрузе АК (49). Затое у шшых раёнах НавагрудД
чьшы, дзе Готбэрг не давау спецыяльнага дазволу, вышй мабипза-?
цьп у АК бьип досыць сцшлыя.
I
Напярэдадш адыходу немцау сшы АК нямала зрабЬц для таго,!
каб расправщца з патэнцыяльныш пращушкаш аднаулення нольскай улады на Навагрудчыне. Як падавау Пшьх, пачынаючы caf
снежня 1943 г. да канца чэрвеня 1944 г. члены яго атрада забил каля
6 тысяч «бальшавшоу» (50). Думаецца, што пераважная частка
забйых — гэта мйрныя беларусйя жыхары, яйх западозрьии у сувязях з савецйш партызанаш. Вышшчэнне беларусау павял1чылася
i у Лздскай акрузе. Паводле беларусйх крынщ, з cяpэдзiны лютага
да палрвы красавгка 1944 г. ад рук акоуцау там загшула некальк!
тысяч чалавек (51).
Нямецкая адапшстрацыя да канца акупацьп не спыняла за1грыванняу з акоуцам! на Беларуа i у Л1тве, нягледзячы на вонкавы рост
антынямецйх дыверсшных выступленняу АК. У адрозненне ад
нападау савецйх партызан гэтыя акцьй нават не знашшп адлюстравання у тагачасных нямецйх документах. Акулацыйныя улады
настольй пераканалюя у бяскрыуднасщ Армп Краёвай, што нават
вырашьин паспрабаваць яе сшы выкарыстаць пры абароне Вшьш ад
Чырвонай ApMii (52). Разглядауся нават праект склшання польска
га прадстаунщтва (Vertrauenstelle) у Ливе (53), уступак у галше
асветы, культуры i г. д.
|
Аднак да такога супрацоунщтва не дайшло, бо пад канец акупа-:,
цьп, у лшеш, АК паспрабавала выбщь нямеция войсй з Вшьш.
Гэтая аперацыя стала свайго роду пстарычнай шдульгенцыяй АК,;
яна павшна была засведчыць, што усе стасунй з немцам! был!
проста тактычным1 сродкам1, яйя cлyжылi шшай, вышэйшай мэце — умацаванню уласных сш дзеля адбудовы польскай дзяржаунасщ на ^сходшх абшарах.
;
/ Паводзшы Готбэрга у справе развщця беларусйх палщэйсйх'
/атрадау, стварэння казацйх батальёнау, аргашзацьп абаронных|
I вёсак, нарэшце, ператварэнне частй Слошмшчыны i Навагрудчыны1
( у «самауладную рэспублйсу» расшскай брыгады KaMiHCKara (54)
‘сведчаць аб тым, што ён перш за усё йравауся уласньмй штарэсамй
у барацьбе з савецйм1 партызанам!, а не неййм1 меркаванням!
беларускай паттый. Пагэтаму меу рацыю Кляйст*, кал1 сцвярджау,
што Готбэрг быу пращущкам ранейшага курсу Кубэ.
Тайм чынам, можна меркаваць, штр усе змены, яйя неузабаве
пачашся у гэтым напрамку i завяршылюя скшканнем Беларускай:
цэнтральнай рады (БЦ Р), был1 вышкам шщыятывы Астроускага,
а не Готбэрга. Смерць Кубэ нарэшце дазволша апальнаму бела* Супрацоушк апарату Розэнберга.— А. Д.
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(ЗИПму дзеячу вярнуцца на радз1му, дзе ён здауна ужо спадзявауся
цъ пал1тычным ладэрам. Не пазней за пачатак кастрычшка
|43 г. разам са штабам камандуючага цэнтральным адрэзкам
jMHiry Клюге Астроусй перабрауся са Смаленска у Баранав1чы.
Цм часам у Мшску размясщлася смаленскае СД. Астроусй пастацуся не страцщь кантактау, завязаных з вайсковьиш i палщэйсйм1
Лйдам1 у Смаленску, i цяпер, маючы ix рэкамендацьп i падтрымку
пиш а шэфа Готбэрга, адчувау сябе на каш (55).
Несумненна, што менавгеа Астроусй (асабюта альбо праз парридшцтва ceaix нямецйх спонсарау) адразу ж узяуся за справу
I писпяшауся пераканаць Готбэрга у мэтазгоднасщ стварэння на
Mtviapyci органа цэнтральнага самайравання. Аднак ёсць нямала
доказау таго, што Г отбэрг не адразу дау сябе угаварьщь. Тры важйя
щишчнасщ перашкаджал! ажыццяуленню гэтага праекта: па-перберлшсйя шструкцьп забараняш стварэнне такога органа, паДРУгое, фармальна яшчэ 1снавау Камйэт Даверу, але з Sm Готбэрг
уунрацоушчаць не хацеу, бо не мог пагадзщца з пазщыяй 1ваноускаГМ, нарэшце, па-трэцяе, ён не верыу у магчымасщ беларускага наЦ|||яиал1зму i не спяшауся разыгрываць гэтую карту. 3 другога боку,
Готбэрг разумеу, што тай орган адыграе пэуную прапагандысцкую
(Кино i стане карысным шструментам у барацьбе з партыза HaMi.
Свае праекты i апасенш у галше беларускай палйый Готбэрг
упершыню прадставгу на канферэнцьп, якая адбывалася у OMi
12 —23.11. 1943 г. У ёй прымал1 удзел вышэйшыя йраушй гэтага
М1|нстэрства на чале з пастаянным намесшкам Розэнберга —
М'.)ерам (56). Готбэрг па-ранейшаму не выказвау да беларусау
даиеру, абвшавачвау у супрацоунщтве з савецк1м1 партызанам1,
дпнодз1у, што яны не ведаюць уласнай мовы, быу супраць адкрыцця
культурных устаноу накшталт Мшскага тэатра i л1чыу, што куль
турная праца не павшна выходзщь па-за межы самага прьмтыунага
JtapoyHro. Тым не менш ён выказауся за як мага хутчэйШае выданне
школьных падручшкау, за далейшую працу аргашзацый Самапома«1Ы i Саюза беларускай моладз^ бо л!чыу, што у грамадстве яны
вдыгрываюць станоучую прапагандысцкую ролю.
У той момант Г отбэрг палмыу, што стварэнне органа, пра яй так
етаранна клапащуся Астроусй ,^ справа другарадная. У агульных
(фразах, нават не падаушы яго будучай назвы, не акрэсл^ушы кола
Ш'о паунамоцтвау, Готбэрг паведам1у тольй, што тай орган мог бы
«ыконваць некаторыя дарадчыя функцьп. У прыватнасщ, ён тады не
праводз1у Н1якай сувяз1 пам!ж праектам склшання БЦР i развщцём
(5еларуск1х узброеных сш, што м1ж тым пазнейшыя даследчый
пал!чьш1 за галоуны матыу яе стварэння. Каш ужо казаць дакладна,
дык на гэтай канферэнцьп Готбэрг вёу гаворку не пра стварэнне
новага органа, а пра актыв!зацыю раней створанай Рады Даверу, каб
тайм чынам пераканаць удзельнжау канферэнцьп, щто выдання

!
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Насельнщтва. Агульная колькасць жыхароу Беларускай СС Р
у цяперашшх межах на 1.1.1941 г. была роуная 9183 тыс. чал. Д оля
вясковага насельнщтва складала каля 80 % , у тым лж у ва усходш х
абласцях — 74 % . Нацыянальную структуру насельнщтва Беларуа
напярэдадш вайны можна акрэслщь т о л ь й n p H ^ i3Ha. Паводле
nepanicy 17.12.1926 г., сярод жыхароу усходш х абласцей беларусы
складал1 80,6 % ; яурэ1 — 8,2 % , расшцы — 7,7 % ; п а ляй — 2,0 % .
А ле у вышку перасяленняу у 30-ых гг. колькасць беларусау у працэнтнай структуры паменшала.
Яшчэ цяжэй даць ацэнку насельнщтва заходшх абласцей. П а
водле польскага nepanicy 9.12.1931 г., 48,7 % мясцовых жыхароу
пал1чьип за родную беларускую, «рускую » або «тутэйш ую» мову,
38,8 % — польскую ; 8,4 % — яурэйскую; 1,7 % — украшскую;
1,7% — расшскую. Гэтыя даныя не адлюстроувал1 сапрауднага

стану. Пра тое сведчыць наступны факт: доля праваслаунага насель
нщтва — 57,4 % — аказалася болып за тую, што разам складала
жыхарства з беларускай, «рускай», «тутэйшай», украшскай або
расшскай мовай (7 ). Пагэтаму можна вызначыць працэнт беларускамоунага насельнщтва разам з яго каталщкай часткай, нешта
каля 65 % . У 1940— 1941 гг. ён павял1чыуся. 3 аднаго боку, гэтаму
спрыяу наплыу службоуцау, настаушкау i т. п. з Усходняй Беларуа,
з другога боку — уздзейшчала распачатая савецйм1 уладам1 дэпартацыя, якая найбольш закранула польскае насельнщтва. Аднак
ацэнка дол1 беларускага жыхарства на гэтых абшарах напярэдадш
нямецкага нашэсця, якую прыводзяць савецйя аутары,— звыш
80 % — выглядае перабольшана ( 8). Напэуна, яна абмяжоувалася — 70— 75 %.
Паводле перагледжаных даных, летам 1941 г. савецйя улады на
Беларус1 мабипзавал1 для службы у Чырвонай ApMii каля 500 тыс.
чалавек i эваку!равал1 звыш 1,5 млн. яе жыхароу (9 ). Разам гэта
складала каля 2,0 млн. чалавек, г. зн. прыбл1зна 22 % ад усяго
насельнщтва БССР у цяперашшх межах. Як паведамляюць М. М.
Загарулька i А. X. Юдзянкоу, тут не у л 1чвалкя рабочыя i 1нжынерныя спецыял1сты, я й я бьип перавезены на усход разам з ceaiMi
прыдпрыемствам1 i установам1, а таксама тыя людз!, што рушыл!
у эвакуацыю з уласнай 1н1цыятывы i на сва!м транспарце ( 10 ).
3 улжам гэтых катэгорый насельнщтва агульная л 1чба мабш1заваных у войска i вывезеных у глыб СССР павшна яшчэ павял!чыцца.
Мабш]зацыя i эвакуацыя у паасобных рэпёнах адбьшалася парознаму. У Заходняй Белару с i гэтыя акцьп закранул1 галоуным
чынам нядаушх прыбыльцау — савецйх дзяржауных i партыйных
функцыянерау. Затое карэннае насельнщтва у большасщ сваёй
засталося на месцы. Прычынаю так1х паводз1н стау не т о л ь й х у т й
наступ нямецйх войскау. Значыу тут i вопыт 1939— 1941 гг., я й не
спрыяу эвакуацыйным тэндэнцыям. Там у пераважная большасць
эваку!раванага насельн1цтва паходзша з Усходняй Беларуси дзе, за
выключэннем Мшшчыны, савецк!я улады паспел1 разгарнуць адпаведную кампа!пю. Т а й м чынам, у вышку эвакуацьп i мабЫзацы1
колькасць жыхароу у гэтай частцы р э с п у б л т паменшала прыкладна
на 35 % . Яшчэ больш зн1з)уся узровень насельн!цтва у Магшёускай,
В1цебскай, Гомельскай i Палескай абласцях.
Прамысловасць. У 1940 г. на Б еларуа пражывала 4,8 % насель
нщтва СССР, тады як яе удзел у агульнасаюзнай вытворчасщ не
перавышау 2 % (1 1 ). У пералпсу на душу насельн1цтва узровень
прамысловай прадукцьп быу, так!м чынам, шжэйшы у 2,4 раза у параунанш з сярэдшм па СССР. Тагачасная беларуская энергетыка
працавала галоуным чынам на торфе i драунше i пастауляла
0,5 млрд. квт. гадз. электраэнергп; г. зн. 55 квт. гадз. на аднаго
жыхара, або у 4,6 раза менш, чым у сярэдшм па С С С Р (252 квт.
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Kani браць фармальна, у гэтай ацэнцы павшна ул!чвацца уся
тэрыторыя тагачаснай БССР плошчаю 225,7 тыс. км2 (гл. табл. 3),
бо яе змены адбы лкя ужо пасля вайны, у вышку чаго яна паменшала да 207,6 тыс. км2. Аднак на практыцы гэта не заусёды удаецца,
таму што апублшаваныя пасля вайны вы ш й савецкай эвакуацьп
i шшых захадау пры адступленш, а таксама памеры л ю д сй х i гаспадарчых страт, я й я адбы лкя па вше нямецйх акупацыйных органау,
датычацца сучаснай тэрыторьп БССР, без той частй Брэстчыны
i Беласточчыны, якая пасля вайны далучылася да Польшчы ( 6).
Пагэтаму усюды, дзе гэта не будзе агаворвацца спецыяльна, прадстауленыя ацэначныя даныя эвакуацьп датычацца сучаснага абшару
Белару ci.
Таблица 3. Тэрыторыя i насельнщтва Беларускай С С Р
(стан на 1.1.1941)
Тэрыторыя
(тыс. км2)

Беларуская С С Р увогуле
у т. л.
усходшя воблао д
Гомельская
М нская
Магшёуская
Палеская
Вщебская
заходн1я вобласщ
Баранавщкая
Беластоцкая
Брэсцкая
Шнская
Вшейская

Насельнщтва
(тыс. чал.)

225,7

10454,9

127,3
15,8
28,3
28,9
26,0
28,3
98,4
23,3
20,9
17,2
16,3
20,7

5640,0
917,1
1347,2
1402,7
680,0
1293,0
4815,5
1184,4
1368,8
790,4
533,6
938,3

Крышца: Раков А . Население Б С С Р. Мн., 1969. С. 8.
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нейюх дадатковых прававых актау у гэтай справе не спатрэбщца.
Готбэрг спадзявауся, што таюм шляхам яму удасца абмшуць скла- :
даную фармальную працэдуру.
Вынйа канферэнцьп указваюць на тое, што Готбэрг усё ж таи
зб1рауся выкарыстаць праект Астроускага, але надышоу канец лктапада, а справа не рушылася з месца. Усё уп!ралася у праблему;
йраунщтва: стаць старшынёю рэаргашзаванай Рады Даверу Астроусю мог толью пасля таго, як гэтую пасаду пакше Гваноусю. ;
Аднак Готбэрг, хаця i быу защкаулены у тым, каб пазбыцца 1ваноускага, не стау яго звальняць ц/ патрабаваць, каб ён падау у ад-s
стауку, а пакшуу гэтую справу Астроускаму i яго прыспешннсам.
Спачатку яны думал!,'што анашмным! лктам1 1м удасца запалохаць 1ваноускага i прымусщь яго пакшуць Мшск, але спроба не ®
удалася (57). I тады пачалася падрыхтоука да пакушэння. 6 снежня, кал! 1ваноусю у адкрытай брычцы вяртауся дадому з гарадской;
управы, на яго напал! двое мужчын, адзш з яйх — Аляксандр
Камшсю— раней служыу у мшскай пaлiцыi i «уцёк» у партыза,ны,— прагучала некальй стрэлау. Гваноусю быу паранены, але не:
смяртэльна. Яго адразу ж перавезл) у гарадсю шшталь i юнул1 без
лекарскай дапамогь Назаутра, 7.12. 1943 г., Вацлау 1ваноусы памёр
(58). Готбэрг ужо 23 лктапада, падчас ужо згаданай канферэнцьп.;
выразна намякау на тое, што на Гваноускага рыхтуецца пакушэннез
i выканаюць яго caMi беларусы. Ён звязау гэта з неабходнасцю;
актьдазацьп Рады Даверу (59). Адказнасць за смерць 1ваноускага
кладзецца як на плечы Астроускага, так i Готбэрга — першы быу
шщыятарам пакушэння, друп ведау пра яго ад пачатку i дазвол!у,|
каб яно адбылося.
Са смерцю 1ваноускага зшкла апошняя перашкода на шляху
Астроускага да БЦР. Неузабаве пасля пакушэння, 19.12.1943 г.,:
акруговы баранавщй камкар Рудольф Вэрнер скллкау сход мясцо-]
вага актыву, на яюм кандидатуру Астроускага вылучьш на пасаду
прэз1дэнта БЦР (60). Гэта i быу той самы «выраз народнага даве
ру», на яю пазней спасылалкя Готбэрг i Астроусю.
I
П раз два дш, 21.12. 1943 г., у Мшску адбыуся урачысты сход, на|
яюм Готбэрг абвясщу стварэнне Беларускай цэнтральнай рады
i прызначыу Астроускага яе прэзздэнтам. Тут ж а быу апавешчаны
статут, у яюм БЦР 1менавалася прадстаунщтвам беларускага наро-,
да, а яе галоунай мэтаю ставится мабшзацыя ycix нацыянальных
сш на барацьбу з балыиав1змам. Прадстауляць акупацыйным уладам прапановы па гэтай праблеме стала правам i абавязкам БЦР.
Адсюль вышкае, што Рада павшна была стаць, галоуным чынам,
дарадчым органам, аднак у некаторых галшах (сацыяльная апека,
культура i школьшцтва) яна мела права на самастойныя рашэнш
i магла распараджацца ад уласнага 1мя (61).
Дарэчы, ва урачыста зачытаным статуце не было шяюх спасы-

Л»<1 на нейюя загады альбо шшыя рашэннх цэнтральных берлшсюх
у^пд, як\я магл1 б л!чыцца прававой падставай дзейнасщ БЦР.
1 пшрауды, такой падставы не кнавала: БЦР узшкла у вышку рэарншгшцьп Рады (дакладней кажучы — Кам1тэта Даверу), прычым
In itb p r выкарыстау плён свайго папярэдшка — Кубэ. Аднак БЦР
Мс ч’яулялася фармальным працягам Камггэта Даверу, яю быу
Itniud адмшктрацыйнай камк1яй Генеральнага камкарыята, а не
жкипым беларусюм органам. Функций i паунамоцтвы БЦР i Кам1тэI п .Граверу был1 розныя, таму такая рэаргашзацыя стала толью
11|н.1крыццём для самавольных рашэнняу Готбэрга. Берлшскае на
чальства закрывала вочы на гэтую прававую фйсцыю, тым больш
iitro яе аутарам быу чалавек СС, а у Мшску шхто не спрабавау
(Ш'цыяльна у гэтым разабрацца.
На урачыстай прамове з нагоды абвяшчэння БЦР Готбэрг паабяцпу паляпшэнне жыццёвых умоу: павел1чэнне заробкау, забеспяMiniiic харчовым! i прамысловым1 таварам1, медыцынсюм1 паслугаMi
i прызвау насельнщтва да аргашзацьп абаронных вёсак. Бела
руси народ, якому яшчэ зус1м нядауна у Берлше ён выказвау
подавер, цяпер Готбэрг называу не шачай як «фанатычным ворагам
Г»1Л(.шав1зму». Нядауш пращушк развщця беларускай навую i куль
туры, яю л!чыу адкрыццё Мщскага тэатра залппняй раскошай,
Н»шср пракламавау ix роскви (62). Готбэрг разлгчвау, што гэтыя
тынова прапагандысцюя дэкларацьп створаць уражанне змены юрупку нямецкай палиыю на Беларуси а заадно адцягнуць увагу ад
гапрауднай сутнасцг новага органа.
Апрача фармальных паунамоцтвау, перал1чаных ва. уступнай
||/н:тцы, у статуце БЦР бъш пункты, яюя абмяжоувал1 яе дзейнасць
i'DjibKi тым1 заданиям!, яюя выстаулял1 перад ёй акупацыйныя
Улады. Абмежаванн1 датычыл1ся нават таюх наюрункау дзейнасщ
1ПДР, дзе яна мела права на самастойныя рашэнш: культуры, школьиЩтва i сацыяльнай апею. Усе распачынанш у гэтых галшах па1Ипны был! прадстауляцца на разгляд акупацыйных улад. Прэзщэнт
НЦР прызначауся i здымауся з пасады паводле рашэння генеральиага KaMicapa, згодна з прапановам1 прэзадэнта ён прызначау такса
ми i членау Рады (63). Таюм чынам, БЦР нават з фармальнага
пункту погляду не была самастойным органам. Варта адзначыць,
in го am у статуце, аш ва урачыстай уводнай прамове Готбэрга шчога
ис гаварылася пра задачы БЦР у вайсковай галше. У рэшце рэшт,
21 снежня стала днём абвяшчэння БЦР, а не яе стварэння, бо,
апрача Астроускага, не быу яшчэ прызначаны Hi адзш член Рады.
Чначыцца, Готбэрг дзейшчау вельм1 асцярожна.
Астроускага гэта як быццам бы не расчаравала. У адказ на
нрамову Готбэрга ён выказау разумение, што у час вайны нельга
разл1чваць на поунае i канчатковае вырашэнне беларускага пытання,
пле заяв1у, што не трацщь нaдзei на вырашэнне гэтай праблемы
II
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4. Эвакуацыя жывёлы
А — агульны узровень

W4 1-4 ОС

Таблща

гадз. ) i удвая менш, чым у даваеннай Польшчы (1938 г. — 113 квт.
гадз.), якая у гэтай галше займала далёкае месца у Еуропе. Гэтыя
паказчыю адлюстроуваюць шзю тагачасны патэнцыял i тэхшчны
узровень беларускай прамысловасщ, якая, за выключэннем машынабудаунщтва i металаапрацоуи (15,2 % ад агульнай вытворчасцГ),
грунтавалася на перапрацоуцы мясцовай сыравшы — сельскагаспадарчай, лясной i мшеральнай. У 1940 г. больш за 90 % прамысловай
прадукцьн Б С СР прыходзшася на усходшя раёны: 23,1— на Biцебск; 21,2 % — на Мшск; 16,6 % — на Гом ель i 11,5— на Магшёу.
Гэтыя чатыры гарады агулам давал! 72,4 % прамысловай прадукцьп
рэспубл!к1 ( 12 ).
3 названых усходш х раёнау было эваку1равана усяго 109 в я л ж х
i сярэдшх прадпрыемствау, сярод ix 90 аб’ектау — з Вщебска,
Гом еля i Магшёва. Кошт сродкау вытворчасщ — машын i абсталявання — на гэтых прадпрыемствах ацэньвауся у 478,1 млн. рублёу.
Гэта была палова ад сумы ycix асноуных фондау Усходняй Беларуси
(1 3 ). Акрамя таго, шмат прадпрыемствау бьыа часткова дэманщраваны i зн!шчаны. 3 ix вывезл1 3200 металаапрацоучых станкоу,
8933 тэкстыльныя, трыкатажныя i шавецюя машыны, 8664 pyxaeiK i,
18 турбагенератарау з агульнай магутнасцю 32 тыс. квт (ва усёй
Усходняй Беларус] яна складала 105,3 тыс. квт), 69 тнасфарматарау, 845 тон каляровых металау i 3366 вагонау шшай сыравшы
i гатовых вырабау (1 4 ). Т а и м чынам, на тэрыторьп, дзе эвакуацыя
праводзшася планамерна, г. зн. у Вщебскай, Маплёускай, Гомельскай i Палескай абласцях, прамысловая вытворчасць была у значнай
ступеш падарвана. Затое у Мшску прадпрыемствы панесл1 тoлькi
частковыя страты, а у заходш х рэиёнах увогуле уцалел).
Сельская гаспадарка. Паводле перагледжаных звестак, летам
1941 г. з Беларус! на усход было адагнана 674 тыс. (без коней)
галоу жывёлы (1 5 ). Апрача таго, калгасы перадал! у распараджэнне
Чырвонай АрмН 36 тыс. галоу буйной рагатай жывёлы i 11 тыс.
евшей. Разам гэта складала 721 тыс. галоу — амаль 9 % ад уСяго
пагалоуя рэспублш , прычым статак буйной рагатай жывёлы зменшыуся амаль на 440 тыс. галоу, або на 15,4 % . Савецюя крышцы не
падаюць звестак пра маштабы зарэзу скацшы часцям! Чырвонай
A pM ii, канторай «Заготж ывёла» i еялянам^ што адбывал1 у эвакуацыю або застав а л к я на месцы. М !ж тым гэта бьип сур’ёзныя
страты, ул!чваючы ix, можна меркаваць, што пагалоуе жывёлы на
Беларуси пры уваходзе ням ецйх войскау аказалася на 20— 25 %
шжэйшае, чым у пачатку 1941 г. Верагодна, што у такой самай
ступеш паменшала i пагалоуе евшей — адганяць ix на в'ялнеую
адлегласць было нельга, таму часцей 3a6iBani на месцы. Значна
зменшылася i конскае пагалоуе пасля рэкв1зщый, я ш праводзш!
пры адступленш атрады Чырвонай A pM ii.
Савецйя эвакуацыйныя мерапрыемствы у галше сельскай гаспа-
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«згодна з iHTapacaMi беларускага народа — саюзшка вялгкага ня
мецкага народа». Ён выказау словы падзяй i вернасщ i заклжау
народ да супрацоунщтва з Гермашяй i супольнай барацьбы «да.
канчатковае перамоп» (64). Астроусй ведау межы сваёй кампетэнцьп i разумеу anaceHHi Готбэрга, пагэтаму вырашыу абраць
тактыку малых крокау i адваёуваць уступй спакваля, паступова.
Астроусй вырашыу зрабщь першую стауку на тое, што зараз
было найбольш патрэбна Готбэргу i што ён сам трымау цяпер у
CBaix руках,— на прапаганду. Адразу ж пасля абвяшчэння БЦР
з дапамогай мясцовых службау БНС у правшцьп ён аргашзавау
шматлпая машфестацьп падтрымй БЦР пад лозунгам! беларускай
незалежнасщ i барацьбы з партызансйм рухам (65). 10.1.1944 г.*
Астроусй выстушу з адозвай да народа, якая распаусюджвалася па
ycix даступных каналах масавай шфармацьп ( 66). Ён заклжау
партызан i жыхароу, што знаходзшкя пад лясною аховай, адмовщца ад супращулення i вярнуцца дадому (67). Да гэтай акцьп бьша
падключана i праваслауная царква (68). Такой штэнаунай прапаганды на Беларуа не бачьип ад пачатку акупацьп.
Н а самай справе уся гэтая узмоцненая апрацоука галоу вялася
дзеля таго, каб падрыхтаваць беларускае грамадства да вайсковаи
мабипзацьп. Готбэрг, прауда, яшчэ не атрымау дазволу на гэта
з Берлша, але спадзявауся, што неузабаве справа вырашыцца. Пра
тое сведчьип прыгатаванш да мабипзацьп у Прыбалтыцы. Тольй
у гэты момант нарэшце была склжана Рада БЦР. 22 студзеня адбылося т. зв. канстытуцыйнае пасяджэнне Рады, на яйм быу публ1чна
абвешчаны яе 14-асабовы склад на чале з прэзщэнтам Астроусйм
i двума яго намеснжам! — Шкялёнкам i Сабалеусйм (69). 24 сту
дзеня было створана 12 аддзелау БЦР, сярод ix — вайсковы, йраушком якога прызначьип Кушаля (70).
У лютым, пасля распараджэння Птлера аб правядзенш на
Беларуа мабипзацьп, у БЦР адбылкя новыя перамены. 23 лютага;
Готбэрг «у адказ на прапанову прэзщэнта БЦР ад 18.2.1944 г.»
выдау загад аб стварэнш Беларускай.краёвай абароны (далей —
БКА) i даручыу БЦР правесщ на пэуных абшарах Генеральнага
камкарыята Беларуа вайсковую мабЫзацыю (71). БЦР адразу
ж узялася за падрыхтоуку гэтай акцьп. 25 лютага у М1нску адбыуся
вял!й м1тынг, на яйм так званы «беглы» каштан Чырвонай ApMii
Irap Капор «выкрыу» тайны загад Сталша аб поуным вышшчэнш
беларускага народа, пасля чаго бьша падрыхтавана рэзалюцыя аб
гатоунасщ гэтага народа да барацьбы з балыиав1змам (72). У той
самы дзень БЦ15 празначыла csaix акруговых камендантау у Мшску,
Баранав5чах, Глыбок1м, Навагрудку, Слон1ме, Слуцку i Вшейцы. 1м
было загадана узначалщь працу прызыуных KaMicift у ceaix акругах (73).
Готбэрг разумеу, што, кaлi адз1най справаю БЦР будзе мабипза178

Ими, гмякай грамадскай папулярнасщ ёй гэта не прынясе, i таму,
чиуша з раней аб’яуленай праграмай, вырашыу пашырыць яе паунаМицч'ны i у 1ншых галшах. Для народа гэта магло б стаць сведчаннем
Н^тпрытэта Рады i яе самастойнасщ. Пра гэта Готбэрг гаварыу
I шкавжа на чарговай канферэнцьп у OMi, прычым падкрэсл!вау,
Што акупацыйныя улады, кал! б яны перадаручьии БЦР некаторыя
сшмпы адмш!страцьп, па-ранейшаму м а т б трымаць ix пад.сва1м
имнтролем i агульным йраунщтвам (74). Аднак з чыста фармальнащ 1>оку вырашыць такое пытанне было вельм1 цяжка, пакольй O M i.
Не магло йраваць дзейнасцю БЦР — яно не дало санкцый на яго,;
гпшрэнне. Пры гэтым «паунамоцтвы» БЦР у вайсковай галше не
Mivii icTOTHara значэння — падобная мабЫзацыя праводзшася так
сами i на iHmbix абшарах Беларуа, яйя знаходзш1ся па-за межам!
Генеральнага камкарыята i не падлягал1 кампетэнцьп БЦР.
Пагэтаму Готбэргу даводзшася дзейшчаць так, каб атрымаць як
мша болыпы прапагандысцй эфект i адначасова не парушыць
|т грукцый свайго начальства. Тайм чынам, 1 сакавша ён апублпсаniiy у ceaiM афщыйным весн1ку статут БЦР, пазначыушы яго задшм
числом — 21.12.1943 г., са спасылкай на распараджэнне Розэнберга
ид 24.4.1942 г., якое усё ж не давала права на стварэнне такога
органа. У лютым ён дазвол1у Астроускаму прызначыць ceaix акругоHI.Iх намесн!кау, яйя тэарэтычна пав1нны был1 заняцца фapмipaшшнем мясцовага апарату БЦР, а на самай справе — сачыць за
правядзеннем мабш!зацыйнай KaMnaHii. Пагэтаму ix не стал) пры■тачаць у тых акругах, дзе не праводзшася мабЫзацыя (Лщская,
Ганцавщкая i Барысауская акруп). Готбэрг пагадз!уся, каб БЦР
перанялэ на сябе йраунщтва аргашзацыям1 Самапомачы, але шякагп практычнага значэння такая ix перадача не мела, бо сацыяльная
ппека па-ранейшаму заставалася у руках акруговых камкарау. Тое
самае адбылося i у гал!не народнай асветы. 21 лютага Готбэрг
1агадау акруговым камкарам перадаць БЦР школьныя справы,
цднак аддзелы асветы i школьныя шепектараты да канца акупацьп
1аставал1ся у штаце акруговых кам1сарыятау (75). Цяпер акруговыя
уиаунаважаныя БЦР магл! тольй аказваць нейй уплыу на школь
ную працу.
Трэба зауважыць, што пытанне улады было цесна звязана з пытаннем ф1нансавання гэтых галш грамадскага жыцця. БЦР 1снавала
па датацьп Генеральнага кам!сарыята, не маючы уласнага бюджэту,
i гэта зноу ж а было вышкам яе юрыдычнага станов1шча. Пагэтаму
«рэальна» яна магла распараджацца тольй у тайх сферах дзейпасщ, дзе не магло паустаць ф1нансавых праблем. Да тайх належал1
Беларускае навуковае таварыства, Беларускае культурнае згуртананне (яно было створана у пачатку лютага 1944 г.), б1бл1ятэй, што
дагэтуль был1 увогуле зачыненыя, а таксама народныя дамы. Тое
самае было i з MiHCKiM гарадейм тэатрам — у красавку 1944 г. па179
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дари гэтак жа, як у выпадку з насельнщтвам i прамысловым1 прадпрыемствам1, у найбольшай CTyneHi закранул! усходшя вобласщ —
Вщебскую, Магшёускую, Гомельскую i Палескую. Толью у вышку
эвакуацьп агульнае пагалоуе буйной рагатай жывёлы у гэтых аб
ласцях зменшылася на 30 % , авечак — на 26 % (гл. табл. 4 ). Кал1
дадаць сюды пастаую жывёлы для Чырвонай A p M ii i не адлюстраваныя у справаздачах факты з а б о ю :— узровень пагалоуя у чатырох
усходшх абласцях аказваецца у гэтым выпадку амаль на палову
шжэйшы у параунанш з 1941 г. (1 6 ).
У яшчэ болыпай ступеш скараципся ва усходш х абласцях БССР
запасы збожж а i хлебных прадуктау. 3 агульнай ix колькасщ —
151,5 тыс. тон — было вывезена на усход або выкарыстана нейым
шшым чынам 81,2 тыс. тон, або 54 % ; зшшчана 42,5 тыс. тон, або
28 % (1 7 ). Астатак часткова быу падзелены савецюм! органам!
падйж людзьм1, часткова разграблены насельнщтвам (1 8 ). Савецюя
улады 1мкнулюя зшшчыць таксама i нязжатую збажыну, iM гэта
удалося у некаторых раёнах Усходняй Б еларуа (1 9 ). Савецк!
псторык А. Фактаров1ч, спрабуючы прывесщ сапраудныя памеры
гэтай апусташальнай кампанп, даводзщь, што яна не датычылася
той часты пасевау, якую улады падзялип сярод людзей пры эва
куацьп (2 0 ). А л е гэтую ацэнку не пацвярджаюць ш м а т л т я лштоуы,
яы я расыдалгся з самалётау у зоне нямецкай акупацьп (напрыклад,
пад Магшёвам), у ix савецыя улады заклжал! калгасшкау да зшшчэння ураджаю. Гэтыя заюпы, аднак, 1гнаравал1ся насель
нщтвам ( 2 1 ).
Важнае месца у эвакуацыйнай пал1тыцы савецых улад займала
лжввдацыя сродкау сельскагаспадарчай вытворчасщ на паынутых
землях. Было вывезена амаль 5000 трактароу (а разам з iMi —
больш за 3900 трактарыстау), 223 збожжавыя камбайны i мноства
шшай сельскагаспадарчай T3XHiKi, у дадатак перададзена у распараджэнне армп 600 цягачоу i 400 камбайнау. Гэта складала адпаведна 54 % цягачоу i 37 % камбайнау ад агульнарэспублжанскай
гаспадары у пачатку 1941 г. Адначасова для вайсковых патрэб
перадавалася вялжая колькасць коней. Таы я захады таксама закранул! галоуным чынам усходшя раёны Беларуа, дзе сельская гаспадарка засталася без значнай цяглавай а лы , як механ1чнай, так
i коннай.
Асабл1ва выяуны характар у час савецкай эвакуацьп набыла
дзейнасць груп зшшчэння, т. зв. «истребительных батальонов»,
сярод ix заданняу значылася, м!ж шщым, руйнаванне будынкау
агульнаграмадскага ужытку, жылых дамоу i шшых публ1чных
збудаванняу. У батальёны Ha6ipani часцей за усё камсамольцау, яы я
не падпадал1 пад мабЫзацыю. На Беларус! яны дзейн1чал1 на падставе дырэктывы Ц К Кампартьй Б еларуа ад 23.06.1941 г. (2 2 ),
аднак ix аргашзоувал} таксама i у JliTBe, што пацвярджае 1снаванне

адзшага распараджэння, якое зыходзша ад цэнтральных савецых
улад.
Яны, аднак, не паусюль магл1 выканаць свае заданш, руйнуючы
здабытк1 i сроды 1снавання цывшьнага насельшцтва з разлпсам
прымусщь яго да эвакуацьй. Так, на заходнебеларусых абшарах
BbiHiKi гэтай дзейнасщ был1 давол1 сцшлыя. Прычынаю тут стау не
тольы хуты прыход немцау, але i супращуленне насельнщтва, якое
старалася абаранщь сваю маёмасць. Ды i мясцовыя камсамольцы не
выявш! асабл!вай рупл1васщ пры выкананш так1х загадау. 1накш
выглядала справа на усходзе Беларус1. Т ут дзейнасць «истребитель
ных батальонов» падтрымл1валася сшам! apMii. Вышкам падобных
аперацый стал! значныя спусташэнн1 на Вщебшчыне, м!ж iHm.,
амаль цалкам бьип спалены В1цебск i Полацк (2 3 ). На усход ад
Барысава таксама палился грамадск1я i жыллёвыя будыны (2 4 ).
Страты, панесеныя ад дзейнасщ гэтых груп, школ1 не выяулялюя
i не падл1чвал!ся. П асля вайны ix сшсвал1 на нямецк1х акупантау.
У вын1ку эзакуацьп значная частка лю дсы х i матэрыяльных
рэсурсау Б еларуа паслужыла для абароны СССР. Затое для германскай ваеннай гаспадары вышы гэтай KaMnaHii не м ел1 вял!кага
значэння. Немцы не пераацэньвал1 прымысловага патэнцыялу БССР
i не вельм1 разл1чвал! на яго выкарыстанне. Эвакуацыя не стварыла
асабл1вых перашкод для забеспячэння харчам! нямецкага войска
i акупацыйнай адм1н!страцьп, бо з насельнщтва ix спагашип самым
няшчадным чынам. Таму востры дысбаланс пам^ж павял1чаным
попытам i пaнiжaным прапанаваннем харчовых сродкау найперш
лёг цяжарам на плечы мясцовага цывшьнага насельнщтва.
Таы м чынам, эвакуацыя прынесла савецым уладам не тольы
пэуную матэрыяльную карысць. Яна выконвала важную палггычную
ролю i была разбуральным фактарам у грамадсым жыцщ акупаванай Беларуа, пагаршаючы бытавыя цяжкасщ яе насельшцтва. На
гэта было разл1чана, м 1ж 1ншым, згаданае руйнаванне жылых дамоу
i лю дсы х здабыткау, якое не змяшчаецца у эканам1чныя катэгорьп
барацьбы. Стал1н ужо у сваёй прамове па радыё 3 лшеня сфармулявау задачы мабЫзацьн насельнщтва для партызанскай бараць
бы i стварэння на акупаваных абшарах «нясцерпных умоу для
ворага i яго прыспешшкау» (2 5 ). Гэта было грознае прадвесце;
абвяшчэнне бязл1таснай барацьбы, дзе не бралюя у разл!к бытавыя
штарэсы насельшцтва. Ва умовах голаду, галечы i адсутнасщ даху
над галавой куды больш было шанцау на тое, каб уцягнуць народ
у антынямецыя выступленн!. Гэтае выказванне сведчьша яшчэ аб
адным: савецыя улады адмаулялюя ад усяляюх форм грамадскай
дзейнасщ, яы я дапамагл1 б забяспечыць людзям пад акупацыяй
элементарную ахову здароуя i маёмасц). Прызнавалася тольк! ба
рацьба.
Гэтыя намеры знай!шй рэал1зацыю ва Усходняй Беларусь Гра-

46

47

Ч. 2.pdf

сля рамонту ён быу перададзены пад йраунщтва БЦР, але фшанса-1
вала яго па-ранейшаму гарадская управа. Усе гэтыя перамены над
самай справе мала што давал1, аднак вакол; ix paздзiмaлi шумную <1
прапаганду. Малявалкя пышныя планы на будучыню, праекты раз-1
вщця народнай асветы, адкрыццё ушверсхтэта i шшых вышэйшых
школ, пабудовы новых тэатрау, пенаённыя пратрамы i г. д., як
быццам бы не кнавала Чырвонай ApMii i акунацыя павшна была
працягвацца вечна (76).
Аднак уся гэтая прапагандысцкая пальба вялася з дальшм
прыцэлам, каб стварыць уражанне, што на Беларуй i сапрауды
паустау краёвы орган улады, i ад яго 1мя абвясщць мабЫзацыю
у «нацыянальнае» войска, бо менавиа так растлумачвал1 мэты
мабЫзацьп i характар БКА. Але шчога агульнага з сапраудныш
намерам! Готбэрга тут не было. 1 сакавжа, на ужо згаданай канфе
рэнцьп у OMi, ён прадстав1у праект стварэння у Беларус1 на працягу
4— 6 тыдняу антыпартызанскага фарм^равання, т. зв. Kampfgruppe
von Gottberg, сшаю 20 тыс. чалавек. У яго павшны был! улщца
казацюя i кауказсйя часщ, брыгада Камшскага i беларусйя ба
тальёны (77). Таим чынам, БКА была задумана як адно з гэтйх'
фарм1раванняу Готбэрга. Прауда, ён не называу праектаванага
колькаснага складу БКА, але з тых даных, яйя прадставц?, можна
зразумець, што гаворка вялася пра 10-тысячны кантынгент (78).
Амбщьп Астроускага сягал! значна вышэй: паводле яго загаду аб
мабипзацьп, на прызыуныя пункты склжал1 каля 40 тыс. мужчын
(79). I гэта зрабша вялжае уражанне. Пра гэта не тольй гаварыу
сам Астроусй i шсалх тагачасныя газеты, яйх можна падазраваць
у тэндэнцыйнасщ, але i Готбэрг, i акруговыя KaMicapbi адзначал1
у ceaix справаздачах, што мабШзацыя прайшла удала i тольй
гаспадарчыя умовы не дазволип дасягнуць яшчэ лепшых вышкау
(80). Навагрудси акруговы KaMicap паведамляу, што на яго тэрыторьп мабшзацыйнае распараджэнне выканана амаль поунасцю, прытым частка прызыушкоу з’явшася нават з тых раёнау, дзе гаспадарыш партызаны (81). За малым выключэннем так было паусюль,;
рэдим дысанансам прагучала справаздача слошмскага акруговага
камкара: ён nicay, што прызыунш укрываюцца ад мабийзацьп (82),:
аднак, магчыма, тым ён хацеу апраудаць асаб1стае, вельм1 адмоунае,
стауленне да такой акцьп (83). Краунщтва польскага падполля
уважл1ва сачыла за ходам мабМзацьи i атрышпвала 1нфармацыю аб
яе масавым характары (84), а камандуючы АК паведамляу: «Бела-i
русы — цалкам за немцау пасля апошшх уступак, болыыасць з ix!
щзе у войска ахвотна» (85).
Аднак Готбэрг не планавау ствараць 40-тысячнае войска: гэта
пагражала зрывам працы многгх патрэбных для Германп прадпрыемствау i устаноу. Пагэтаму акруговыя кам1сары забракавалУ
больш за 50 % прызыушкоу i адаслал1 ix дахаты. Так щ 1начай, 15 са- =
180

|1йМ1кп у шэрап БКА улшося 19,тыс. чалавек (86). Пад канец сакав1ИШ1к стала яшчэ больш — нешта каля 22 тыс. Да БКА было далучаМм I пскальн палщэйспх батальёнау. Таим чынам асабовы склад
ИКЛ да канца сакавжа узняуся да 24—25 тыс. чалавек, а праз
ИиУмесяца з ix ужо было сфарм!равана 39 пяхотных i 6 сапёрных
Оигильёнау (87). Па загаду Готбэрга ад 10 сакавжа скасоувалася
(Шгида нямецкага каменданта палщэйспх атрадау, a caMi гэтыя
Н1|ыды разам з новаствораным1 батальёнам! БКА пераходзип пад
нммандаванне Кушаля. На базе вайсковага аддзела БЦР паустала
Имрхоунае камандаванне БКА, часам называнае яе штабам. Гэтыя
щчмды сведчыл! аб стварэнн1 асобнага беларускага вайсковага фарМ1раиання.
Хаця акруговыя KaMicapbi адправип дамоу мноих прызыушкоу,
Нгларуская краёвая абарона усё ж перайшла за рами, яи я вызначыу для яе Готбэрг. Астроуси меркавау, што, пастав!ушы яго перад
фак там, зможа неяк вырашыць матэрыяльныя i аргашзацыйныя
цраблемы, яи я з’явился адразу ж пасля мабЫзацьй. Асабл1ва не
кmi ала аф1цэрау, 36poi i абмундз1равання. Готбэрг спрабавау здаГн.щь у Берл1не для БКА 20 тыс. в!нтовак, аднак ix не прыслал1 i да
1“ирэдз1ны мая (88). Пагэтаму давялося абмежавацца зброяй з мясцоиых складоу — на 6— 7 чалавек выдаш па адной вштоуцы (89).
Ilpiii гэтым сапёрныя батальёны выкарыстоувал1 на розных працах,
у рамках аргашзацьп Тодта. Магчыма, таим шляхам Готбэрг «кар;жщравау» непамерныя амбщьп Астроускага.
Не дз1ва, што дысцыплша у войску пачала падаць, а узамен
риело дэзерщрства, усё гэта адбывалася яшчэ i пад уплывам парты'шнскай прапаганды. Таму у сярэдзше мая AcTpoycKi быу вымушаны
прывесщ асабовы склад БКА у адпаведнасць з наяунай зброяй. БЦР
рнстлумачыла сваё рашэнне неабходнасцю пазбыцца нежаданых
плсментау (90). Так паступова асабовы склад БКА змяншауся,
i у апошн1я тыдш акупацьп ён быу ужо шмат шжэйшы, чым адразу
пасля мабш1зацьн. А у другой палове мая пачал1 паступаць партьп
ibpoi. Тольй цяпер усё яшчэ слаба узброеныя батальёны пaчaлi
иыкарыстоуваць у барацьбе з партызанамь 15 чэрвеня, г. зн. за два
тыдш да канца акупацьп, у Мшску была адкрыта афщэрская шко
ла БКА.
Апошюм мерапрыемствам БЦР на Беларуй стау flpyri усебеларуси кангрэс, яи адбыуся у Мшску 27.6.1944 г. пад гуи франтавой
кананады. На яго з’ехалася 1039 дэлегатау з беларуейх раёнау,
а такеама з JliTBbi, JIaTBii, Варшавы, Лодзи Кракава, Вены, Кёшгсберга, Прап i Берл1на (91). Магчыма, санкцыю на скл1канне кангрэса
I’отбэрг атрымау з Берл1на, хутчэй за усё — ад Бэргера. Дакументальпых сведчанняу пра гэта не сустракалася, ёсць тольй ускосныя: на
кангрэс сабралкя дэлегаты з-па-за межау Генеральнага KaM ica()ыята, але яны павшны бьип мець на гэта афщыйны дазвол.
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мадскае жыццё было тут парал1завйна: спустошаныя прадпрыемствы, сельская гаспадарка без сродкау вытворчасщ, кадры спецыялктау — на фронце або у эвакуацьп, уся адмшктрацыйная сктэма,
сувязь i забеспячэнне разбураны, значная частка насельнщтва перавезена на усход. На долю цывшьнага насельнщтва, якое не пакшула
родных мясщн, выпал) в я л т я страты (2 6 ). Заходняя Беларусь
апынулася у значна лепшым становшчы. У параунанш з усходн1м1
рэпёнам! летам 1942 г. у Мшску яе называл! «кмтнеючай» (2 7 ).

БЕЛАРУСЬ ПАД НЯМЕЦК1М ВАИСКОВЫМ ПРАУЛЕННЕМ
(ЧЭРВЕНЬ — ЖН1ВЕНБ 1941)

Непасрэдна пасля таго як германсйя войсы занял! Беларусь, на
уй м яе абшары было уведзена ваеннае прауленне. Згодна з дырэктывам1 Галоунакамандавання Вермахта, яно мела пераходны
характар, з цягам часу цывшьныя улады павшны был! пераняць ад
яго ацмшктрацыйныя функцьп. На самай справе у 1941 г. цывшьным уладам была перададзена толыа частка Беларус^ {Зэшта яе
тэрыторьп да канца акупацьп _знаходзша&я-пад - ваенным прауленнем. Перыяд суцэльнага панавання ваеннай адмшктрацьп працягвауся "толыа пару тыдняу.
У той час иераважная частка B e g ^ ^ c i )уваходзша у састау тыла
1 групы армщ <<Данто>>д аднак яе пауднёвыя раёны апынулюя у тыле
групы армш «П о у дзень». М яж а. што падЗяляла гэтыя тылы, ш л а
уздоуж ^яыгуначнай лш и Брэст — Гом ель за 10— 20 кшаметрау
---на поуйач ад яе. (
Паводле распараджэння галоунакамандуючага сухапутных
войск ад 3.4.1941 г., адмшктрацыйныя задачы армп не iiiMi далей за
падтрыманне на акупаваных абшарах парадку i бяспек! дзеля ix
гаспадарчага выкарыстання_франтавым1 i акупацыйным! атрадам!.
Гэтыя указанш праводз1у у жыццё на пераважнай частцы бела
рускай тэрыторьп камандуючы тылам! групы ар м ш «Ц эн тр » генерал
М акс фон Шэнкевдорф. П р ы 'ягб''ш ?абёГж Глётам '1 941 г, часова
' p a i M S m ^ a y ^ f ^ ^ ^ a H a i r a a x , дзейшчау галоуны камащшр СС i пал1ттьп, групэнфюрэр СС Эрых фон Бах. Ён узначальвау ахоуныя войск!
СС, ix мэтай была пацыфжацыя занятых беларуейх земляу. Бах
падначальвауся рэйхефюрэру СС Пмлеру.
Праз шэфа палщьп i службы бяспеы Рэйха Рэйнгарда Гайдрыха
Г 1млер юравау 'яш чэ i дзейнасцю апераЦыйных груп (E in s a t z g r u p реп) — спецыяльных палщэйск!х атрадау, прызначаных для барацьбы з пал!тычным1 пращушкам! птлерызму, галоуным чынам
камунктам! i савецим! функцыянерам1, а таксама — для выншчэння яурэйскага насельнщтва. На Беларуси дзейшчала айнзацгрупа
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С, перайменаваная 11.7.1941 г. /айнзацгрупу В*, ёю юравау брыгадэнфюрэр СС Артур Нэбэ. У другой палове лшеня камандаванне
айнзацгрупы В пераехала у Смаленск, дзе быу размешчаны штаб
камандз!ра групы армш «Ц энтр».
\
Камандуючаму тылам групы армш падпарадкоувалася сетка |
тэрытарыяльных палявых камендатур, a iM у сваю чаргу — ш матль /
гля мясцо вы я камендатуры, якгя стваралкя практычна ва ycix
гарадах i райцэнтрах. На ycix узроунях гэтага вайскова-адмшктрацыйнага апарата дзeйнiчaлi адпаведныя гаспадарчыя службы. Яны
займалкя аргашзацыяй харчовых i фуражных паставак i мабипзацыяй мясцовага насельн1цтва для выканання неабходных вайсковых
работ. Апрача таго, ваенныя камендатуры давал! падтрымку раённаму апарату айнзацгрупы В, куды уваходзин рухомыя аперацыйныя
атрады палщьй, т. зв. Einsatzkommandos.
А л е гэты ваенна-палщэйсы апарат не мог цалкам справщца
з yciM i гаспадарчым1 i рэпрэс1уным! задачам!. Д ля падтрымання
жаданага парадку трэба было аргашзаваць яшчэ адзш, дадатковы,
с1лам) мЯсцовага насельнщтва. Акупацыйныя улады тут шравалкя
згаданай шетрукцыяй галоунакамандуючага сухапутных войск ад
3.4.1941 г., якая дапускала стварэнне органау мясцовай адмшктра
цьп у абсягу адпаведна патрэбам apMii. На такой падставе паустават службы еярэдняга i шжэйшага узроуню, Гарадсшя, раёнНыя
i павятовыя управы. Яны мел1 у ceaiM расгтараджэнш мясцовую
дапаможную палщыю (служ бу аховы парадку). У се гэтыя органы
магл! працаваць пад уважным непаерэдным наглядам вайсковых
камендатур i, згодна з названай шетрукцыяй, не павшны бьип мець
характару пал1тычнай адмшктрацьп. Яе спадзявалкя стварыць
толы а пасля увядзення цывшьнага праулення.
Варта звярнуць асабллвую увагу на працэс стварэння дапаможнага адмшктрацыйна-палщэйскага апарату на Беларусь На тое ёсць
некалый прычын. Па-першае, гэта быу зыходны пункт у дзейнасщ
акупацыйнага рэжыму. Па-другое, усе управы i палщыя павтны
бьип стварацца нанова, бо папярэдняя савецкая адмшктрацыя пераСтала дзейшчаць. Нарэшце, па-трэцяе, у працэсе стварэння новай
адмшктрацьп адлюстравалася пэунае стауленне насельнщтва да
нямецкай акупацыя, нягледзячы на тое, што часам прызначэнне на
служ бу тут рабшася пад прымусам.
Трэба бл!жэй прыгледзецца да гэтай праблемы яшчэ з аднае
прычыны: савещая ricTopbiKi малююць адназначна варожае стаулен
не беларускага народа да нямецкай акупацьп. Раманоусм сцвярджае нават, што у «савецюх людзей не было iHmbix перакананняу,
акрамя самаахвярнай адданасщ сваёй сацыял!стычнай Радз1ме i
*
Айнзацгрупа А дзейшчала у тьше групы армш «Поунач», г. зн. у Прыбалтыцы,
у тым лж у i у нехалыах сельсаветах Беларус!, далучаных немцам! да Л 1твы.
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Кангрэс абвясщу сябе паунапрауным i найвышэйшым прадстау/ нком беларускага народа i прыняу рэзалюцыю, якая спасылалася
/ на Дэкларацыю незалежнасщ Беларуй ад 25.3.1918 г., прынятую
I Радай БНР у М1нску, прычым тольй на тую яе частку, дзе гаварыла! ся аб поуным разрыве Беларуй з Расшскай дзяржавай ва ycix яе
I формах. Кангрэс выказау сваё непрызнанне БССР як формы бела1 рускае дзяржаунасщ, аб’явцг неправамоцным1 усе польска-савецйя
\ пагадненш, яи я датычылкя Беларуй, i пацвердз1у, што адзшым
\ законным прадстаунщтвам беларускага народа i яго краю з’яуляецца сёння БЦР на чале з прэзщэнтам Астроусйм (92).
Апошш пункт рэзалюцьп стау апафеозам усёй дзейнасщ Астроускага за час акупацьп. Разам з тым гэта была адзшая згадка пра
тагачасны момант, таму што пал]тычнае становшча на Беларуй за
перыяд нямецкай акупацьп i пазнейшыя перспектывы на кангрэсе не;
разглядалкя. Пагэтаму рэзалюцыя аб разрыве дзяржауных адносш|
з Райяй ашяк не магла замянщь дэкларацьи аб нацыянальнай:
незалежнасщ. I справа была не у тым, што прыняць такую дэклара
цыю перашкодзша набл!жэнне Чырвонай ApMii. Рэжысёрам кангрэса было СД, а тэксты выступленняу — зацверджаны Готбэргам;
(93). Таму яго pэзaлюцыi не Marai супярэчыць тагачаснай
нямецкай усходняй палиый.
;i
Магчыма, Астроусй спадзявауся, што рэзалюцыя кангрэса, у
якой БЦР была названа адзшым законным прадстаушком бела-;
рускага народа, прымусщь нямеция улады паскорыць рашэнне аб;
сапраудным наданш ёй такога статуса, бо, нягледзячы на усе старанш Готбэрга, жаданых перамен у гэтай справе усё не было i не;
было. 26 чэрвеня, г. зн. напярэдадш эвакуацьп з MiHCKa, у OMi
згаджалкя, што можна было б пашырыць задачы БЦР, ды тольк1 да;
пэунай ступеш, але аб тым, каб ператварыць яе у орган нацыянальнага краёвага прадстаушцтва, «пакуль што не можа быць гаворй»
(94). Пагэтаму да канца акупацьп прававое становшча БЦР так i не
было высветлена, i пераняць на сябе адмшктрацыйныя функцьп яна
не магла. Тайм чынам, за шэсць месяцау свайго 1снавання БЦР не
стала шчым шшым, як тольй прапагандысцйм 1нструментам Гот- :
бэрга, яй атрымау задание да канца акупацьп утрымл1ваць нямецйя ;
na3iHbii на Беларус!. Тое самае датычыцца i БКА — яе дзейнасцю
фактычна йравал1 немцы. Пасля вайны яе намшальны камандз]р —
Кушаль празнавау, што «немцы зуам не мел1 намеру дазволщь
беларусам стварыць нейкую беларускую збройную сшу, iM патрэбны
6buii тoлькi людз1, яйх беларусы пав1нны iM даць, а йраваць людзьмi
мелкя яны caMi без нашай помачы» (95). Т. зв. штаб БКА, яй
пасля правядзення маб1л!зацьп павшен быу займацца выключна
прапагандаю сярод салдат, мог з iMi кантактаваць тольй са згоды
нямецкага начальства (96).
Тайм чынам, Готбэрг школ1 не быу вялтм прыхшьнйсам бела182

|*У‘ кига нацыянал1зму: ён 3pa6iy стауку на БЦР, каб супрацьпастаИ1Ц|' яс уплыву савецкай прапаганды на грамадства, стварыць бачlliii и,ь нацыянальнай дзяржавы са ceaiM урадам, м)ражную карщну
|)1нкшту беларускай культуры i дабрабыту. На гэта працавала усё:
I н|>:к а (яе тыражы у той перыяд значна павысЫся), i СБМ, i тнтттыя
Vi i dновы. Мшсй гарадсй камкар Бэкер адкрыта прызнау гэта
V сиаёй справаздачы, зробленай ужо пасля эвакуацьп: у апошшя
месяцы акупацьп ён займауся адбудовай рушау, спаборн1цтвам1
ш-продшкау, развщцём гарадскога трамвайнага транспарту, заклад
кию новых могшкау, правядзеннем конкурсу на самы прыгожы дом,
идирыццём музычнай школы, аднауленнем спектакляу гарадскога
тит ра, актывгзацыяй культурнага жыцця, нарэшце, святкаваннем
утдкау «вызвалення» (22 чэрвеня), i усё гэта — з меркаванняу
ншитычных, усё дзеля таго, каб супрацьдзейшчаць эвакуацыйнаму
тчхозу (97).
Лстроуск1 таксама вёу Х1трую гульню. Улетку 1941 г. ён быу
уп:>унены у перамозе Германн, аднак ужо у л!стападзе 1942 г. з.агумнявауся у вышках вайны, пра гэта сведчаць згаданыя яго пераганоры з Галоуным камандаваннем АК. Тым больш не магло у яго
|)‘нпкнуць 1люз1й у наступным годзе. Магло б здацца, што ён свядоми 3pa6iy стауку на безнадзейную карту, кал1 распачау стварэнне
1>ЦР. Але гэта не зуйм так. Галоуным матывам яго дзейнасщ быу
pii'wiK на тое, што беларусам удасца з дапамогай Германн узмацшць
спае нацыянальныя паз1цьп i, перш за усё, стварыць уласныя узброеиыя сшы, з яйм! пасля можна было б распачаць барацьбу за нездлежнасць Беларус1. 3 гэтага пункту гледжання тактыка Астроускагп, па сутнасщ, не адзрозн1валася ад паводз1н вшенсйх i навагрудсuix атрадау АК. Аднак на гэтым i канчалася аналог!я: польсйя
играды paзлiчвaлi на тое, што СССР прызнае давераснёусйя межы,
i заставал1ся у большасц! сваёй на месцы, затое Астроусй мог
спадзявацца тольк! на эвакуацыю i пазнейшую вайну пам!ж заходшMi альянтам1 i Савецк1м Саюзам пасля перамоп над Гермашяй.
Астроусй, кал! пачау разв1ваць гэтую канцэпцыю, давол! рана
прыйшоу да высновы, што менавиа Польшча магла б стаць галоунай
;шорай яе рэал1зацьп, i узяуся рыхтаваць глебу для будучага саюзу.
Я го не вельм1 турбавал1 ранейшыя няудачы беларуск|'х дзеячау у гэ
та йгалше, i ён не звяртау увай на польска-беларусйя канфлкты у
upaBiHHbii, яйя абвастрал; узаемную варожасць (98). У студзеш
1944 г. ён выстушу з прамовай, у якой заклжау усе нацменшасщ на
Веларуй прыняць удзел у супольнай барацьбе з балыиавьзмам (99).
У ГК АК гэты заклпс успрынял1 як прапанову польска-беларускага
супрацоунщтва (100). Адначасова акоуская разведка у MiHCKy вы
слала у Варшаву паведамленне, якое павшна было заахвоцщь йрауншоу падполля да перагаворау з Астроусйм. Магчыма, ён сам
быу яго шщыятарам. А гаварылася у iM вось аб чым:
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справе Камушстычнай партьп» (2 8 ). Т аы я пасылы абгрунтоувалл
тэорыю аб стыхшным супращуленш акупантам з самых першых
дзён вайны. У ся ля ы я шшыя матывы паводзш беларускага насель
нщтва, як, да прыкладу, нежаданне умешвацца у германа-савецкую
барадьбу, падтрымка акупацыйнага рэжыму або выкарыстанне яго
ва уласных нацыянальных штарэсах — папросту вы клю чался з
разгляду.
Тым часам у беларусым грамадстве не вялося шякай папярэдняй прапагандысцкай падрыхтоук! на выпадак германскай агрэси*.
Гэта быу велыуп важны фактар. Прафесар Чэслау Мадайчык трапна
зауважыу, што у 1939— 1941 гг., г. зн. ва умовах савецка-нямецкага
супрацоунщтва, «у Савецым Саюзе пазбягал1 усяго, што магло
б стаць для птлераускага Рэйха прычынай нападу i канфлжту.
Нягледзячы на трывогу, выклжаную экспанйяй гэтай дзяржавы,
у поглядах савецых людзей зшкала адчуванне грознай небяспеы
германскага фашызму, якую так моцна падкрэсл1вау у 1935 г. Кам!нтэрн; не бьшо шфармацьп аб злачынствах Рэйха у некаторых,
ужо занятых iM, крашах...» (2 9 ).
Ва умовах пахалапчнай нейтрал1зацьп грамадства адносшы да
нямецкага нападу i акупацьп фарм!равал1ся на падставе уласнага
вопыту, на уражаннях савецкай рэчакнасць А сабл1ва складаная
ситуация панавала у Заходняй Беларусь Беларускае насельнщтва
гэтага краю у канцы 1939 г. з радасцю сустрэла савецкую аграрную
рэформу i лжвщацыю польскага асаднщтва. А ле неузабаве пачалася
прымусовая калектьтзацы я, пераважная частка сялян сустрэла яе
варожа. I хоць да чэрвеня 1941 г. пад калектыв1зацыю падпала усяго
49 тыс. вясковых гаспадарак, г. зн. тольы 6,7 % ад ix агульнай
колькасщ, ход падзей сведчыу пра немшучы працяг гэтай KaMnaHii
(3 0 ).
Нельга, аднак, сцвярджаць, што адны апасенш перад калектывь
зацыяй вызначал! стауленне большасщ беларусау да савецкай ула 
ды. Часта яны caMi станавипся яе апорай i мел! пры тым немалы
выйгрыш, асабл!ва у галше асветы, культуры i грамадска-палиычнай
перспектывы (3 1 ). Пры гэтым, прауда, пачалкя палйычныя рэпрэсп
i дэпартацьй, я ы х не пазбегл1 нават дзеячы былой КП ЗБ, але масавым з ’явппчам яны не стал1 i не змянип таым чынам адабральнага
настрою шыроых сялянсых мае да савецкай улады. Дарэчы, нават
У ла д зк ла у Казлоусы , лщэр беларускага нацыянал-сацыял1зму, у гэ
ты час спакойна пражывау у Вшьш, магчыма, у гэтым праяв!уся
уплыу тагачасных савецка-германсых адносш (3 2 ). Улады не чапал!
таксама i дзеячау Беларускага народнага аб’яднання — кс. Адама
Станкев1ча, Сташслава Грынкев1ча-старэйшага, щ Язэпа Найдзюка.
Т о ё самае датычыцца прафесара Вацлава 1ваноускага i )’ нш.
*
Гэтае сцвярджэнне аутара не мае трывалых доказау. Наадварот, цэлым
шэрагам прыкладау можна давесщ адваротную карщну.— А . Л .
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Затое у палякау пасля верасня 1939 г. бьшо шмат прычын для
незадавальнення. Гэтае насельнщтва у 1920— 1939 гг. бьшо часткай
пануючай нацыь П асля прыходу савецых улад яно апынулася
у станов1шчы нацменшасщ. Адчуваць такую перамену было вельм!
/балюча. Да таго ж на ix абрынууся галоуны цяжар дэпартацый.>Усе
: польсыя ваенныя i цывшьныя асадн1ы, уся лясная служ ба падпал1
пад высяленне (3 3 ). Немалую частку высяленцау склал1 польск1я
чыноушы i палщыянты (3 4 ). Памешчыцтва (пераважна — польскае) страцша матэрыяльную аснову для кнавання. Напалоханыя
рэпрэс1ям1, мнопя паляы шукал1 схов!шча у BLnbHi або на тэрыторьп
Генеральнай губерн1. Яны абвшавачвал1 у гэтых падзеях не толыа
цэнтральныя савецк1я улады, але i мясцовых беларусау. Бо менавиа
яны станавинся уладальн1кам] перадзеленых маёнткау i прьшад, iM
жа прып1свал1ся i даносы, цераз яы я лю дз1 траплял1 на высяленне
у глыб СССР.
Нягледзячы на розныя уражанн1 ад савецкай рэчакнасщ у бела
русау i палякау, у першых данясеннях айнзацгрупы В з Заходняй
Белару ci* адзначалася прыхшьнае стауленне да прыходу нямецых
войск сярод абедзвюх груп насельнщтва. Паводзшы насельн1цтва
пераходзш! ад «давол! прыязнай нейтральнасщ» да «радасщ з нагоды вызвалення ад савецкага ярма, якая выяулялася у гатоунасщ
беларускага i польскага насельнщтва працаваць разам з нам1 у спра
ве аднаулення» (3 5 ). Гэтая ацэнка, безумоуна, не датычылася ycix
беларусау i ycix палякау, хоць давол! трапна характарызавала
уражанш першых нямецых атрадау (рапарты СД не прыхарошвал1
рэча1сн асщ ), аднак не поунасцю адлюстроувала сапраудныя аднос1ны мясцовых жыхароу.
Прыход немцау беларускае сялянства адразу ж выкарыстала для
роспуску ycix калгасау i вяртання на сваю i ндыeiдуальную гаспадарку. У Заходняй Бeлapyci гэта было асабл!ва лёгка зрабщь, бо
тутэйшыя калгасы пратрывал] усяго некальы месяцау. Гэтая акал!чнасць, напэуна, адыграла сваю ролю — нямецыя улады не выка
зал! супращулення пры ix роспуску, хоць, паводле шетрукцьп, павшны 6ыл1 захаваць калектыуныя гаспадары. Затое у астатшх жыццёвых гал1нах панавала напружанае чаканне. Немцы не спяш алкя з
вызначэннем будучага грамадска-пал1тычнага ладу7 прыкрьшаючыся
тольы агульным] лозунгам! аб вызваленш ад бальшав1зму. Частку
беларусау — найперш супрацоунжау савецкай адмш!страцы1, настаушкау i г. д. ахапша пашка. Яны баял!ся пометы за сваю дзей
насць у 1939— 1941 гг. з боку палякау. Т о е самае датычылася i ся
лянства, якое так щ шачай карысталася дабром, атрыманым у час
зямельнай рэформы.
Пры такой отуацьп у лю дсы х настроях на Б еларуа пераважал!
* Тут i далей маецца на увазе тэрыторыя былой Заходняй Беларуа.— Рэд.
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«Беларусы л1чаць, што завербаваныя i узброеныя немцам! бела
русйя атрады неузабаве пяройдуць на бок польскай apMii для супольнай барацьбы з Рааяй за усходшя крэсы. Беларусы, еярод яйх
ёсць былыя польейя, савецйя i нямецйя грамадзяне i як)я цяпер
займаюць самае высокае становиыча, 2,5 года працавал! у савецкай
Беларус^ naaHajii уплыу расшскага камушзму, пазнал1 патрэбы
i жаданш насельнщтва, i, што характэрна — амаль усе яны перакананыя, што лёс Беларуа будзе вырашаць Польшча, а не Райя.
Полынча naeiHHa зразумець, што беларуей i польей люд, як! 25 га
доу жыу за кардонам, сумавау па ёй i чакау яе прыходу. Паражэнне
Польшчы у 1939 г. было для яго вял1йм ударам, ён бедавау аб
Полыпчы i яе нязбытых спадзяваннях. Аднак сёння, асабл^ва пасля
абвастрэння польска-савецкага канфлжту, вера у Полыичу ажыла
з дауняй сшай. Фраза: «Тольй Польшча нам дапаможа»,— у кожнага на вуснах, тольй шэпчуць яе пащху. Традыцьп 1919— 1920 гг. не
аслаблЬ ( 101).
Аднак з Варшавы водгуку не было. Затое мабипзацыя у БКА
зрабша тут значна большае уражанне, i не дз!ва — з Мшска у Вар
шаву iuuii раздзьмутыя звестй, гаварылася нават аб стварэнш
200-тысячнага беларускага войска. Пагэтаму у красавшу 1944 г.
Астроусй адчувау сябе больш упэунена i выслау для перагаворау
у Варшаву свайго даверанага супрацоушка Адама ДэмщэцкагаДэмвдов1ча з новым1 прапановамь Размова павшна была весщся аб
заключэнш будучай беларуска-польскай федэрацьп, а у дадзены
момант, падчас вайны,— аб стварэнш беларускага прадстаушцтва
пры польейм лонданейм урадзе: гэты урад рэпрэзентавау бы штарэсы Беларуй на м1жнароднай арэне (102).
Тайя прапановы узбудзий пэунае зацнеауленне. 2 мая камандуючы АК паведамляу ураду: «Крызк Беларускай Цэнтральнай Рады.
Астроусй шукае паразумення з нашьша пал1тычныл« колам».
А 17 мая данойу: «Астроусй i Кушаль, нягледзячы на пранямецкую
тактыку, бачаць апору для Беларуй у Польшчы» (103). Дэталёвае
абгрунтаванне мэтазгоднасщ супрацоунщтва з Астроусйм ГК АК
прадставша у рапарце ад 20 мая. У дакуменце з разумением гавары
лася аб пал!тыцы БЦР i звязаных з ёю дзеячау, шсалася аб тым,
што рабщь стауку на заходшх саюзшкау iM не мае сэнсу, бо тыя
«пра беларусау шчога не ведаюць, дый справа беларуская — для ix
не праблема». У сувяз1 з гэтым Галоунае камандаванне падкрэсл1вала станоучую ролю Астроускага, яй, нягледзячы на супращуленне
у сва1м грамадстве, заклшае да беларуска-польскага супрацоунщтва
i мяркуе адвесц! беларусйя узброеныя сшы на польскую тэрыторыю
(104). 3 гэтага можна зрабщь выснову: Астроусй выдатна разумеу,
што у найблгжэйшы момант яму давядзецца пайнуць MiHCK, пагэта
му л1чыу сваю дзейнасць на Беларуй зыходным пунктам для далейшай палйычнай гульш.

lin разыгрывау адначасова дзве партьй: яуную — з немцам!
i пагаемную — з палякамк I пры y c i M тым не забывауся i пра саигцю варыянт (105). У Мшску ён займау такую высокую пазщыю,
икая дазваляла яму давол) празрыста i публ!чна гаварыць аб прынцыпах сваёй пал1тычнай тактый. «Мы не фантасты, а рэальныя
н.имтый i, маючы 25-гадовы дослед нашай народнай трагедьй, добра
р.пумеем, што пры сучасных абставшах беларуей народ, щучы па
шляху да здзяйснення свайго найвышэйшага щэалу, павшен шукаць
сабе помачы з боку больш магутнага прыязнага суседа. Паштычная
кап’юнктура у сучасны момант злажылася так, што гэтым апекумом-пратэктарам для беларускага народа з’яуляецца Нямеччына»
(106). Менав^та у гэты час ён распачау тайныя перагаворы з АК,
тачыць, чакау змены паттычнае кан’юнктуры.
3 пункту гледжання галоунай задачы, г. зн. барацьбы з партычанейм рухам, усе палщэйсйя i прапагандысцйя захады Готбэрга
(падзвычайнае становшча, спецыяльная ахова MiHCKa) не прынесл1
жаданага поспеху. Прауда, у Мшску зменшылася колькасць дыверciй, цэлыя партызанейя зоны удалося заблайраваць, але дабщца
пералому у партызанскай вайне было ужо немагчыма (107). Дзейпасць БЦР такеама не аказала на яе вялжага уплыву. У красавжу
1944 г. Г отбэрг паведамляу, што тольй невялжая частка насель
нщтва Беларуй радасна сустрэла стварэнне БЦР, затое у масе сваёй
людз! альбо успрынял1 яго раунадушна, альбо у няпэунасщ чакал!
перамен (108). Падобнае меркаванне выказвау i камкар Мшскае
aKpyri. Тое самае адбывалася i у Баранавщкай акрузе, якая л!чылася
за аплот БЦР. Яе акруговы камкар Вэрнер сцвярджау, што вакол
Рады групавалася тольй невялжая кучка штэлкентау, а большая
частка беларусау трымалася раунадушна i пайуна, галоуным чынам,
■
лувап на партызанскую пагрозу (109). Лщсй KaMicap nicay, што
у яго акрузе наогул не кнавала БЦР i БКА (110).
Щкавыя заувап падае у сваёй справаздачы глыбоцй акруговы
icaMicap Гахман: «Не магло быць шякай гаворй пра давер бела
рускага насельнщтва да БЦР». На яго думку, адною з важйх пры
чын гэтага бьий канфлшты, звязаныя з дзейнасцю абранага «нешчаелгвай рукою» акруговага упаунаважанага БЦР 1вана Касяка.
CeaiMi дзеянням} ён болей шкодз1у справе, чым дапамагау, так што
у акрузе еярод беларусау нават павял1чылкя прапольейя ciMnaTbii.
Гахман nicay, што культурная праца апынулася у 3acToi пасля таго,
як ёю пачау загадваць упаунаважаны БЦР. «Спатрэб1уся увесь мой
аутарытэт, каб хоць працягваць культурную дзейнасць, якую распачало нямецкае цывшьнае йраунщтва» (1 1 1 ).
Натуральна, стауленне насельнщтва да БЦР аб’ектыуна залежа
ла ад ваенна-пал1тычнай йтуацьй. У гэты час ужо Hi у каго не заставалася шюзш, канец акупацьп непазбежна набл!жауся, i трэба было
л1чыцца з тым, што савецкая улада неузабаве вернецца. Аднак гэта
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няпэунасць i паспунасць. Данясенш айнзацгрупы В улетку 1941 г.
адзначал! безынщыятыунасць тутэйшага насельнщтва пры аргашзацьп адмшстрацыйнага апарату i палщыь Прычына, на думку нем
цау, крылася у распыленасц! i абязл)чанн! беларускай штэл!генцьи,
якая не была падрыхтавана для ыраунщтва адапшстрацыяй (3 6 ).
Пагэтаму пасля хадайнщтвау Шчорса, шэфа групы «Ц энтр», у лшеш
1941 г. вайсковыя улады выдал! дазвол на аргашзацыю беЛарусы х
грамадсых камстэтау. Яны павшны был! згуртоуваць штэлЦенцыю
i рыхтаваць яе да ыраунщтва адмЫстрацыяй, палщыяй, школьшцтвам i шш. У л!пен! таыя камиэты з’я в т с я ва ycix буйных гарадах Б еларуа, а таксама у Беластоку i Вшьнь Некаторыя з ix, асабль
ва вшенсы, навагрудсы, гродзенсы i беластоцы, горача прынялюя за
справу, аднак ужо у першай палове жнгуня выйшау загад аб ix
роспуску (3 7 ). Утрымауся тольы вшенсы камггэт, а Пад канец
1941 г. да яго зноу далучыуся беластоцы . Немцы спадзявалкя
выкарыстаць ix у прощвагу польскаму i л 1тоускаму насельнщтву.
Старанн1 Ш чорса па стварэнш на Б еларуа беларускага адмь
шстрацыйнага апарату Падтрымл1вала СД. Яна выказвала большае
защкауленне да нацыянальных праблем, чым ваенньхя камендатуры.
Нэбэ, шэф айнзацгрупы В, на пачатку лшеня, яшчэ Да нападу на
СССР, паведамляу, што Галоунае упрауленне бяспек) Рэйха рашыла
выкарыстаць дзеля гэтага белару сы х элйгрантау з тэрыторьп Г ермани i Генеральнай губерш. Нэбэ разл1чвау, што яны будуць наыроувацца на Беларусь, па дзве-тры асобы на кожны горад, i зоймуЦца там стварэннем новай адм тстрацьп (3 8 ). П а загаду Нэбэ
такую групу беларусых адмшктрацыйных кадрау пачау камплектаваць супрацоушк С Д у Варшаве, штандартэнфюрэр СС, доктар
Франц С1кс. Пад яго ыраун!цтвам пачау вербаваць таых людзей
i Шчорс. А ле вышы гэтай аперацьп аказалшя значНа больш сщплыя,
чым планавалася. Было завербавана разам каля 50 асоб, у Першыя
дш лшеня ix заслал} на Беларусь (3 9 ). Пёраважную частку агентау
наыравал1 ва Усходнюю Беларусь, прычым каля 30 асоб паынул1
у MiHCKy. Пагэтаму выхадцы з эм!грацьп адыгральнязначную ролю
у аргашзацьп адмшгстрацыйнага апарату i палщьп на тэрыторьп
Заходняй Бeлapyci.
/ П асля падзей 1939“ 1941 гг. сярод польскага насельшцтва ЗахЬдняй Б еларуа ад пачатку нямецкай акупацьп запанавал! антысавеЦЫя i антыбедарусыя HacTpoi. П адлы пачала шукаць шанцы, каб
нанова злучыць Заходнюю Беларусь з Полынчай.^ Гэта бьша найвышэйшая мэта, якая апраудвала у вачах польсых незалежшкау
любыя сроды барацьбы, не выключаючы вываду з пал!тычнай гульш
беларусау. АпошШх, не зважаючы на ix прасавецкую щ незалежнщкую арыентацыю, паляы не без падстау л1чыл! за патэнцыяльную
перашкоду на ш ляху да узнаулення межау, акрэсленых у Рыж сым
дагаворы.

Маючы перад сабой таыя палйычныя мэты, польскае насель
нщтва прыхшьна сустрэла нямецыя войсы i распача^о актьхуна
удзельшчаць у стварэнш новай адмЫстрацьп i палщьп./Авалоданне
мясцовым апаратам улады польсы я дзеячы ацэньвал! як важны
зыходны пункт аднаулення ceaix эканам!чных, культурных, а пазней
i палиычных пазщый- 1стотнае значэнне у гэтай справе займала
пазщыя Вермахта. Н е маючы спецыяльных дырэктыу П тлера ад
носна будучага пал!тычнага статуса Белару ci, вайсковыя колы выяулял[ абыякавасць да нацыянальных праблем i ыравалюя у cBaix
паводзшах выключна прагматычньшй меркаваннямь/Щкавай шюстрацыяй такой пазщьп был), Mi ж 1ншым, плакаты- Вермахта, яы я
выкарыстОувал!ся на Б еларуа у першы перыяд акупацьп — ix друкавал1 на нямецкай, польскай i расшскай мовах, а не па-бел'аруску
(4 0 ).
У надзе! на аднауленне давераснёускай атуацьн 1939 г. следам
за нямецкай арм1яй на Беларусь пацягнууся цэлы шэраг даваенных
польсы х чыноушкау i дзеячау, яы я у 1939— 1941 гг. хавалкя у Вшьш i Генеральнай губернь Яны мел! рэпутацыю пакрыуджаных СавеTaMi, акрамя таго, пэуная частка гэтых людзей валодала нямецкай
мовай, пагэтаму нямецыя камендатуры лёгка згаджал!ся на тое, каб
яны займал1 адмшютрацыйныя i палщэйсыя пасады (4 1 ). Паводле
рапартау айнзацгрупы В, перайманне палякамл к!раунщтва пачалося
адразу пасля уваходу нямецк1х войск. Неузабаве яны апанавал1 усе
галоуныя пасады у гарадсых i раённых (павятовых) управах За
ходняй Беларус! (4 2 ). 'Ззыла створана, галоуным чынам зноу- пад
ыраушцтвам палякау, мясцовая дапаможная палщыя, колькасна
значна большая за усход небел ару скую./ СД крытычна ацэньвала
паблажл!вае стауленне Вермахта да таых польсы х шщыятыу, падазраючы, што у будучым пад прыкрыццём легальнай дапаможнай
палщьп будзе дзейшчаць польск! рух супращулення (4 3 ).
Знешш характар адм1н1страцьп у вялткай ступен1 вызначауся
паводзшам1 чыноушкау на шжэйшых i сярэдн1х пасадах. 1х наб1рал1
з заходнебеларуск!х гарадоу i мястэчак, i у залежнасщ ад с1туацы)
большасць з ix магла гаварыць на трох мовах: польскай, беларускай
або рускай. Пакольы пераважна паляы занял! ыраушчыя паса
ды, ва управах службоваю мовай стала польская. Прывядзём тут
некальы прыкладау, узятых з беларусых, нямецых i польсы х
крышц.
Беластоцкая акруга. « У цяперашш момант амаль усе адмш1страцыйныя пасады, апрача ыраушчых, як1я занял! немцы, знаходзяцЦа
у руках палякау, бо акупанты пастанавш! вярнуць на працу тых
людзей, што займал) дадзеныя месцы да 1939 г. Дарэчы, недахоп
беларусых кадрау пры муау акупантау шукаць апоры у польсым
элеменце... Дапаможную служ бу нясе мясцовая палщыя, амаль
цалкам створайая з былых польсы х палщыянтау...» (4 4 ).
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не азначала, што прапагандысция захады Готбэрга, у т. л. i БЦР, не
прынесл! шякага плёну. Ужо сам факт яе стварэння 1стотна уплывау
на рост нацыяналютычных тэндэнцый у грамадстве. Нягледзячы
на яе няпэуны статус, я и звычайна мала каго бянтэжыу, на гэты
орган глядзел! як на пэуную форму беларускага урада, як на праяву
новай нямецкай пал1тый на Беларуси урэшце, як на своеасабл1вы
прывшей, зроблены для яе. Язэп Малецй,^упаунаважаны Астроускага у Вшейцы, быу упэунены, што за час панавання Готбэрга Бела
русь у галше дзяржаунага будаунщтва значна апярэдзша KpaiHbi
Прыбалтый i Украшу, дзе тайх органау стварыць не дазволин
(112). I гэта была давол1 распаусюджаная думка. У той час вярбоука людзей для працы у Нямеччыне вялася ужо больш памяркоуньтп
метадам1, i гэтыя перамены людз! таксама звязвал1 з уплывам БЦР.
I сапрауды, новыя, больш канкрэтныя метады прапаганды лепш
уздзейшчал1 на свядомасць, чым колйишя дэкларацьн i выступленш.
яйя не узбуджал1 асабл!вага даверу. Нарэшце перастал! замоучваць
дзейнасць партызан, бо раней гэтай тэмы сарамл1ва пазбягали
Цяпер публжавал! паасобныя факты з адпаведным1 каментарыям1,
яйя павшны был! скампраметаваць партызансю рух у вачах грамадскасщ. Пры гэтым асабл!вы нащск раб]'уся ка антыбеларусйя
выступленш партызан, яи я i сапрауды здаралкя не адзш раз. Зайды прапаганды было няпроста аспрэчваць: паленне партызанам1
беларусих школ, забойствы i запалохванне настаушкау — усё гэта
быт сапраудныя факты, з яйх рабшюя высновы аб тым, што такая
дзейнасць супярэчыла элементарным нацыянальным штарэсам, у
прыватнасщ развщцю беларускай нацыянальнай школы (113). У адным з выступленняу Астроусй дэмагапчна абвясщу, што сам пайшоу бы у партызаны, каб тольи меу пэунасць, што яны змагаюцца
за незалежнасць Беларуа (114).
Адной з праграм новага курсу Готбэрга стала актывгзацыя
нацыяналктычных настрояу сярод сяброу СБМ. Фармальна Саюз
беларускай моладз! да канца акупацьп заставауся у распараджэнт
Генеральнага камкарыята i пагэтаму апынууся у лепшым матэрыяльным становшчы, чым шшыя грамадсйя аргашзацьи, што
перайныц у ведамства БЦР. Восенню 1943 г. быу адкрыты яшчэ
адзш навучальны цэнтр у Фларыянаве Баранавщкай акруп, а у па
чатку 1944 г.— яшчэ дзве школы у Мшску. Па-ранейшаму аргашзоувалкя 3KCKypcii у Гермашю. Пры гэтым колькасць членау СБМ
з 30— 40 тыс. у канцы 1943 г. павял1чылася ледзь не да 100 тыс.
у сярэдзше 1944 г. (115). Нягледзячы на усе старанш партызан,
перашкодзщь развщцю СБМ iM не удалося. Уласная ушформа
i эмблемы, пал1тычная адукацыя, спецыяльныя публжацьп, культурна-асветная дзейнасць, нарэшце, вайсковая муштра, каманды,
лагеры i беларусйя вайсковыя маршы, яи я загучал1 на Беларуа
упершыню i бьип чымсьщ абсалютна нечуваным не тольи для мо-

лпд'н, але i для старэйшых,— усё гэта прывабл1вала у шэрап СБМ
liHiiux i новых сяброу. Палггычнае значэнне Саюза беларускай
мпладз1 было значна большае за тое, што мел1 аналапчныя аргашзаiti'ii у Латвп i Эстони.
Таму акруговыя камкары, яйя у cBaix справаздачах, як прав1лм, рэзка крытыкавал1 БЦР, звычайна велыш станоуча ацэньвал!
д н-йнасць СБМ. Яны ухвалял! не тольи выхаваучую працу у белацусклм нацыянальным духу, якую праводзша гэтая аргашзацыя, але
I актыуную дапамогу пры наборы моладз1 для працы на ав1яцыйных
■шподах у MiHCKy i у Нямеччыне. У канцы 1943 г., паводле дамоуле1шсщ пам1Ж СБМ i заводам Юнкерса у Дэсау, туды было наиравана
каля тысячы хлопцау ва узросце 15— 20 гадоу (116). У чэрвеш
1‘>44 г., напярэдадш наступления Чырвонай ApMii, у Гермашю
ныехала 5000 сяброу СБМ, яюя добраахвотна зашсалкя у дапаможную службу Люфтвафэ (Luftwaffe)
(117). Самая вялжая
група —: 2000 хлопцау — был1 дабравольцы з Глыбоцкай aKpyri
(118), каля 500 чалавек — з Баранавщкай (119).
Герцаг, разглядаючы вышй гэтай акцьп, зауважыу, што добраахвотнае паступленне на дапаможную службу у нямецкую арм1ю
летам 1944 г.— факт «амаль неверагодны». Ён дашуквауся прычын
такой з’явы, спрабавау вытлумачыць яе нянавкцю да балыиав1зму,
цягаю да прыгодау щ шшым1 матывам!, аднак шдзе не абмов1уся аб
прымусовых наборах (120). Далш (121), а таксама адзш з колпшйх
дзеячау СБМ М. Лyжынcкi, я и быу вучнем Маладзечанскай сярэдняй гандлёвай школы, пацвярджаюць, што акцыя мела добраахвотны характар. Лужынси ашсвау, як у пачатку мая 1944 г. у
гэтую школу прыбьий акруговы п раутк СБМ Сценшк i лейтэнант
паветраных сш Ферман, яи сказау вучнёускай грамадзе: «Сёння
разыгрываецца лёс усяе Еуропы, а таксама вашае Бацькаушчыны.
Беларусы ужо стварьип сваю apMiro у форме Беларускае Краёвае
Абароны. Аднак мадэрная арм1я не можа быць эфектыунай без
свайго лётнщтва. Я закликаю вас, юнай, кщ ахвотшкам1 у паветрапыя збройныя сшы. Некаторыя з вас стануць шлотам1, шшыя —
иав1гатарам1 або бортмехашкамЬ>. I пайпип — 46 хлапцоу» (122).
Адз1н з бьшых йраушкоу СБМ, яй не пажадау раскрыць свайго
iMH, паведам1у, што у яго акрузе даводзшася нават стрымл1ваць
напор моладз1, якая жадала служыць у Люфтвафэ. 16— 20-гадовым
хлопцам падабалася прыгожая лётчыцкая форма, яны думал!, што
атрымаюць зброю, стануць лётчыкамь Адз1ным щэалаг1чным матывам быу страх перад вяртаннем Чырвонай Арми.
Сярод дарослых таксама адзначауся пэуны рост антысавецк!х
i нацыяналктычных настрояу, аднак акрэслщь ix дакладна цяжэй,
чым у маладзёжным асяроддзк Так, у красав1ку 1944 г. Готбэрг
паведамляу, што шмат у яйх раёнах жыхары выказвал1 жаданне
аргашзаваць у сябе абаронныя вёсй, але здзейснщь гэтыя пажа-
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Гродна. «Адмшктрацыйны апарат Гародш — амаль выключна
у п ольсп х руках. Добрае супрацоунщтва з нямецюиш установамь
72-асабовая служба парадку — выключна п а л я и » (4 5 ).
Брэст. «Беларусы у Берасщ задаволеныя, што пауночная частка
акруи пав!нна далучыцца да Усходняй Ilpycii. У пауднёвай частцы
цануе страх перад яе далучэннем да Г Г (Генеральнай губерш.—
Ю. Т .) i аднауленнем нацыянальнай барацьбы з палякамь У вогу
ле — па-ранейшаму незадаволенасць з таго, што п а ля и перанял1
адмшктрацыю» (4 6 ).
Лщская акруга. «П а л я и неадкладна увайшл! у кантакт з ирую чьтн нямецым1 вайсковкм уладам1 ды пачал1 займаць усе пасады
у акруговай, павятовай i валасной адмшктрацьп, у палщьп, а такса
ма у нямецйх установах... Т а и м чынам, ад самага пачатку нямец
кай акупацьп уся адмшктрацыйная i палщэйская улада у паветах
i валасцях апынулася поунасцю у п о льси х руках» (4 7 ).
Вшейская акруга. « У самой Вшейшчыне прыходзшася бачыць
тайя кур’ёзныя шыльды, як «Пастарунак Польскай Палщьп Панствовай». У павятовых управах, вясковым школьнщтве, палщьп,
валасцях — усюды польская мова... А ш м ян си павет п а ля и л1чьип
нейкай «польскай рэспублжай». У с я адмшктрацыя, палщыя, школьнщтва бьип абсаджаны палякамь.. У Маладзечне старшынёй павету
быу былы ротмктр польскай кавалеры! Вйстар У нев1ч.., яго заступшкам быу Вггальд Бурачэуси, былы рэферэнт бяспеы вшейскага староства.., начальшкам палщьп быу афщэр польскай «двой ы »*
Карчэускь..» (4 8 ).
' Варанав!чы i С лош м. «Адм ш ктрацы йны апарат — польскЬ> (4 9 ).
Не такую сиуацыю убачыл) немцы ва Усходняй Беларусь Тут
дзейшчал! шшыя вызначальныя умовы: апрача адрознёння, што
накладау даваенны лад жыцця, свой уплыу аказвал1 ж ахл1выя
разбурэнш з лета 1941 г.
вы ш й эвакуацыйнай кампанп i ваенных
дзеянняу. У MiHCKy, Вщебску, Магшёве, Гомел] i шшых буйных
гарадах не дзейшчал! электрастанцьп i водаправоды, пераважная
частка жыхароу засталася без даху над галавой. Пасля эвакуацьи
i зшшчэння харчовых запасау завкла пагроза голаду. П ачалкя
нямецюя вайсковыя рэкв1зщьп i рабуню. Штодзённым клопатам для
гараджан стала барацьба за выжыванне. Адзшым ратункам у такой
сггуацьп была уц ёи на вёску, дужая частка народу паынула гарады.
Р а бун и i разбурэнш, ад я й х так пакутавала насельнщтва усход! Hix раёнау Беларус!, для нямецйх акупантау 6buii з’явай звычайнай — яны панавал1 ва усёй ваеннай паласе.\Куды щкавей было
сачыцьза палиычнымстанауленнем насельнщтва, якое перад гэтым
*
Двойка (двуйка) — 2-ri аддзел Генштаба польскай apMii, яю займауся пытанняш ваеннай разведи.— А. Л .

больш за 20 гадоу пражыло пад уздзеяннем савецкай щэалогп.
Аднак пачатковыя наз1ранш айнзацгрупы B y першыя тыдш акупа
цьп не выявш1 яи х-небудзь асабл1васцей. ■фдксама, як i у заходшх
раёнах Беларуа, тутэйшае насельнщтва займала пазщыю чакання
або ставшася да немцау прыязна, адмауляючы бальшавщмЗ Крытыка савецкай улады датычылася галоуным чынам эканам1чнай i сацыяльнай сферы (5 0 ). Асуджэнню часцей за усё падлягау калгасны
лад у БССР, я и стау прычынай заняпаду жывёлагадоул! i земляробства, прывёу да крызку народнага харчавання (5 1 ). Пагэтаму
i ва усходняй частцы Беларус! адносшы жыхароу да нямецкай
акупацьп бьип цесна звязаны з надзеяй на лпсвщацыю калгаснай
сктэмы.
рапартах айнзацгрупы В з тэрыторьп Усходняй Беларус!
/ адзначалася вялкая грамадская пааунасць, яе л 1чыл! за праяву
I саветызацьи i супрацьпастаулял! актыуным паводзшам жыхароу
! заходняй паловы краю.) Аднак мы ужо бачьш, што i у Заходняй
Б еларуа карэннае насельнщтва таксама выказвала паыунасць, таым
чынам, гэта было агульнацыянальнае беларускае з ’явпича. «Заходнебеларускую актыунасць» на самай справе выяулял! пераважна
паляи, ятя 1м кнулкя рэал1заваць свае нацыянальныя задачы.
Ь- - Т а ых !мкненняу сярод усходш х беларусау немцы не зауважал!
i прышсвал1 гэта слабай нацыянальнай свядосмасць У немалой
ступен! яны мел1 рацыю. У тутэйшай рэчакнасщ глы бой след паи нула барацьба з т. зв. «нацдэмаушчынай», якая абярнулася вель
зарньш! стратам! для беларускай культуры, выцясненнем з ужытку
беларускай мовы i узмоцненай руйф 1кацыяй усходняй частю краю.
Варта тут прыгадаць характэрнае выказванне вшенскага беларуска
га дзеяча Мар’яна Пяцюкев1ча наконт с!туацьп з беларускай мовай
у Мшску:
«Перш ы раз у жыцщ давялося мне быць у MiHCKy позняй во
сенню 1941 г. на Усеагульнай канферэнцьп школьных шспектарау
Беларуй... Хаця мне няраз i не было патрэбы чагось пытаць у сустрэчных м!нчан, але я спрабавау нешта запытаць, каб пераканацца, ц1
гэта беларусы. У се яны на мае пытанш aдкaзвaлi па-руску i непрыязна глядзел! на мяне. В1даць, беларуса яны зал1чыл1, як i немцау, да
«акупантау» кцшна «русского народа»... Канферэнцыю праводз1у
Галоуны школьны шспектар ксёндз В1нцук Гадлеусы. Старауся ён
са ceaiM MiHCKiM асветным актывам надаць канферэнцьп беларусй
патрыятычны дух. Старауся у c e a ix прамовах усклнуць icKpy любов!
да свайго народу i да яго культуры у кожную душу удзельн!кау
канферэнцьп. Клданыя iM зярняты знаходзш! добрую глебу т о ль й
у прадстаун!коу б. Заходняй Беларусь Усходшкг мала рэагавал1.
Яны захоувалкя, як на паншчыне. Падчас перапынкау яны гуртавал к я «свае са сва!мЬ> i вял1 гутарку м1ж сабой на «общепонятном
языке». Гэта з’ява рабша дрэннае уражанне на тых заходншау, я и я
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данш было немагчыма тольй таму, што не хапала 36poi (123).
MiHCKi гарадсй кам!сар Бэкер са здзгуленнем сцвярджау, што
8000 жыхароу горада добраахвотна, без прынуй выйшла на пабудову умацаванняу вакол горада перад наступам Чьфвонай ApMii. Бэкер
адзначау, што 80 % ме'нчукоу «не встала» набл1жэння савецйх
войскау (124). Пэуная частка мясцовых жыхароу лепш згаджалася
жыць у акупацыйных умовах i мець перад сабой iMtviicxyro нацыянальную перспектыву, чым апынуцца зноу у савецкай рэчаюнасць
Тайя ж H acTpoi Hecni з сабой i уцекачы з усходу.
У гэтых адносшах щкава разгледзець справу БКА, acaблiвa —
у перспектыве далейшых падзей. МабШзацыя, бясспрэчна, была
актам прымусовым, i, напэуна, болыпасць прызыушкоу не адчувала
маральнай адказнасщ за сваю службу. Тым не менш нельга абмь
нуць мазанием i той факт, што 40 тыс., а паводле звестак Кушаля
нават i 50 тыс.,чалавек (125) прышшп усё ж тай на ирызыуныя
KaMicii БКА. Гэтыя людзi ведал^ што ix будуць выкарыстоуваць для
барацьбы з савецйм1 партызанам1, i не ix вша або заслуга, што не
хапша часу, каб даць iM зброю, i большай частцы давялося вярнуцца
дадому, а ваяваць пашшн тольй нямнопя батальёны. У тагачасных
умовах яны магл! пазбегнуць мабийзацьп i сысщ у партызаны.
Гэтага, аднак, яны не зрабЫ . У лады, безумоуна, пагражал1 за тайя
учынй рэпрэаямй, але у адваротным выпадку тыя самыя p3np3cii
учынял1 i партызаны. Цяжка пагэтаму спрачацца з тым, што мабипзацыя у БКА стала сур’ёзным пал^тычным поспехам Готбэрга
i Астроускага*.
Варта таму прыгледзецца больш уважна да таго, як паводзин
сябе гэтыя людзi у дш наступления Чырвонай ApMii, якое пачалося
23 чэрвеня i разв1валася вельм1 шпарка. 3 лiпeня савецйя войсй
увайшл1 у MiHCK, 5-га — у Маладзечна, 8-га — у Баранав^чы, 9-га —
у Лщу, а 16-га — у Гродна. TaKiM чынам, часу для эвакуацьп большасщ батальёнау БКА было дастаткова. Але гэтая эвакуацыя не
тольй не праводзшася — яна нават не планавалася; батальёны не
атрымал! загадзя адпаведных загадау (126). Перад тым як пайнуць
M ihck, Готбэрг Hi6 biTa зб1рауся загадаць акруговым камендантам
палщьп адвесщ частй БКА на Захад, аднак, на думку Кушаля,
*Мабипзацыю у БКА трэба разглядаць з паз1цьп таго часу.
1. Готбэрг, Астроусю добра разумел яе далёка вдучыя вышй. ЗмабЫзаваныя
у БКА i ix семЧ адразу станавийся ахв5фам1 лёсу. Больш паспяхова прымусовая (за
невыкананне — расстрэл) мабипзацыя праходзша у тых раёнах, яюя кантралявалгся
немцами (нямецюя гаршзоны i г. д.). Не кожны мог адразу пайсщ да партызан. З а
ложникам! заставалюя семЧ, гаспадарш.
2. Адпаведная частка 1шла у БКА дабравольна — гэта тыя, яи я разумел!, што
чакаць iM ад савецкай улады шчога добрага не прыходзщца (палщыя, нямецкая
агентура i г. д.).
3. Частка верыла нямецкай прапагандзе i спадзявалася, што усё скончыцца
добра.— А. Л.

Нимснданты больш сцерагл1 уласную шкуру i шмат дзе аб’явЬп
д 1м.1б1л1зацыю батальёнау БКА (127). Але ж гэта не 3yciM дакладмн: пра тайя рашэнш павшны бьип ведаць акруговыя KaMicapbi,
и у справаздачах, яйя складал)ся пасля эвакуацьп, на гэты конт
шчога не значыцца. Пасля таго як 27 чэрвеня з Мшска зшк т. зв. няMcii,Ki штаб сувяз! БКА, Астроуск1 i Кушаль не змагл1 выдаць атрадам БКА ашяйх распараджэнняу (128).
Беларусйя батальёны застал1ся к!нутыя на уласны лёс i у пошу1ч1\выйсця кipaвaлicя пераважна загадам! ceaix камандз1рау. A. Biшцк1 выпадкова аказауся непасрэдным сведкам гэтых падзей у Барипавщкай акрузе, i вось што ён nicay: «Пад вечар 30-га чэрвеня
м прыйшоу на пляц каля казармау... i выпадкам быу сведкам дэма(шпзацьп батальёну, яй нал1чвау каля 700 жаунерау. Перад фронтам
шпстраеных ваякау стау камандз1р батальёну. Пасля кароткай iH (|>армацьп аб за1снаваушай сггуацьп на фронце ён скончыу гутарку
так: «Хто паедзе з HaMi, дык астацца на месцы у шэра1у, а рэшта
можа йсщ дамоу».
Раптам жаунерская маса узварухнулася i рынула у казармы, каб
чабраць там свае рэчы i бегчы дамоу. На месцы у шэрагу засталося
18 ваякау, пераважна — падафщэрау, а назаутра на выезд з’явшася
ужо меншая ix колькасць» (129).
TaKiM чынам, тыя самыя людз^ што у сакавжу паслухмяна 1шл1
на прызыуныя пункты, цяпер, кал! улада пачала крушыцца, хутка
иайнул1 войска, у якое яна ix прызвала. За самы KapoTKi час, без
бою, БКА перастала 1снаваць; тольк1 невял1чкая частка салдат
цдышла на Захад (130). I гэтае адступленне, як i добраахвотны
:ianic моладз! у Люфтвафэ, на думку некаторых нямецйх даследчыкау, «амаль немагчыма было зразумець». Акруговы баранавщй
KaMicap Вэрнер адзначау: «Палова сялян з абаронных вёсак эваку1равалася, а батальёны БКА уцяклЬ (131).
Прыклад з БКА асабл1ва важны i характэрны: ён вельм! выяуна
адлюстроувау свядомасць i паводз^ны «цвярозых рэал!стау» — перанажнай большасц1 грамадства, што пад славутай рахманасцю i пас1унасцю прыкрывала сваё поунае бясалле перад дзвюма вял1йм1
армадам1, яйя у страшным двухборЧ вырашал! яе лёс. Насельнщтва,
што апынулася пам1ж молатам i кавалдам, проста не магло увесь час
адстойваць неййя сапраудныя пал^тычныя погляды, уся яго так
званая пазщыя змяшчалася у адным слове — «выжыць!». Таму
нярэдка здаралася, што вонкавыя праявы ймпатый, i нават колер
i фасон мундз1ра, уводзш1 у зман. Салдацкая прысяга на вернасць
Беларуа у тагачаснай с1туацьн мела для гэтых людзей не болынае
значэнне, чым колйпняя ix прысяга Польшчы альбо Савецкаму
Саюзу. Зрэшты, ужо праз пару тыдняу, пасля пераходу частк! сал
дат БКА у шэрап Чырвонай ApMii, яны магш яшчэ раз выявщь
сваю вернасць. Такую «стойкасць поглядау» прадвызначала не само
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за сваю культуру, за сваю мову цярпел1 праслед з боку польсы х
акупацыйных уладау. I мы — заходш ы — на свае вочы убачьип
«перадавую беларускую iнтэлiгeнцыю» i горка расчаравалкя» (52 ).
У лш еш 1941 г. ва Усходняй Беларуа быу створаны шэраг
/ каштэтау з TbiMi самыли функцыям], што i у заходняй частцы краю.
/ Цяжка даць пэуную ацэнку ix дзейнасщ, бо i тут у першай палове
/
жшуня яны был! распушчаны. А л е цжава адзначыць, што, паводле
данясенняу айнзацгрупы В, у адрозненне ад Заходняй Беларуа,
I
роспуск камиэтау не выклшау сярод усходнебеларускага насель^
нщтва асабл!вай рэакцьп (5 3 ). На гэта уплывала адсутнасць на\
цыянальных супярэчнасцей у рэпёне.
4—
Не зауважалася тут i сур’ёзных сацыяльных канфлштау, бо
гэтаму у вялжай ступеш спрыяла захаванне папярэдняга зямельнага ладу. «К у л а ы », яы х выcялялi з вёсы у 30-ых гг., цяпер вярталкя
з высылы i атрымл1вал! свае старыя хаты або дапамогу для будоул!
новых. Ж онак i дзяцей эваку1раваных функцыянерау калгасшы
прымал1 у свае суполы. Там, дзе не было прычын для асабктай
пометы, захоувалася прыязнае стауленне да мясцовых партыйцау,
камсамольцау i мипцыянерау. Л ю дз1 л!чыл{, што звычайны чалавек
не павшен адказваць за рашэнш улад. Грунтуючыся на сведчаннях
усходнебеларуах эмйгрантау, амерыкансю псторык Нжалас Вакар
сцвярджае, што на пачатку акупацьп ш яыя щэалапчныя матывы не
аказвал! уплыву на грамадсыя адносшы (5 4 ). Т о е самае датычыла
ся i акупантау. «1х успрынял1, як i MHorix шшых у м1нулым, не як
немцау, але як людзей, яы я несл! надзею на перамены» (5 5 ).
Гэтая ацэнка, вядома, не была справядопвая для усяго грамадства, бо уж о з першых дзён акупацьп пачалося стварэнне савецкага
падполля i партызансых атрадау. У недалёкай будучыш гэты рух
зробщца адным з найважнейшых вызначальных фактарау акупацыйнай ricTopbii Беларуа, пакуль што ён быу яшчэ у зародку, хоць
летам 1941 г. было занатавана шмат дыверешных акцый. Калыскаю
i базай руху супращулення стала Усходняя Беларусь, дзе у час
эвакуацьп заложены быу яго аргашзацыйны падмурак.
Г"
Характар мясцовай адмшктрацьп i палщьп ва Усходняй Белару| ci i сам працэс ix стварэння аказалкя пад уплывам тутэйшай граI мадскай сиуацъй. У адрозненне ад csaix заходш х суродзгчау, жыха| ры гэтай паловы краю не выяулял1 асабл1вай шщыятывы у такой
Ч. сферы.] На думку Вакара, беларускае насельшцтва, на працягу
дваццащ гадоу пазбауленае правоу самастойнасщ, i цяпер не было
падрыхтавана да нейых уласных пачынанняу. 1нщыятыва належала
вайсковым камендатурам: яны пад прымусам наб1рал5 людзей для
мясцовай адмшктрацьп або iuMi насустрач кандыдатурам, яы х
падтрымлшала насельшцтва. Ты м не менш працэс гэты inioy з в я ль
KiMi перашкодам^ асабл1ва на вёсцы, i куды больш марудна, чым
у Заходняй Беларусь Уж о на пачатку жшуня айнзацгрупа В паве56

дамляла, што на усход ад Мшска народ не хоча займаць ашяых
пасад, баючыся вяртання савецых улад або начной пометы парты
зан (56 ).
(< Г . На гэтай зямл1, як i на астатшх тэрыторыях, Вермахт паыдау
j збоку нацыянальныя меркаванш пры падборы кадрау. У адмшктра1 цьп i палщьп служьип беларусы, русыя, з а с ^ й в а й ахвотай сюды
j 6pani савецых немцау, яы х у адным тольы Мшску нал!чвалася
! 150. У некаторых мясцовасцях ваенныя улады вяртал! на пасады
1 былых савецых службоуцау, пры тым нават i камушетау, яы я з тых
щ iHmbix прычын засталкя на Б еларуа (5 7 ). Быу абвешчаны прызыу у дапаможную палщыю. У яе шэрагах апынулася, Mi ж шшым,
нямала ваеннапалонных i савецых мЪпцыянерау. Новыя улады
/ высока ацэньвал! ix прафесшнасць i вопыт (5 8 ). Частка гэтых
^ л ю д з е й пайшла у палщыю па заданию савецкага падполля.
Н а фоне гэтага кангламерату вылучалася група эмкрантау на
чале са Шчорсам. Яны разл1чвал1 на стварэнне у Мшску часовага
беларускага урада. А л е тут ix спаткала расчараванне. Зараз жа па
прыездзе айнзацгрупа паспяшалася «пераканаць» ix у тым, што яны
у зя лк я за марную справу, бо пазщыя Германй адноена беларускага
пытання яшчэ не вызначана — П тлер не дау ceaix дырэктывау, i
распачынаць палиычную дзейнасць зарана (5 9 ). Апрача выканання
шетрукцый, агульных для усёй дапаможнай адмшктрацьп, гэтым
дзеячам дазволш тольы весщ прапаганду дзеля узмацнення нацыянальнай свядомасщ беларусау, каб адасобщь ix ад расшскага уп
лыву.
Таы м чынам, надзе1 Ш чорса i яго групы на хуткае здзяйсненне
ix naniTbi4Hbix планау развеялкя пасля прыбыцця на Беларусь.
3 распараджэння айнзацгрупы, вайсковыя улады выкарыстал1 ix для
стварэння адмшктрацьп у MiHCKy i нaвaкoллi. Бургамктрам горада
Мшска быу прызначаны малады лекар В1таут Тумаш, яго намесшкам — Адам Дэмщэцы-Дэмщов1ч, а камендантам гарадской дапа
можнай пaлiцыi — Змщер Касмов1ч. Аргашзацыяй адмшктрацьп у
MiHCKiM раёне заняуся Мечыслау Контаут, у Вщебску — Усевалад
Родзька. Затое Ш чорс застауся без шякае пасады, хоць у якасщ ыpayHiKa «Ц энтра» i групы прыбылых эм1грантау ён, напэуна, разл!чвау адыграць больш важную пал!тычную ролю (60 ).
Тым часам на галоуным месцы у беларускай адм1н1страцьп
нечакана апынууся Астроусы, пак^нуушы ззаду не тольк1 Шчорса,
але i галоунага свайго сапершка — ксяндза Гадлеускага, яы 22 чэрвеня быу прызваны на працу на берл1нскую радыёстанцыю i улетку
1941 г. не мог прыехаць на Беларусь. Астроусы таксама разшчвау на
магчымае .стварэнне беларускага урада"! спадзявауся, што зможа яго
узначалщь. Няудача Шчорса яго не напалохала — Астроусы быу
занадта вопытны irp34. Прыбыушы у Мшск, ён неузабаве, прыкладна 10 лшеня, атрымау пасаду шэфа адмшктрацьп М1нскай
57

Ч. 2.pdf

насельнщтва, а пануючая улада — за апошшя некальй год яна
змянялася занадта часта.
Пераважная частка беларускага грамадства прадчувала бл!зкую
змену гэтай улады i таму не велыуц цягнулася да БЦР. Нягледзячы
на гэта, моцны парыу нацыянал^зму не мог не пакшуць следу у люд
ской свядомасщ. М1ф пра будаунщтва беларускай дзяржавы i вой
ска, аргашзацыю нацыянальных устаноу i склпсанне кангрэса так
удала быу пушчаны Готбэргам i Астроусйм, што жыве i да сённяшняга дня.
ДЗЕЙНАСЦЬ БЦР У НЯМЕЧЧЫНЕ

Летам 1944 г. Чырвоная Арлйя дасягнула лшц Вклы, а войск!
заходшх саюзшкау здабыл1 Парыж i набл!зшкя да нямецкай мяжы.
Разгром Трэцяга Рэйха стау справаю найбл1жэйшай будучыш.
Тольй у гэтай итуацьи у штабе Пмлера выспела канцэпцыя стварзння супольнага антыбалыыавщкага фронту народау Pacii пад
камандаваннем генерала Уласава. Туды павшны был! увайсщ не
тольй расшцы, але i украшцы, беларусы i г. д. Гермагая ужо стращла амаль усю тэрыторыю СССР, пагэтаму для барацьбы з Чыр
вонай Арм!яй немцы меркавал1 выкарыстаць усходшх рабочых,
ваеннапалонных альбо бежанцау, што апынулкя на тэрыторьп Рэй
ха. Ставгуся разлш i на прапагандысцй эфект, нават на антысталшскую рэвалюцыю у СССР. Першае спатканне Пмлера з Уласавым
было прызначана на канец лшеня, але у гэтыя планы уварвалася
пакушэнне на Ггглера, таму сустрэчу давялося адкласщ.
Тым часам Розэнберг па-ранейшаму быу тае думй, што галоу
ным матывам супрацоунщтва нерасшсйх народау СССР з немцам1
была надзея на стварэнне уласных нацыянальных дзяржау, неза
лежных ад раслйскага уплыву. Пагэтаму ён прадбачыу, што прадстаушй гэтых народау будуць супраць пмлераускага праекта, як1
прадугледжвау падпарадкаванне ix нацыянальных органау i вайсковых часцей Уласаву. I хаця канчатковая мэта абедзвюх канцэпцый
была тая самая — г. зн. абарона Германп ад чырвоных войскау,—
але сродй яе дас.ягнення прынцыпова адрозшвалкя. Гил ер цяпер
не займау цвёрдай пазщьп у гэтай справе: ён не падтрьшипвау i не
перашкаджау Пмлеру i Розэнбергу ажыццяуляць ix праекты, яйя
ужо не магл! перамянщь йтуацыю (132).
Падобна на тое, што меркаванш Розэнберга падзяляла Галоунае
ведамства СС. Пра гэта сведчыць адзш цжавы факт: у лшен!, кал1
Пмлер планавау правесщ першае спатканне з Уласавым, у рамках
яго ведамства узшк спецыяльны аддзел, т. зв. Freiwilligen-Leitstelle
Ost (аддзел добраахвотных cui з Усходу), пад йраунщтвам штурмбанфюрэра СС доктара Фрыца Арльта. Задачаю новага органа стала
аргашзацыя усходшх вайсковых фармацый. Арльт падзялцг свой
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пддзел на шэраг нацыянальных сектарау, сярод яйх быу i беларуск!.
Mil yciM было вщаць, што для кожнай нацыянальнасщ мяркуецца
i гпарыць асобныя часщ Waffen-SS. У OMi таксама 6bmi створаны
т’обныя нацсекцьи (Leitstellen), яйя павшны был! сачыць за
шщыянальньшй аргашзацыям1, pa3Mem4aHbiMi у Нямеччыне. KipiiyiiiKOM беларускай секцьи (Weissruthenische Leitstelle) стау доктр Любэ.
Усе гэтыя аргашзацыйныя змены распачалшя у момант адступлспня нямецк1х войскау з Беларуи, пагэтаму Астроусй падчас
нд’езду з Мшска яшчэ Hi4ora пра ix не ведау. Ён, безумоуна, прадба'ii.iy, што немцау пагоняць з Беларуа, аднак не думау, што гэта
1нганецца так хутка i ператворыцца у сапраудны разгром. Яго план
лргатзаванай эвакуацьп войска быу перакрэслены, а разам з iM
ппганул! i усе далейшыя палиычныя камб!нацы1. Ён стау палкаподцам без войска — не было чаго i разл1чваць на кантакт з польпим падполлем, якое пасля сутыкнення з Чырвонай Арм1яй само
ипынулася у крыз!се. Мяркуючы па yciM, у гэты час ён л1чыу, што
роля БЦР скончылася, ц1, у самым лепшым выпадку, зaвicлa пад
пытальшкам.
Паасобныя дэтaлi эвакуацьп пацвярджаюць, што БЦР у гэты час
ипынулася у няпэуным становшчы. 30 чэрвеня Рада БЦР пакшула
М1нск. Большасць яе членау ск1равалася у Кёшгсберг. Тым часам
Астроусй адкалоуся ад CBaix сяброу i вярнууся у Лодзь, куды перасхау i Кушаль. БЦР рассыпалася на частй (133). Аднак гэтае
пяпэунае станов!шча працягвалася нядоуга. Ужо прыкладна 10 лi~
пеня Кох даручыу Бэкеру, яй акурат тады прыбыу у Кёшгсберг,
перавезц1 сяброу Рады у Берл1н i перадаць ix у распараджэнне OMi.
Астроускага адшукал1 у Лодз!, i 12 лшеня ён апынууся у Берл)не
(134). Усе гэтыя абставшы указваюць на тое, што дзейнасць БЦР
у Германп была узноулена па загаду OMi.
Тольй пасля таго як Рада пераехала у Берлш, Розэнберг пры■шау яе за «выключнае i адз!нае прадстаунщтва беларускага народа»
(135). У новых умовах Розэнберг вызначыу для БЦР новую паль
тычную ролю, таму прызнанне, на якое OMi не магло рашыцца са
снежня 1943 г., наступша толькл цяпер. У адрозненне ад прадстаушчых органау шшых усходшх народау, Рада была створана у Kpai,
а не у эмгграцьп i магла спаслацца на мандат другога усебеларускага кангрэса. Адсутнасць адпаведнага дэкрэта OMi, якая ва умовах
акупацьп па сутнасщ утрьпшпвала Раду у бяспрау!, цяпер станавшася козырам, мауляу, законнасць БЦР грунтуецца на вол! народа,
а не на распараджэнш акупацыйнай улады. Больш за гэта, зараз
можна было прадставщь дзейнасць Рады у эмпрацьп як працэс
будаунщтва беларускай дзяржавы пад нямецкай акупацыяй, перарваны прыходам Чырвонай ApMii.
20 лшеня, неузабаве пасля таго як Розэнберг прызнау БЦР,
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акруп (6 1 ). Дагэтуль прадстаушкам мясцовага насельнщтва даручaлi юраунщтва т о л ь й павятовьиш або гарадсим1 управам!. Яму,
та и м чынам, было даручана ыраунщтва значна вышэйшага узроуню — Мшская акруга л1чылася стал!чнай. У iepapxii мясцовых дзея
чау гэта была пасада нумар адзш. Заняушы яе, А стр оусй разл1чвау
з цягам часу павял!чыць свой уплыу i на базе акруговай Мшскай
управы стварыць цэнтральны орган беларускай адмшктрацьп*.
А ле у той час на Бедаруй панавала йтуацыя, якая не спрыяла
здзяйсненню падобных планау. Па-першае, П тлер так i не вызначыу
сваю пазщыю адносна усталявання «новага парадку» на Усходзе.
Па-другое, А стр оусй не меу бы падтрымы сярод правшцыяльнай
адмшктрацьп, якая стваралася пад ираунщтвам "Вермахта,— у пераважнай сту'п^щ .тут дзейшчау небеларусн элемент. Там у першнаперш ён пача$ зб1раць вакол сябе беларускую штэлгтнщыю.
Д зеля гэтага трэба было аднавщь старыя кантакты на Беларус!.
А стр оусй з’ездз1у у В1льню, даб1уся згоды некалыах асоб на супрацоунщтва, дамогся у немцау дазволу на пераезд у Мшск або у наваколле (6 2 ). Гэтыя захады Астроускага знаходзий падтрымку у СД.
Т у т з трывогаю Haeipani за ростам палйычнага уплыву палякау
у Заходняй Беларус! i inyKani выйсця у пашырэнш беларускай
адмшктрацьп.
V Т а и м чынам, адмшктрацыйны апарат, створаны на Беларус!
у перпхыя тыдш акупацьп, быу з’ ятш чам вельм! неаднародным.
Побач з выпадковьш! людзьм!, я й я проста шукал1 заробку, у iM
распачал1 сваю дзейнасць мясцовыя палйычныя дзеячы. Д ля ix гэта
была адзшая магчымасць легальнай барацьбы за свае 1нтарэсы,
пагэтаму йрауш чыя пасады у дапаможнай адмшктрацьп яны расцэньвал1 як плацдармы у змаганш за палйычны уплыу.
/ У д з е л ь н т гэтай барацьбы групавалкя галоуным чынам вакол
\/наступных щэалайчных напрамкау:
а) беларусыя дзеячы, я и я 1м кнулкя да стварэння незалежнай
беларускай дзяржавы;
б ) польсшя дзеячы, я и я 1мкнушся аднавщь становшча, якое
1снавала да верасня 1939 г.;
в) савецйя дзеячы розных нацыянальнасцей, я и я выконвал!
дыверсп i разведзаданш дзеля вяртання становшча, што панавала
да чэрвеня 1941 г.
Сутыкненне гэтых пал!тычных сш непазбежна naBiHHa было
прывесщ ва умовах акупацьп да польска-савецкага канфдпсту у барацьбе за Заходнюю Беларусь, Ш к о л ь и беларусы нацыянал1зм
станав!уся перашкодай як для польскага, так i для савецкага пад*
Аутар тут не зусш дакладны. Р. Астроуси заняу пасаду намесшка шэфа М щ скай акруп. У жшуш ён узначал1у аддзел народнай асветы Мшскай aKpyri. П асля
перадачы акруп Генеральнаму камкарыяту Беларуси Р. Астроуси едзе далей на
Усход, дзе аргашзуе i Kipye акругаш у Бранску, Смаленску, Маплёве.— А . Л .

полля, таму абодва б а и ставился да яго аднолькава варожа. Прэлюдыяй у гэтай барацьбе « y c ix з y ciM i» на першым этапе акупацьи стау
польска-беларуси канфлисг.
( П ершыя старанш былых землеуладальшкау вярнуць сабе страчаныя маёнты i 1нвента]э падтрымал! нямеция вайсковыя улады
i мясцовая адм1н к тр а ц ы £ ^ 1нопя распарцэляваныя зем л1 або маёнты, нeкaлi пераробленыя на саугасы, улетку 1941 г. зноу апынул!ся
у руках старых уладароу/Адпаведных юрыдычных распараджэнняу
наконт рэгуляцьп правоу на зямлю яшчэ не было, пагэтаму колш гая
гаспадары л 1ч ы лкя цяпер фармальна адм1нктратарам1 ceaix маёнткау, та и м чынам, ix сацыяльны статус ад гэтага мала змяняуся ( 6 3 ) 0
Засталося нямала дакументальных шюстрацый таго, як праход3iy гэты працэс, мы, аднак, абмяжуемся толы а трыма, узятым1
з тагачасных п о льси х крынщ,— яны досыць поуна характарызуюць
яго праявы i вышй.
У лш ен! 1941 г. вш енси «G oniec Codzenny» («Г о н е ц цодзенны»)
апублжавау уражанш аднаго уладальшка маёнтка у Аш мянсим
павеце. Ён перад прыходам Саветау схавауся у Вшьш, а з пачаткам
нямецкай акупацьп вярнууся на сваю зямлю. П а дарозе ён запытауся у сустрэчных сялян, куды падзел^ся яго каровы, кош i мэбля.
Прыбыушы на месца, ён склжау мужыкоу i сказау iM:
« — У цябе, Валодзя,— мая ciyKa, у цябе, Пецька,— мая гнедая
кабыла, а у цябе, солтыс,— мая жняярка. Каб мне гэта усё за гадзь
ну было на ceaiM месцы, бо гэта вам не калгасная i не ваша уласнасць, яна заусёды была мая.
—
Мы i так ведаем, паночак: што наша, то наша, а што пана, тое
вернем. Мы не хочам шкому крыуды. Як некал1 было, так i цяпер
будзе. Будзем разам працаваць.
I пачал1 памалу, без спеху, як гэта у нас звычайна робщца на
Бeлapyci, звозщь жывёлу i швентар, дзякуючы Богу, што яшчэ
змогуць з палеткау, засеяных увосень щ увесну, сабраць жшво —
ураджай абяцау быць багаты».
У дадатак да гэтага паведамлення «Гон ец цодзенны» nicay, што
«т а й я адносшы цяпер пануюць усюды на Беларусь Нщ зе няма
ш я и х сутычак. За гэтым сочаць мясцовыя улады, прызначаныя
ваенным! камендатурам!» (6 4 ).
Не падзяляу гэтай думкл орган падпольнай Дэмакратычнай
партьп — «Н овэ дроп», шшучы наступнае:
«...улетку 1941 г. на апусцелыя сядз1бы пачал1 вяртацца «П а н о 
ве». Адны вярталлся з цяжкага бяздомнагл блукання з в я л ю м
запасам вопыту i разваг. Яны старалкя наладзщь аднос1ны з вёскай
тактоуна i спакойна, кампрамкна. А л е шшыя прыязджал! раз’юшаныя, поуныя помсл1вага запалу, яны прагнул1 адплаты за тое, што
было. Пaчaлicя скандальныя сцэны гвалту пры адб1ранн1 жывога
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Астроусй аб’явгу пратэст, адрасаваны «yciM урадам i народам свету»
у сувяз1 з тым, што Беларусь занял1 савецйя войсй. «Гэтыя акты
балыпавщкай Масквы БЦР разглядае як новае гвалтоунае пару
шэнне м1жнароднага права. Сучаснае заняцце бальшавпсам! тэрыт
рьЦ Беларуй БЦР разглядае як часовую ваенную акупацыю i мабЫ
зуе увесь беларусй народ як у Kpai, так i за ягоным! межам1
хутчэйшага вызвалення свае Бацькаушчыны» (136).
Тайм чынам, БЦР i пасля эвакуацьп не перастала быць шструментам прапаганды, тольй не Готбэрга, а Розэнберга. Гэты пратэст
хаця i адлюстроувау сапраудную пазщыю БЦР, несумненна, на
радз1уся з ведама i адабрэння Розэнберга, шакш ён папросту не быу
бы апублжаваны.
i
Рэальныя задачы i паунамоцтвы Рады на тэрыторьп Германн'
был1 вызначаны у шетрукцьй OMi. Яны зводзинся. да гэтайх указанняу:
1. Барацьба з бальшавгзмам шляхам:
а) удзелу у падрыхтоуцы да стварэння беларуейх вайсковых
фарм1раванняу;
>
б) удзелу у стварэнш партызанейх груп за линяй фронту;
в) актЫунай прапагандыецкай дзейнасщ еярод беларуейх
рабочых.
2. Аб’яднанне ycix беларусау у Саюзе вызвалення Беларуй
(гэты Саюз павшна была стварыць БЦР.— Ю . Т.).
3. Культурная, сацыяльная i прававая апека над yciMi беларусам! у Нямеччыне.
4. Маладзёжная праца (СБМ, вайсковая дапаможная служба).
5. Жаночая праца (137).
Грамадскай базай для дзейнасщ БЦР павшна было стаць бела
рускае насельнщтва, якое апынулася у Германц альбо на тэрыторьп
Польшчы i ЧэхаславакН, што заставал!ея яшчэ пад нямецкай акупацыяй. Пераважную частку гэтых людзей немцы найльна вывезл!
з Беларуй на прымусовую пра.цу, ix агульная колькасць дасягала
378 тыс. чалавек. Апрача таго, у Германп знаходзшаея некальй
тысяч маладых людзей, яйя паступЪп у дапаможную службу Люфтвафэ, а такеама нешматлпсая даваенная эмпрацыя. Тайм чынам,
у суме атрышталася нешта каля 400 тыс. чалавек, прычым еярод
выхадцау з Беларуй пэуную частку складал1 польейя i расшсйя
рабочыя. У лшеш у гэтую масу улшося некальй дзесяткау тысяч
бежанцау (138), так што агульная колькасць беларусау. у Германп
i на акушраваных абшарах дасягала 500 тысяч.
Культурнай i сацыяльнай апекай ад iMH БЦР павшны был! займацца берл!нскае Беларускае прадстаунщтва (Vertrauenstelle) i Кам1тэт Самапомачы. Абедзве аргашзацьп мел1 свае аддзелы у найбуйнейшых беларуейх асяродках. Цяпер i адна i другая был! падпарадкаваны БЦР. Тольй зараз, у Германц, пад йраунщтва Рады быу

т'раведзены СБМ. Яго штаб з Мшска пераехау у Тропау у Судэтмх. Дзейнасць Рады у гэтых гал1нах зводзшася тольй да перака чвання нямецйм уладам CBaix пажаданняу. Старанням1 БЦР быу
мтрыманы дазвол на адкрыццё беларуейх школ пры зшове, што
такое жаданне выкажуць бацьй не менш як 20 дзяцей школьнага
Уиросту. Некальй тайх школ i сапрауды было адчынена (139).
У верасш 1944 г. пры берлшекай аргашзацьп «Вшэта» бьша створана гастрольная тэатральная трупа пад назвай «Жыве Беларусь»,
икая у л1стападзе — снежш дала 46 прадстауленняу у розных эмь
|рацыйных беларуейх асяродках (140). Аргашзавана такеама i рэjiiriftHae жыццё. Увосень 1944 г. у Германп выходзЫ тры беларуск!я
чаеошсы — «Ранща» (яе апошш нумар выйшау 21.3.1945 г.), «Малады змагар» (для моладз!) i «Беларусй работшк», а радыёстанцыя
^ Гамбургу да сакавша 1945 г. вяла пггодзённыя 15-хвшшныя перадачы на беларускай мове (141).
Аднак самай галоунай задачай Рады быу удзел у нямецкай
ибарончай KaMnaHii. Па сутнасщ, тольй гэтая мэта ехшяла немцау
да падтрымй icHaeaHHH БЦР, яе сяброу i супрацоуншау. Астроусй
амынууся у цяжкай С1туацьй: з аднаго боку, ён разумеу непазбежнасць разгрому Гермаш1, а з другога — адступаць ад супрацоунщтва
и немцам! яму не было куды. Апаненты Астроускага на Беларуе1
i у эмцрацьп папракал1 яго у тым, што у гэты безнадзейны для
Трэцяга Рэйха перыяд ён верна служыу яго штарэсам, samiiKay
беларусау да канца змагацца з Чырвонай Арм1яй i тайм чынам
падштурхоувау людзей да дарэмнага кровапралщця. У сувяз1 з гэтыMi зайдам! варта бл!жэй разгледзець вайсковую дзейнасць БЦР.
У лшеш 1944 г. з Беларуй бьип эваку!раваны шматлная на
цыянальныя палщэйска-вайсковыя фарм1раванш. Яны сканцэнтраиал1ся на тэрыторьп Усходняй n py cii i Пауночнай Мазовп (142).
Сярод ix было шмат беларуейх часцей: рэштй БКА i яе афщэрская
школа, 13-ы батальён СД, атрады дапаможнай пал!цьп i шш. На
думку Кушаля, можна было набраць каля 10 тыс. салдат i афщэ
рау — гэтага хапша б на фарм1раванне адной беларускай дыв1зН
(143). Можна бьшо спадзявацца i на згоду Арльта з Галоунага
ведамства СС. Пра гэта сведчыць стварэнне шшых разнастайных
усходшх часцей СС, тым больш што у кастрычшку Арльт гаварыу,
што намераны аргашзаваць беларускую брыгаду СС (144).
Выкарыстанне гэтых магчымаецей залежала у вялисай ступеш ад
Астроускага, пакольй ужо у л!пен1 ён гаварыу пра гэта з Арльтам
(145). Аднак прапанову аб стварэнш беларускага лепёна Астроусй
найравау не у Галоунае ведамства СС, а у штаб генерала Кёстрынга, камандз!ра Вермахта па справах ненямецйх фарм1раванняу, дзе
HixTO не займауся гэтым пытаннем, i таму было мала шансау на яго
хуткае вырашэнне. Прапанова была зроблена у еярэдзше лшеня,
акурат тады, кал1 Галоунае ведамства СС вырашала лёс войскау,
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i мёртвага швентару. Н е раз — са зваротам да ням ецйх уладау па
дапамогу пры устанауленш права уладання. Немцы ахвотна мяш аль
ся у справу i «кавал1 морды» мужыкам, абараняючы «справядопвыя
прэтэнзЦ польскага пана». Мы ведаем прозвнпчы тых людзей, што
бачыда у нямецйм акупанце дабрадзея i абаронцу. У будучыш ix
спасщгце сцравядлгвае i суровае пакаранне. А л е факт застаецца
фактам: сёння мы бачым, як вшенская вёска, якая за два гады
балыыавщкай улады страцша ампатьй да камушзму, цяпер нанова
пачынае ix набьшаць. Спрытны аптатар ужо шэпча мужыку: «хацел1 — дык во, смакуйце цяпер наперад сваю «панску П ольску» (65 ).
«Скандальныя сцэны гвалту», пра я й я шсал1 «Н овэ дрои», не
спынялкя, аднак, то л ьй на «каванш морды» мужыкам, у некаторых
мясщнах здаралкя людское супращуленне i ахвяры, пра што восенню 1941 г. даносша разведка ZW Z:
« У беларусйя раёны часта вяртаюцца землеуладальнна пад
аховай нямецкай жандармерьй. Гэта выюпкае канфлнсты з мужыкаMi, у я й х заб!раюць калектьпмзаваную фальваркавую зямлю i роз
ную надворную рухомую маёмасць. У ваколщах Лады дайшло да
беспарадкау, жандары застрэлии некальйх сялян. Немцы робяць
выгляд, быццам бы «вяртаюць Польш чу», i тай м чынам ствараюць
варожасць пaмiж палякам! i беларусам!» ( 66).
Заваяванне пасад у мясцовай адмшктрацьп i вяртанне былых
паноу у свае фальварй нямецкая служба бясп ей расцэньвала як
этапы ажыццяулення адзшага польскага плана — зварот Заходняй
Беларуа пад сваё панаванне i узнауленне давераснёускага status quo.
Нейтрал1зацыя i вывад з гульш самых актыуных беларусау была
трэщм метадам ажыццяулення гэтага плана: ix л 1чыл! за паттычных
пращушкау. Т а й я H acTpoi падагравалкя прагай пометы за naflsei
1939— 1941гг., тут перапляталкя грамадейя iHTap3Cbi i асабктыя
рахунй. Н е дз!ва, што ужо у першыя дш акупацьп п а ля й пачалл
даноещь на беларусау, выкрываючы ix сапраудны або уяуны бальшав1зм (6 7 ).
Паводле беларусйх крынщ, та й я здарэнш адбывалюя на шырой м абшары i был1 прычынаю вял1йх ахвяр летам 1941 г., асабл!ва
сярод iнтэлiгeнцыi ( 68) . Стварылася атмасфера польскага вяршэнства i антыбеларускага тэрору. Характарызуючы тагачасную ciтуацыю у Вшейскай акрузе, Аляксандр Калодка niraa, што пры
гэтай атмасферы «шмат хто з штэлкенцьп пайнуу акругу, не бачачы
шякай магчымасщ грамадскай працы» (6 9 ).
У такой с1туацьп 1мкненне Астроускага беларус1заваць адм1шетрацыю сутыкалася з вялпам1 перашкодам!. У канцы лшеня пад
нащекам С Д ваенныя камендатуры паспрабавал1 звольнщь з й раушчых пасад палякау i замянщь ix беларусамь А л е гэтая акцыя
выюпкала незадавальненне сярод польскага насельшцтва i новыя
CKapri, пасля я й х частку нядауна нанятых беларусау пaзвaльнялi
60

(7 0 ). Падтрымл1вала гэтыя тэндэнцьп эндэкауская «В алька» (W alk a ), якая ycix спрэс беларусйх служачых абвшавачвала у камушзме (7 1 ).
Кампашя па барацьбе з беларуейм актывам pyKaMi нямецйх
акупантау узмацняла варожасць i стварала перашкоды для тых
нешматлпах беларусйх i п о ль ей х груп, я й я шукал1 паразумення.
Не забягаючы наперад у разглядзе падзей, вышкам я й х стал! перагаворы пам1Ж прадстаушкам! Галоунага камандавання Армц Краё
вай i Партыi беларусйх нацыяналютау (далей Г К А К i П Б Н .—^
Р э д .) у М1нску у лш еш 1942 г., варта закрануць пытанне адказнасщ
за гэтыя трапчныя падзеь Сярод дзеячау беларускага руху, прычым
не т о л ь й нацыянальнага, але i камушетычнага, ж ыло перакананне,
што гэту ацерацыю шсп!равал1 п ольей я улады у Лондане i ix цадпольныя мясцовьхя прадстаушй (7 2 ). Пазщыя ПБН, сфармуляваная яе йрауш ком Янкам Станкев1чам i прадстаушчкаю Г К А К
Зоф’яй Дабжыньскай («Е в а й »), гучала наступным чынам:
CTaHKeBi4 (П Б Н ): «...смутная вайна, у якой гестапа прал!вае
польска-беларускую кроу, у значцай cTyneHi 1дзе па вше мясцовых
палякау. Сярод беларусау распаусюдзшася думка, што «двудушнай
пал1тыкай тутэйшых палякау» й р у е польская цэнтральная улада, бо
у розных аддаленых ад сябе мясцовасцях п а ля й паводзип сябе
аднолькава пры уваходжанш немцау. Беларусы увогуле бaялicя
трашць немцам на вочы, затое п а ля й вггал1 ix з энтуз1язмам, дзякавал1 за вызваленне ад балыцавжоу i запэухавал1, што т о л ь й паляй — сапраудныя прыяцел1 заходняй культуры i Гермаш!, мауляу,
яна прынесла iM вызваленне ад прыроджанага ворага — Саветау,
у той час як беларусы — гэта натуральныя б а ль ш а в т, я й я арыентуюцца на Усход. Першая кроу, якая пралшася пры нямецкай
акупацьп, была беларуская» (7 3 ).
Дабжыньская ( Г К А К ) : « Я адказала на гэта: «Д аю слова гонару,
што такога распараджэння улад не т о л ь й не было, але, наадварот,
т а й я паводзшы — здрада Польшчы, i сапраудныя п ольей я улады
пакараюць гэтых людзей за здраду дзяржаве...».Я папрасша пераль
чыць мясцовасщ, дзе падобныя выпадк1 мел! месца, а таксама даць
пайменны cnic палякау, я й я працавал1 на немцау» (7 4 ). Т а й м
чынам, прадстауюк Галоунага камандавання А К адназначна выказауся супраць т а й х паводзш.
У " На першы погляд, польска-беларусйя сутыкненш узшкал! сты/хшна, без удзелу акупантау, аднак яны выкарыстоувал! ix ва улас/ ных штарэсах, дзеля рэалхзацьи вызначанай яшчэ да нападу на
/ С С С Р праграмы генацыду. Гайдрых, шэф палщьп бяспей i службы
/ бяспей Рэйха,
з першых дзён вайны ахвотна адобрыу даносы
ад розных нацыянальных груп, аднак распарадз!уся, каб зшшчальV ныя акцы1 у першую чаргу сйроувал!ся на бальшавшоу i яурэяу,
V a потым, з цягам часу, адпаведныя рашэнш будуць прымацца i су61
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што эваку}равалкя у Мазовш (146).
Астроусй зрабгу велыш важны крок. 3 аднаго боку, ён задавол1у
чыноушкау OMi, яйя пераканалкя, што беларусы стаяць на добрым
шляху да стварэння свайго лепёна, прапанову БЦР поунасцю падтрымали 3 другога боку, Галоунае ведамства СС прыняло рашэнне
уключыць усе беларусйя часщ або ix рэштй, што знаходзшкя
у Мазови, у новаствораную 30-ую пяхотную дыв1зио С С пад камандаваннем обер-штурмбанфюрэра Зiглiнгa. Гэтую дыв!зш назы
вал! яшчэ расшскай дыв!з!яй СС № 2 (147). Яе нацыянальны склад
быу вельм1 пярэсты. Найбольшую частку складал1 беларусы, шмат
было расшцау, палякау, укра!нцау i шшых. Пасля кароткай падрыхтоуй 23 жшуня 30-ую дыв!з1ю найравал1 на заходш фронт, дзе яна
пачала хутка раставаць у вышку дэзерщрства. Большая частка
уцекачоу з гэтай дыв!зп, пераважна палякау i беларусау, восенню
1944 г. устушла у войска генерала Андэрса (148).
Гэтай гульш Астроускага не мог зразумець Кушаль, яй сапрау
ды 1мкнууся да стварэння беларускай нацыянальнай вайсковай
часщ — пра гэта сведчаць ужо цытаваныя яго успамшы. Астроусй
тым часам працягвау сваю лшто i высылау Кушаля у штаб Кёстрынга, каб падштурхнуць немцау i хутчэй дабщца рашэння аб фарм!раванш беларускага лепёна. Гэтыя старанш не прыносш шякага
плёну. Астроусй pa6iy выгляд занепакоенага, звяртауся у беларускую секцыю OMi, але справа не зрушылася Hi на крок. Нарэшце
11 кастрычшка да Кёстрынга нашсау Браутыгам з OMi, але i гэта не
дапамагло (149). I тольй 6 лктапада на пасяджэню БЦР бьшо
сказана, што, «як высветлшася», справа аргашзацьп беларускага
войска належыць да кампетэнцьп СС, а не Вермахта (150). Тайм
чынам, каб разблытаць гэтую справу, спатрэбшася чатыры месяцы.
Аднак зацягваць чаканне далей было небяспечна, таму, каб
апраудацца перад уладам! i паказаць, што апрача лозунгау i заклжау
роб!цца нешта яшчэ для барацьбы з балыыав1змам, БЦР у сярэдзше
верасня аргашзавала пад сваёй ф1рмай т. зв. батальён БКА. Было
прынята рашэнне, што, пакольй афщыйна БКА не была распушчана, не трэба ствараць яе нанова. Прауда, не было атрымана Hi адной
вштоуй i Hi аднаго мундз1ра, аднак у берлшскай камендатуры уда
лося здабыць памяшканне шбыта для раненых салдат БКА, яйя
вярталюя са шшталяу. Пад гэты дах сабралася некальй сотняу
салдат i афщэрау, а таксама ix сямейшй i шшыя цывшьныя асобы,
яйя прабыл1 у гэтым «батальёне» пяць месяцау — да канца студзе
ня 1945 г. Для бяздомных бежанцау гэта быу не найгоршы прытулак. Усё гэта вонкава прадстаулялася як батальён БКА, афщэрская
школа i да т. п., рабшася многа шуму, OMi па-ранейшаму даб!валася
яго легал1зацьп, але вышкау гэта не прынесла шяйх. Тым не мент
удалося атрымаць ад мшктэрства пэуныя грашовыя датацы1 на усю
iMnp33y, так што старанш усё ж марна не прайиип (151).

I тольй у сярэдзше снежня 1944 г. справа беларусйх вайсковых
фарм1раванняу апынулася у Галоуным ведамстве СС, тут яе абяцал!
иелыкй хутка уладзщь. Аднак менав1та цяпер Астроусй пачау «тра|цць надзею» на гэтае рашэнне, распарадз!уся прыпынщь дзейнасць
пайсковага аддзела БЦР i нават зб1рауся распусцщь вучэбны ба
тальён (152). Прыбл1зна 10 студзеня БЦР атрымала вуснае паведамленне, што Галоунае ведамства СС згаджаецца на стварэнне
беларускай брыгады пад назваю Waffen-SS Grenadier-Brigade «WeisNruthenien». Афщыйнае шсьмовае пацвярджэнне аб гэтым было
атрымана 26 студзеня (153). А у наступны дзень Астроусй абвясщу
чаклж да барацьбы i распарадз1уся падрыхтавацца да вярбоуй
иаланцёрау. У гэты час Чырвоная Арм1я ужо прабша нямецкую
«барону на Вкле i набльзшася да Одэра. У Берлше узнялася такая
иашка, што i гаворй быць не магло пра вярбоуку добраахвотшкау.
Зрэшты, у лютым, пасля налёту амерыканскай ав!яцьй, перастала
ирацаваць OMi, а БЦР распачала паступовую эвакуацыю ceaix
супрацоунжау у заходнюю частку ГерманИ. Тайм чынам, брыгада.
«Беларусь» засталася тольй папяровым праектам.
Паходжанне вайсковай адз1нй, якая у эмкрацыйнай Л1таратуры
атрымала назву flbiBi3ii «Беларусь», было 3yciM iHmae. Яно звязана
и пазнейшым лёсам 30-ай flbiBi3ii Зкл!нга. Пасля шматл!к1х дэзерщрсйх уцёкау, а таксама пасля перадачы пад канец 1944 г. шэрага яе падраздзяленняу у войска Уласава, асабовы склад 30-ай дывь
,)ii значна паменшау. У студзеш Зкл1нг атрымау загад папоунщь
сваю flbiBi3iro шляхам вярбоуй беларусау. У сувяз1 з гэтым ён звя'шуся з Астроусйм,! той перадау яму вучэбны батальён. Так 28 сту
дзеня частка гэтага батальёна, здатная да вайсковай службы, адышла да 30-ай дытазп, а сама дыв!з!я змянша назву. 3 гэтай пары яна
|жо звалася: 30 Waffen-SS Grenadier-Division (Weissruthenische
№ 1) (154) — замест ранейшага Russische № 2. Пунктам яе фармь
равання стала мясцовасць Fipmay, што у Баварьп. Але камплектананне гэтай дьш!зи так i не паспела скончыцца, i на фронт яна школ!
не трапляла. 30 красавжа яна апынулася у амерыкансйм палоне.
У гэты час у яе уваходзша 3 батальёны — 1094 чал., з ix 182 афщэры
t падафщэры (155).
Тайм чынам, шмат фактау указвае на тое, што, нягледзячы на
чаклта i дэкларацьн, Астроусй па магчымасщ стрым-йвау фарм1раианне асобнай беларускай вайсковай адзшй у Нямеччыне. Прыкладна такую самую тактыку ён абрау i у справе аргашзацьп Саюза
вызвалення Беларусь Гэтае пытанне шмат разоу разглядалася на
пасяджэннях Рады, вялкя дэбаты вакол назвы, статута i праграмы,
ггваралкя KaMicii для распрацоуй дэталяу. Усё гэта цягнулася аж
д;1 той пары, -пакуль уся справа не страцша сэнсу перад тварам
нспазбежнай катастрофы, да якой кащлася Гермашя (156).
Стауленне Астроускага да дзейнасщ Уласава было лапчным
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прадь штэлп’енцьн — польскай щ шшай (76<р. Адсю ль вышкае, што
«падтрымка», я к ^ ’ а к уШ ц И н ь1я^Ж дВГаказвал1 палякам i беларусам, была толы а тактычным ходам, разлщаным на ix узаемнае
1вышшчэнне i узмацненне нямецкага панавання_на Бедарус1ТЗ гэтага
пункту гледжання прыведзеныя раней ацэнй А К i П Б Н быт правшьныя.
1х пацвярджал! зшшчальныя акцьп Вермахта i палщьп на шшых
беларуейх абшарах, дзе не было такога моцнага нацыянальнага
напру жання_._У нямецтай дакументацьп мы знойдзем не адзш прыклад таго, як пад лозунгам барацьбы з савецйм1 дзеячам1, диверсан
там! i т. п. у сапрауднасщ вялося выннпчэнне цывшьнага насельнщтва, якое у вачах акупантау менш за ycix было «вшаватае» у камунктычнай дзейнасщ або увогуле не мела да яе ш я й х адноспь]
У М1нску адразу ж пасля уваходу нямецйх войск, паводле загаду
ваеннага каменданта, быу створаны т. зв. лагер цывшьных палонных, куды carnani ycix мужчын — жыхароу горада ва узросце ад
18 да 45 гадоу. Лагер прачэсвала тайная ваенная палщыя у супрацоунщтве з айнзацгрупай, пры гэтым да канца лшеня в я лк я расстрэлы — штодня забхвал{ каля 200 чалавек. Шукал1, як быццам,
дыверсантау, а лшвщавал! галоуным чынам выпадкова адабраныя
ахвяры, паводле палщэйскага рапарту — «функцыянерау, агентау,
крымшальннсау, аз!ятау i г. д.» (7 7 ).
Многа нявшных цывшьных жыхароу у першыя тыдш акупацьп
I загшула у т. зв. пацыфжацыйных акцыях, фармальна прызначаных
I для ачышчэння занятых тэрыторый ад савецйх салдат, што хаваль
ся па лясах. Адна з таюх акцый была праведзена у канцы лшеня —
пачатку жшуня у заходшм Палессп cuiaMi 1-ай брыгады кавалеры!
L СС, у вын1ку_яе было расстраляна 13 788. «марадзёрау». )Парауноуваючы гэтую л 1чёуТГколькасцю нямецйх страт — 2 заб1тых i 15 параненых,— лёгка прыйсщ да высновы, што акцыя мела невайсковы
характар. Гэта пацвярджае i данясенне аднаго з яе удзельшкау,
камандз!ра кавалерыйскага атрада штурмбанфюрэра СС Магшя,
я й расстраляу 6526 чалавек. «П а к о ль й атрад не напаткау Hi чырвонаармейцау, Hi камушстау, расстрэльвал! галоуным чынам яурэяу
i людзей, я й я займалкя камушстычнай дзейнасцю»,— гаворыцца
у рапарце (7 8 ).
псторьп акупацьп асобны раздзел займае знпичэнне яурэйска/га насельнщтва, якое у межах сучаснай тэрыторьп рэспублна скла! дала да вайны 700— 750 тыс. чалавек. Значная частка яурэяу, асаб! тва з Усходняй Беларус!, паспела эваку1равацца на У сход, аднак
j пераважная ix маса апынулася у зоне акупацьп. Летам 1941 г. ix
загнал! у гета. Паступовая лпсвщацыя яурэйскага насельнщтва пачалася восенню 1941 г., але ужо у лшен! i жшуш немцы перайпип да
вышшчэння яурэйскай штэлнгенцы!, асабл1ва — настаушкау, адва\ катау i савецйх службоуцау.
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Трэба, нарэшце, адзначыць спецыф!чнасць сиуацьп, у якой апын у лк я беларусы — салдаты Чырвонай A pM ii, што трапип да немцау
у пал он. Летам 1941 г. Вярхоунае камандаванне Вермахта выдала
загад аб ix вызваленш з лагерау ваеннапалонных, а 8.9.1941 г. пацвердзша гэтае распараджэнне, патрабуючыяк мага хутчэй адаслаць палонных дадому (7 9 ). У аднолькавай ступеш гэта датычылася i палонных шшых нацыянальнасцей, асабл1ва — немцау, украшцау, л 1тоуцау, латышоу i эстонцау, але не закранала расейцау,
яурэяу i шщ. У вышку тысячы былых чырвонаармейцау вярнулкя
на Беларусь, тут яны некальй месяцау мапгп жыць цалкам спакойна.
У гэты самы час ix таварышы, асабл!ва расейцы, масава riHyni
у лагерах з голаду, знясшення i хвароб. Нельга, аднак, адназначна
л1чыць гэта вышкам пэунай нацыянальнай п али ы й . На думку
Далша, свой уплыу тут аказвала вел1зарная л1чба савецйх ваеннапа
лонных, я й я апынулкя у нямецкай няволк у сярэдзше снежня
19.41 г. ix нал1чалася 3,8 млн. чалавек (8 0 ).
у Т У час вайсковага йравання акупацыйныя улады не п р а в о д з т на
Bejiapyci сктэматычнай гаспадарчай дзейнасщ, замест гэтага займаючыся хаатычным1 рэкв!з!цыям! харчовых прадуктау. Пагалоуе
хатняй жывёлы, асабл(ва евшей i кароу, зменшылася пагэтаму яшчэ
больш (8 1 ). Bялiкiя страты панесл1 навуковыя установы, б1бл!ятэй
i музе1, пашшчаныя i разрабаваныя Вермахтам i СС. Непапраунай
, бядою станавипся акцьп масавага зшшчэння, што в я лк я у адпа\ веднасщ з щэалапчныш прынцыпам! итлерызму.
НАПАЧАТКУ АКУПАЦЫЙНАГА ЦЫВШЬНАГА ПРАУЛЕННЯ
(ВЕРАСЕНЬ — СНЕЖАНЬ 1941)

L Праекты новага пал1тычнага рэжыму на У сходзе ведамства Р о 
зэнберга распрацоувала.ужо.-3_храсашка. _1941 г., але да тшГпары,
i пакуль ix не зацвердз!у бы Птлер, яны не маглг выкарыстоувацца на..,
i практыцы. Фюрэр тым часам не спяшауся прыймаць рашэнне. /
I У cяpэдзiнe мая, г. зн. незадоуга да нападу на СССР, ён адклау «да
j пазнейшага разгляду» прапанаваны Розэнбергам праект дэкрэта аб
[ аргашзацьп цывшьнага праулення (82JJ, не пагадз1уся i на перадачу
Л1твы i Латвп~щЯв1ЖныйГуладШ07^ ^ ю планавау правесщ Кейтэль
/УЖО"Па&ля--двух тыдняу ад пачатку ваенных дзеянняу (83) .[I толь й
л47_.лш еш инйип нямецйя войск! знаходзЫ ся f Смаленску, П тлер ’
выдау некальй дэкрэтау адносна а.рган1зацы1 цывшьнага кщаунщтва •
jHa акупаваных тэрытррыях,.СССР. Аднак перадача гэтых абшарау
цывшьным уладам запягвалася. П тлер адкладау гэтае рашэнне_на
Цгщсля/Варта зазначыць, што новастворанае м}н!стэрства акушраваных усходн1х тэрыторый на чале з Розэнбергам (Reichsministerium
fur die besetzten Ostgebiete — далей— R-MfdbO, або O M i) пер
шыя чатыры месяцы працавала неаф1цыйна, \ паведамленнё аб
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працягам ужо ашсанай яго тактый. Спатканне Пмлера з Уласавым*
планаванае на лшень, адбылося толью 16 вераеня. Было дамоулена
стварыць т. зв. Камиэт вызвалення народау Pacii i армда, якая;
б падпарадкоувалася гэтаму Камггэту. Галоунае ведамства СС пачало рэал1зацыю праекта. 13 кастрычшка у гэтай установе прайшл"'
канферэнцыя з удзелам Арльта, Крогера i Бухарта, было прынята
рашэнне аб тым, каб даручыць Астроускаму членства у Камиэце. На
думку йраунщтва СС, гэта не павшна было само па сабе перакрэсг
лщь адэю незалежнасщ Беларуй (157). Аднак Астроусй рашуч
адмов1уся ад гэтага праекта. I не дапамагл1 тут Hi ушчуванш Арльта,
Hi нащск Кальтэнбрунэра. Торвальд ninia, што у час спаткання
з Уласавым у Галоуным упрауленш бяспей Рэйха Астроусй сказау
яму: «Нашыя шляй розныя. Вы — за вольную Расею, а я — з
вольную Беларусь» (158). Сваю пазщыю Астроусй «вельм1 адна
значна» пацвердз1у падчас в1з1ту у Розэнберга — недзе у апошш
дш кастрычшка (159).
Аднак знашшпся беларусы, украшцы i шшыя, яйя пагадзипся на
удзел у абвешчаным 14 лютапада у Празе Камггэце вызвалення
народау Pacii. У адказ на машфест гэтага Камггэта прадстаунЫ
дзевящ народау СССР, у т. л. i БЦР, 18 л!стапада выдал1 сумесную
заяву, у якой адмовипся ад прызнання йраушчай рол! Уласава
i запатрабавал!, каб ён абмежавау сваю дзейнасць справам! этнаграф1чнай Pacii (160). Пачалкя новыя перагаворы з нямецйм1 уладаMi, але яны не дапамагл! вырашыць спрэчку пам}ж «сепаратыстам1>
i кам!тэтам Уласава. Ды, зрэшты, было ужо занадта позна гаварыць
аб гэтым.
Група афщэрау i маладзёжных дзеячау крытычна паставшася да
паводзш Астроускага у справе з камиэтам Уласава i асудзша маруднасць пры аргашзацьп асобнага беларускага вайсковага фарм1равання. Гэтыя людз^ што рвалшя да безнадзейнай барацьбы, гуртавал!ся вакол палйычна-вайсковай аргашзацьп — Беларускай незалежнщкай партьп (БН П ). Яе йраушй — Усевалад Родзька, Mixain
BiTymKa i шшыя — супрацоушчал! з «Абвэрам», прадстаулял1 БНП
як патрыятычную кансп!ратыуную арган!зацыю i выдавал! быццам
бы нелегальны «Бюлетэнь БНП», на старонках якога закл!кал1 да
узброенай барацьбы за незалежную Беларусь (161).
БНП была створана у MiHCKy у лшеш 1942 г., але больш значную
дзейнасць разгарнула тольй у чэрвеш 1944 г., аргашзуючы некальй
кансшратыуных разведвальна-дыверсшных груп у тылах Чырвонай
ApMii. У лшеш, а найпазней — у жшуш 1944 г. «Абвэр» аргашзавау
у Дальвщы ва Усходняй Пруси навучальны цэнтр i рыхтавау там
добраахвотшкау для дыверсшнай працы на Беларус!. Палигычным;
йраушком цэнтра быу Родзька (162).
1стотную ролю у вярбоуцы добраахвотшкау адыгрывала прапаганда БНП. KancnipaTbiyHbi арэол дазваляу ёй карыстацца TakiMi
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Ирыёмам1, яйя был1 недапушчальныя у афщыйнай прапагандзе,
11:)та выюпкала да яе болыпы давер. БНП не тольй выкарыстоувала
Питрыятычную фразеалопю, але дазваляла сабе i крытыку нямецкай
икупацыйнай пал1тый на Беларус1, хоЦь гэтыя праблемы стгип ужо
1’праваю мшуушчыны. Што да прагнозау на будучыню, дык тут БНП
Малявала непазбежны канфлжт пам!ж саюзшкам! пасля перамои
Над Герман1яй. Зыходзячы з тайх меркаванняу, БНП прапагандавала узмацненне уласных сш як вырашальнага фактару для будучын!
Ьеларуй. «Гэтьш сшы,— гаварылася у «Бюлетэш БНП»,— i перш за
J'ce нацыянальнае войска i антысавецй партызансй рух, што axaniy
усю крашу,—-ужо дзейн}чаюць на Беларус1, i трэба далучыцца да ix,
каб споушць свой святы абавязак перад Бацькаушчынай (163). Пад
■шюпкам БНП: «Здабудзем беларускую дзяржаву — альбо згшем
у барацьбе за яе!» — шмат беларусау найравалася у Дальвщ, а адтуль — на Беларусь у змашпвай надзе1 на англа-амерыкансй паход
ца СССР.
Праблема неадкладнага удзелу у баявых аперацыях летам
1944 г. перарасла у канфлжт — на гэтым грунце сутыкнулюя пал\гычныя амбщьп Астроускага i Родзьй. У вышку БНП перайшла
апаз1цыю да Астроускага i БЦР. Лвдэры гэтай партьп aбвiнaвaчвaлi
Раду у няздольнасщ йраваць незалежшцйм рухам i выкрывал} яе
марыянетачны характар (164). У канцы 1944 г. гэты канфл1кт
iTepapoc у адкрытую варожасць — Астроускага крытыкавал! за пал1тычнае згоднщтва, ускладал1 на яго адказнасць за эвакуацыйны
хаос, у яйм была страчана пераважная частка сш БКА, за няздольаасць арган1заваць беларускае войска у Германи, за нежаданне
супрацрушчаць з Уласавым i г. д. У пачатку 1945 г. Родзька увогуле
адмов1уся ад супрацоунщтва з Астроусйм i выказау шкадаванне аб
тым, што звязвауся з iM у м1нулым (165).
Фармальна БНП мела усе падставы, каб крытыкаваць Астроус
кага, але шякай разумнай альтэрнатывы яна не сфармулявала. Усе
зайды БНП папросту aдлюcтpoyвaлi нямецйя абарончыя штарэсы,
яйя вьшагал! мабш!зацьй ycix даступных сш i сродкау для узброе
най барацьбы. Матывы паводз!н Астроускага у Нямеччыне был!
прынцыпова !ншыя. Яго адносшы да аргашзацьп войска,. Саюза
вызвалення Беларуй i камггэта Уласава сведчыш аб разуменш
бескарыснасщ i бяссэнсавасц! удзелу у абароне Рэйха. Астроуск!
прыклау усе старанш да таго, каб запэунщь сабе i БЦР магчьшасць
дзейшчаць i пасля каштуляцьп ГерманИ. Супрацоунщтва з Уласа
вым магло б пасля вайны ускладшць i нават зуйм перакрэсл!ць яго
палйычную працу у эмкрацьц. Лвдэр БЦР не жадау адмауляцца ад
тайх шанцау i таму пад канец 1944 г. узяуся перакройваць статут
Рады, падганяючы яго пад новую йтуацыю. Пленум БЦР прыняу
гэты статут 14— 17 студзеня 1945 г., кал1 Чырвоная Арм1я з берагоу
Вклы рушыла у паход на Берлш, a OMi ужо не ушкала у гэтайя
справы (166).
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яго аргашзадш бы ло распаусюджана т о л ь й у еярэдзше лктапада.
Найпершай умовай увядзення цывшьнага рэжыму на акупаваных зем лях было дастатковае аддаленне лши фронту. А ле для
распрацоуй неабходных дэкрэтау i распараджэнняу гэты фактар не
меу прьшцыповага значэння-. Справа вырашалася марудна з п а ль
тычных прычын, у прыватиасщ з-за адсутнасщ пэунай, адназначнай
канцэпцьй наконт будучага статуса занятых абшарау. Пытанне
«вольных ад Сталша рэспублпс», да якога так часта звяртауся Г клер
у недалёйм мшулым, летам 1941 г. было знята з парадку дня берлшскай пал'1ты й. 3 таго часу фюрэр яуна пазбягау яйх-небудзь
афщыйных дэкларацый адносна будучыш гэтых земляу, хоць не раз
выказвау сярод найбл1жэйшых супрацоущкау свае анексшныя, калавшзатарсйя i да т. п. намеры (8 4 ),
шкнууся поунасцю падпарадкаваць сваёй уладзе выра/ щэнне будучага лесу усходш х народау i тэрыторый. Ён разл^чвау,
| што перамога над С С С Р прыйдзе хутка, i таму не бачыу патрэбы
) у палйычным супрацоунщтве з насельнщтвам занятых земляу.
. / Гэтыя меркаванщ л я Ы у падмурак аргашзацьн i дзейнасщ акупащщнага цш адш ага йраунщтта-, Т а й м щ ш м , аамест папярэдне
/
запланаваных адмшктрацыйных адзшак — Прыбалты й, Беларущ
|. i Украшы — дэкрэт П тлера ад 17 лшеня прадугледжвау стварэнне
^ —новых рэйхскамшарыятау на чале з ням ецйщ чьшоушкам! (8 5 ). На
думку Мадайчыка, гэта азначала, што П тлер адмов^уся ад ijp i
пераутварэння гэтых абшарау. у васальныя тэрыторьп, i схшяу да
поунай ix калашзацьп ( 86).
I
^ОНапачатку быу створаны Рэйхскамкарыят „Остлянд з сядз1баю
Г | , Р ^ е . Узначал1у яго прызначаны П тлерам рэйхскамкар Пнры х
/С'Лёзэ:'' У склад Остлянда увайщл} Прыбалтыйсйя крэщы — Лггва,
/ :^ а т т я , Эстошя, а разам з iMi — Беларусь," якая 'зппчэ у чэрвеш,
/ паводле планау Розэнберга, павшна была вьтлучыцца у асобную
\ I адмщктрацыйную адзшку' ( 8 7 ) Цяжка сказащь декладнарвдму
^^ЯДбылося гэтае аб’яднанне. Дакументальныя архивы мннстэрства
Розэнберга не даюць на гэта адказу. Паводле апублшаваных пасля
вайны успамшау Ота Браущгама, йрауш ка палпычнага аддзела
у гэтым мппстэрстве, щэя злучэння Прыбалты йсйх краш i Б еларуа
у адным Рэйхскамкарыяце Остлянд нарадзшася 3 шкнення стварыць на У сход зе болын-менш роуныя па вел1чыш i значэнню адм1шстрацыйныя адзш й. Бо шакш, пры захаванш адасобленасщ пам1ж
Прыбалтыкай i Беларуссю, узнйип б дыспрапорцьп у параунанш
з вялш м Рэйхскамкарыятам Украша ( 88).
I сапрауды, нялёгка знайсщ неййя шшыя матывы такога аб’ яднання: пам1ж Прыбалтыкай i Беларуссю кнавала шмат адрозненняу
у Miiorix галшах. Карэнш гэтых адрозненняу сягалд у псторыю
м!жваеннага дваццащгоддзя. У гэты перыяд Лива, Латв1я i Эстошя
гснавал! як асобныя самастойныя дзяржавы. У сходняя Беларусь
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тады уваходзша у склад СССР, а яе заходш я зем л1 бьип часткаю
Рэчы Пacпaлiтaй. Адсю ль вышкала неаднароднасць гаспадарчых
структур, якая не паспела зшкнуць за. час кароткага кнавання
савецкай улады перад йтлераусйм нашэсцем. Немалую рознацу
можна было наз!раць i у этшчным складзе тутэйшага жыхарства,
i у яго нацыянальнай свядомасщ.
Т а й м чынам, паводле сваёй задумы, Остлянд стау щтучньщ
I аб’яднаннем разнародных тэрыторый. Гэты факт усведамлял! на
у ycix ступенях нямецкай чыноунай iepapxii.;Асабл1ва важ й я прычыны для незадавальнення такой сйуацыяй 6bmi у Л ёзэ — ён непасрэдна адказвау перад берлш сйм йраушцтвам за дзейнасць адмь
шстрацьп на гэтых землях. У CBaiM артыкуле, апублйсаваным у
студзеш 1942 г., ён сцвярджау, што тр^ба ул1чваць тэрытарыяльную
неаднароднасць i адпаведна прыстасоуваць тактыку адм1шстрацьп — на Беларусгяна'павш на быць 1накшая, чым у Прыбалтыцы
(8 9 ). У Mai 1944 г., г. зн. напрыканцы акупацьп, аб’яднанне
гэтых двух абшарау Л ёзэ ацашу як «велыш шкоднае» (9 0 ). У Бер
лине такСама ставЫ ся адмоуна да гэтага з л в д я . У ж о у кастрычнйсу
1941 г. Розэнберг адзначау, ~шГ(Г1юйх с й ш1сарьгяты — гзтаГчасовае
адмтастрацыйнае рашэнне, а у сярэдз1не 1942 г. сцвярджау, што
саюз Б еларуа i П ры балты й к н уе да пары (9 1 ).
у^Апрача таго, пауставала спецыф1чнае пытанне прызначэння гэ
тых тэрыторый у ням ецйх перепектыуных планах. Паводле праекта,
апрацаванага Розэнбергам i зацверджанага П тлерам 16 л!пеня
/1941 г., Прыбалтыка у будучыш павшна была стаць нямецкай пра/в1нцыяй (9 2 ). Так л1чылася да канца акупацьп (9 3 ). Затое[будучыня
I Беларус1 не бьша прадвызначана канчаткова i адназначнй* - ( 94) .
Адсутнасць пэунай, акрэсленай канцэпцьо у нямецк5х йраун1чых
колах дала падставу для узшкнення у пазнейшай пасляваеннай
лггаратуры разнастайных поглядау на гэтае пытанне: адны даследч ы й меркавал1, што з цягам часу Беларусь стала б часткаю Германп,
шшыя л 1чьип яе кaлoнiяй.
_
У гэтых адносшах заслугоувае увап кампетэнтнае сведчанне
генеральнага камкара. Б еларуа Вшьгельма Кубэ. Ён нават летам
1943 г. не ведау, я й лёс быу прызначаны зямл!, што знаходзшася
пад яго йраушцтвам. 12 жшуня 1943 г. К убэ n icay : «Вырашэнне
праблемы, прадстауленай у дэкрэце пана мш ктра y c x o flH ix акупаваных абшарау Рэйха ад 14.11.1942 г.— 11.1е.296 — на маю думку,
залежьщь ад асноунай перадумовы, а менавйа — ад палйычнага
рашэння наконт будучыш беларускай тэрыторьп. Трывалае далучэнне беларусй х зем ляу да германскай жыццёвай прасторы вымагала б, натуральна, куды больш 1нтэнс1унага пашьфэння адм1шстрацьп, чым у выпадку, кал! б гэты абшар, як перадполле Германскага
* Вщаць, каш не ушчваць плана «О ст ».— А. Л .
3—2224
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ЗАКЛЮ ЧЭННЕ

\ У вышку вайны i акупацьп Беларусь панесла вялдоя людаащ
страты. Кал1 непасрэдна перад нападам Германи у ёй нал!чвалася.
9,2 млн. жыхароу (у цяперашшх межах), дык пад канец 1944 г. ix
засталося тольи 6,3 мдн. Так1м чынам, насельнщтва зменшылася на;
2,9 млн., альбо на 32 % /J l). Аднак i па сённяшш дзень гэтыя шчбщ
дэталёва не удакладнейы.)Савецйя крынщы шмат гадоу сцвярджалУ
што нямеция акупантьГ' зшшчьип 1408 тыс. цывшьных жыхароу!
Беларуа i 378 тыс. выблаш на прымусовую працу у Герматю (2).
Адначасова тсалася, што летам 1941 г. адсюль на усход, у эва-|
куацыю, было вывезена 1,5 млн. чалавек i больш за 500 тыс. мабшзавана у Чырвоную Армш (3). Акрамя таго, у лшеш 1944 г. у вой
ска было прызвана яшчэ звыш 600 тыс. чалавек (4). Разам гэта складала 4,4 млн. чалавек, альбо на 50% больш за афщыйна названия'
людсйя страты (2,9 млн,), пры гэтым варта улзчыць, што да канца?
1944 г. тольй невялжая частка эваку1раваных у глыб СССР магла
вярнуцца на радз1му. Л1чбы вщавочна не сыходзипся, i таму колькасць жыхароу, забггых акупантам!, ацэньвал! пазней больш ящ
750 тыс. (5). На думку аутара, гэтая апошняя ацэнка больш адиавядае сапрауднасщ, аднак яна па-ранейшаму завышаная.
Гаспадарка Беларуа таксама панесла вялiкiя страты. У 1945 г.|
узровень яе прамысл,ов.ай .вытворчасщ -екладау-тольш-Зв- %--ад даваеннай (6). У шмат разоу скаращлася i сельсхагаспадарчая вытворчасць, адною з прычын гэтага бьш антыпартызансйя карныя
акцьп, у вышку яйх было спалена некальи тысяч вёсак. Летам;
1944 г. савеция улады застал! на Беларуси тольй 39 % ад даваеннага пагалоуя коней, 31 % — буйной рагатай жывёлы, 11 % — евшей
i 22 % — авечак i коз (7). Аднак цяжка вызначыць, у якой ступей
прычыншася да гэтага нямецкая гаспадарчая эксплуатацыя. Справа!
у тым, што самыя вялтая разбурэнш у беларускай прамысловасщ
адбылкя у вышку эвакуацьп на усход машын i абсталявання, а так
сама — зшшчэння партызанам! дробных прадпрыемствау у Правш-|
цьп. У дадатак немцы улетку 1944 г. правял! эвакуацыю некаторых
заводау. Не выклпсаюць даверу звестй пра выкарыстанне або вьт-i
шшчэнне хатняй жывёлы нямецйм1 акупантам! — у некаторых вы
ладках гэтыя л1чбы перавышаюць стан даваеннага пагалоуя (свшну
козы i авечй), i гэта — без улжу вышкау эвакуацьп на усход, зада-;
вальнення патрэбау партызан i самога мясцовага насельнщтва (8).
Аднак асаблшым аспектам акупацыйнай гкторьп Беларуа было

#(* пал1тычнае станавппча* Тут мiжвoлi напрошваецца паралель
1 иерыядам першай сусветнай вайны. Усходняя палггыка йраушчых
колау Другога i Трэцяга Рэйха грунтавалася на розных прышдыпах,
» ix адносшы да беларускага пытання як палиычнага фактару был!,
im сутнасщ, аднолькавыя. У 1918 г. Беларусь была для Берлша
«иизнанай крашай Еуропы», а слабы нацыянальны pyx i нямецкая
шштыка у адносшах да Pacii не дазвалял1 нямецкаму ураду
прыняць i падтрымаць канцэпцыю беларускай дзяржаунай незалежиисщ. У мгжваенны перыяд аутарытэт Беларуа у берлшейх пал!тычin.ix колах зноу-тай не узняуся — перапхкаджала адсутнасць уласний нацыянальнай дзяржаунасщ i аслабленне у 30-ых гг. пал!тычititra, эканам!чнага i культурнага узроуню беларускага руху. Нечдарма напярэдадш другой акупацьп Розэнберг велыш скептычна
шрньвау шансы перспектыунага развщця Беларус1 у рамках «новага
ладу» У Еуропе. Гэтая яго пазщыя так i не змяшлася да канца
нкупацьп.
Але пры бл1жэйшым знаёмстве Беларусь выйгравала. Пра гэта ?
имедчаць падобныя дзеянт Фалькенгайна i Кубэ — йраушкоу мяс- =-у
цовай адмшктрацьп у перыяд першай i другой акупацьп. 1х праца
мела значныя пал1тычныя вышй. Так, Фалькенгайн, насуперак ч
пазщьп Берлша, пасадзейшчау стварэнню i нядоугаму кнаванню
Беларускай Народнай Рэспублпа, якая заклала традыцыю яе новай ■
дшржаунасщ. Кубэ, у сваю чаргу,— у значна горшых варунках — '
паспрыяу адраджэнню падауленых у 30-ыя гг. нацыянальных пачуццяу беларусау i адэалу ix дзяржаунай незалежнасщ. Акал1чнасщ '
канфлисту «беларускага гауляйтэра» з СС сведчаць аб тым, што яго
паводзшы грунтавалкя не тольй на тактычных разлгках — падзе! (
«дбывалкя у той час, кал1 паражэнне Германи не здавалася яшчэ ^
пепазбежным. Пасля смерцх Кубэ яго намеешк Готбэрг пераняу '
гэтую палггычную лйшо i надау ёй эфектную прапагандысцкую i
мправу.
^,/
Вышй.,цыв1дьнага праулення — гэта паступовая беларус1зацыя!,
адмдас-трацьп, роспуск калгасау,- аргашзацыя ..д1кол£Ш№ЕГ~еВМ ^
культурнай i выдавецкай дзейнасщ, беларус1зацыя царкоунага жыц- \
ця i, нарэшце, БНС, Каштэт Даверу i БЦР, ,яйя,хоць i не атрымал1 /
да канца акупацьй фармальнага прызнання у Берл1не як органы (
мацыянальнага прадстаунщтва, фактычна усё ж тай адыгрывал1
гэтую ролю. 1дэю корпуса Самааховы, якую Кубэ не змог да канца
ижыццявщь ва умовах канфлжту з СС, пазней рэашзавау Готбэрг
у вьп;|иадзе=БКА. У акупаваных крашах, яюя-мела нацыянальную/
пезалежнасць, тайя вышй нельга было б пашчыць за дасягненш,
але ва ^овахГТ5ёлару« яны иабывал! цалкам iHmae значэнне, бо
стварал! магчымасщ для узмацнення i распаусюджання нацыяналь- ■
пай свядомасщ, для аргашзацьп нацыянальнага грамадскага жьпщя. /
Дзейнасць нацыянальных палйычных груп доуп час была забла199
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Рэйха, заставауся звязаны з iM толы а цераз базы з айчыны, або к а л
б на першы план ставшася як мага большая яго эксплуатацыя.
Адсутнасць такога палйычнага рашэння адносна будучыш Беларус1
робщца тормазам у планаваным прауленш, дый увогуле у любым
планаванш» (9 5 ). Праблемы, пра я й я гаварыу Кубэ: далучэнне да
Г epMaHii, перадполле, калошя щ нешта шшае — так i не бьип вырашаны фармальна да канца акупацьп. Беларусь увайшла у склад
Остлянда як тэрыторыя з неакрэсленым пал1ть1чньп^рызначэ1шём.
/""Йарэш це трэщм пытаннем, якое не бы ло вырашана у перыяд
f аргашзацьп цывшьнага праулення, стала вызначэнне будучых межау
/ Беларусй Паводле праекта,- апрацаванага у чэрвеш 1941 г. ведамст/ вам Розэнберга, з даваеннай тэрыторьп Б С С Р павшны бьип адысщ
j частй Брэсцкай, Пшскай, Палескай i Гомельскай абласцей, У час
ваеннага праулення яны апынулкя у тьше групы армш «П оудзень»,
1 а пасля пераходу на цывшьнае прауленне павшны бьип увайсщ
\ у Рэйхскам1сарыят Украша. Невял1кая частка Вшейскай вобласщ
\ адначасова далучалася да Штвы. Запланаванае пашырэнне межау
Ъ ела р уа на У сход зе не кампенсавала гэтых страт. Ул1чваючы усе
змены, тэрытарыяльны абрыс Б еларуа у будучыш павшен быу
выглядаць наступным чынам:
Таблщ а 5. Планаваны у чэрвеш 1941 г.
абрыс Генеральнай акруп Б ела р у а
Тэрыторыя
(тыс. км2)

Насельнщтва
(млн. чал.)

Стан на пачатак 1941 г.
Страты на карысць Украшы
i .Штвы
Прыбытак на Усходзе

235,0

10,60

44,0
34,3

2,15
1,40

Планаваны абрыс

' 225,3

9,85

Крытца: Статыстычная падкладка да прамовы Розэнберга ад
20.6.1941 г., A A N , mf. aleks., Т-454, R. 26/1059.

А ле i гэты праект Розэнберга не ажыццяв1уся. 12 лш еня П тлер
загадау вывесщ са складу БССР Беластоцкую акругу i сва1м дэкрэтам ад 22 лш еня перадау яе оберпрэзщэнту усходнепрускай правшцьи Эрыху Коху. Гэтае рашэнне павял1чыла тэрытарыяльныя
страты Б С С Р да 68,0 тыс. км2 — на 30 % ад даваеннага абшару
Беларускай ССР. Ш коду ад гэтых змен мшктэрства Розэнберга
спрабавала прылагодзщь шляхам далучэння да Беларус1 новых
абшарау на У сход зе агульнай плошчаю болып за 50 тыс. км2. Т а й м
чынам, акрэслены гэтым млшстэрствам абшар Генеральнай акруп
Беларуй займау плошчу 210,5 тыс. км2 з насельнщтвам каля 9 млн.
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чалавек (9 6 ). На гэтых зем лях планавалася стварыць 39 акруг
(Kreisgebiete), аб’яднаных у галоуныя акруп (Hauptgebiete) — M iH-'
скую, Баранавщкую, Магшёускую, Смаленскую i Вщебскую ( 9 7) .
Гэтыя пастановы П тлер адобрыу т о л ь й часткова. Ён пагадзцгся
менав1та з далучэннем пауднёвых раёнау Беларус1 да Рэйхскам1сарыята Украша, але так i не вызначыу свайго стаулення да нарошчвання яе тэрыторьп на усходзе. У вышку у мшктэрстве Розэнберга
адмовшкя ад планау перанясення межау Беларус1 на усход, i з таго
часу (снежань 1941 г.) л'|чьип, што даваенная грашца пам1ж Б С С Р
i Р С Ф С Р i цяпер павшна аддзяляць беларусй абшар ад расшскагаJ M )ое
х ^ 1Иэфам цывшьнага праулення на Беларус1 П тлер прызначыу
117 л!пеня 1941 г. В1льгельма Кубэ (9 9 ). Перад im адкры валасГ
«м аляуш чая» перспектыва: працаваць у «самым нязведаным kpai
Еуропы» з неакрэсленай тэрыторыяй i пал1тычнай будучыняй, штучна i да пары звязаным з Прыбалтыкай. Неузабаве з’явшася да таго
ж i усведамленне складанай нацыянальнай с!туацьи у давераным
яму рэпёне. Нетыповыя абстав!ны, таксама як i нетыповыя паводз1ны самога Кубэ на пасадзе генеральнага KaMicapa, вымушаюць
бл1жэй прыгледзецца да гэтай вядучай дзеючай асобы акупацыйнай
псторьп Бел ару ci.
Вшьгельм К убэ нарадз!уся 13.11.1887 г. у горадзе Глогау на
Одэры у евангел1сцкай сям’!. Бацька Вшьгельма, Рыхард, прафесшны вайсковец — унтэр-афщэр, неузабаве перабрауся у Берлш i працавау там зборшчыкам падаткау. Т у т Вшьгельм вучыуся у пачатковай школе i гуман1тарнай riMHa3ii Zum Grauen Kloster. У 1908—
1912 гг. ён вывучау псторыю i дзяржаунае права у Берл1нсйм
ушверйтэце. Куб1э быу адным са стваральшкау Нямецкага нацыя
нальнага студэнцкага саюза, а у 1911 — 1914 гг. узначальвау яго
i рэдагавау «DeutschvoLkische Hochschulblatter» (10 0).
У 1911 г. К убэ устушу у Нямецкую сацыяльную партыю, a f на
ступным годзе стау рэдактарам «Mecklenburgische W arte» у BicMaры. А л е неузабаве выйшау з гэтай партьн i стау членам Нямецкай
кансерватыунай партьп. Да 1919 г. быу яе акруговым сакратаром
у г. Брэслау, рэдагавау «Ш л е з 1шэ Моргенцайтунг» («Schlesische
M orgenzeitung») i супрацоушчау з рэдакцыяй «Ш л е з ш э Ботэн»
(«Schlesische B oten»). У 1917 г. ён правёу тры тыдш у казармах
у якасц! ландштурмана, але быу адклжаны адтуль сваёй партьмй.
П асля паражэння Германп К убэ парывае з кансерватарам1.
У 1919 г. ён удзельшчае у стварэнн1 Нямецкай нацыянальнай на
роднай партьп, хутка станов!цца генеральным сакратаром яе акруговай арган1зацьп у Cuie3ii, а з 1920 г.— у Берлше, дзе, апрача таго,
у 1922— 1923 гг. выконвае абавязй гарадскога дэпутата. Аднак
i гэтая партыя пачынае здавацца К убэ недастаткова баявой.
У 1923 г. ён пайдае яе i супольна з членам! забароненай нацысцкай
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кавана — як ва Усходняй, так i у Заходняй Беларуй, таму змену
у йтуацьп i з’яуленне новых магчымасцей яны расцанЫ як свой
пстарычны шанс. Прауда, некаторыя з ix арыентавалкя на Полыпчу
i заходшх саюзшкау, аднак пры гэтым не адмаулялкя ад актыунага
удзелу у грамадсйм жыцщ, а у некаторых выпадках — i ад пал!тычнага супрацоунщтва з мясдовай акупацыйнай адмшктрацыяй, бо
яно павшна было спрыяць узмацненню беларускага нацыяналГзму.
Пры гэтым пстарычны вопыт паказвау, што магчымасць дамшацьп
Нямеччыны i небяспей гермашзацьп беларусам наурад щ пагража-.;
ла, затое з цягам часу расло перакананне у немшучым вяртанш;
савецкай улады. I тут дасягненш нацыяналчзму павшны бьип узбагацщь нацыянальную свядомасць, прывщь ёй 1муштэт супраць руйф!-.
кацьй, урэшце, стварыць пстарычны прэцэдэнт, яы ужо нельга будзе;
абмшуць ва умовах савецкай Беларусь
Цдкава, што працэс палиычнай палярызацьн беларускага гра-,
мадства няспынна узмацняуся, нягледзячы на злачынствы акупан
тау, непазбежнасць паражэння Германп i вяртання савецкай улады
Большасць насельнщтва жыла у страху i чаканш, але ужо на самым,
пачатку акупацьп побач з ёю абазначылкя дзве крайшя плыш —
камущстычшя i нацыяналктычная, яи я разв!валкя у вострай щэа'лапчнай i узброенай барацьбе. П к гэтага супрацьстаяння гшыи
шоуся на апошнюю фазу акупацьп, кал1 дзесятй тысяч беларусау
стал! са зброяй у руках па розныя бай барыкады. Сярод Ь не
сумненна, было шмат людзей выпадковых, як; я трапш! туды пад;
прымусам, але шмат было i тайх, яйх вяла тольй уласная рашучасць i нават фанатызм тых, яйя бачьип яскрава сэнс барацьбь
Цяжка ацанщь ix пазщьп адназначна. Удзелыпй камушстнчна
га руху, яйя гуртавалкя у партызансйх атрадах i савецйм падпол
ni, мел1 за сабой традыцьн, аргашзацыйны грунт i — самае галоу
нае — падтрымку з-за лшп фронту. Тым часам нацыяналкто
маючы за сабою горй вопыт недалёкага мшулага, пры усёй непасля
доунасид нямецкай палггый, павол1 адбудоувал! свае пазщьп
(справа Ермачэнй), хаця i не бачьип перад сабою абяцальнай
перспектывы. I тым не менш грамадства, i асабл1ва — моладзь,
з лёгкасцю успрынял1 нацыянальныя щэь Нацыянал1зм стау сур’ёзнай прощвагай камушстычнага руху, важйм фактарам грамадскапалггычнага жыцця. Тую самую з’яву адзначау у 1918 г. Куршман,
аднак на гэты раз яна узнялася да непараунальна вышэйшага узроу-?
ню. Асабл1ва уражвала нацыянальная актыунасць у апошшя месяцьк
акупацьп. Ксёндз Зянон 1гнатав1чус, л!тоусй капелан у Мшску;!
слаба зарыентаваны у сутнасщ справы, ацэньвау убачанае на Бела^
pyci як прызнанне яе «поунай незалежнасщ» i шкадавау, што Лгтван
не дачакалася такога ад немцау (9).
Савецйя улады рашуча выступил супраць актывгзацьй беларус
кага нацыянал1зму. Шмат фактау сведчаць аб тым, што найболыпую^
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нгбиспеку яны бачыл1 не у стварэнш антыпартызансйх беларуейх
флрм1раванняу, а у прашкненш пачуцця нацыянальнай асобнасщ
I гспаратысцйх тэндэнцый у масавую свядомасць. Найбольш штэнНупа гэтыя працэсы 1шл1 на абшары Генеральнага камкарыята
liiviapyci — тут на грамадства уздзейшчал1 шматл1йя палиычныя
мгхашзмы. Таму на гэтай тэрыторьп барацьба з нацыяналшмам
Спила адной з найважнейшых задач партызанскага руху, i вялася яна
(юлыл зацята, чым на У краше щ у Прыбалтыцы. У час вайны пра
г;>та сведчыл!, у прыватнаспд, адносшы партызан да беларускага
школьнщтва, а пасля вайны — прыняцце у лютым 1945 г. спецыяльиай рэзалюцьп ЦК КП Беларус! аб перавыхаванш грамадства у духу
ганецкага патрыятызму i нянавкщ да нямецйх акупантау, яйх не
()|>1ло там ужо некальй месяцау (10). У Польшчы тайя захады бьш
иаиросту непатрэбныя.
Спасылй на адпаведна падабраныя факты, што раскрывал} зла
чынствы акупантау, у пасляваенны час стал1 адным1 з асноуных
аргументау у барацьбе з беларускай мовай, культурай, нацыяналь
най свядомасцю i, урэшце,— з caMiMi нацыянальным1 дзеячамь Усё
гэта рабшася дзеля таго, каб адцягнуць грамадскую увагу ад палиыi(i руйфжацьп, якая праводзшася пад шыльдай злщця ycix народау
СССР у адзшую сям’ю. Яна была сйравана на аслабленне нацыя
нальнай першаасновы краю, i дзеля гэтага прымалкя самыя разнастайныя захады: масавыя дэпартацьп беларусау, расшская калашзацыя, выцясненне беларускай мовы з шырокага грамадскага ужытку.
Прывядзём некальй прыкладау.
..
Паводле афщыйных звестак, з 1950 да пачатку 60-ых гг. з Белаpyci «выехала» на усход, галоуным чынам у Ci6ip i Казахстан, каля
900 тыс. чалавек. Так, з 1945 г. туды перасялшася прыкладна звыш
мшьёна чалавек. У 1970 г., кал! насельнщтва БССР яшчэ не дасягнула даваеннага узроуню, колькасць расшцау на яе тэрыторьп павяль
чылася да 938 тыс. чалавек i, тайм чынам, перавысша удвая даваенны узровень. У вышку доля расшцау у структуры насельнщтва
рэспублпа увесь час узрастала i у 1970 г. дасягнула 10,4 % , аднак ix
сапраудная удзельная вага была яшчэ большая; трэба утпчыць, што
у iXHix руках апынул1ся ключавыя гаспадарчыя i палиычныя паицьп.
3 першых пасляваенных гадоу пачалася рус!ф1кацыя вышэйшай
школы (па-беларуску выкладал1ся тольк1 некаторыя дысцыплшы на
(})акультэтах беларускай фшалоги). Натуральна, гэта адбшася на
стане сярэдняй i пачатковай адукацьп. Школьшй, я к а я марыл1
працягваць навуку, бачьип, як падае грамадскае значэнне «беларушчыны», i выяулял1 большую защкауленасць у вывучэн?п расмйскай мовы. Але i гэты мехашзм быу недастаткова эфектыуны, па
гэтаму у 60— 70-ых гг. пачауся масавы перавод беларуейх школ на
рускую мову навучання адмшктрацыйным шляхам. У вышку поу201
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партьй стварае Нацыянал-сацыялктычную партыю свабоды, а праз
год з яе рук атрышпвае мандат пасла Рэйхстага i выступае абаронцам Нацыянал-сацыялктычнай рабочая партьп Германп (Н С Р П Г ).
1.12.1927 г. Кубэ ycryniy у гэтую партыю, якая на той час
паспела стаць легальнай, i ужо праз некальй тыдняу за заслуп
перад нацыянал-сацыялктычным рухам П тлер прызначыу яго гауляйтэрам усходняй маркп (акруп) — Ostmark. Т у т К убэ разгарнуу
актыуную палггычную дзейнасць, у вышку якой колькасць членау
Н С Р П Г у гэтым рэпёне паднялася з 66 чалавек у 1928 г. да 10 ООО у
1931 г., i у 1933 г. дасягнула 80 ООО. Адначасова ён становщца
рэдактарам «D er Markische Adler» i робщь яго рударам сваёй партьп.
У M ai 1928 г. К убэ a 6 p a n i дэпутатам прускага Ландтага, тут ён
з даручэння П тлера пры стуту да йраунщгва фракцыяй нацыяналсацыялктау. Дзейнасць К убэ у Ландтагу адыграла важную ролю
у перамозе птлераускай napTbii у Германп. Вялнсай заслугай К убэ
бьшо скасаванне 27.9.1928 г. забароны на публ1чныя выступлений
П тлера у меж ах n p y c ii. А сабкты я якасщ К убэ — яго красамоунасць i талент аргументатара — мел1 пры гэтым вырашальнае
значэнне, бо на той час фракцыю нацыянал-сацыялктау прадстаул я л ! у Ландтагу усяго шэсць паслоу. П тлер школ1 не забывау гэтую
паслугу.
П асля перамоп Н С Р П Г 25.3.1933 г. К убэ заняу пасаду оберпрэзщэнта Бepлiнa i Бранденбурги, а 1.6.1933 г. стау гауляйтэрам
акруп Курмарк, утворанай пасля аб’яднання ранейшых партыйных акруг Остмарк i Брандэнбурги. У 1933— 1936 гг. ён быу паслом
Рэйхстага, прусйм дзяржауньш саветшкам, членам Акадэмп германскага права, экспертам у галше ricTopbii ранняга перыяду, выконвау шшыя дзяржауныя абавязй. I у дадатак — займауся лиаратурнай творчасцю i публщыстыкай ( 1 0 1).
Кубэ л!чьии за перакананага антысемгга, аднак у красавнеу
1936 г. ён выслау вярхоунаму суддз1 Н С Р П Г рэйхсканцлеру Вальтэру Буху анан1мны л к т , у я и м абвшаващу яго у праследаванш яурэяу, адначасова спасылаючыся на семщкае паходжанне яго жонкь
Гэта бьша ускосная атака супраць яе зяця, Марщна Бормана. П асля
таго як гестапа устанавша iMH аутара гэтага анашмнага люта, К убэ
быу вымушаны паынуць дзяржауныя i партыйныя пасады. Аднак,
паводле распараджэння Птлера, ён застауся членам партьп i Р эй х
стага, захаваушы с1мвал1чны тытул гауляйтэра. П а сутнасщ, на пяць
год ён сышоу з палйычнай арэны ( 102) .
Прызначэнне К убэ на пасаду Генеральнага камкара Бeлapyci
у найвышэйшых колах берлш сй х палиьпсау выюпкала сапраудную
сенсацыю. Вшьфрэд фон Овэн, блгзы супрацоушк Гебельса, пасля
вайны нашсау, што гэтае прызначэнне «адлюстроувала усю неразважл!васць i легкадумнасць нашай так званай усходняй пал1тык1»
(1 0 3 ). Супраць такога рашэння выступау i Розэнберг, але Ламэрс па68

ведам1у яму, што П тлер настойвае на прызначэнш Кубэ (1 0 4 ). Л ёзэ
супращуляуся перад iM з шшых прычын: ён вeльмi добра ведау
«гвалтоуны, 1мпульс1уны i поуны супярэчнасцей характар» свайго
сябра К убэ i пагэтаму баяуся, што яго дзейнасць на пасадзе гене
ральнага камкара Беларус1 можа стаць прычынай сур’ёзных непаразуменняу i канфл1ктау (10 5).
Д л я высвятлення сапраудных матьшау гэтага рашэння Птлера
нестае дакументальных доказау. Паводле ацэнак, прызначэнне Кубэ
на другарадную пасаду у Мшску азначала, што яму стварал! магчымасць для рэабшйацьп (10 6), але гэты аргумент блякне перад
фактам — П тлер зб1рауся прызначыць яго рэйхскам!сарам у Маскве, г. зн. даверыць самую высокую пасаду на У сход зе (1 0 7 ). У будаунщтве т а й х гшотэз важна ул1чваць, што К убэ атрымау сваё
прызначэнне выключна дзякуючы падтрымцы Tiraepa, прычым адбьшося яно насуперак жаданням шшых берлш сй х тузоу. Т а й м
чынам, гэта бьша моцная падтрымка.
У службовым станов1шчы К убэ гэтая акал1чнасць адыгрывала
важную ролю. Перад iM пауставал1 на Б еларуа складаныя адMi- '
шстрацыйныя i палиычныя праблемы, таму ён атрымау шырэйшыя
прэрагатывы, чым генеральныя камкары у Прыбалты йсйх KpaiHax.
Уж о 5 л1пеня Розэнберг 3an3yHiBay Ламэрса, што паз!цыя гене
ральнага KaMicapa Б еларуа Кубэ, йрауш ка абшару ледзь з не
1 1 -мшьённым насельнщтвам, будзе рауназначная паз!цьй рэйхскам кара (1 0 8 ). Магчыма, Розэнберг пры гэтым ул1чвау, што Беларусь
т о л ь й да пары будзе звязана з Прыбалтыкай.
х^Ц ьш ш ьная адмшктрацыя на тэрыторьп Остлянда уводзшася
/паступова: з 5 жшуня (Л1тва) — да 5 снежня (Э стош я). Тэрмш
/ залёж ау ад аддаленасщ л!нП фронту. А л е на цэнтральнЫм яго адрэзку панавала такая с'иуацыя, што камандаванне Вермахта стрымлшала перадачу цывшьным уладам усяго абшару Генеральнай акруп
Беларус!. 3 1 верасня 1941 г. К убэ пераняу уладу т о л ь й над яе
заходняй часткаю разам з Мшскам, але значна больш ая— усходняя — засталася пад йраушцтвам apMii, перадача гэтых земляу
цывшьньгм уладам залеж ала ад поспехау на фронце. А л е пасля
разгрому Вермахта пад Масквой i з!мовага контрнаступления Чыр
вонай Армп Л1шя фронту набл!зшася да пауночна-усходшх гранщ
! Беларусц i перспектыва перадачы гэтага абшару цывшьнай адм1\jftkTpaubii аддалшася.
Завязвалася, тайм чынам, своеасабл1вая с1туацыя. Тэрытарыяльныя абрысы Генеральнай aKpyri Беларус! фармальна не змянЬпся з канца 1941 г., але на самай справе кампетэнцыя яго генеральна
га камкара распаусюджвалася т о л ь й на заходнюю частку гэтага
абшару, перададзеную цывшьным уладам. П асля таго як на карысць
Л1твы з гэтага абшару адьшхш тры паветы (Эйж ы ш й, Ашмяны
i C e ip ), ён меу площЧу 53,7 тыс. км2 i падзяляуея на 11 акруг, пры69
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насцю бьш злаквщаваны беларусшя школы у гарадах, а на вёска
яны часцей за усё заставалкя беларусюм толью нам'шальпа, бо и
расшску там выкладалася вельм! многа дысцыплш.
!
Выдаведкая дзейнасць такеама выяуна адлюетроувала выш;
такой нацыянальнай палгаыю. За перыяд з 1950 па 1985 г. агульн
тыраж кшжак, выдадзеных у БССР, павялгчыуся з 12,5 млн. л
53,3 млн. экземплярау, пры гэтым доля беларускамо^ных выданнй
зшзшася з 10,7 млн. да 5,0 млн. экземплярау, a ix доля у агульна'
кшгавыдавецкай прадукцьп зменшылася з 85 % да 9 % (11). :
Руафпсатарская палйыка савецюх улад з’яуляецца найважней
шым элементам для ацэню пазщьп i дзейнасщ беларусюх паль
тычлых колау i той частю грамадства, якая ва умовах нямецка
акупацьп 1мкнулася да захавання i узмацнення нацыянальнай сама,
бытнасщ. Вопыт падказвау iM, што даваенныя прынцыпы савецка^
нацыянальнай пал1тыю не зменяцца i пазней, а пасляваенная рэ|
чакнасць пацвердзша гэтыя прагнозы. Таму, з пункту гледжанн
нацыянальных штарэсау, ix дзеянш был! апрауданыя, нягледзячь
на тое, што яны не~магл1 прывесщ да стварэння самастойнай бела,
рускай дзяржавы. Гэтыя дзеяиш умацоуваш нацыянальнудо сама
свядомасць насельнщтва i ствар1^г~фатсгб17~я1ая сведчаць, шт
'^адаосшы нямецкай цывшьнайадмшктрацьй да беларускай справ
бьийлешпыя, чым пры савецкай уладзе. Той факт, што у зняволена;
беларускай сталщы працавал! толью беларусюя школы, а у вызвалёнай — амаль тольй расшсюя, дастаткова ciмвaлiчны i не натрабу.
каментарыяу. ■
■
■
Гэтай ацэню не мяняе факт нацыецкага генацыду, паколью н
меншай была колькасць ахвяр сталшшчыны.

Уступ
,1. Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals* vol. X IIt Wu>
llington, 1952, p. 548.
,
■■>
2. Reitlinger G. The house buit on sand. The conflicts of German Policy in R
1939— 1945. London, 1960, p. 159.
■
•
Гермашя i Беларусь у 1915— 1941 гадах
1. Вацлау 1ваноусй нарадз1уся 7.6.1880 г. у фйльварку Лябёдка Лщскага на
| Виенскай губ. у памешчыцкай: сямЧ. Скончыу 5гую клаачную пмназйоуВарш;
(1899 г . ) , той ж а восенню пастушу на факультэт x iM ii Пецярбургскага тэхналагии
(нстытута, яй скончыу у 1904 г. Закладчык i старшыня выдавецйх таварьп. г.
у Пецярбургу (1906^1913) i Вшьш (1913— 1915). У--1915:— 1917 n v^K ipay
Беларускага камггэта дапамоп ахвярам вайны у B b ib H i i Петраградзе. У 191S и
рэктар педагапчнага шетытута у М1нску глйшетр асветы ВНР. Пасля няудалыч чГ
па стварэнш беларускай дзяржавы у 1921 г. сышоу з палйычнай арэны. У 1Ч22\__
1939 гг.— прафесар Варшаускага. полхтэхшчнага шетытута, а у 1940— 1941 п —I
Вменскага ушверитэта. У лгстападзе 1941 г. стау бургамютрам г. Мшска, дзе i мам
вд ран, нанесеных у час пакушэння на яго асобу.
’* .
2. Тэкст адозвы «Да штэл1генцьи» змешчаны у лонданейм часошсе «Рггrdswit»
(1903, l.uty, № 2).
■
'
.^1
3. У 1906 г. у Пецярбургу было етворана першае беларускае легальна? ьыдач
нецтва, а у Вшьт пачал1 выходзщь першыя газеты: «Наша доля» i «Наша шва» Г >таядзейнасць хутка пашыраецца, i ужо праз некальй год з’яуляювда новыя выдлк цкЫ
суполй i часоп1сы, \пж imu., у MiHCKy («Саха», «Лучынка») , вандроуны ам; iapt Mi
Тэатр, Беларуси настаунщй саюз — з дапамогай яго сяброу бьий аргашзаваш i нер|
шыя беларусйя школы, па-ранейшаму яшчэ нелегальныя.: Да беларускаг.1 р\
далучаюцца беларусйя каталщйя ксяндзы, аргатзуецца беларусй гурток \ Пе|
цярбургскай рымска-каталгцкай духоунай акадэш!, у свет выходзщь белар^каиГ:
каталщкая лйаратура, М1ж шш.—■штотыднёв1к «Веларус» у Вшьш.
J
4. Першая кшжка, прысвечаная Беларуси:; Weissruthenien Land-Bewohi к r-Ge 1
Schichte-Volkswirtschaft-Kultur-Dichtung. пад рэдакцыяй Вальтэра Егера
alieil
Jager), — з’явыася у Берлше тольй у 1919 г. i практычна амаль цалкам абашра i>k я,
на матэрыялы, атрыманыя у час акупацьп.
I?
5. Friedrichsen М. Grenzmarken des europaischen Russlands. Hamburg, 191 ^ ()m |
mann E. Russlands Fremdvolker seine Starke und Schwache. Miinchen, 1915; Rew Nu ml;'
von H. Die Not der Fremdv51ker unter dem russischen Joch. Berlin, 1916; Stavenh<i|
gen K. Die Kriegsziele des Grossrussentums und der Fremdvolker Russlands. Berlin, 1410
6. Oslmann E. S. 18 -19.
7. Wasilewski L. Die nationalen und kulturellen Verhaltnisse im sogenannten SS
sland. Wien, 1915, S. 16— 17, 28— 29.
8. Rudnianski S. Weissrussischer Breif. / / «Das literarische Echo», 1915, Okiolvr.
Heft 2, S. 114.
9. Pajewski J. Mitteleuropa. Studia z dziejow imperializmu niemckiego w dobi^|
pierwszej wojny swiatowej. PoznaA, 1959, s. 43—45.
10. Тамсама. С. 40—42, 55. Варта адзначыць, uito 9 жшуш — верасш
1914 г. канцлер Рэйха Таэбальд фон Бэтман Гольвэг прызнавау неабходнасць л1квн
дацьи панавання Pacii над няруск1м1 народам! i Л1чыу, што мэтазгодна стварыць
П8 М1Ж Гермашяй i Рас1яй шэраг буферных дзяржау. Аднак гэтыя погляды не рас-.
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Таблща 6. Адмппстрацыйная структура
Генеральнай акруп Беларуа пад цьшльным ыраунщтвам
Насельнщтва
(тыс. чал.)*

Плошча
(км2)

Aicpyri

Колькасць
naseraj?

Колькасць
воласцей

Д а 17.9.1939 г. у межах С С С Р
42
5429
1248
Барысауская
5242
Слуцкая
Д а 17.9.1939 г. у межах Польшчы
Баранавщкая
5694
8746
Глыбоцкая
6085
Ганцавщкая
4641
Лщская
4301
Навагрудская
4704
Слошмская
7530
Вшейская

го р а д
М

M in c K

ш с к а я

Разам

.

103,1
304,2
32,7
220,6

..

341,5
340,2
114,6
278,5
194,5
171,6
299,6

7
10
4
8
5
■1 .5-

2411,3**

53 662

—

.

9
5
8

8

69

—

;

482

* Стан на канец 1942 •• иачатак 1943 гг.
* * К аля 10 000 жыхароу не ушчаны пры падзеле на акругг.
Крынща: «Ostland» (Ры та). 1944. № 8. С. 7.

^ ы м .М т с к утварау асобную гарадскую акругу (гл . табл. 6) . Было
/запраектавана 5 галоуных акруг, але утворана т о л ь й дзве — у Мшс\ку i Баранав1чах. Тэарэтычна Еенеральная акруга Беларусй на 75 %
складалася з тэрыторый, я й я да верасня^^З^ Е належ;ал1 С С СР
(altsowjetische G ebiete), на практыцы тая частка акруп, якою й р а 
вау Кубэ, на 78 % складалася з раёнау, я и я у лижваеннае дваццащгоддзе належал} Польшчы (allpolnische Gebiete).
. itw v' 5 ‘ -i u' - 1 >
f
Н а працягу верасня на гэтых'землях быу створаны апарат акупацыйнай цывшьнай улады, я й замяш у сабой ранейшае вайековае
йраунщтва. Г'эты апарат тэарэтычна складауся з трох ступеняу.
Найвышэйшай яго шстанцыяй быу генеральны~кащсарыят_у Мш I ску, я й м йравау Кубэ. Непасрэдна падпарадкаваиы ён быу Рэйхска, шсарыяту Остлянд у Ры зе^ Сярэднюю ступень цывшЕнай-едмь
/ шстрацьп утваразп^галоуныя .каш сары ята^- Й ш с к у ! ёарашшгаах,
| але вялпсай рол1 яны не адыгрйвалй i у сакавжу 1943 г. ix распусцш.
\ Найшжэйшую ступень у гэтай iepapxii займами гарадсй„кашсарыят
\ у Mincicy i 10 акруговых кашсарыятау^ На працягу трох гадоу акупацьп KipayHiKaMi гэтых мясцовых упрау былк
Галоуныя камкарыяты
Мшск
Баранат’чы

Галоуны камгсар
Паульсан
Фрыдрых Фэнц70

M iiicK

Акруговыя кашсарыяты
Мшск

95
15
65
78
41
31
32
55
25
45 ,

ка м к а -

Барысау
Слуцк
Баранав1чы
Глыбокае
Г анцав1чы

Лада
Навагрудак
Слошм
Вшейка

Гарадсй кащсар
Янэцке; з канца 1943 г.
Е. *Е. Бэкер
Акруговы камкар
д-р Ганс Кайзер, д-р Л ю д
ей’ Эрэнляйтнер; "
Вшьгельм Зельман
Бауэр, Бушман, д-р Ганс
Кайзер
Гайнрых Карл
Рудольф Вэрнер
П ауль Гахман
Buuii М ю ллер, Вальтэр
Гёрдт
фон Ганвэг, Артур Геш г
Вшьгельм Трауб, д-р А льфрэд Гше
Гергард Эрэн
Шмщт, Густау Магас

Г лы б о й я пераутварэнш адбы лкя i у структуры палщ эйсйх улад.
За час панавання вайсковага праулення йразпшцтва у гэтай галше
ажыццяулял! вышэйшы начальтк СС i палщьп (H ohere SS-urid
Polizeifuhrer, далей — H S S P F ) цэнтральнага адрэзка фронту фон
дэм Бах i шэф айнзацгрупы В Нэбэ. У Прыбалтыцы гэта бьип
H SSPF пауночнага адрэзка фронту групэнфюрэр СС Пруцман i шэф
айнзацгрупы А брыгадэнфюрэр СС д-р Вальтар Сталекер, ix штабкватэры знаходзш ся у Рызе. П асля перадачы заходняй частй
Б еларуа цывшьнай адмшктрацьп уладу над палщыяй на гэтым
абшары трымау Пруцман — H SSPF Остлйнда (у снежш 1941 г. на
гэтай пасадзе яго змяш у групэнфюрэр СС Е кельн). У гэты час ва
усходняй частцы Беларуа, якая па-ранейшаму заставалася у зоне
ваеннага праулення, палщэйсйм1 уладам! працягвау йраваць Бах.
Свой штаб ён перанёс з Баранав1ч у Магшёу. Працаю службы бяспей (С Д ) у Осгляндзе, у т. л. i у заходняй частцы Беларуси перададзенай цывшьным уладам, йравау Сталекер. На усходзе яна парайейшаму заставалася у распараджэнш айнзацгрупы В.
На узроуш Генеральнага камкарыята палщэйскую шстанцыю
^значальвау камандуючы ;СС i палщьп (SS-und Polizeifuhrer, да
лей - S S P F ), яму падпарадкоувалкя ахоуныя войей СС, палщыя
парадку i — да пэунай ступеш -— палщыя i служба бяспей. Абав я з й SSPF у Мшску выконвау брьп’адэнфюрэр СС К арл Цэнэр. Ён
71
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S. 452— 453. Напэуна, такая атуацыя тлумачылася адсутнасцю перакладчыкау
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д зей тч а у на гэтай пасадзе ад пачатку увядзення цывшьнага рэжыму
да лшеня 1942 г. Згодна з дэкрэтам П тлера ад 17 лш еня 1942 г. ад, носна дзейнасщ палщьп на Усходзе, i H SSPF i SSPF непасрэдна
i асабкта быт падпарадкаваны адпаведна рэйхскамкару i генеральнаму камкару, а палщ эйсйя чыны шжэйшага узроуню — акругоI вым камкарам (1 0 9 ). Аднак гэты самы дэкрэт пастанауляу, што
палщэйскае забеспячэнне на усходш х акушраваных абшарах знаходзщца у кампетэнцьп рэйхсфюрэра СС i шэфа нямецкай палщьн,
г. зн. Пмлера, я й атрымл!вау цяпер права даваць рэйхскамкарам
адпаведныя указании
/_... Недастатковае размежаванне паунамоцтвау у гэтай галше стварыла няпростую атуацыю. Я к шша Мадайчык, «вышэйшае каманда
ванне СС i палщьп, хоць i бьшо прышсана да штабау рэйхскамкарау, аднак удзельшчала у ix фармальна. ЗатЬе спёцыяльныя паунамоцтвы палщьп на гэтых тэрыторыях выклшал! у яе камандзхрау
розных рангау адчуванне, што менавгга iM павшны падпарадкоувацца кам1сары, а не наадварот»? (1 1 0 ). Гэта пачуццё узмацнялася
яшчэ i тым, што камандаванне СС i палщьп у асноуных галшах
сваёй дзейнасщ бьшо цалкам падпарадкавана П м леру, а гэта вы
ключала магчымасць умяшання цЫвшьных улад^тТайм чынам, пал1цыя утварала сваю, практычна иезэлежную ад цывшьнай адмш кт
рацьп, сктэм у .управления ( 1 1 1 )—I
Н е лепш выглядал1 магчымасщ цывшьнай адмшктрацьп на Бела
ру ci i уМншых важных галшах./Дэкрэт П тлера ад 17 лшеня, закра/'йаючы' гаспадарчыя пытанш, пацвердзгу ранейшыя паунамоцтвы
I Гёрынга — упаунаважанага за рэал1зацыю чатырохгадовага пла/ на — i пайнуу яго на чале ycix шстанцый, адказных за эксплуатацыю акушраваных усходш х абшарау, у т. л. i тых, што бьип перададзены цывшьным уладам. Падпарадкаванне гаспадарчых службау
(ландв1ртшафтсфюрэра;у7 зондэрфюрэрау i iHm.) змяншася то л ьй
/ фармальна. У час ваеннага праулення яны дзейтчал1 у рамках
вайсковых камендатур, а цяпер увагашп у склад генеральнага г акруV говых камкарыятау. Аднак заданш для ix вызпачау Гёрынг, а К убэ
\ i падначалены ям у апарат павшны бьип" т о л ь й рэалгзоуваць яго
.указан и й
✓"-Дэкрэт ад 17 лш еня выводз1у з кампетэнцы1 мясцовых цывшь{ ных улад таксЖмСдзейнасць чьп ун й i пошты^Н е падпарадкоувалкя
/нм i вайсковыя камендатуры. Яны^па^ранёишаму працягвал! сваю
I працу, але цяпер кола ix дзейнасщ звузшася да спрау выключна
/ вайсковых — аховы камушкацыйных ш ляхоу, ваеннапалонных i
г. д. Камендатуры нярэдка дaпaмaгaлi цывшьным уладам у выкананщ гаспадарчых заданняу— прымусова спаг&нял} з мясцовага
насельнщтва харчовыя пастауй. Супрацоушчал1 яны i з палщыяй,
/ 6pani супольны удзел у карных акцыях. У К убэ не было щ ы ройх
\ магчымасцей i у галщ е прапаганды. Т у т гаспадарьип т. зв. прапа-

Г гандысцйя йр ауш й , я й х прысылала у М ш сй гёнеральны камкарыят MiHicтэрства Розэиберда. Яны дзейшчал1 у адпаведнасщ з яго
шструкцыям1, узгодненыма да таго ж з мдастэрствам, прапаганды
I Гэбельса.
Спецыфжа беларусй х абшарау значна уплывала на дзейнасць
цывшьнай адмшктрацьп, яна ускладняла выдачу распараджэнняу
для гэтых тэрыторый не т о л ь й мшктэрству Розэнберга у Берлше,
але i рэйхскамкарыята у Рызе. Н а гэтых зем лях у самых розных
галшах панавала такая неаднароднасць, што даводзхлася выдаваць
асобныя дэкрэты i загады для «altsowjetische Gebiete», шшыя — для
Заходняй Беларусь Аднак звычайна у фармулёуках прававых даку
ментау, я й я датычылкя Беларуа, значылася уся тэрыторыя Гене
ральнай акруп з перавагай колшппх савецйх абшарау, а не тая
частка, што бьша перададзена фактычна цывшьным уладам. Пры
такой атуацьп большасць берлш сйх дэкрэтау i распараджэнняу,
я й м ! рэгулявалася дзейнасць акупацыйнай адмшктрацьп у Остляндзе, не датычылася Б еларуа — для яе был! прадугледжаны асобныя
указанш. Т о е самае можна сказаць i пра шструкцьп рэйхскамкарыята у Рызе, у большасщ сваёй яны датычылкя генеральных акруг
Прыбалтый.
У т а й х складаных умовах заканадауства часта супярэчьша жыццёвай практьщы. Тьшовым прыкладам можа паслужыць адно з пер-\
шых распараджэнняу рэйхскамкара у Остляндзе ад 13 верасня j
1941 г. адносна скасавання вынукау савецкай зямельнай рэформы.
j
Т э ты дэкрэт меу прававую моц толы а на тэрыторыГШтвы, Латвп '
i Эстонп, але не закранау бьшой Заходняй Беларус!, хоць там зямельная рэформа была праведзена не шмат раней, чым у крашах
Прыбалты й, а калектьтазацыя сельскай гаспадарй знаходзшася
у пачатковай фазе. Вырашальны уплыу тут аказау агульны характар
Генеральнай aKpyri Б еларуа, у я й м пераважала калектыуная гаспадарка - акупацыйныя улады зб1ралкя яе захаваць; А л е ьбез прававой падставы иыниа савецкай
д ш идаваны. а калгасы
распалкя.
Т ~ Т Закладзеная дэкрэтам! П тлеоа, астэм а даралельнага к)ра$нщ-г
[ тва у спалучэнн1 з мясцовым1 спецыф1чн_ьщ1 умовам1 не дазваляла
/ апарату акуцацыйнай улады на Бeлapyci працаваць скаардынавана
I i эфекты^йа. Пра гэта сведчыць самастойная дзёйнасць армп, ttauii! цьп, гаспадарчых i будаушчых аргашзацый, дарожных служ бау
j4i г. д..: У гатых i шшых галш ах новая цывшьная адмхшстрацыя бьша
практычна бездапаможная. ^ ерлш сйя тузы не бачыл} тут неспадзя^ 'Ж Й Г ^ н ы _'раТзлГчвал1 на бл1зкую перамогу, пагэтаму для новых
цывшьных улад быш вызначаны т о л ь й дачасныя метады i задачы.
К убэ сведчыу, што npbiCTyniy да йраунщтва адмшктрацыяй на
Белару ci, атрымаушы т о л ь й самыя агульныя дырэктывы: «прыстасаванне i выкарыстанне тэрыторьп для германскай ваеннай гаспаI
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д а р и »,— пры гэтым замест падрабязных шструкцый трэба было
юравацца лозунгам: «У с ё, нгто ты 3po6iui для Германп,— добра, усё
астатняе — фальш » ( 1 1 2 ).
Няма сумнення у тым, што К убэ у сваёй дзейнасщ на Беларус!
перш за усё йравауся штарэсам1 Германп, але моцная асабктая
пазвдыя, якую забяспечвала яму падтрымка Птлера, дазваляла
трактаваць па-евойму гэтыя i нтарэсы. Аднак, нягледзячы на шматгадовы пал1тычны вопыт, сггуацыю, у якой ён апынууся на Беларус!,
К убэ назвау беспрэцэдэнтнай (1 1 3 ). Край, куды найравау яго
П тлер, не меу традыцый дзяржаунай самастойнасщ, вышкам чаго
быу ш з й узровень нацыянальнай свядомасщ беларускага насель
нщтва, слабасць яго сепаратысцйх !мкненняу i моцныя культурнапаштычныя зшлывы з польскага i расшскага боку. Асабл1ва выяуна
сведчыу аб гэтым нацыянальны склад1 мясцовай цывшьнай адмь
шстрацьп — ён вельм! слаба адпавядау краю, я и п ав ш еН быу прадстауляць. Д а названага дапаунялася рознща у сацы ялы га-экаггам1чным становпычы ва Усходняй i Заходняй Беларуси што з’ явится
вышкам ix знаходжання у м1жваенны перыяд у складзе СССР
i Польшчы. Пагэтаму Кубэ невыпадкова зауважыу: «Б еларусь была
найперш, у самым сапраудным значэнш гэтага слова, не больш, як
1мглктым геаграф1чным паняццем» (114).
Ha3ipaniii К убэ пацвярджасй ранейшыя палщэйск1я данясенш,
што пры ходзЫ у Берлш. У ix адзпачауся слабы нацыянальны
патанцыял беларусау. Пагэтаму Розэнберг, я й на падрыхтоучым
этапе да нападу на С С СР не верыу у магчымасщ беларускага нацыяналдзму, восенню 1941 г. быу яшчэ менш схшьны даваць рэкамендацьп па вырашэнню беларускага пытання у рамках «новага
парадку». Звязаны з мппстэрствам Розэнберга штомесячшк «Д ойчэ
П ост аус дэм Остэн» («Deutsche Post aus dem Osten») сцвярджау на
гэты конт у лктападзе:
«Увогуле, будучнасць беларускай, або крывщкай, нацыянальнасда пакуль стащь пад пытальшкам, а на думку скентыкау, знаходзщца цалкам пад сумненнем... Час пакажа, щ знойдзе беларускае, або крыюцкае, нацыянальнае пытанне сваё канчатковае
. вырашэнне у цяперашш момант» (115) .
*1 ~ Упэуненасць у слабасцгбеларускага нацыянал1зму прывяла вяр} хоуных йрауш коу мшютэрства Остлянда да пераканання, што ён не
стане пагражаць нямецйм штарэсам; пагэтаму дапускалася нават
яго патэнцыяльнае узмацненне. Менав!та у та й м палггычным кантэксце звычайна асвятляецца роля Кубэ у дзейнасщ акупацыйнага
цывшьнага рэжыму на Усходзе./ Петэр Кляйст, былы загадчык
аддзела, Остлянда у OMi, nicay пасля вайны, што задачаю Кубэ
у^^сноуным-льчылася баращ>ба~з^расщсйш ! польсюма уплывам!
на Беларус! (116).
I Двухгадовая дзейнасць К убэ на Б еларуа грунтавалася на адным

зыходным пры Нцьш е i была сйрйв&на у адным напрамку — да
здабыцця ciMnafый у насельнщтва шляхам-пэуных уступак у галше
культуры i пятлтык!. а^такеама~— сулаанай~гаспадарчай дзейнасщ^ j
Неабходна падкрэслщь, што гэты курс на паразуменнё з грамадётвам быу вынкам яго асабктага пераканання, а не шструкцый OMi ;
або вышкам дзейнасщ савецкага руху супращулення — увосень
1941 г, гэты рух не стварау яшчэ acaблiвaй небяспей на беларускай
тэрыторьп. У адрозненне ад Эрыха Коха, я й зб!рау^я на У краше
йраваць « з дапамогай м ахорй, в од й i нагайй » (117) ] ’К у б э абвясЩ у
на цачатку сваёй дзейнасщ у Мшску, што зверне асабл!вую у вагу на
развщцё культуры (11 8).
Першым нарматыуным актам, выдадзеным Кубэ у гэтай справе,
бьип часовыя шструкцьп ад 10.9.1941 т., паводле я й х 1 для y c ix дзяцей, апрача яурэйсйх, ва узросце ад 7 да 14 год уводзшася аба■ вязковае школьнае навучанне. Мясцовая адмшктрацыя з 1 кастрычшка 1941 г. павшна была адчышпь пачатковыя школы з наступнай
праграмай: родная мова, прыродазнауства (баташка ! за а л о п я ),
арыфметыка, геаграф!я, спевы, рукадзелле, пмнастыка. Выкладанйе
рэл!гп, як каталщкай, так i праваслаунай, магло весщся па-за шкодай (119) . Галозда1 акцэнт часовыя iHCTpyKUbii ставил на выхаванне
м оладз! у духу ггглераускай Новай Е у р о п ы i пагражал} суровым!
карам! за распаусюджванне у школах савецкай або польскай адэалоrii. Н агляд за дзейнасцю школ ажыццяуляу генеральны камкарыят
у MiHC-ку i акру10выя камкарыяты, у рамках HKix' стварашся белар усй я Ш кольньш шспектуры (120).
Школьшцтва бьшо першым важным крокам К убэ на ш ляху да
/ рэал!зацы1 яго пал1тычных планау./ Выданнем часовых школьных!
( шструкцый ён падкрэсл!вау, што Генеральная акруга Беларус1
I жьгццёвая прастора беларускага народа i у першую чаргу менав1та
| гэзаму народу павшна служыць. Задачаю школ станавшася разV вщцё беларускай культуры, выхавання i асветы, засвойваць гэта
[ '' Иав1нна была ! моладзь нацмёншасцей — палякау i расшцау. У iH- г
| струкцыях зазначалася, што асноунай мовай навучання павшна
быць беларуская, але у мясцовасцях, дзе пераважала польскае
насельн1цтва, дапускалася кнаванне школ з польскай мовай наву
чання, аднак i у i x беларуская заставалася абавязковым прадметам
з аб?ёмам ^выкла;даншя 6 гадзш на тыдзень. Затое не был о.-школ
з рускай мовай навучання. У студзёш 1942 г. у *Мшску пачало
выходзщь перьмдычнае выданне «Беларуская ш кола» у дзвюх серыях— для вучняу 1 для настаунжау. Яно павшна бы ло часткова
I замянщь савецйя п а д р ^ ш й , 'я и я бьга^^“выведзешы^[,з ужытку.«
Нягледзячы ай“ ПяЖ|аСШТз кадрам! *! памя1шГанням!««(иастка
шксшьяых будынкау бьша занята войскам!), а таксама на недахотг
падручнжауг..колькасць,пачатковых;: школ на тэрыторьп Генеральная
га^ камкарыята Беларус! хутка узрастала ! пад канец 1941/42 наву-
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чальнага года' дасягнула 3485. У ix навучалася 346 тыс. вучняу
i працавала 9716 настаушкау (1 2 1 ). Гэтыя кОлькасныя паказчык!,
здаецца, не вельм! адрозшвалкя ад даваенных л1чбау за 1940/41 г.
на параунальнай тэрыторьп Б еларуа (12 2). Трэба дадаць, што
распрацаваная К убэ сям1класная скгэм а навучання перавышала
патрабаванш шструкцый OMi, выдадзеных, прауда, крыху пазней.
Д ля акупаваных савецых земляу (апрача Прыбалты ы) там прадугледжвалася адкрыцдё толы а чатырохкласных пачатковых школ
(12 3). Затое праект К убэ саступау с к т э м е школьнщтва у ПрыбалтыЦы, д з е працавал1 т а к сам а с я р э д ш я школы i некаторыя вы111ЭЙШЫЯ навучальныя установы .
Наступнай дэкларацыяй К убэ быща адозва «Д а жыхароу Беларуci», абвешчаная у»М ш ску 22.9г4-941-г.; Перамога Германп патэтычна
аб’яулялася -у- ёй здзейснеж ш л:$актам; дэкляравал1ся адбудова_:
ваенных разбурэнняу, дабрабыт i забяспечаная будучнасць бела
рускага народа у рамках новага еурапейскага ладу, акупацыйнае
цывшьнае прауленне называлась прыяцелем гэтага народу, ахоушкам Справядл1вага парадку i выпрабаваным будаушком усеагульнага
дабрабыгу. Далей адозва заюпкала:
«Беларусы! Першы раз у вашай псторы ! перамога Германп дае
вам магчымасць забеспячэння вашаму народу свабоднага развщця
i светлай будучыш без расшска-аз1яцка-балыиавщкага ущску i чужанацыянальнага панавання. Я спадзяюся, што кожны з вас зразумее, што яго iHTap3Cbi сц кла звязаны з iHTapacaMi Г epManii i што вы
будзеце верным! паслядоуцам! i памочшкам! нямецкага ыраунщтва»
(124).
^
Адозва К убэ адыходзша далей ад пашыраных у прапагандзе
/Бермахта зацертых фраз пра «вызваленне ад бальшав!зму» i iMKHyлася разгарнуць перад беларусым народам станоучую перспективу,
якая адкрывалася для яго з усталяваннем нямецкай акупацьп.
Апрача чыстай прапаганды, у адозве Кубэ, найвышэйшага прадстаугйка нямецкай улады на Беларуси был! выказаны дэкларацьй
свабоднага развщця краю без староннягаГ панавання i агульнасщ
германа-беларусых штарэсау. Варта падкрэслщь. што гэтыя заявы
закранал! таыя пытанш нямецкай палйы ы , пра яы я маучау афщыйны БерДн.? Можна пагэтаму меркаваць, што яны рабшшя без санкцый Розэйберга, i, нягледзячы на асцярожнасць фармулёвак, бьш
рэ^рам з’ явш чам на акушраванай тэрыторьп СССР.
/ Т ь ш не менш завярэнн! К убэ f ■прыяздасщг справядшвасщ •
1 адзшстве штарэсау рэзка супярэчыл! рэчаюнасщ/незалежныя ад
яго улады часщ Вермахта i СС чынш забойствы, рабуню i бессэнсоуныя разбурэнщ уж о пасля увядзення цывшьнага рэжыму. Гэта
перакрэсл!вала усе перспективы пал!тыы, сыраванай на здабыццё
с!мпатый мясцовага насельшцтва. Разыходжанне у цоглядах на
задачы акупацы! выявшася адразу ж пасля прыезду К убэ у Мшск.

Узш ю й спрэчы вакол ыравання гаспадаркай, грабяжоу, зшшчэння !
творау мастацтва i л!квщацьп яурэйскага насельнщтва. Тры пры- 1
ведзеныя шжэй дакументы —■два з ix выкарыстоувалкя як доказы
на Нюрнбергсым працэсе — сведчаць пра умяшальнщтва К убэ у гэ
тыя справы i з ’яуляюцца важным матэрыялам для агульнай ацэны
яго пaлiтыкi на Беларус^ а таксама аДносш да СС.
Дакумент 1: Л к т К убэ да Л ёзэ ад 3.10.1941 г.
« У дадатак перасыдаю табе для прыняцця далейшых захадау
зняты паводле майго даручэння плакат ад 6.9.1941 (тэкст плаката:
«Зрэкв1завана» за подп1сам H SSPF Пруцмана.— Ю . Т . ) . Н е паведаMiymbi мне, СС паспегшпва праводзщь рэкв1зщьп на Беларус1. Асабл!вую важнасць мае рашэнне мшктэрства або рэйхскамкара наконт
баз СС. К ал! гэтыя базы будуць абсталёувацца так, як прадугледжвае СС, дык хутка яна стане гаспадаром ycix непашкоджаных i
зручна размешчаных частак горада, а цывшьная адмтастрацыя
акажацца госцем фармацьп, якая выкарыстоувае лю бы я магчы
масщ, каб крочыць уласным шляхам. Будаваць план горада у такой
chyaiibii цывшьнае ыраушцтва проста не зможа. Настошпва прашу
прадухш ць гэтыя непрыёмныя акал!чнасщ. У вогуле, справы i дзей
насць палщьп павшны быць так адрэгуляваны, каб цывшьная адмь
шстрацыя мела выключнае права выдаваць ёй распараджэнш. Брыгадэнфюрэр СС Цэнэр, яга дзеля узмацнення свайго прэстыжу стау
гёнерал-маёрам палщьп, сцвярджае пры кожиай нагодзе, што мае
спецыяльныя шструкцьп рэйхсфюрэра СС, яых, аднак, мне не
паказвае. Так працаваць немагчыма.
Вермахт таксама распараджаецца цывшьным! справам1 i абураецца, кал1 яму робяць заувап аб недапушчальнасщ таы х паводзш.
Пара ужо, нарэшце, адназначна падпарадкаваць гаспадарку цывшь
най адмшктрацьп. Т у т (г. зн.— на Беларусь— Ю . Т .) СС, Вермахт
i Люфтвафэ папросту рэкв!завал1 сабе вялжую колькасць гаспа
дарчых прадпрыемствау, калгасау i борзда iMi распараджаюцца.
3 рэштак, паынутых цывшьнай адмшктрацьп, арм1я вымае на свае
патрэбы, так што да бл!жэйшага жшва пагалоуе ж ьтелы , рэсурсы
i усё неабходнае нЯухшьна будзе зруйнавана. Мы яшчэ не маем
уплыву на менскую бойню, бо О К Н (галоунае камандаванне сухапутных войскау.— Ю . Т .) заяуляе на гэтую бойню выключнае
права. Таксама i радыёзавод працуе выключна на Люфтвафэ. У сё
гэта абмяжоувае нашу дзейнасць. К ал! у найбл!жэйшы час гэтыя
справы не высветляцца, цывшьнае ыраунщтва стане папросту гумарыстычным давескам, на я и будуць глядзець, як на перашкоду
у далейшым рабаванш краю» (125).
Дакумент 2: Л к т К убэ да Розэнберга ад 29.9.1941 г.
«Сёння, пасля доуп х пошукау, я магу, нарэшце, знайсщ i ацашць
рэшты мастацых скарбау Менска. У горадзе кнавала вялжая,
а часткаю — вельмi каштоуная, калекцыя творау мастацтва i абра77

Ч. 2.pdf

R. 233/2721778; № 154, 12.1.1942, ibid, R. 234/2723568.
37. Ereignismeldung UdSSR, № 50, 12.8.1941; № 54, 16.8.1941, ibid, T-175,
R. 233/2721875, 2721939; M алецй Я . С. 45,51.
38. Ereignismeldung UdSSR, № 17, 9.7.1941, AAN, mf. aleks., T-175,
R. 233/2721449.
39. Раманоусй В. С. 77.
40. Ereignismeldung UdSSR, № 67, 29.8.1941, ibid, T-175, R. 233/2722119.
41. Ereignismeldung UdSSR, № 97, 28.9.1941, AAN, ibid, T-175, R. 233/2722683.
Toe самае пацвярджае i орган ладпольнага Нацыяналънага Староншцтва: «Першыя
цывшьныя улады, створаныя нямецюм войскам, камплектавалкя з улжам антыкамутстычнай пал^тык!, пагэтаму наймал; шмат польскай штэл1генцш...» / / Za Bugiem
niemieckie nieporzadki. / / «Walka», 3.10.1941, s. 7.
42. Meldungen aus den besetzten Ostgebieten, № 1, 1.5.1942, ibid, T-175,
R. 235/2724358. Тым не менш былы шэф Вшенскага прадстаунщтва урада Сжорскага
Зыгмунт Федарорлч нашсау у CBaix успамшах наступнае: «Нямецкая акупацыйная:
адшшстрацыя на тэрыторьп нашых Крэсау абашралася на л|'тоуцау i беларусау».
Гл. яго «Trzydziesci lat mego pobytu w Wilnie (1914— 1944)», maszynopis, Biblioteka
Ossolineum we Wroclawiu, dzial rekopisow, nr akc. 147/57, s. 171.
43. Ereignismeldung UdSSR, № 97, 28.9.1941, AAN, mf. aleks., T-175,
R. 233/2722688.
44. Raport sytuacyjny Delegatury Rzadu za okres 15.8— 15.9.1941, okreg Bialystok,
Centralne Archiwum КС P ZPR 202/11-6, k. 120.
45. Ereignismeldung UdSSR, № 50, 12.8.1941, AAN, mf. aleks., T-175,:
R. 233/2721875.
46. Тамсама.

№ 58. 20.8.1941, ibid, T-175, R. 233/2721964.

47. Лщская акруга падчас нямецкай акупацьп / / «Беларуская думка». 1960. Кастрычнж.
48. А. К-a [Калодка]. Б е л а р у с к а - п о л ь с й я с у а д н о с т ы у
1944. / / «Зважай». 1981. Сакавцс.
49. Ereignismeldung UdSSR, № 32, 24.7.1941, AAN,

Вялейш чы не

mf.

aleks.,

1941—
T-175,

R. 233/2721633.
50. Тамсама, № 20. 12.7.1941; № 43. 5.8.1941; Vakar N., p. 172, 184; Dallin,
p. 214.
51. У 1928— 1940 гг. на тэрыторьп Усходияй Беларуа пагалоуе коней з 1079 тыс.
паменшала да 597 тыс., буйной рагатай жывёлы — з 2218 тыс. да 1622 тыс., е в ш е й —
з 2399 тыс. да 1411 тыс., авечак i коз — з 3817 тыс. да 1213 тыс. / / Социалистическое
строительство СССР. С т а т и с т и ч е с к и й ежегодник. М., 1936; Статистический спра
вочник состояния народного х о з я й с т в а БССР к началу Велякой Отечественной
войны. Без М. В., 1943. С. 148.
52. П ец ю кев1Ч М. Кара за служэнне народу. Успамшы. Торунь, б/д, сшытак 1,
с. 22— 24, ЦНБ АН БССР, аддзел рукатсау, ф. 23 — калекцыя.
53. Ereignismeldung UdSSR, № 67, 29.8.1941, AAN, mf. aleks., T-175,
R. 233/2722116.
54. Vakar, p. 185.
55. Тамсама. С. 173.
56. E r e ig n is m e ld u n g UdSSR, № 43, 5.8.1941...
57. Vakar, p. 177.
58. Тамсама. С. 180, 263—264.
59. E r e ig n is m e ld u n g UdSSR, № 21, 13.7.1941...
60. Ereignismeldung UdSSR, № 90, 21.9.1941,

AAN,

mf.

aleks.,

T-175,

R. 233/2722485.
61. Kalush V. In the service of the people for a free Byelorussia. London, 1964,
p. 36— 37.
62. Галяк Л. Успамшы. 13ША], 1982. Т. 1. С. 153.
63. Krzyzanowski В. Wileriski matecznik 1939— 1944. Paryz, 1979, s. 47.
64. «Goniec Codzienny», 29.7.1941.
210

65. «Nowe Drogi», 5.1.1942.
66. Рапарт «Сыбулта», 31.10.1941, ЦА ЦК ПАРП, 202/11— 22, к. 17.
67. Ereignismeldungen UdSSR, № 21, 13.7.1941...; № 97, 28.9.1941.
•
68. А. К-a [Калодка]. Беларуска-польсйя суадноешы у Вялейшчыне 1941
1944. / / «Зважай». 1981. Сакавгк. № 1 (21); Лщская акруга падчас нямецкай а купи
uui / / «Беларуская думка». 1960. Кастрычшк. № 1; Акула К. Змагарныя дарог!.
Таронта — Мюнхен, 1962. С. 14; Малецй Я. Пад знакам Пагош. Таронта, 1976. С. 4У
S2; Volacic М. The population of Western Belorussia and its resettlement in Poland and
Hie USSR. / / «Belorussian Review», № 3. Miinchen, 1956, p. 16.
69. Калодка А. Петра Родзев1ч у 36 угоды арышту i 35 угоди сьмерц! / / «Зиижай». 1979. Сакавж. № 1(13).
70. Ereignismeldungen UdSSR, № 36, 28.7.1941; № 90, 21.9.1941, AAN, mf. a le k s .,
T. 175, R. 233/2721694, 2722485. На падставе гэтых даносау немцы арыштавал)
у Стоубцах 19 беларуейх службоуцау, у т. л. Юрыя Сабалеускага i B iK T a p a Чабатарэ»1ча, а у Валожыне — 22 адмшктрацыйных супрацоушкау на чале з йраушком упраны Канстанщнам Касяком / / Касяк I. 3 йсторьп праваслаунай царквы беларускага
парода. Нью-Йорк, 1956. С. 119.
71. Za Bugiem niemieckie nieporzadki. //«Walka», 3.10.1941.
72. Цанава Л. Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских
удхватчиков. Мн., 1951. Т. 2. С. 882.
73. Справаздача «Евы» аб падарожжы у Мшск напачатку жшуня 1942 г., СА КС
I’ZPR, 203/VII-45, к. 20.
74. Тамсама.
75. Адначасовае прызначэнне на адмшктрацыйныя пасады беларусау побач
I палякам! у тых самых рэпёнах можна было б раецэньваць як правакацыю м1жнацыянальных канфлжтау, аднак, на думку аутара, гэты аргумент не вельмг пераканаучы: з аднаго боку, немцы бьш вымушаны наймаць на службу палякау. 3 другога
боку, нельга л1чыць за правакацыю 1мкненне СД стварыць беларускую адм\н1страцыю. Аднак, у вышку, гэта прыводзша да канфлштных с^туацый, яйя iuuri на карысць
а купантам.
76. Ereignismeldung UdSSR, № 10, 2.7.1941, AAN, mf. aleks., T-175, R.
233/2721398.
77. Ereignismeldungen UdSSR, № 20, 12.7.1941; № 21, 13.7.1941; № 36,
28.7.1941.
78. Unsere Ehre heisst Treue. Wien-Frankturt-Ziirich, 1965, S. 214, 220.
79. Anordnung des OKW vom 8.9.1941 fiber Behandhmg sowjeticher Kriegsgefangenen, IMGN, / / Bd. XX V II, PS-1519. Пад канец лета 1941 г. гэтыя ваеннапалонныя бьш
мызвалены i адпушчаны дадому//Erfahrungs-Raumungs-und Abschlussbericht fiir das
Generalkommissariat Weissruthenien, 31.8.1944,‘AAN, mf. aleks., T-175, R. 59/2574951;
Vakar, p. 170.
80. Dallin, p. 409.
81. Wilpert von F. Die Vorpostenstellung Weissrutheniens.//Auf Informationsfahrt
im Ostland. Riga, 1944, S. 194.
82. Лют Лямэрса да Кайтэля, 20.5.1941, AGKBZN, ATW XI, Dok. Prokuratury,
I. X X IX , s. 27.
83. Dallin, p. 189.
84. Aktenvermerk vom 16.7.1941 fiber eine Besprechung Hitlers mit Rosenberg,
Lammers, Keitel und Goring aufgezeichnet von einem unbekannten Teilnehmer, IMGN,
// Bd. X X X V III, dok. 221-L, S. 86.
85. Erlass des Ftihrers fiber die Verwaltung der neu besetzten Ostgebiete vom 17. Juli
1941. / / Herzog R. Grundziige der duetschen Besatzungsverwaltung in den ost — und
siideuropaischen Landern wahrend des zweiten Weltkrieges. Tubingen, 1955, S. 170.
86. Madajczyk, s. 547.
87. Erster Erlass des Fiihrers iiB e r die Einfiihrung der Zivilverwaltung in den neu
besetzten Ostgebieten vom 17. Juli 1941. / / Herzog, S. 172.
211

Ч. 1.pdf

зоу, якая амаль поунасцю была вывезена з Менска. Па загаду рэйхсфюрэра СС, рэйхсляйтэра Генрыха П м лера большасць карщ н—
часткаю уж о пасля майго уступлення на пасаду — была запакавана
СС-ауцам! { вывезена у Рэйх. Прытым гаворка адзе пра мшьённыя
каштоунасщ, яю я бьип адабраны ад Генеральнай акруп Беларусь
Карщны павшны бы л! быць высланы у Лш ц i Кёнигсберг ва Усход 
няй Прусп. Прашу гэтыя каштоуныя зборы, кал1 яны непатрэбныя
д ля Рэйха, вярнуць у раепараджэнне Генеральнай axpyri Беларуси
у любым выпадку ix матэрыяльную вартасць перавесщ на рахунак
мппстэрства акупаваных усходш х тэрыторый.
Паводле выказванняу аднаго маёра 707-ай дьпйзп, я й перадау
мне рэш тй гэтых зборау, астатшя абразы ! творы мастацтва, у т. л. i
найбольш каштоуныя карцшы, мэбля 18 i 19 ст., вазы, рэчы з мармуру, гадзш ш й i да т. п., СС перадало Вермахту для наступнага раз
грабления. Генерал Стубенраух (ш эф палявой камендатуры № 184
у Мшску.— Ю . Т .) найбольш каштоуную частку вывез з Менска
у аперацыйную зону. Зондэрфюрэры, я й х я яшчэ не мог зарэистраваць, вывезл! (без расш сй) тры грузавыя машыны з мэбляй, карщHaMi i прадметам! мастацтва. Я распарадз!уся высветлщь гэтыя
часщ, каб пакараць вшаватых, я й я нясуць адказнасць за грабеж.
Мясцовыя заставы Вермахта i СС выбрал! без майго дазволу з пазасталых рэштак наступныя рэчы i абразы, я й я , аднак, яшчэ мапга
б заставацца у Менску.
Д ля рэстаурацыг часта без сэнсу пашкоджаных нажам1 карщн
прашу прыслаць сюды нацыянал-сацыялктычнага мастака Вшл1
Спрынгера, Берлш СВ 29, Газэнгейдэ, 94; каб пад ягО йраушцтвам
магло быць выратавана тое, што яшчэ можна уратаваць. На жаль,
шматлнйя каштоуныя вазы, фарфор, шафы i стылёвая мэбля
18 ст. таксама бьип значна пашкоджаны або зшшчаны. У сё разам
складае неацэнныя каштоунасщ, вартыя мшьёнау марак. Я прашу на
будучыню мшктэрства Усходу хадайшчаць перад адказньпй пастаMi Вермахта для прадухшення пздобных зшшчэнняу, а таксама для
самага суровага пакарання вшаватых.
Музей даистарычнай apxeanorii таксама знаходзщца у стане
поунага спусташэння. У геалапчным аддзеле разграблены каштоу
ныя i паукаштоуныя каменш. Ва уш веротэце бьип бессэнсоуна
паразб1ваны або забраны шструменты на сотш тысяч марак. Можа,
было б пажадана, каб Вы, пан рэйхсляйтэр, паведамМ пра гэта
фюрэру. У вышку такога абыходжання i без таго бедная Беларусь
панесла найцяжэйшыя страты...» (12 6).
У дадатак да працытаванага шсьма К убэ выслау рапарт радавога
А б л я пра становппча Mincrix б1бл1ятэк пасля таго, як ix спусташыу
Вермахт. Заканчвауся ён наступным чынам: «Гэты рапарт Дасягне
сваёй мэты т о л ь й тады, кал1 будзе прадстаулены найвышэйщаму
йраунщтву i кал1 будуць неадкладна выдадзены загады, я й я не
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д а з в о л я ц ь н я м е ц к ам у са л д а т у у будучы м п ав о д з щ ь ся б е, я к в а р 
в а р у ».

Дакумент 3: Фрагменты справаздачы акруговага камкара у
Слуцку Карла геИеральнаму камкару у Мшску ад 30.10.1941 г. пра
масавую расправу з яурэям! у Слуцку,
«3 непамернай жорсткасцю нямецйя палщыянты i асабл1ва
л 1тоусй я партызаны (гаворка щзе пра л й о у с й я палщ эйсйя часщ на
служ бе у немцау.— Ю . Т .) вы цягвал!з хат i зганял1 яурэяу, а сярод
i x — i беларусау. Паусюдна у горадзе стаяла стралянша, на паасоб
ных вулщах ляжал1 трупы забггых яурэяу. Беларусам з вялМйй
цяжкасцям1 удавалася пазбыцца абвшавачванняу. Н е кажучы аб
тым, што з яурэяу, у тым лису i з рамесшкау, здзеквалкя на вачах
у беларусау, дык i caMix беларусау 6uii гумовым! палкам! i прыкладам! карабшау. Гэта была уж о не жыдоуская акцыя, а выглядала
хутчэй як рэвалюцыя. Я сам увесь час знаходз1уся разам з yciM i
ceaiM i супрацоушкам! пасярод гэтага, каб яшчэ ратаваць, што т о ль й
удасца. Ш мат разоу мне даводзигася лггаральна з настауленым
рэвальверам выцягваць з майстэрняу ням ецйх палщыянтау, а так
сама лггоусй х партызан. Такое самае даручэнне атрымала i мая
жандармерыя, аднак з-за дзйсай страляшны яна мусша шмат разоу
пайдаць вyлiцы, каб не быць расстралянай... Беларускае насёльнщтва, якое нам поунасцю давярала, цяпер жахаецца. I хоць запалоханыя лю дз1 не адважваюцца свабодна выказаць свае дум й, аднак
чутны уж о меркаванш, што гэты дзень не стане ганаровай старонкай
нямецкай ricTopbii, але i забыты ён не будзе таксама. Я л!чу. што
гатай акцыяй было зшшчана шмат з таго, што нам удалося дасягнуць за апошшя месяцы, i што пройдзе дужа часу, пакуль мы вер
нем страчаны у насельнщтва давер» (127).
1 лктапада К убэ выслау справаздачу Карла да Л ёзэ i Розэнбер
га, адначасова прапануючы распачаць судовы працэс над y c iM аф1цэрсйм корпусам палщэйскага батальёна — выканауцам слуцкай
масавай расправы, Пратэстуючы супраць забойства яурэйсйх ра
месшкау, ён n ic a y : «Т а й м ! метадам1 нельга утрымаць на Беларус!
спакой i парадак. Тое, што цяжка параненыя бьип пахаваны жыуцом, а потым выкараскал1ся з маггл,— гэта такое бязмежнае св!нства, што пра гэтую падзею трэба было б проста паведамщь фюрэру
i рэйхсмаршалу. Цывшьнае йраунщтва на Беларус! прыкладае вел1зарныя намаганш, каб, згодна з указаниям! Фюрэра i м!шстра Рэйха
(Розэнберга.— Ю . Т . ), здабыць ciM n aT bri у мясцовага насельшцтва.
А л е гэтыя старанш не могуць сукнаваць i м!рыцца з ашсаным!
вышэй метадамЬ> (128).
Паводзшы К убэ был! прадыктаваны шкненнем наладзщь супра
цоунщтва з мясцовым насельшцтвам, ён л 1чыу, што тэта
асноуная
умова, без якой немагчымы поспех у лю бы х распачынаннях акупацыйных улад. А д с ю л ь 4 яро -енробы-спышць_бязл!таеныя 4 хаатыч79
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щ>1я харчовыя рэквгзщьй, я й я войска працягвала праводзщь такса
ма i пасля увядзення цывшьнага рэжыму. На гэта была сйраваны
i клопаты пра стан бела р у сй хм у зея у гнавуковых устаноу, i старанш запэуш цьбяспеку працаушкам мясцовай адшшстрацьп. У гэтай
астатняй справе завязауся у снежш 1941 г. востры канфлжт з камандуючым Вермахта у Генаральнай акрузе Беларус! генералам
Бехтальдсгаймам, пасля таго як нямецйя салдаты расстреляла
бургамктра г. Негарэлае Мшскай акруп, якога западозрьин у сувязя х з партызанам1. К убэ i тут патрабавау пакараць вшаватых, указваючы, што, Kani пагадз!цца з падобнай практыкай, ашводзш бела
р у с й бургамктр не захоча працаваць у цывшьнай акупацыйнай
управе (12 9). Яшчэ у лш еш 1943 г. ён дакарау шэфа мшскага С Д за
садысцйя з д з е й над трыма беларускам^ хоць сам гэты факт меу
месца у канцы 1941 г. (13 0). I гэта мела сваё пал1тычнае значэнне не
т о л ь й з увап на в я л ш час, я й прайшоу, але i соцень тысяч ахвяр
птлераускага тэрору на Беларус!.
Аднак асабл1ва пшьнага разгляду патрабуюць адносшы К убэ да
выншгаэння яурэяу. Далш л1чыць, што яго перасцяроп i супращуленне гэтай кампанИ дыкТавалкя т о л ь й эканам1чньиш i паттычным! матьшамй бо пераважную частку беларускага рамеснщтва
складаш яурэй а метады ix зшшчэння выклжал1 непажаданыя
антынямецйя H acTpoi сярод беларускага грамадства (13 1). На
самай справе пазщыя К убэ у гэтым пытанш не выглядала так адназначна. Я к стары дзеяч партьп нацыянал-сацыялктау i адзш з тэарэтыкау антысем1тызму, ён не выступа^ афщыйна супраць самога
прынцыпу зшшчэння яурэяу i часта карыстауся антысемщкай фразеалопяй. Аднак менавйа на Беларус! тэорыя уступша у канфрантацыю з жудаснай рэчашнасцю, i тут — паводле вобразнага вызначэння Гэльмута Гайбера — вучань чарнакшжнща жахнууся, пабачыушы, я й х духау ён наклшау (132).
Пагэтаму, не выступаючы супраць асноунага щэалапчнага прынцьгау птлерызму, К убэ ш кнууся абмсжаваць маштабы масавага
забойства яурэяу. Перш за усё ён старауся адцягнуць рэашзацыю
гэтай акцы{, выстауляючы розныя гаспадарчыя i палцтычныя прычы\ны. Звяртауся таксама да Гейдрыха наконт дэпартаваных нямецйх
j яурэяу, прыгадвау i x чаеткова арыйскае паходжанне i заслуг! перад
Гермашяй у якасхц франтавых салдат першай сусветнай вайны
(13 3). Н а дз1ва, гэтыя паумеры на практыцы мел1 поспех. Варта
прывесщ тут сведчанне шэфа С Д Остлянда, я й у csaiM рапарце
падае наступную статыстыку забм ы х i пайнутых у гета яурэяу
у генеральных акругах пад канец студзеня 1942 г. (гл. табл. 7 ).
Паводле гэтых звестак, да прыходу вясны 1942 г. у Эстонп бьип
зшшчаны усе, зрэшты нешматлпая, яурэ1. У Латвп i x засталося
т о л ь й 7 %, у Л1тве — 12 % , затое на Б ёларуа — 75 % . Т а й ж выс о й працэнт падаецца i у друпм рапарце С Д у лютым 1942 г. (13 4).
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Таблща 7. Кампашя па лпивщацьп яурэяу
у рэйхскамсарыяце Остлянд
Генеральныя axpyii

Эстоюя
Л ат т я
JliTBa
Беларусь

Заб1та

Пакшута

Разам

963
35 283
136 421
41 828

2500
19 500
128 000

963
37 738
155 921
169 828

Крытца: Undatierte Geheimbericht fiber die von Einsatzgruppe
A durchgefiihrte Massenmordung, IM G N , t. X X X , 2273-PS, p. 77.
Преступные цели — преступные средства. М., 1968. С. 93.

Ва Усходняй Беларуси якая не знаходзшася пад йраунщтвам Кубэ,
вынппчэнне яурэяу таксама ш л о значна хутчэй (13 5). Т а й м чынам,
да прыходу вясны 1942 г. перададзеная у распараджэнне цывшьных
улад Генеральная акруга Бeлapyci займала у гэтай кампанй выключнае становшча. Тактыка К убэ дазволша дзесяткам тысяч
яурэяу уцячы з гета у лясы, дала iM шанц для захавання жыцця.
Гэтай акал1чнасщ не ушчыу Дашн.
]
Пазщыя К убэ у разгледжа 11ых пытаннях супярэчыла планам
/Пмлера, я й рэагавау на гэта вельм1 востра. Ён перакрэсл1у патраба- \
ваню перадаць у р у й цьтш ьных улад усю беларускую гаспадарку, ■
згадваючы, што «пан К убэ т о л ь й два месяцы праслужыу у войсках :
С С вартаушком i не мае паняцця аб салдацйх гхраблемах, аб дапамозе apM ii i яе забеспячэнш» (1 3 6 ): Ш то датычыцца адказнасщ за
рабунй i зшшчэнне творау мастацтва, дык i тут яго адказ гучау
сурова: « 3 боку пана К убэ я раз i назаусёды прашу вызвал1ць мяне
ад падобнага нахабства» (1 3 7 ). У дадатак у вачах Гхмлера, СС
i Вермахта Кубэ набыу славу «прыяцеля яурэяу» (13 8). Так, ужо
пад канец 1941 г. пам!ж К убэ i Г 1млерам з яго магутным ведамствам
абазначьшася злавесная варожасць.
Спробы здабыць ciMnaTbii мясцовага насельшцтва таксама не
' прынесл1 для К убэ плёну. Склад адмпйстрацыйнага апарату, створа-}
нага за час кнавання ваеннага рэжыму, амаль не змяшуся — не
хапала адпаведных беларуей х кадрау. Гэта было дачаснае становш ча: тут усё залеж ала ад падрыхтоуй беларуейх спецыялктау.
П о л ь с й характар захоувала не т о л ь й мясцовая, асаблгва гарадская,
адм1шстрацыя, але i катал1цкая царква, i памешчыцйя маёнтй,
апрача таго, кнавала пэуная колькасць школ з польскай мовай
навучання (13 9). Бьип адзначаны выпадй, к а т у школах, нам!нальна беларуейх, зан ятй адбьшал1ся на т. зв. «дапаможнай» польскай
мове, бо не хапала адпаведных настаушкау (1 4 0 ). Тагачасную
сиуацыю у заходнебеларуейх абшарах Брашслау Кж ы ж аноусй
акрэсл1у лакашчна: «О стлянд на Беларус! быу п о л ь с й » (1 4 1 ). У пэунай ступеш гэта было справядопвае выказванне, тым не менш поль81
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М н оп я перавап, я й я беларусы атрымтнвал1 з рук Кубэ, так i не
бьип выкарыстаны. ВшавацЪп яны у гэтым не так уласную слабасць,
к о ль й йраунш оу цывшьнай адмшктрацьп, я й я , шбыта, занадта
л!бераЛьшчал1 з палякамь Беларуска-польсйя канфлшты пагэтаму
не защ халь Як i раней, у палвдэйейх рапартах за верасень
1941 г. паведамлялася пра даносы на беларусй х службоуцау, я й х
абвшавачвалг у камушзме. А л е цяпер палщыя больш шльна разгля
дела та й я справы, i кат даносы бьип беспадстауныя, ix аутарау
прыцягвал! да адказнасщ (1 4 4 ). Пагэтаму здаралкя т а й я выпадй
усё радзей. Затое часцей пачала з’яуляцца анты польейя даносы ад
беларусйх дзеячау. Яны тай м шляхам спрабавал! весщ барацьбу
з засшлем палякау. Адзш з гэтых дзеячау, 1ван Касяк, nicay пасля
вайны, што «беларусы баранипся супроць польскай акцьп выншчэння тым1 сродкамц я й я бьип даступныя» (145).
Т а й я даносы яны шсал1 не т о л ь й на палякау, што займа.®
пасады у адмшктрацьп, алё i на каталщ й хкеяндзоу, я й х лшьцц за

иашыралыпкау «польскай веры» i палашзацьп, ворагау штарэсау
праваслауя. I тут не абьпнлося без удзелу праваслауных святароу.
Пра гэта сведчыць наступны данос аднаго з ix, адасланы у верасш
1941 г. у нямецкую палщыю:
«Рыма-каталщкае духавенства праводзщь вялйсую прапаганду
для аднаулення незалежнай польскай дзяржавы. Яно 1мкнецца
згуртаваць насельнщтва i плануе пасля адыходу нямецйх войскау
стварыць партызанейя атрады для вызвалення акушраваных абша
рау ад ворагау польскасщ, у тым выпадку — ад немцау. ПравадыраMi гэтага руху з’яуляюцца рыма-каталщйя ксяндзы з касцёлау
у Ашмянах, Гальшанах, Гранасеках, Барунах, Сеноргоях (напэуна,
Смаргонях.— Ю . Т . ) , Крэве, Драбах, Солах, Ж упранах i г. д. ...»
(146).
П а гэтых даносах у лктападзе 1941 г. бьшо расстраляна некальй
п о льей х ксяндзоу, у т. л. Генрых Глябoвiч, я й распачау на Мшшчыне мюянерскую дзейнасць па загаду Рамуальда Ялбжыкоускага,
арцыбккупа Вшенскага (14 7). Аднак амаль адначасова у MiHCKy
бьшi арьпитаваны i забггы таксама i беларусйя каталщк1я ксян
д з ы — Сташслау Г ля к о у сй i Ды яш сш ш М алец (1 4 8 ), бо у СД
ляж ау данос, паводле якога ксяндзоу-беларусау касцельныя улады
выкарыстоувал1 для «дзейнасщ на карысць Польш чы » (149). 1шцыятарам! гэтых злачынствау бьий беларусйя праваслауныя дзеячы, я й я апасалкя росту каталщкага уплыву на Бeлapyci, прычым
незалежна ад таго, п о льей ён будзе щ беларусй. Пра гэта яскрава
сведчыць забойства кс. Глякоускага, да вайны вядомага беларускага
дзеяча у Вшьш, выдаушага пад канец 1941 г. у М1нску беларускамоуны падручшк KaT3x i3ica (150). Т о й самы лёс ледзьве не напаткау
ксяндза Зянона 1гнатав1чуса, л1тоуца, якога мясцовая беларуская
палщыя прыняла за «польскага ксяндза»,— т о л ь й мундз!р капелана
раскватараваных на Беларус1 л й о у е й х атрадау выратавау яго ад
арышту ( 151).
/ 1 1 агэтаму|йа^ерш ь1м этапе сваёй дзейнасщ на Бeлapyci К убэ
^аводзшася лав1раваць пам1ж дэкляраванай беларус1зацыяй i icHyrofm o d рэалдяш. Прауда, ён пагадз1уся з фактычным становдачам
|у мясцовай адапшетрацьп, але бачыу, якая т Ш пануё варажнеча.
fTaKiM чынам, абашрацца на яе у ажьщцяуленш сваёй беларускай
нал1тык! К убэ не мог. Да таго ж пауставала праблема з надбудовай
гэтага апарату — стварэннем цэнтральнай адм1нгстрацыйнай iHCTaHЩ&1 Паводле свайго характару яна, натуральна, павшна была Стаць
беларускай, але як забяспечыць я е спраунае функцыяшраванне
у спалучэнш з пераважна нрбеларуейм мясцовым апаратам?\Вырашэнне гэтай еу-пярэЧншг'Щ' К убэ бачыу у паступовай беларуйзацьп
шжэйш мх ступеняу к1ра$нщ^|а^ ^але_для •гэтага трэба бьшо пад„рыхтаваць адпаведныя кадры./ Т а й пункт гледжання дадзяляла
i ОКПтПра гэта сведчыць выказванне Мэндэ, бл1зкага супрацоунжа
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сын палггычныя колы неспрыяльна ставился да лиш, якую праводзцг Кубэ. Яго лозунг «Беларусь для беларусау» i абвешчаны курс
|н а беларуазац ы ю краю перакрэсл^вал! у ix вачах значэнне гэтых
|здабыткау, а супярэчнасщ пам!ж уласнымг канчатковым1 мэтам1
!i штарэсам1 ГерманИ усё больш падштурхвал1 палякау у лагер
Уапазщьн супраць немцау i беларусау. У вышку уж о увосень
(1941 г. пачал! узшкаць першыя п о льей я падпольныя структуры
- (1 4 2 ).
•
Прауда, у дэкларацыях К убэ беларусам аддавалася перавага, але
гэта не магло сур’ёзна змяшць кадравую сиуацыю, што усталявалася за час панавання вайсковага рэжыму. Акупацыйныя улады не
пераставал1 адчуваць недахоп беЛарусйх спецыялктау, я й я б мел1
здольнасщ i жаданне удзельшчаць у грамадейм жыцщ. Acaблiвa
гэта датычылася аховы публ1чнага парадку i бяспей. А б вышках
такой еггуацьп гаворыцца у рапарце СД:
«П а к о л ь й у распараджэнне Вермахта i палщьп трапша вельм1
мала беларусау, я й м можна было б даручьщь заданш мясцовай
службы парадку, давялося звярнуцца да прадстауткоу шшых на
цыянальнасцей i даручыць iM гэтае задание. Мабипзацыя латыш-'
ей х , л 1тоусй х i украш ейх атрадау, а таксама прызначэнне палякау
на пасады бургамютрау, камендантау ахоуных службау, апекуноу
вялпах зямельных маёнткау i т. п., якое ажьщцяуляу Вермахт,
а потым зацвердзша цывшьная адмнпстрацыя,— усё гэта выклнеала
сярод нешматтпйх свядомых беларусау вялпсае расчараванне. Прызнанне уласнай бездапаможнасщ i немагчымасщ стварьщь cBaiMi
cbiaMi службы аховы парадку i бясп ей павял1чыла сярод свядомых
беларусау пачуццё непаунаЦэннасщ. У вышку частка з ix пайнула
тыя нешматлноя камунальныя установы, дзе ix часова наймал1
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Розэнберга: «Найпершы прынцып германскага праулення у Остляндзе — мясцовая адмшктрацыя пад нямецйм йраунщтвам... На
Б еларуа адмшктрацыя заусёды знаходзшася у чужых руках. Новае
тут трэба пачынаць з падмуркау, а гэта, натуральна, патрабуе часу.
Пагэтаму нямецкай адмшктрацьп даводзщца займацца i TaKiMi
заданиям!, я й я яна б з ахвотаю перадала мясцОвым Сшам» (152).
П а к о льй яуных пярэчанняу з боку Розэнберга не было, ства
рэнне цэнтральнай адмшктрацыйнай шстанцьн на Беларуси у верасш 1941 г. было вельм1 магчыма. Прауда, лшеньская шструкцыя
Розэнберга не давала нямецйм цывшьным уладам права на прызнанне лггоускага, беларускага i латышскага урадау (153), аднак
1 Кубэ, i генеральны якам кары П рыбалты йсйх краш был1 защ:ка^йёны f стварэнш такой хнстанцьц, зразумела — не нацыянальна
га урада, але дапаможнага органа. (1 5 4 ). П а к о льй Ш чорс адмоюуся
ад пшптычнай дзейнасщ ва умовах цывшьнага рэжыму (1 5 5 ), гэтую
йрауш чую пасаду у першых днях вераспя Кубэ даручыу Астроускаму — адзшаму вядомаму беларускаму дзеячу, я й у гэты час выступау на мшскай палйычнай сцэне. Д зеля гэтага К убэ захавау адзь
ную на усёй тэрыторьп Остлянда М шскую акруговую управу на чале
з А строусйм i даручыу яму йраунщтва т. зв. Паралельным бюро
(Н эбэнбю ро), якое было мясцовым адпаведшкам генеральнага камкарыята, г. зн. найвышэйщай беларускай шстанцыяй (156).
Фармальны статус Астроускага i Нэбэнбюро не быу зацверджаны, гэтаксама, як i цэнтральных краёвых управау у шшых генераль
ных акругах Остлянда. А д а а к ^са бк тая падтрымка К убэ i рэальная,
неабходнасць у кнаванш такога органа д авал Астроускаму надзею
на афщыйнае прызнанне. А л е у кастр1ы ч тк у усе яго планы несиадзявана парушьипся, бо у MiiiCK прыбыу Ермачэнка, прызначаны па
загаду Розэнберга йраушком Беларускай народнай самапомачы
(Б Н С ) . Увогуле, абедзве гэтыя аргашзацьп магл1 б працаваць паралельна, як гэта было у Прыбалтыцы, аднак наперад было зразумела,
што^'“пасля" легалйзацьп цэнтральнай управы Астроускага БНС будзе
фактычна ёй падпарадкавана; Н а гэта не жадау пагадзщца Ёрмачэнка, я й таксама прэтэндавау на ролю беларускага правадыра. Я го
пазщыя у гэтым канфлжце была значна больш упэуненая: апрача
аф1цыйнага прызначэння ён яшчэ меу доказы супрацоунщтва Астроускага з камушсташ i п ольсй м 1 уладам1 i вьжарыстау гэтыя
аргументы у барацьбе супраць свайго сапернжа (157). Пры т а й х
абсТавШах А стр оусй стращу давер у К убэ i, ратуючыся перад магчымыщ рэпрэс1ям1, выехау з Мшска у Смаленск, адкуль ужо не мог
аказваць непасрэднага уплыву на падзе1 у Беларус’1 (1 5 8 ). Я к nicay
пасля вайны яго бл1зй паплечнпс Леаш д Галяк, « з таго часу аж да
смерщ К убэ А строусй, кал1 i прыязджау у Менск, дык затрымл!вауся вельм1 нядоуга i паказвауся на вочы т о л ь й некальйм асобам»
(159).

1нцыдэнт з А стр оусй м пахкнуу надзе1 К убэ на болын актыуны
удзел беларусау у супрацоушцтве, бо Ермачэнка да вайны быу
практычна невядомы на заходнебеларускай пал1тычнай арэне i меу
яшчэ
иадтрымку, чым А строусй. Сярод .
тагачасиых беларуск!х дзеячау панавала перакананне. што за пля- .
чыма гэтага чалавека стаял1 т о л ь й немцы (160) . Н е т о л ь й прызначэнне Розэнберга падштурхоувала ix да такой дум й. Сам Ерма
чэнка усюды старауся пашырыць перакананне, што т о л ь й супра
цоунщтва з Гермаш яй можа забяспечыць беларусам лепшы лёс
(1 6 1 ).
;
;
У Кубэ, аднак, не было выбару. 22.10.1941 г. разам з Ермачэнкам
/ яны выдаш^адо.зву да беларускага насельнщтва, у якой абвяшчагп
!
I утварэнн^БН СД заклкал1 лю дзей д а -закладй-.я&заласных кам}тэ- /
j
тау. У адозве гаварылася. што адз1най мэтай БНС з’яуляенца лапа- '/
j
мога насёльнщтву па ахове здароуя i жыццёвых умоу: апека над j
бяздомным1 сем’ям!, cipoTaM i i дзецьш, у я й х працуюць матк1 (16 2). у
Да Б Н С перайшла уся маёмасць, памяшканн! i cyripanoyiiiKi таварыства Беларускага Чырвонага Крыжа, якое было створана у лшен1
v 1941 г., а ^ожым л1квщавана (16 3).
ГТ
— -— Яшчэ адным ирзтэндэнтам на уладу у акутраванай Беларус! быу
Айнчы ц — рашучы пращушк Шчорса, Астроускага i Ермачэнк!.
Аднак ён па-ранейшаму заставауся у Берл1не, у аддзеле прапаганды
OMi, i т о л ь й раз-пораз прыязджау на Беларусь, дзе узнаюу былое
супрацоунщтва з астатшм! удзельн1кам1 беларускага нацыяналсацыял1стычнага руху (К а зло у с й м i Шш.) . Гэтая група уж о улетку
1941 г. спрабавала адрадзщь сваю партыйную дзейнасць, але сутыкнулася з перашкодай: нямецйя акупацыйныя улады забаранялГ
стварэнне яй х-н ебуд зь пал1тычных партый. А ле, не стращушы
надзе1 на поспех у будучын1, група Айнчыца паспрабавала утварыць
беларускую маладзёжную аргашзацыю. У краёвым маштабе гэта iM
пакуль што не удалося, але, прынама, у Глыбоцкай акрузе такая
аргашзацыя была створана i дзейшчала са згоды акруговага камка- ■
ра, хаця i без афщыйнага дазволу К убэ (164).
Асноуным прынцыпам праграмы Айнчыца i йраванага iM
т. зв. руху маладых актывктау была выснова, паводле якой пабудова самастойнай беларускай дзяржавы у найбл!жэйшы час была
немагчыма, для гэтага не было належных спрыяльных умоу: народ
знаходз1уся у летарпчным сне, нацыянальная свядомасць — napaniзавана. Нацыянальнае i дзяржаунае абуджэнне магло надысщ тольй у аддаленай будучыш. Зыходзячы з т а й х меркаванняу, паплечш й
Айнчыца лiчылi, што «папяровыя генералы, прафесары i дактары»
не могуць быць прадстауншам! Беларус1, не могуць адрадзщь. яе
зверху — беларускае адраджэнне трэба пачынаць зшзу, пад герман7
с й м йраушцтвам (1 6 5 ). Гэта быу яуны намёк на Астроускага,
былога имназ1чнага настауннса, якога часам называл! прафесарам,
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а таксама на лекарау ^— Шчорса i Ермачэнку. Беларуская моладзь,
паводле праграмы Айнчыца, павшна была удзельшчаць у вышшчэнш пращушкау птлерызму, а у перспектыве — змагацца у атрадах
СС. Д ля ням ецйх улад гэта магло б паслужыць доказам «шчырасщ»
i падставай для большага даверу. У ceaix дзёяннях Айнчы ц a6aniрауся на т. зв. йрауш коу прапагандысцйх груп, я й я прашшп пад
яго йраушцтвам падрыхтоуку у Берлше. Цяпер OMi найроувала ix
у паасобныя беларусйя акруп.
Апрача груп, я й я срядома ра бЫ стауку на супрацоунщтва
з немцам^ заслугоувае у в а п кансшратыуная незалежшцкая дзей
насць аргашзацьп 1ваноускага — Станкев1ча. ДаволГ доуга гэтыя
дзеячы не раш алкя перабрацца у Мшск. Т о л ь й на пачатку верасня
туды выехау 1ваноусй, i тое т о л ь й дзеля таго, каб высветлщь на
месцы смуацыю. Т у т гарадсй бургамктр Тумаш прапанавау яму
сваю пасаду, паабяцаз^пы улаД к ав ац ь у К убэ усе фармальнасщ
(16 6). Зараз цяжка меркаваць, щ было прычынаю гэтай прапановы
жаданне Тумаш а пайнуць Мшск, щ гэта сталася.у вышку спецыяльнай дамоуленасщ пам1ж iMi. Ва у ся ля й м выпадку пасля гэтага
спыншася супрацоунщтва Тумаша з групай Ш чорса — Астроускага.
Тым часам 1ваноусй марудз1у з канчатковьш рашэннем. Ён вярнууся у Вшьню i працягвау сваю працу у мясцовьш беларусйм KaMiтэце.
Неузабаве вестка пра магчымае прызначэнне Вацлава 1ваноускага на пасаду мшскага бургам1стра дайшла да яго сябра, Самуша
Кастравщкага, афщэра 2-га аддзела у Галоуным камандаванш Z W Z .
Ё н у гэты час 6biy у Варшаве i рыхтавауся в ы ехац ь у Мшск, каб
узначалщь там экспазггуру 2-га аддзела (1 6 7 ). Начальшк Кастра
вщкага, шэф разведй Z W Z у Беларус1 i ПрыбалтыцЬ1 Тамаш Зан,
таксама зацжав1уся гэтым паведамленнем. Н е падзяляючы скептыцызму Кастравщкага, ён спадзявауся схипць 1ваноускага да супра
цоунщтва з Z W Z i дзеля гэтага у канцы верасня выехау у Вшьню.
На кватэры прафесара Януша 1вашкев1ча Зан спаткауся з 1ваноусйм, прадстав!у ям у сваю прапанову, падмацоуваючы яе перспектывай беларуска-польскага федэратыунага саюза. Аднак атрымау на
гэта унпоивы адказ: « Я вам дапамагаць не буду i п е р а ш к а Д ж а ц ь не
буду» (1 6 8 ). А д гэтай размовы у Зана засталося у р а ж а н н е , што
1ваноусй цапкам прысвящу сябе «беларускай рабоце» i не быу
защкаулены у су п р ац о у н щ т в е з п ольсй м п а д п о л л ем .
1ваноусй выехау у Мшск т о л ь й у сярэдзше шстапада, кал1 ужо
ясна абазначылася няудача «блщкрьвга». Вайна зацягвалася, цяпер
варыянты яе заканчэння нараджал! надзею. Кры ху пазней выехау
у Мшск Янка Станкев1ч, яго паштычны паплечшк i старшьшя падпольнай Партьп беларусй х нацыяналштау (169). Н ям ецй я улады
не мел1 палйычнага даверу да Вацлава Дваноускага. У прьшатнасщ,
наз1ранш пал1цы1 за дзеячам1 вшенскага асяродка сведчыл1 аб ix

«вельм! няясных i непрЫдатных выказваннях наконт ceaix нацыяиальных задач» — усё гэта у першую чаргу датычылася Гваноускага. Пагэтаму С Д зб1ралася нават з дапамогаю Ш чорса насадзщь
у Вшьш больш адпаведных;'дзеячау (1 7 0 ). Пры т а й х абставшах
замест пасады бургамштра Гваноусй заняу пакуль што крэсла яго
намесшка (171).
Насцярожанасць ням ецйх улад павял!чвала непрыязнасць, якую
выказвал1 у адносшах да 1ваноускага 1ншыя беларусйя групы, што
змагалюя за уладу. Яны прызнавал1 яго заслуп перад беларуск1м
рухам, 6a4bmi y iM ацошняга жывога пачынальнша АдраджэнНя, але
адначасова —- i менавиа пагэтаму! — будучага небяспечнага канкурэнта. 1ваноусй заставауся убаку ад дзейнасщ мясцовых груповак,
але ix занепакоенасць ад гэтага не зшкала. Ям у не давярал1 Hi
ксёндз Гадлеусй , ш Ермачэнка. Адкрытую варожасць выяyлялi
некаторыя праваслауныя прыхш ьш й Радаслава Астроускага. У ж о
у снежш у м!нскае С Д л ёг ix данос, дзе 1ваноускага ирадставип як
залежнага ад вшенскай курьп катол1ка, я й дзейшчае на карысць
Польшчы i каталщызму, а свае сапраудныя штарэсы хавае пад
маскаю клопатау па беларуазацьй каталщкай царквы. У даносе
намесшка бургамштра абвшавачвал! у тым, щто ён та й м чынам
стараецца адцягнуць увагу нямецкага йраунщтва ад польска-катал1цкай экспансп (17 2).
Т о л ь й пасля таго як 1ваноусй перабрауся на стала у Мшск,
сюды пад канец лicтaпaдa прыехау Кастравщй, каб аргашзаваць
мясцовую разведячэйку Z W Z . Разам з i M быу i яго дваюрадны брат
BiTayT Буткев1ч, я й павшен быу займацца разведкай у правшцьп.
Яны абодва паведамЫ 1ваноускаму аб прыездзе, але, пасля размовы
з iM, ктотна з м я н т план сваёй лакашзацьп, распрацаваны загадзя
2 - i M аддзелам. Буткев1ч замест таго, каб ехаць у прав1нцыю, застауся
працаваць у Мшскай гарадской управе, на служ бе у 1ваноускага.
А. Кастравщй, замест таго, каб узначалщь мясцовую экспазйуру
2-га аддзела, праз некальй дзён вярнууся у Варшаву (17 3). Буткев1ч
засведчыу, што Кастравщкага адш пкальназад, у Варшаву, але
у сапрауднасщ было шачай. Г эта пацвердз^ Зан, дадаючы, што пры
тагачаснай сувяз1 i мовы на тое быць не магло, каб перадаць за та й
каротй час нейк1я распараджэнш з Варшавы.
Вщаць, прапанова 1ваноускага наконт уладкавання абодвух аф ь
цэрау «д в о й й » прыйшлася 1м больш да душы, чым дырэктывы
камандавання. Аднак гэта не азначала, што 1ваноусй хацеу перабегчы дарогу 2-му аддзелу — разведячэйка у М ш ску была створана,
адз1нае, што узначал]’у яе Буткев1ч, а Кастравщ й вярнууСя у Варша
ву з заданием падрыхтаваць глебу для иерагаворау пам!ж Галоуным
камандаваннем i Партыяй беларусй х нацыяналютау. Напэуна,
гэта была адзшая магчымасць наладз1ць кантакт з Z W Z , якога
беспаспяхова дамагауся у Варшаве Станкев1ч вясною 1941 г.
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Даносчый, та й м
чынам, натрапш
на фалыпывы
след.
Пад канец 1941 г. на Беларуси у асноуным уж о склалася пэуная
астэм а палггычных суадносш. У ваход зЫ у яе нямецйя акупацыйн н а улады i беларусйя rpynojhd Ермачэнй, Айнчыца, 1ваноускага — Станкев!ча i Астроускага, я й пай нуу Беларусь, але не свае
амбщьп, i не тращу веры у паплечшкау — у Мшску ix засталося
нямала. А дапауняла гэты палиычны уклад савецкае i польскае
падполле. Наогул, усе гэтыя груп оуй !мкнул1ся у той перыяд аргашзацыйна узмацшцца i стварьщь умовы для далейшай працы, чые
п осп ей у значнай ступеш залеж ал! ад штуацьп на фронце.
HacTpoi ш ы ройх мае насельнщтва звычайна бывае нялёгка
акрэслщь з дакладнасцю. У асноуным людз1 не вельм1 щкавипся
падггычнай гульнёй, перш за усё iM трэба было ператрываць, выч жьщь. У палщ эйейх данясеннях канца 1941 г. немцы не адзначал1
яшчэ усеагульнай варожасщ насельнщтва, але стауленне да аку
пантау станавшася штораз горшае. Асабл1ва на гэта уплывал!
\ рабунй i рэктзщ ьп, забойствы ваеннапалонных, яурэяу i савецйх
1дзеячау, захаванне калгаснага ладу ва Усходняй Б еларуа i харчоавыя цяжкасщ у гарадах. Пры у а м тым да спантанных i самастойных выступленняу супраць немцау яшчэ не даходзша. Лю дзей яшчэ
j стрымл1вала разумение, што у першыя месяцы вайны не могуць
ажыццявщца карэнныя палйычныя i гаспадарчыя змены. Т а й м
чынам, ciMnaTbii насельнщтва магло заваяваць любое зацнеауленае
староншцтва, тут усё залежала ад жадання i рэальных магчымасцей
улады.

АД МАСКВЫ ДА КУРСКА — БЕЛАРУСК1
КАЛЕЙДАСКОП СУПЯРЭЧНАСЦЕЙ I КАНФЛ1КТАУ
(СКЕЖАНЬ 1941 — ВЕРАСЕНЬ 1943)
РАЗВ1ЦЦЕ САВЕЦКАГА ПАРТЫ ЗАНСКАГА РУХУ

29.6.1941
г. Савет Народных Кам карау С С С Р i Ц К У К П ( б ) вы
дал! дырэктыву, у якой заклисал! партыйныя аргашзацьп распачаць
падпольную i партызанскую барацьбу у раёнах, пайнуты х Чырвонай
Арм1яй пры адступленш (1 ). 3.7.1941 г. Сталш яшчэ раз паутарыу
гэтае задание па радыё. Па усёй зоне акупацьп было загадана узрьь
ваць маеты i дароп, псаваць тэлеграфную i тэлефонную сувязь,
палщь лясы, склады i абозы, на кожным кроку праследаваць i н ь
хпчыць ворага i яго памагатых, зрываць любыя ixmH мерапрыемствы
(2 ). У алкяч П тлер заявгу 16.7.1941 г.: « Р у с й я аб’я в Ы партызан
скую вайну на тылах нашага фронту. Ёсць i свой добры бок у гэтай
партызанскай вайне: мы зможам выншчаць усё, што паустала
супраць нас» (3 ). Так была абвешчана бязл1тасная вайна у нямецйх
тылах. Н а Беларус! яна прадвызначыла увесь далейшы ход падзей
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i стала адным з найважнейшых фактарау, што уплывал! на дзейиасць акупацыйнага рэжыму.
Зазначым, што партызанскую вайну савецй урад аб’я в $ у самыя першыя дш германскага нашэеця, кал! намеры Г и лер а адносна
нанятых тэрыторый С С СР был! яшчэ невядомыя. Асабл!ва гэта
датычылася стаулення Германп да незалежнгцкага руху у Прыбалтыцы, Беларуси i на Укра!не: Hi форма панавання над гэтым!
землям! (урады-сатэл1ты або непаерэднае германскае йраунщ тва),
hi гаспадарчая палхтыка, i сярод шшых — пытанне аб роспуску або
захаванш калгасау,— шчога не было высветлена загадзя. Няясна
было, як пачнуць сябе паводзщь немцы з савецйм! дзеячам!, ваеннапалонным! i яурэйейм насельшцтвам. Пытанняу было шмат, i са
вецйя улады напачатку вайны не мапгй упэунена прадказаць на
строй людзей i i x стауленне да запланаванага супращуленчага руху.
Т а й м чынам, партызанская вайна бьша аб’яулена без увап на|
будучыя паводз!ны нямецйх акупацыйных улад i настрой насельч
нщтва, яна бьша прадыктавана выключна вайсковым! i палиычным/
задачам! СССР.
Беларусь была вельм! важным звяном у агульнай стратэги пар
тызанскай вайны. Выключнае значэнне мела яе геаграф1чнае стаH oeinraa. Па-першае, дужа спрыяльныя был! натуральныя варунй — багата лясоу i балот, i, па-друтое, тут пралягал1 галоуныя
iiMHxi з захаду да Масквы. Пагэтаму невыпадкова ужо назаутра
пасля выдання дырэктывы ад 29.6.1941 г. Ц К К П ( б ) Б i абласныя
партаргашзацьп Усходняй Беларус!* пачал! стварэнне падполля i
партызанск1х атрадау. Д зеля гэтага у зоне акупацьп у л ш е т — ж щ уш засталося 1215 партыйцау i каля 5000 камсамольцау, яны атрымал1 задание арган!заваць узброёнае супращуленне (4 ). Паводле савец
й х крынщ, у жшуш 1941 г. па тэрыторьи БССР, галоуным чынам ва
усходш х раёнах, быу створаны 231 партызаней атрад. а колькасць
байцоу дасягала 12 тыс. (5 ) Г Пераважна гэта был! чырвонаармейцы — салдаты i камандз!ры, што не змагл! прарвацца на усход
i хавашея цяпер ад лагернага палону, партыйныя i камсамольсйя
дзеячы, а таксама 1ншыя савецк!я актыв1сты.
,Тым часам лппя фронту аддалялася усё далей у маскоускш
напрамку, ! дзейшчаць партызанам станавшася усе цяжэй ! цяж эй..
36poi, што выдаш iM з вайсковых складоу улетку 1941 г., не хапала,
больш-менш рэгуляриыя яе пастауй з-за л 1ии фронту пачалкя
то л ьй у сакавшу 1942 г. ( 6) . Асабл^ва цяжка было без cyвязi. Да
красавка 1942 г. гэтыя атрады не мел1 яшчэ сва!х радыёстанцый,
таму иемагчыма бьшо иаладзщь аператыуны кантакт з камандаваннем Чырвонай ApMii (7 ). Т а й м чынам, некальй месяцау парты*
Адпаведная праца праводзшася i партыйныш аргашзацыяш Шнскай вобласщ,
дзе таксама был! створаны падпольныя органы i партызансия атрады. — А . Л .
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зан сй я групы на Б еларуа бьий кшуты на уласны лёс. Летам i восенню 1941 г. яны панесл1 значныя страты ад ням ецйх карных
акцый, мясцовае насельнщтва, асаблша на вёсцы, таксама не заусё■ ды аказвала iM падтрымку (8 ). Пры такой спуацьй глыбокай воi сенню 1941 г. баявая дзейнасць гэтых груп значна паслабела. У ня; м ец й х вайсковых i цывшьных колах гэта успрымалг як канец пар1 тызанскага руху, i не т о л ь й з прычын матэрыяльных, але
j i щэалапчных — у гэты час нямецкая арм1я дасягнула уж о подсту\пау савецкай стадщы (9 ).
Паражэнне немцау пад Масквой аднавша веру у сшу Чырвонай
Армп, у яе здольнасць аказваць належнае супращуленне ворагу. Яно
ктотна уздзейшчала на актьшзацыю савецкага падполля на Беларуci. 3 ням ецйх палщ эйсйх рапартау шдаць, накольй узмацнш кя
у снежш 1941 — лютым 1942 гг. партызансйя напады на транспартныя калонЫ Вермахта i узрасла колькасць выпадкау сабатажу
i Дыверсш на камушкацыйных шляхах. Аднак партызансйя групы
па-рапейш амупазбягалгадкрытага сутыкнёння нават з невялш м!
Тоямецйш атрадам1 i сйроув&ш усе намаганш на аргашзацыйнае
5'змацненне, пашырэнне баз i астэм ы забеслячэння, дба/ii аб павель
чэнш свайго уплыву сярод насельшцтва (1 0 ). Без сур’ёзнай матэрыяльнай падтрымй Чырвонай A p M ii ix дзейнасць не стварала для
Вермахта вялйсай небяспей. Я к паведамляу Шэнкендорф, у гэты
час юнаваш т о л ь й н е в я л т я партызансйя групы, я й я абмяж оуваль
ся н ап ад аМ 1 на пайнутыя без аховы мясцовасщ i дробныя атрады
ням ецйх салдат, галоуным чынам дзеля папаунення ceaix запасау
(1 1 ). Дзейнасць партызан не вельм1 трывожыла немцау. Пра гэта
можа сведчыць i т а й факт: перад Калядамй 1941 г. для аховы в яль
кага склада амунщьй у Смаленску яны прыставЫ усяго т о л ь й двух
вартавых ( 12 ) .
А л е неузабаве пача-'й праяуляцца шшыя вы ш й Маскоускай
бивы, я й я мел1 вялжае практычнае значэнне для разв1цця парты
занскага руху. Пачалося з1мовае контрнаступление Чырвонай A pM ii.
У першыя дш лютага 1942 г. адзш з яе клш оу дасягнуу л ш 'В е л1ж — У святы, г. зн. дайшоу да пауночна-усходняй мяжы Беларуа,
за якою уж о дзейшчала некальй невял!йх партызансйх атрадау
v (1 3 ). Т а й м чынам, зона партызанскай барацьбы i аператыуны
абшар Чырвонай Армп злучы лкя, стварылкя умовы для ix узаемадзеяння. Савецкае камандаванне, напэуна, не прадбачыла такой
сггуацьй. Пра гэта сведчыць факт, што т о л ь й у сакавпсу, г. зн. праз
/месяц*, была наладжана сувязь пам1ж партызанам1 Вщебшчыны
i Чырвонай Арм1яй (1 4 ). Менав1та у гэтым месяцы савецкае вайсковае i пал1тычнае йраунщтва прыняло канкрэтнае рашэнне наконт
*
A p M ii,

Сувязь з асобныш партызансиш ipynanri i перадавыш атрадаш Чырвонай
як 1я наступал! у напрамку на Беларусь, была i раней.— А . Л.
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пыкарыстання партызанскага руху на Б еларуа i уключыла яго
у сваю ваенную стратэгда*. Немцам дал1 адпор пад Масквой, вайна
ибяцала зацягнуцца надоуга, i у гэтай атуацьй партизанская ба
рацьба набыла не т о л ь й вайсковае, але i пал1тычнае значэнне.
20.3.1942
г. Ц К К П ( б ) Б стварыу т. зв. Пауночна-заходнюю аператыуную групу д ля дзейснага йраушцтва партызансйм рухам на
Беларуа. Група дзейшчала сумесна са штабам! Калшшскага фронту,
3-яй i 4-ай ударных арм ш — ix аператыуная зона прылягала да
Вщебшчыны. Ва Усходняй Б еларуа яна падтрымл1вала сувязь з
падпольным1 партаргашзацыям1 i партызансйм1 атрадамй удзелыпчала у ix узмацненш i актыв1зацьй, займалася таксама падрыхтоукай падрыушкоу, радыётэлеграфктау, зб1рала i апрацоувала разве-1
дачную шфармацыю. Група выконвала ролю штаба савецкага пар-]
тызанскага руху на Беларусй У красавшу 1942 г. Ц К К П ( б ) Б
пастанавцг набраць, падрыхтаваць i перайнуць на Беларусь 50 невя- '
л !й х атрадау, я й я павшны был! актьпйзаваць партызанскую бараць- \
бу i ^щягнуць у яе насельнщтва. Кадры пaдбipaлicя спецыяльна
з тых беларусау, што адбывал1 служ бу у войску або знаходзипся
у савецйх тьшах.
Сувязь з тэрыторьшй Беларус1 аператыуная група падтрымл1вала цераз т. зв. «В щ ебсй я вароты», часам называния «С ураж сйм !
варотамЬ. Гэта быу своеасабл1вы кал{дор шырынёю 40 км пам^ж
гарадам1 Вел1ж [ .Усвяты- на . стыку^ аперацьщнай зоны Чырвонай
Армп i вщ ебсйх партызан. Ён пракнавау да канца верасня 1942 г. —
аж пакуль не быу злшвздаваны немцам1.^ ы л ь 1 камандз1р Беларуска
га штаба партызанскага руху П %Калш ш ^ведчыць, што праз гэты
ушкальны для псторьп германа-савецкаи вайны калщор партызаны
Вщебшчыны пераправип на Bялiкyю зямлю больш за 35 тыс. чала
век, з ix больш за 20 тыс.— для служ бы у Чырвонай Армп. Апрача
таго, праз «В щ еб с й я вароты» для патрэбы армп з акупаванай Бела
р у а бьшо пераслана 1500 тон збожжа, 10 тыс. тон бульбы, 4 тыс.
галоу жьшёлы, 2 тыс. коней, 35 тыс. тон сёна i шшых харчовых
запасау (1 5 ). А у гэты час у адваротным йрунку — на Вщебшчыну — перайшл1 д зесятй савецк!х дыверсшных груп i партызансйх
атрадау, перапраулена аутамабшьньвш i конным! абозам! неабходная колькасць s6poi, амунщьй, выбуховых рэчывау i шшага вайсковага абсталявання, мшьёны экземплярау газет i пал1тычнай лиаратуры. А уж о адтуль людз1, зброя i лгтаратура найроувал1ся далей,
у шшыя раёны Бeлapyci, галоуным чынам усходшя, паводле размеркавання, якое вызначала йраушцтва аператыунай групы (16) .
Савецйя улады прадбачыл1, што гэты надзвычай важны камушкацЫйны канал хутка можа закрыцца, таму пастаралкя своечасова
*
А б тым, што у гэты час было прынята канкрэтнае рашэнне, няма ш яих
apxiyHbix i друкаваных крынщ. Дэтальна гэтыя пытанш разглядалюя савецюм Kiраушцтвам у л1стападзе— студзеш 1941 г.— А . Л.
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наладзщь надежную ашяцыйную сувязь. Д зеля гэтага уж о у
1942 г. на Беларусь пераправЬи спецыялктау, пад йраунщтвам я й х
цаиадася будоуля палявых партызансйх аэрадромау. За увесь
перыяд акупацьп гх было пабудавана амаль 50 (1 7 ). Гэтыя аэрадромы дазволип пасля л!квщацБЙ^В1!^ б с ю х 1варотаУ>> у канцы верасня
1942 г. працягваць дастауку ваенных грузау, вывозщьдараненых,
пошту i г. д. У дадатак ад пачатку “красавша да канца 1942 г. для
лясных атрадау бьшо перапраулена 150 палявых радыёстанцый
разам з абслугай — вырашылася праблема сувяз1 з цэнтральпым
савецйм камандаваннем (1 8 ), дзе таксама наступил змены.
30.5.1942 г. пры Галоуным камандаванш Чырвонай Армп быу ство
раны Центральны штаб партызанскага руху пад йраунщтвам першага сакратара Ц К К П ( б ) Бедаруй П. Панамарэнй, а у верасш
1942 г.— яго тэрытарыяльны аддзел — Б еларуси штаб партызанска
га руху, начальнкам якога стау П. (J3. К а л ш ш .Г э ты штаб узяу на
сябе функцьп Пауночна-заходняй аперацыйнай групы.
Т а й м чынам, т о л ь й вясною 1942 г. савецйя улады стварылг
неабходныя матэрыяльныя i аргашзацыйныя ^мовы для развщця
партызанскага руху на Беларусь За увесь перыяд вайны яны перайнуШ туды не менш за 13 тыс. салдат, афщэрау i аргашзатарау гэтага
руху, болынасць з ix прайшла спецыяльную падрыхтоуку для дзей
насщ у зоне нямецкай акупацьп. Апрача таго, да сакавша 1944 г. туды было пераслана больш за 60 тыс. вштовак, 15 тыс. аутаматау,
5 тыс. кулямётау, каля 100 млн. штук патронау, 400 тон выбуховых
рэчывау, сотш мшамётау, супрацьтанкавая зброя i шш. (1 9 ). Такое
бронезабеспячэнне дапаунялася за кошт трафеяу i адпавядала агнявой cine нешта каля дзесящ пяхотных д ьтзШ .
Дзякуючы сваёй узброенай сше, савецй партызансй рух стау
для M H orix жыхароу Беларус! шанцам ратунку альбо пажаданым
выйсцем у складаных абставшах. Хутка у яго у л М с я не т о л ь й
слабыя i раздробленьш групы супращуленНя, што паустал1 улетку
1941 г., але i людз!, я й х фашысты асудзЫ на вышшчэнне або пагражал1 смерцю, асаблша яурэ! i камушстычныя дзеячы. Партызанам
лёгка удалося абярнуць на сваю карысць указ Вермахта, абвешчаны
|у сакавшу 1942 г., паводле якога папярэдне вызваленыя i размешчаi ныя па калгасах чырвонаармейцы павшны бьш вярнуцца у лагеры
|ваеннапалонных. Тысячы т а й х людзей апынулкя, насуперак загаду,
;йу лясны х атрадах. На думку палщьп, гэта аказала вял1зны уплыу на
] актыв1зацыю партызанскай дзейнасщ (2 0 ). У лес уцякала i шмат
моладз1, якая хавалася ад прымусовага вывазу на працу у Гермашю.
Т а й м чынам, вясною 1942 г. грамадска-палйычныя умовы складвал к я куды больш спрыяльна для партызанскага руху, чым гэта было
у першыя тыдш акупацьп.

мка:1ал1ся погляды Стал1на i Галоунага камандавання Чырвонай
ApMii: яны зы ходзЫ з меркавання, што наступны генеральны удар
иемцау зноу будзе сйраваны на цэнтральны адрэзак фронту. Такая
ицэнка ciTyaip>ii пацягнула за сабой усе далейшыя захады па стваp.Hiiri у варожых тылах узброенай сшы, якая магла б аслабщь нацкк
иращущка. 3 гэтым быу звязаны i рост асабовага складу партыт н с й х атрадау. У першым паугоддз1 1942 г. ён павял!чвауся прыкладна на 3— 4 тыс. чалавек штомесячна, тады як у другой палове
года — ужо на 7— 8 тыс., так што на пачатку лктапада 1942 г. у ат
радах нгипчвалася 47,3 тыс. чалавек (2 1 ). Гэтыя сшы перш канцэнтравал!ся галопным чынам ва Усходняй Беларус!, але паступова
пачал1 прасочвацца i у заходш я раёны. У сярэдзше 1942 г. дзсй11асць-парть1зан,ахап1л а у в е с ь 'а ^ а р 2 Б.еларус1.С 22) .
А ле у канцы чэрвенятговаёГнямецкае наступление пачалося на
поудш, туды был1 сйраваны значныя вайсковыя сшы, перайнутыя,
м!ж !ншым, з цэнтральнага адрэзка фронту i яго тылоу. Д ля парты
занскага руху гэта мела вельм! важнае значэнне: магчымасщ немцау
весщ з iM барацьбу значна аслабл1. Я к паведамляу Кубэ, у чэрвеш
1942 г. палщ эйсйя с1лы у Генеральнай акрузе Беларус! нал!чвал!
нешта каля 1 тыс. ням ецйх салдат i прыкладна 3 тыс. л!тоусй х,
латы ш сйх i украш сйх (2 3 ). 1стотна паменшал! сшы ахоуных атра
дау, што бьип размешчаны у тыле групы армш «Ц энтр ». Паводле
Шэнкендорфа*, 1.12.1941 г. у ix уваходзЫ чатыры ахоуныя дывiзii,
дзве брыгады СС i 260 рот рознага роду войскау, але у красавку
1942 г. засталося т о л ь й 85 рот, палова з ix бьша недастаткова
абучаная, слаба узброеная i здатная xi6a т о л ь й на вартаунщтва
у тьшах (24 ) . Гэтыя сшы аказвалкя у некальй разоу слабейшыя за
парты зансйя**: лясное войска таго ж лета мела, на узбраенш нават
артылерыю i бронемашыны. Колькасная перавага памнажалася на
тактычную: ш м атл!йя дробныя групы дзейшчал1 адначасова на
вял1зным абшары. У такой штуацьп немцы не магл! спынщь рази ппи партызанскага руху. Пра гэта сведчыць i працяглае !снаванне
«В щ еб с й х варотау», я й х фашысты не здолелг л1кв!даваць адным"
махам.
У сё гэта спрыяла распаусюджванню партызаншчыны, з вясны
1942 г. яе сшы pacлi з месяца на месяц. Адной з партызансйх задач
бьии дыверсп на транспартных ш ляхах, па я й х iuuio забеспячэнне
* Камандуючы ахоуныш войскаш i камандуючы тылам групы армш «Ц энтр».—
Ряд.

Н а развщцё партызанскага руху на Беларус! уплывала шмат
фактарау, адным з найважнейшых, або нават i вырашальным,

* * Гэта далёка не так. Аутар знаходзщца у палоне дакументау ворага, у я к и яны
спрабавал1 тлумачыць безвышковасць ceaix дзеянняу перад ростам партызанскага
руху. Трэба мець на у вазе, што агульная колькасць войск, як(я бьип у падпарадкаBaHHi Шэнкевдорфа у лш еш 1942 г., вагалася ад 316 да 368 тыс. чалавек, з як\х
98 тыс. знаходзшася у Смаленскай вобласщ. П а даных на 2 верасня 1942 г., ix было
396 369 чалавек, на 12 верасня — 402 590, а на 22 верасня 1942 г.— 376 535. Пры
кладна такая ж колькасць была у друпя месяцы.— А . Л .
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д ля германскага фронту. Паводле данясенняу Лёзэ, колькасць выбухау на беларускай чыгунцы ад сакавжа па верасень 1942 г. павяшчылася з 25 да 695, адпаведна узрасла Л1чба зшшчаных лакаматывау
i вагонау (гл. таблщу 8) (25 ) . Дыверсн на чыгунцы працягвалкя да
канца акупацьп, шшы раз гэта бьип акцьи усебеларускага маштабу,
я ы я каардынавау партызансы штаб. Адна з ix — т. зв. «Рэйкавая
вайна» — доужылася ад пачатку жшуня да сярэдзшы верасня
1943 г., у вышку гэтай аперацьп было зшшчана больш за 121 тыс.
чыгуначных рэек, вялпсая колькасць паравозау, вагонау i шшых
транспартных сродкау (2 6 ).
Таблща 8. В ы ш » партызансйх дыверсш на Беларуа у 1942 г.
Колькасць зшшчаных
Месяц

Выбух1 на чыгунцы
вагона^

паравозау

ЛЮТЫ

сакавж
красавис
май
чэрвень
лшень
жшвень
верасень

5
5
13
20
62
107
153
184

6

■

25
65
145
262
398
539
695

.

38
37
45
85
238
430
348
636

Крышца: Рапарт Бергера ад 22.10.1942 г., A A N , александрыйс и я шкрафшьмы, Т-175, ролтк 129/2655182.

Чыгуначныя ды версп п р ы н О сШ н ем ц ам значныя матэрыяльныя
страты, збiвaлi з раскладу ц я г ш ы . Ты м не менш вы нш гэтых
ап ер ац ы й ацэньвалкя па-рознаму. С а в е ц ы я аутары iM надаюць
вялпсае значэнне. Паводле ix даных, з чэрвеня 1941 па лшень
1944 г. партызаны спусцЫ пад адкос 11 128 транспартау i 34 бронец Я гш ы , разграмМ 29 чыгуначных станцый, зшшчьип звыш 18,7 тыс.
аутамабшяу, 819 чыгуначных мастоу i больш за 300 тыс. дарожных
рэек (2 7 ). У сваю чаргу н я м е ц ы я крынщы не бьип схшьныя да
пераболыпанняу. Улетку 1942 г., кал! хваля дыверсш дасягала
найвышэйшага узроуню, нем цы ацэньвал1 ix вышы як «у большасщ
выпадкау нязначныя» i хутка ix лпсвщавал1 (2 8 ). П м лер не пераацэньвау вышкау гэтых акцый i у кастрычшку 1943 г., адзначаючы,
што яны, галоуным чынам, крыху замаруджвал! франтавыя пастауы
(2 9 ). Трэба зауважьщь, што з вясны 1942 да восеш 1943 г. самыя
буйныя вайсковыя аперацьп inrai на поудш, таму франтавыя пастауй цераз Беларусь не мел1 для Германп першараднага значэння.
Магчыма, щто аслабленне ваенных аперацый, якое давол1 доуга
працягвалася на цэнтральным адрэзку фронту, пабудзша партызан
да acaблiвa актыуных выступленняу супраць гаспадарчых i п а ль
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'гмчиых захадау акупацыйных улад. Зыходньш пунктам 1этых вы«П'уиленняу стала барацьба„з.~м-ясцовай-адмМсд:даш>шй, створанай
(ifMnaMi. Спащлёмся на рапарт Цэнтральнага штаба партызанскага
руху ад 9.12.1942 г., дзе гэтая задача стащь на першым месцы сярод
ycix астатшх у дзейнасщ партызансых атрадау на Беларуси (3 0 ).
Пагэтаму увесну 1942 г. пачалкя напады партызан не тольы на
иийсковьш, але i на гаспадарчыя аб’екты, а таксама на валасныя
управы, пры гэтым супрацоушы акупацыйных устаноу карал1ся
смерцю як здрадшы i ворай Савецкай Аичыны. Паводле сведчанняу
1>озэнберга на Нюрнбергскгм працэсе, на Б еларуи ад рук партызан
к)пнула 500 «бургамютрау» разам з сем’ям! (3 1 ).
П р ы т а ю х а б с т а в ш а х у ж о •'У чэр в е ш 1942 г. на Bejiapy„ciаказалася шмат раёнау, дзе валасная улада п ^ а й ш ла да”партызан. Неузабаве пазщьм нямё^Щх улад пах1снулася яшчэ больш, так што пад
канец 1942 г. партызаны трывала займал! абшар плошчаю 15 тыс.
км2 i кантралявал1 амаль 50 тыс. км2, г. зн. ледзь не 30 % тэрыторьп
Беларусь Пры гэтым усё цяжэй i цяжэй бьшо спаганяць з Насель1пцтва харчовыя пастауы, шмат у я ы х раёнах даводзшася рэкв1заваць ix з дапамогаю войска i палщьп. Лясныя атрады найчасцей
нападал! на зямельныя маёнты. I Kani у Mai 1942 г. на yciM абшары
Генеральнага кам1сарыята Беларус! ix нал1чвалася 965, дык уж о пад
канец года заставалася тольы 312 — рэшту спал1л1, зл!квщавал1 або
занял1 партызаны. Разам з гэтым бьшо зшшчана шмат лесапшьняу,
малочных заводау i шшых малых прадпрыемствау.
Аднак лягчэй было палщь маёнты або заб1вать безабаронных А
старастау, чым схшщь сялянства да масавага выступления супраць I /
акупантау: тыя хоць i не спяшалюя з пал1тычным1 дэкларацьтям1 /
(вяскоуцау гэта не вельм1 турбавала), аднак, нягледзячы на цяжыя
рэкв1зщьп, iuuii сялянам насустрач у эканам1чнай гал1не. Немцы
пагадзш ся з самароспускам калгасау у Заходняй Белару ci, а вясною 1942 г. правял1 ix парцэляцыю i ва усходш х раёнах (3 2 ). Насуперак савецкай прапагандзе, сялянства падтрымала гэтую акцыю —
яна узбудзша ix гаспадарчую актыунасць i паупльгоала на рэал1зацыю абавязковых паставак, нягледзячы на цяжкасщ, яы я стварал1
партызаны. У лютым 1943 г. К убэ паведамляу, што на падлеглым
яму абшары Беларуа, у т ь м л к у i у мясцовасцях, дзе кнавала j
партызанская пагроза, сяляне выконваюць свае абавязы амаль на
70 % (3 3 ). Адносшы вёсы да акупацыйных улад выpacтaлi, таым !
чынам, да узроуню першараднай пал1тычна-гаспадарчай праблемы. I
У д зел беларускай штэлагенцьп у аргашзацьп школьнщтва, самапо- I
мачы або узнауленш культурнай дзейнасщ таксама трактавауся як /
здрада Савецкай Айчыне.
Сутнасць праблемы зводзшася не тольы да памерау харчовых
паставак або адкрыцця вясковай школы. Барацьба ^ялася за тое,
каб прыцягнуць насельшцтва на савецы бок «другога фронту», яы
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распаусюджвауся на усе галшы акупацыйнага жьщця. Пагэ
таму партызаны асабшва востра праследаваш шщыятарау i удзельшкау гэтага жьпщя, якое часова выйшла з-пад кантролю савецкай
улады. На думку партызан i, напэуна, савецкага йраунщтва за
лпйяй фронту, гэтыя лю дз1 з’я у л я л к я здрадшкам! i прадстауляот
большую палхтычную небяспеку, чым caMi немцы, i таму галоуны
[удар павшен бьщь сйраваны супраць ix (3 4 ). Невыпадкова савецйя
партызаны прыкладал1 значныя намаганш, каб вывесщ насельнщтва
! на ш лях актыунай барацьбы з немцам! або схшщь людзей да уцёкау
у лясы, пад сваю ахову.
\
Д л я гэтага выкарыстоувалкя самыя разнастайныя сродй, адным
з ix была прапаганда. 3 пачаткам 1942 г. у савецйм тьше пачала
дзейшчаць радыёстанцыя «Савецкая Беларусь», паветраным ш ля
хам i праз «В щ еб с й я вароты» дастаулялася шмат лиаратуры i газет,
прычым некаторыя з ix выдавался спецыяльна для насельнщтва
акупаванай Беларус}. У сярэдзше 1942 г. выйхшп першыя газеты,
я й я выдавалкя падполыпчыкам! i партизанам!. 1х колькасць хутка
расла i пад канец 1943 г. дасягнула 140 найменняу, з ix 65 друкавалася па-беларуску (3 5 ). Савецкая прапаганда выкарыстоувала маучанне ням ецйх улад наконт будучыш акупава.ных усходш х абшарау i даказвала, што германская палкыка сйравана на тое, каб
заняволщь савецйя народы, зшшчыць ix нацыянальную самабытнасць i цалкам ператварыць у няволъткау ням ецйх феадалау*.
Зямельную рэформу называл! ашуканствам, бо сяляне не aтpымaлi
паралельнага права уласнасщ (3 6 ).
Важную ролю адыгрывала i вусная партызанская прапаганда,
у яе у запасе таксама быу не адзш прыём. Распаусюджвалкя, напрыклад, чутй, быццам бы не т о л ь й немцы, але i Cтaлiн праводзщь
пал!тыку дэкалектьтзацьп i пайдае сялянам права паводле сваёй
ахвоты выходзщь з калгасау альбо бьщцам бы партызаны ваююць
не за Сталша, а за новы лад у С С С Р (3 7 ). Царква таксама была
далучана да прапагандысцкага арсеналу. Паводле нямецкага naniцэйскага данясення, партызаны у зонах свайго кантролю правоттчятть яуна спрыяльную для царквы пал1тыку, дазваляюць адкрываць цэрквы, запрашахц> святароу i ставщь крыжы. У рапарце
гаварылася далей, што у адну новаадчыненую царкву прыбыу партызан сй атрад, i яго камандз1р укленчыу перад святаром i «м а л 1уся
так»:
« У 1мя Айца i Сьша i Святога Духа! Браты i сёстры! Бог ёсць
i будзе! Мы был1 часова затуманеныя, таму што пагарджал1 Богам.
Богу належыць малщца. Мал1цеся за нас i за ycix байцоу i партызанау. А м ш » (3 8 ).
памалу

Лле i афщыйная прапаганда, i партызансйя прыёмы, хаця i закодзш у сваш двудушшы далей за нямеш ая». меш ^сё.^...абмауя- •
IHUiae практычпае значэнне, асабл1ва у раёнах, я й я кантралявал1ся
псмцам1. Пагэтаму даводзшася карыстацца не т о л ь й першкам, але
I 61'зуном. П арты зансйя л1стоуй пагражгш смерцю як сам^м пал1цыянтам, так i ix сем’ ям (3 9 ). ^мерцю пагражал1 i сялянам за
пастауку немцам сена, жыта щ шшай сельгаспрадукцьп (4 0 ). Гэтыя
I шгрозы праводзйпся у жьщцё, каб застрашыць насельнщтва. Пагэ
таму пн ул! не т о л ь й супрацоуш й мясцовай адм!нктрацьй, але
i сяляне, настаую й, дзеячы Б Н С ! шшыя. Так, напрыклад, у Сло1пмскай акрузе з красавка па Лктапад 1942 г. ад рук партызан
загшула 1024 асобы i 272 было паранена. Сярод заб1тых немцы,
мясцовыя палщыянты, беларусйя, л 1т оу сй я i украш сйя салдаты
складал! няпоуных 20 % , тады як цьшшьнае насельнщтва, галоуным
чынам сяляне i супрацоуш й адмшктрацьп,— больш за 80 %
(гл. таблщ у 9 ). Пра частыя забойствы сярод цывшьных людзей —
сялян, настаушкау i службоуцау — паведамляу i акруговы баранав1цй камкар (4 1 ). У В тейскай акрузе да 25.2.1943 г. было забйа
815 чалавек, 3 ix 106 — старастау, валасных чыноушкау i 500 шшых
цывшьных працаушкоу i ix сямейнЬсау, разам яны складал! 75 % ад
агульных л ю д сй х страт (4 2 ). Дапушчальна, што i у imnbix бела
р у ей х акругах панавала падобная йтуацыя.
Таблща 9. Людсюя страты, яюя нанесл! партызаны
у Слондмскай акрузе з 1.04. па 30.11.1942 г.
Забгга

чалавек

Усяго
сярод ix:
немцау
мясцовых палщыянтау
салдат
— беларуса^*
— лггоуцау
— укра1нцау
чынозпвакау i супрацоунжау адм ш страцып
мясцовых жыхароу

Паранена

%

чалавек

%

1024

100,0

272

100,0

111
36

10,8
3,5

45
82

16,5
30,1

33
6
15

3,2
0,6
1,5

14
15
9

5,1
5,5
3,3

140
683

13,7
66,7

19
88

7,0
32,4

* С а Слошмскага батальена Беларускай самааховы, створанага летам 1942 г.
Крышца: Лют акруговага к а м ю а р а у Слонш е у Генеральны кам!сарыят у Мшску
ад 7.12.1942 (статыстычны дадатак), A A N , александрыйсыя мжрафшьмы, Т-454,
ролпс 30/644.

*
Прапаганда выкарыстоувала не столыа маучанне наконт будучыш, кольы тое,
што рабЬп немцы i ix xaypycHiKi з першых дзён акупацш. А д народа нельга было
*
У гады вайны адноаны аф1цыйных савецйх улад да рэлшйных канфесш бьш
некальй шшыя, чым у даваенны час.— А. Л .
схаваць сапраудныя намеры акупацьп.— А . Л .
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сведчьип аб росце сярод беларусау прасавецк1х настрояу i варожасщ да пал
Дапушчальна, што аутарам гэтай шфармацьп быу B iT a y T Буткев1ч альбо Адам ,
дэцы-Дэм1Дойч, у пачатку 1944 г.- - член АК i супрацоушк Астроускага; удз
друтога усебеларускага кангрэса.
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V

Дыверсщная, прапагандысцкая i тэрарыстычная дзейнасць пар
тызан iMraeHHa аказала уплыу на паводзшы насельнщтва. У ж о
у чэрвеш 1942 г. у палщ эйсйм рапарце паведамлялася, што у раё
нах, я й я знаходзш ся у руках або пад кантролем партызан, гатоунасць насельнщтва да супрацоунщтва з немцам) значна паслабела. Так, напрыклад, забойства чатырох настаушкау з ваколщ Mariлёва так уздзейшчала на астатшх калег, што яны вырашьип пайнуць
школьную працу (4 3 ). У жшуш Л ёзэ вЫказвау меркаванне, што
т а й я паводзшы насельшцтва бьип не праявай ампатьн да партызаншчыны, а нараджалгся са страху перад расстрэлам i спальваннем
маёмасщ (4 4 ). На самай справе такая ацэнка т о л ь й часткова адпавядала рэчаюнасщ, бо тыя ж самыЯ нямецйя крынщы часта адлюстроуваш карэкТнае стауленне партызан да мясцовага жыхарства
i 1мкненне пераканаць яго у неабходнасщ супольнага змагання
супраць акупантау (4 5 ).
Ты м не менш, незалежна ад тых альбо шшых настрояу людзей,
я й я на пераважнай частцы беларускай тэрыторьп му с Lai выконваць
яшчэ i нямецйя распараджэнш, партызаны так альбо шачай здабыBani сабе усё большую павагу i паслушэнства. У т а й х складаных
умовах, кал1 улада змянялася часта, галоуным клопатам вяскоуцау
было захаванне жыцця i рэшткау здабыткау. Пагэтаму, у залежнасщ
ад спуацьн, народ ixuqy у партызансйя атрады i забяспечвау ix
харчам!, фуражом, адзеннем i iiiui. Савецйя аутары сцвярджаюць,
што гэта рабшася цалкам па добрай вол!. Прынцыпова не пярэчьип
Гэтаму 1 сучасныя нямецйя крынщы, у ix рэдка натуюцца факты
прымусовага уступлення у партызаны. Нельга, аднак, сцвярджаць
адназначНа, што гэта заусёды рабшася добраахвотна.
Сшы савецйх партызан на Б еларуа пад канец 1942 г. нал1чвал1
каля 50 тыс. добра узброеных людзей, я й я кантралявал1 амаль 30 %
тэрыторьп краю i уж о тады магл! наносщь акупантам значную
шкоду. Напэуна, такой колькасщ людзей было дастаткова, каб
выконваць иланавыя заданий Пра гэта сведчыць раней прыведзены
факт, калТ партызаны пераправЫ для службы у Чырвонай Армп
20 тыс. мужчын, мабшзаваных на Вщебшчыне улетку 1942 г. Пагэ
таму далейшае развщцё партызанскага руху i яго перарастанне
у т. зв. усенародную барацьбу з фашистам! адлюстроувала, галоу
ным чынам, палиычныя устаноуй К П (б )Б , сйраваныя на тое, каб
паглыбщь сярод беларускага насельнщтва адчуванне прысутнасщ
савецкай улады i яе магутнасць. Пры т а й х абставшах пасля першага, давол1 стыййнага i не заусёды дастаткова скаардынаванага
Нарыву у пачатку 1943 г. партызанская дзейнасць на Беларус! пачала прымаць больш рэгулярныя, планавыя формы. У прыватнасщ,
у атрадах пачалася барацьба за узмацненне дысцыпдты i выкараненне бандытызму i г. д. Важную ролю тут адыграла перамога
Чырвонай ApMii пад Сталшградам, якая набл1жала перспективу
вяртання савецкай улады.

Г
Зм яш лася

стауленне

да

тэрарыстычнай

дзейнасц! партызан.

йдмиго боку, яна утрымл1вала насельнщтва у страху i падпарадкаmntui, з другога — снараджала шмат нявтных ахвяр i пабуджала
людзей да справядопвай самаабароны. У канцы лютага 1943 г. Ц К
К 11 (б ) Б, урад i Прэзщыум Вярхоунага Савета БССР выдал! адозву
1ШД назваю: «Старастам, пал1цыянтам i чыноушкам гарадсйх упрау
i камендатур, yciM тым, хто быу ашуканн нямецйм! акупантам!, хто
сп страху служыць ворагу». Улады рэспубл1й звярталгся да ix з закл!кам да супрацоунщтва з партизанам! i абяцал! за юта прабачэнне
(4 6 ). Аднак на самай справе такое рашэннё савецйх улад, якое
адмяняла ранейшыя, пераважна злачынныя, практый расстрэлау
с гарастау, сялян щ настаушкау, бьшо прынята раней, прыкладна—
над канец снежня 1942 г. Пра гэта сведчыць данясенне нямецкай
палщьп ад 8.1.1943 г.— нашсана яно з дакладнасцю, якая гаворьщь
пра неблагую агентурную працу у партызансйх атрадах:
«Паводле уяунай дырэктывы з Масквы, члены бандау* павшны
цяпер лагодна абыходзщца з цыв1льным насельшцтвам. БургаМ1страу i раённых йраунжоу, а таксама членау мясцовых ахоуных
атрадау болей не павшны расстрэльваць, але, перш за усё, пераправаджаць ix у бандыцйя лагеры на допыты i разборы. У лагерах
арыштантау будуць намауляць да супрацоушцтва. У выпадку згоды
ix павшны адпусщць на волю, на месца свайго пасялення, з адпаиедным! заданиям!» (4 7 ).
/\ /
Змена адносш да нядаушх «здрадшкау Савецкай Айчыны» бьш а! /
цесна звязана з гмкненнем улад Б С С Р надаць партызанскай барацьбе
«усенародны характар» — дзеля гэтага неабходна бьшо, каб яна
распаусюдзшася па усёй тэрыторьп рэспублш . А тым часам тут паранейшаму захоувалася значная нераунамернасць. Прауда, парты
зан сй я атрады засы лалкя з Усходняй Беларус! у Заходнюю, паспяхова выконваш свае заданш, але масавага на1шыву тутэйшага ж ьь
харства у лясное войска да канца 1942 г. не наз!ралася. Паводле
звестак Беларускага штаба партызанскага руху, на пачатку 1943 г. па
усёй Беларус! натпчвалася 56,7 Тыс. партызан, пры гэтым у заходняй
частцы рэспублЫ , якая да 1939 г. знаходзшася пад Польшчай, ix
бьшо 11,1 тыс. чалавек (4 8 ). У пералжу на 10 тыс. жыхароу (прымаючы ва увагу умоу на даныя 1941 г.) тут выпадала 23 партыза
ны, у параунанш з 86 — ва Усходняй Беларус!. А л е на самай справе,
каш ул!чыць вынйа эвакуацьп. насельнщтва у абедзвюх частках
краю, гэты паказчык аказвауся на усходзе у 5— 6 разоу вышэй, чым
на захадзе.
Такой вялнсай разбежнасщ нельга вытлумачыць выключна паводзшам! немцау — паусюдна на Беларус! яны, у прынцыпе, бьш!
аднолькавыя. Н е трэба пераацэньваць i рознасць грамадекай ci1

J

*
бандам!.

У афщыйных дакументах немцы называл! партызан бандытам1, а атрады —
Л. Л .
99

Ч. 2.pdf

161. Звести аб стварэнш i дзейнасщ БН П вельмл скупыя. Раманоусю (СаудзельС. 187) тш а, што яна была створана па заданю «Абвэра». Магчыма, так яно
i было, кал1 ул1чыць, што лвдэр БН П Родзька з вясны 1941 г. супрацоушчау з «Абвэрам» i удзельшчау у аргашзаванай im дыверсшнай аперацьп на Беларуй напярэдадш
нападу Германи на СССР. Пра сувязьБНП з «Абвэрам» сведчаць такеама i некаторыя
эм1грацыйныя крынщы.— Гл.: «Беларусю голас», лшень 1982. Затое радавыя члены
БН П был! перакананы, што маюць дачыненне да сапрауднай канешратыунай аргаш
зацьп.
162. Раманоусю В. С. 188— 192.
163. «Бюлетэнь Беларускай Незалежнщкай Партьп». № 3, 5, без даты. Мяркуючы па тэксту, № 3 выйшау у ж ю у т 1944 г., а № 5 — у студзеш 1945 г.
164. «Бюлетэнь БНП». № 3.
165. «Беларуси голас». Сакавж 1981.
166. За дзяржауную незалежнасць... С. 175.
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АК
Б1П

— Арм1я Краёва
— Бюро шфармацьп i прапаганды Галоунага
камандавання АК
БКА
— Беларуская краёвая абарона
— Беларуси калптэт самапомачы
БКС
БНА
— Беларускае народнае аб’яднанне
БНК
— Беларусы нацыянальны камитэт
БНП
— Беларуская незалежнщкая партыя
БНС
— Беларуская народная самапомач
БНР
— Беларуская Народная Рэспублжа
БНТ
— Беларускае навуковае таварыства
БСА
— Беларуская самаахова
БССР — Беларуская Савецкая Сацыялютычная Рэс
публжа
БЦР
— Беларуская цэнтральная рада
ВКЛ
— Вялжае княства Л1тоускае
ГГ
— Генеральная губерня
ГК АК — Г алоунае камандаванне Армп Краёвай
ГПО
— Генеральны план «Ост»
К П (б)Б — Камушстычная партыя (бальшав1коу) Бе
ларус!
КПЗБ — Камушстычная партыя Заходняй Беларус)
НСРПГ — Нацыянал-сацыялктычная рабочая пар
тыя Германн
ПБН
— Партыя беларуейх нацыяналктау
РННА — Руская нацыянальная народная арм1я
РОА (Русская освободительная армия) — Руская
вызваленчая армш
СБМ
— Саюз беларускай моладз1
— Служба бяспею'
СД
СС
— Ваешзаваныя ахоуныя атрады
УК П (б) — Усесаюзная Камушстычная партыя (бальmaeiKoy)
УКБ
— Ударны кадравы батальён
ЦА ЦК ПАРП — Цэнтральны apxiy Цэнтральнага
Кам1тэта Польскай аб’яднанай рабочай партьп
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туацьп на гэтых тэрыторыях. У Заходняй Беларус! тут, у пэуным J
сэнсе, бьип нават лепшыя умовы для развщця партызанскага руху, ]
чым на усходзе. Восенню 1942 г. нямецкая служ ба бяспеы адзнача- 1
ла «нечаканыя ciM naTbii» да партызан сярод заходнебеларусых 1
малазямельных сялян пасля скасавання савецкай аграрнай рэфор- :
мы i аднаулення на вёсцы класавых супярэчнасцей (4 9 ). Н е з у а м 1
пераканауча гучыць i сцвярджэнне савецых гкторыкау наконт таго, 1
што такая сггуацыя з партызансым рухам у Заходняй Б е л а р у « |
склалася, мауляу, з прычыны хуткай эвакуацьп савецых улад i не- |
шматлпйх партыйных i камсамольсых кадрау, што улетку 1941 г. |
стрьишпвала аргашзацыю падпольных структур. Х од падзей ва У с - |
ходняй Беларус! паказау, што галоуным !мпульсам у развщщ парты- |
занскага руху на гэтай тэрыторьп был! рашэнш i дзеянш савецых 1
улад вясною 1942 г.
Некаторыя важныя акал!чнасщ сведчаць аб тым, што у гэты j
перыяд савецыя улады свядома устрымлгвалкя ад штэшпфйсацьп j
партызанскага руху у Заходняй Беларус! з yeari на аднос!ны з поль- |
сым эм 1грацыйным урадам генерала Сгкорскага. Н а працягу 1
1942 г. на гэтых зем лях iirnio развщцё польскага узброенага пад- 1
полля, а уж о у друг!м паугоддз! бьиы створаны иершыя атрады ApMii J
Краёвай (5 0 ). 1хаця польсы я i савецыя улады у аднолькавай ступе- j
Hi л1чыл1 Заходнюю Беларусь за частку сваёй дзяржаунай тэрыто- ■
ры!, аднак м ус Ы прытрыльшвацца м!ждзяржауных дамоуленасцей, j
падтсаны х у лш ен! i снежш 1941 г., яы я прадугледжвал!, мгж \
шшым, ваеннае супрацоунщтва. С!туацыя была скаданая, i Галоунае
камандаванне А К , незалежна ад ceaix генеральных планау i розных
тактычных агаворак, загадала перайсщ да цеснага супрацоунщтва
з савецым! партызанам! (5 1 ). Я к паведамляу камандз!р Навагрудскай акруп А К падпалкоувйк Януш Праудзщ -Ш лясы , у 1942 г. пам1ж прадстаушкам! польскага i савецкага узброенага падполля был!
праведзены перагаворы з мэтай наладщць добрыя аднос!ны (5 2 ).
М ож на дапусцщь, што i савецыя улады был! защкаулены у тым,
каб здабьщь ciMnaTbri палякау. Пра гэта сведчаць не толы а прыгаданыя перагаворы з прадстаунжам! польскага руху супращулення, але
i цалкам адрознае стауленне савецк!х партызан да беларусых i поль
сы х жыхароу, што «супрацоуш чал!» з немцам!. У лш еш 1942 г.
нямецкая служ ба бяспеы са здзцшеннем адзначала, што на
тэрыторьп Беларус! у чае расстрэлау бургамютрау, сялян, паль
цыянтау i imn. савецыя партызаны ашчаджаюць палякау, вяртаюць
iM адабраную жывёлу, а польск!м каталщ им ксяндзам дастауляюць
харчы (5 3 ). Пры такой атмасферы савецыя партызаны атрымл!вал!
часам дапамогу ад палякау, сярод я ы х б ь ш i службоуцы мясцовай
адм11нстрацьп (5 4 ). Аднак, думаецца, што го р и вопыт, набыты
у 1939— 1941 гг., не спрыяу шырокаму распаусюджанню адэ! такога
супрацоушцтва. Ды, зрэшты, у панараме тагачасных узаемаадносщ '
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dlii/ii таксама i шшыя прыклады: здаралюя забойствы к о лш ш х
(ул«дальн1кау маёнткау, яы я цяпер л!ч ы лк я ixHiMi адм1н1стратарам!
(5 5 ). Цяж ка вызначьщь, напэуна, што бьшо прычынаю кожнага
lii нога здарэння: загад партызанскага камандавання, помета мясцонм х сялян або проста выпадковасць.
Засталося вельм! мала дэталяу тагачаснага супрацоушцтва пам!ж
иольсым ! савецым узброеным падполлем у Заходняй Беларусь Hi
польсыя, Hi савецыя псторыы не yдзялялi гэтай праблеме acaблiвaй
yiiari, ацэньваючы яе, галоуным чынам, праз прызму пазнейшай
иарожасщ. Затое нямецкая разведка пшьна сачыла за кантактам!
польскага i савецкага супращулення (5 6 ). У студзеш яна паве-\
да мл яла, што кхраушы польскага падполля пачал! тлумачыць ceaiM \
мясцовым суродз!чам, што трэба !сц! на супрацоунщтва з савец- I
KiMi партызанам!, бо з С С С Р заключана пагадненне, паводле
якога Полыпча будзе адроджана пасля вайны у давераснёуск!м
абшары (5 7 ). У лш еш адзначалася, што збл!жэнне польскага i самецкага руху супращулення расце « з дня на дзень» у аргашзацыйнай
i аператыунай галше (5 8 ). Паводле сведчанняу Праудзщ а-Ш ляскага, таыя супольныя партызанск!я аперацьп бьип рэдкасцю, апошняя
з ix — напад на пост жандармерьп у Ж алудку — адбылася вясною
1943 г. (5 9 ).
А л е пасля таго як у красавцу 1943 г. савецкае ыраунщтва парвала сувяз1 з польсым эм1грацыйным урадам, аднос!ны у падполл!
рэзка змянш ея. Дагэтуль «саю знщ кая» Арм1я Краёва раптам пера- !/
тварьшася у «прафашыецкую арган1зацыю Сшорскага». Цяпер са- '
вецкае падполле !мкнулася супрацьпаставщь. ёй «нацыянальны, дэмакратычны характар польскага партызанскага руху, што развь
вауся у цесным супрацоун1цтве з дзейнасцю савецк!х партызан»
(6 0 ). Прадстаушком гэтага руху пав1нна была стаць створаная у Mai
1943 г. падпольным абкомам К П ( б ) Б у Баранав1чах невялжая
спецгрупа на чале з А. Свентажэцюм (6 1 ). 22.6.1943 г. праблема;
агульнага развщця партызанскага руху у Заходняй Беларус1 разгля- :
далася на пленуме Ц К К П ( б ) Беларус!. Была прынята адпаведная
рэзалюцыя, а для падпольных партыйных аргашзацый высланы л^ст
« А б ваенна-палиычных задачах працы у заходш х абласцях Б С С Р».
У iM б ь ш сфармуляваны наступныя вызначэнш:
«1. Заходшя вобласщ Савецкай Беларус! з’яуляюцца неад’емнай
часткай беларускай рэспубл!ы. На яе тэрыторы!, акушраванай Гермашяй, дазваляецца дзейнасць тольы тых груп, аргашзацый i ат
радау, як!я ыруюцца !нтарэсам! С С СР;
2. 1снаванне разнастайных арган1зацый, як!м! к!руюць польсы я
буржуазна-нацыяналктычныя цэнтры, трэба разглядаць як незаконнае умяшальнщтва у штарэсы нашай айчыны;
3. Нашай найпершай задачай з’яуляецца як мага шырэйшае
развщцё савецкага партызанскага руху, далучэнне да яго ycix слаёу
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насельнщтва, у тым лш у i палякау. Атрады i групы, створаныя
п о ль сй ш рэакцыйным! нацыяналйлычньш! колам1, неабходна i3aляьаць ад насеяьв^ш а щ лщ а м оадранвд сярод польейж црацоуных савецйх атрада$1 партызансйх груп;
4.
Неабходна уодлякши сродкам! вёсц! барацьбу супраць поль
ских: буржуазна-нацыяналктычных атрадау i груп » (6 2 ).
У адпаведнасщ 3 рашэннем Ц К К П (б )Б неузабаве з Усходняй
Беларус! у Заходнюю перамясцшася 9 партызансйх брытад, 10 ат
радау 1 15 аргашзацыйных груп, я т я паынны бьип актьшзаваць
партызансй рух у гэтай частцы рэспублца (6 3 ). М1ж щшым, у Бара! навщкую i Беластоцкую вобласщ меркавалася перайнуць 40 атра
дау — па адным на кржны раён*. У ix склад абавязкова павшна
было бьщь уключана па некадьй аддапых палякау { беларусау, што
ведал! польскую мову» (6 4 ). На базе гэтых засланых атрадау бьша
створана сетка падпольных партыйных i камсамольсйх аргашзацый.
Так, напрыклад, кал! яшчэ J снежщ 1942 г. у Заходняй Беларуа
юнавала толы а 10 падпольных райкамау камсамола, дык пад канец
1943 г. ix колькасць павядачылася да 87 (65 ) . Значна пашырылася
прапагандасцкая дзейнасць, распачалося, м1ж шшым, выданне
14 новых падпольных газет, з ix 4 — па польскай вдове (6 6 ).
У вышку пасля ycix гэтых захадау савецйх улад асабовы склад
партызансйх атрадау у Заходняй Беларус! павял'1чыуся на працягу
1943 г. з 11,1 тыс. да 36,8 тыс. чалавек (6 7 ), прычым самы хуткд яго
рост наз1рауся у другда паугоддзк Прыблхзна палова з гэтых людзей
прыбыла з партызансйх фарм1'раванняу, раней размешчаных ва
Усходняй Беларус!, пасля вярбоуй сярод Мясцовага насельшцтва ix
л!чба падвошася. Прьшедзеныя факты, несумненна, сведчаць, што
развщцё партызанскага руху на гэтым абшары бьшо звязана з iM K неннем савецых улад заояспечьщь свае пал^тычныя штарэсы у Заходпяй Беларус!. Апрача агульных для усёй тэрыторьп краю вайскоJвых, гаспадарчых i палггычных задач савецйя партызаны у заходш х
I абласцях павшны бы л! яшчэ весщ барацьбу супраць польскага
[падполля. Йрауш цтва гэтага падполля у адказ распачало з лета
1943 г. умацаванне старых i стварэнне новых атрадау А К . А ужо
j з восеш 1943 г. адбывалюя давол) частыя узброеныя сутычй. ЧасТка
! з ix бьша вышкам загаду Панамарэнй пра абяззбройванне атрадау
А К (6 8 ).
'
АнтЫакоуская барацьба бьша не адзшым матывам у развщщ
савецкага партызанскага руху у Заходняй Беларуси пра гэта свед
чыць далейшы буйны яго рост па усёй Тэрыторьп краю. Гэтаму
спрыяла перамога пад Сталшградам i контрнаступление Чьфвонай
ApMii на поудн!, а таксама ужо прыгаданае раней абяцанне амшстьп
для тых, хто супрацоущчау з немцам!. У се гэтыя фактары выкарыс*

Т ак у аутара. П а даных на 22.07.1941 г., у Баранавщкай вобласщ было 26 ра-

THJii партызаны, так што у вышку за 1943 г. павял!чьшася кольКМ'Ць дэзерщрау, асабл!ва сярод палщыянтау ! былых чырвонаНрмейцау — членау разпастайных вайсковых фарм!раванняу, я й я
чиаходзипся на нямецкай службе. М !ж шшым, уж о восенню
1942 г. на бок партызан перайшла частка батальёна «Д непр», размошчанага ва Усходняй Беларус!; у лютым 1943 г. гэты крок паута900-асабовы батальён прыволж ейх татар на Вщебшчыне, у л ь
Kciii — рота т. зв. Рускай народнай apMii, а у ж ш у ш — 1-ая
Руская нацыянальная брыгада СС пад камапдаваннем ГшьРадыёнава, у якой нал!чвалася больш за 2500 чалавек (6 9 ). Н я 
гледзячы на п ш а тлш я ж ор сй я злачынствы, учыненыя супраць
беларускага насельшцтва, яна была перайменавана у 1-ую Антыфашысцкую партызанскую брыгаду. У вышку за 1943 г. да партызан
перайщло каля 12 тыс. чалавек з разнастайных антысавецйх фармь
раванняу, прычым пераважна у складзе в я л!й х груп (7 0 ). Адначасо
ва з-за лш л фронту бьшо перайнута больш за 1900 чалавек (7 1 ).
Аднак галоуиай крынщай партызанскага папаунення бьшо мясцовае насельшцтва. Паводле статыстый Беларускага штаба парты
занскага руху, на працягу 1943 г. у лясныя атрады уступша каля
60 тыс. жыхароу вёсак i гарадоу Усходняй Беларус}. Бясспрэчна,
частка з гэтых людзей йравалася щэалапчным! перакананням!
альбо страхавалася такгм чынам на будучыНю, да прыходу савецкай
улады. А л е вясковае насельшцтва, з якога inuio найболыпае папауненне партызансйх атрадау, дзейшчала, у прынцыпе, з шшых меркаванняу. Гэты х людзей гнау у лясы страх перад нямецйм! карньта
экспедыцыямт, я й я асаблша узм ацпш ся у 1943 г.: у партызансйх
зонах палился вёсй, жыхароу, я й х падазравал1 у супрацоушцтве з
лясным1 атрадам!, заб1вал-1 або вывозш у кайцэнтрацыйныя лагеры
щ на працу у Нямеччыну. Нельга пагэтаму пазваць адну пэуную
матывгроуку паводз!н вясковага насельш’цтва - людз1 часта далучал!ся да партызан, каб захаваць жыццё (7 2 ).
Таблица 10. Асабовы склад савёцкк
партызанайх атрадау на Беларуа (тыс. чал.)
У тым лж у
Агулам
Усходняя Беларусь

студзень 1043
снежань 1943

56,7
153,5

45,6
116,7

п ,1
36,8

Крытца: Псторый Беларускай С С Р . Т. 4. Мн., 1975. С. 285; БелСЭ. Т. 8. Мн.,
1975. С. 264.
V

Так, на працягу 1943 г. асабовы склад савецкага партызанскага
падполля на Беларус1 павял1чыуся у 2,7 раза — да 153,5 тыс. чала-

ёнау, а у Беластодкай — 23.— А . Л .
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век (гл. т а б л ц у 10), галоуным чынам за кошт мясцовага насель
шцтва. Адпаведна павшпчылася доля беларусау у яго шэрагах —
улетку 1943 г. яна дасягала 65,2 % . За гэты год пад сталым кантро
лем партызан апынулася 37,8 тыс. км2 — у параунанш з ранейшым1 1
15 тыс. км2 — гэта бы ло 17 % даваеннай тэрыторьп БССР. У Bi- |
цебскай, Палескай i Магшёускай абласдях зона партызанскага |
кантролю ахошпвала ад 20 % да 25 % , а у Мшскай i Пшскай дася- f
гала 1/з ix абшару (7 3 ). У большасцд сваёй гэта бьиц маладаступ- |
ныя раёны — балощстыя i ляск ты я — з давол1 ш зй м (апрача дрэ- |
ваздабычы) гаспадарчым значэннем. Яны стал! выгодным! базам! J
для партызансйх аперацый на гусцей заселеных тэрыторыях, як1я, (
паводле разлжау савецйх вучоных, займал! плошчу каля 70 тыс. 1
км2. У суме, та й м чынам, пад поуным або частковым кантролем ■
партызан пад канец 1943 г. знаходзшася 108 тыс. км2, г. зн. каля :
паловы тэрыторьп Б С СР (у межах 1941 г.) (7 4 ).
э
За гэтыя абшары, я й я знаходзМ ся цам1ж зонам! пастаяннага
нямецкага i партызанскага кантролю, да канца акупацьп вялася
бязл!тасная барацьба. Яна пацягнула за сабой ш м атлш я ахвяры
сярод цывшьнага насельнщтва i вялййя матэрыяльныя страты.
о^

/

ДЗВЕ Л1Н11 БЕРЛ1НСКАИ УСХОДНЯЙ ПАЛIТЫКI

Паражэнне пад Масквой паказала, што на усходшм фронце 6ai
зацягнуцца надоуга. Гэта прымусша птлераускае камандаванне
перагледзець шмат я й я са ceaix прынцыпау у вядзенш вайны..
Найперш быш скасаваны распараджэнш наконт частковай дэмабш ь
зацьп нямецкай эканомш , выдадзеныя летам 1941 г. Замест гэтага
прамысловасць Германп i акупаваных краш сйроувалася на як мага
хутчэйшае павел[чэнне 1 сталы выпуск ваеннай прадукцыа. Пры
гэтым ул!чвалася выкарыстанне сыравшных, л ю д сй х i сельскагаспадарчых рэсурсау акупаванай частй СССР, усё болыпае значэнне
надавалася ахове дарожных ш ляхоу ад нападау партызан у тыле
усходняга фронту. Пры такой сггуацыуэасло перакананне, што без
падтрымй мясцовых жыхароу рэал1заваць гэтыя планы не удасца,
штораз часцей вы казв алк я патрабаванш спышць ранейшае жорсткае абыходжанне з гэтым насельнщтвам. П тлера намаулял! абвясцщь станоучую паштычную праграму, якая дадала б ахвоты
акупаваным народам С С С Р пайсщ на больш цеснае супрацоунщтва
з Гермашяй.
Неабходнасць заваяваць сгмпатъп мясцовага насельшцтва раней
за шшых усвядом ш ням ецйя вайсковыя колы, у болынасщ з групы
арм1й «Ц энтр». 1м найболын выпала на сабе адчуць балючыя удары
савецкага контрнаступления. Менав!та у гэтых колах зарадзипся
патрабаванш наконт таго, каб весщ вайну пад паштычнымг лозунгаMi, я й я уздзейшчал! б на мясцовае насельнщтва. Яны ж прапанавал!
104

HTHiipDiiiie дапаможных вайсковых часцей з савецйх ваеннапалонMWX i тутэйщых цывшьных жыхароу. Фельдмарш ал фон Бок выстуlll^ ч мсмарыялам у гэтай справе, а фельдмаршал фон Б рауйч быу
1№|Щкананы, што ад вырашэння гэтай праблемы залежыць лёс вайlliii. Генеральны кватэрмайстар Вермахта nicay Розэнбергу 13.12.
I 94 I г., што ваенная ci ту а цыя вымагае таго, каб перацягнуць мясцоШН* насельнщтва на бок Германп i выклжаць рэвалюцыйны антЫбйльшавщй рух. Падобную думку выказау у сакав!ку 1942 г.
кпмандуючы тьшам групы армш «Ц эн тр » Шэнкендорф (7 5 ). Гэтыя
)мкненш вайскоуцау знашшп падтрымку у частй буйнейшых нямецi<ix палгтыкау, я й я бачыл!, што гаспадарчыя, вайсковыя i пал1тычнмн уступ й могуць паспяхова дапамагчы у выкарыстанш рэсурсау
акупаваных усходш х абшарау.
Аднак Г!тлер паражэнне пад Масквой успрыняу як часовую
пиудачу, ён разл1чвау улетку 1942 г. на новы, пераможны наступ
I таму не пагадзгуся з прадстауленым! меркаванням!. 14.12.1941 г. ён
иаведам1у Розэнбергу, што л1чыць немэтазгодным ужо цяпер
иаклшаць шшыя народы да супрацоунщтва, бо у будучыш гэта дало
б iM падставы д ля прад’яулення адпаведных прэтэнзш (7 6 ). Т а й я
когляды Г 1тлера грунтавалкя на перакананю у расавай перавазе над
усходшм! народам! — за ix кошт Гермашя павшна бьша пашырыць
сваю жыццёвую прастору. Пачатковыя ваенныя nocnexi i акупацыя
вялвдх абшарау С С СР умацоувал! гэтыя намеры i распальвал!
захопш цйя жаданш да нечуваных памерау. . У ж о з восеш
1941 г. Ггглер пачау усё часцей разважаць пра буду чае нямецкае
панаванне на у сходшх землях, найбольш поуна ён вьжазаусяТна
гэты конт вясною ~Г942~г. Гэтыя выказванш, т. зв. Tischgeschprache — размовы за чаем, мелi, папраудзе, неафщыйны характар, ад
нак у пэунай ступеш прал!вал1 святло на паводзшы выканаучага
anaggyy. Яны в я л к я вакол наступных прынцыповых пытанняу:./
| "Т . Мэтаю германскай палхтьпа на усходш х акуш рамных савецк-ix абшарах павшна бьщь ix гаспадарчае выкарыстанне.ШГрэба пастарацца вьщягнуць з гэты хф аей ауутеГ^сГШ льЙ '^даЁ ц а. Защкауленасць насельнщтва у пастауках сельгаспрадукцьп i працоунай сшы
для шахтау i прамысловасщ Рэйха павшна стымулявацца пастаукаMi вырабау нямецкай прамысловасц! — ix продаж павшен весщся у
адпаведнасц! з патрэбам! мясцовага жыхарства.
2. Галоуны прынцып нямецкага панавання на гэтай тэрыто
рьп — поунае задавальненне^ жаданняуласед^ищтва,у гадане 1ндыв1дуальных свабод i пры гэтым — пазбяганне стварэння яйх-небудзь
мясцовых дзяржауных структур. Найвышэйшая ступень улады,
якая М|Ожа быць даступиай для тутэйшых жыкароу,— гэта валасная
управа^Даверьщь iM уладу вышэйщага узроуню — значьщь, ства
рыць магчымасць аб’яднання валасцей у буйнейшыя адмЫстрацыйныя адз1нй, а гэта магло б быць выкарыстана супраць штарэсау
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Рэйха|_Натуральна, належыць забарашць стварэнне на акупаваных |
зем лях лю бы х нацыянальных аргашзацый^ Задачаю ням ецйх кам1сарау у гэтай галше з’ яуляецца выключна нагляд i йраванне гасиа- ‘
дарка.й— ■
:i
3kJJa усёй акушраванай савеЦкай тэрыторьп парадак i бяспеку
павшны утрымл1ваць нямецйя сшы. |Стварэнне узброеных сш заваяваных народау было б вел1зарным нонсенеам: як вучьвдь псторыя — гэта conditio sine qua non. (абавязковая умова) упадку па- |
иуючых нацый.
|
У'4. Мясцовае насельшцтва належыць утрымл1ваць на як мага |
шжэйшым узроуш культуры. Ш колы дапушчальныя т о л ь й на па- |
Чатковым узроуш, пры гэтым не трэба уводзщь абавязковага школь- |
нага навучання ЛУменне чытаць i шсаць — увогуле шкоднае, бо дае
магчымасць больш светлым галОвам спазиаваць ггсторыю, а значыць, Даходзщь i да палйычнага мыслення, якое магло б ceaiM
Вастрыём павярнуцца супраць Германп. Пагэтаму (депей у кожнай
вёсцы паставщь рэпрадуктары i перадаваць навшы, пацепцпвыя
праграмы i вясёлую музыку, чым прывучаць насельнщтва да самастойнага навуковага i палйычнага мыслення. Адначасова трэба iMкнуцца да раз’яднання грамадсйх згуртаванняу, напрыклад, у галше
pajiirii пажадана бы ло б у кожнай вёсцы мець асобную секту.
|5. Трэба 1мкнуцца да абмежавання вялнсага натуральнага прыросту мясцовага насельнщтва. Д зел я гэтага трэба наладзщ ь шырою
продаж прощзачаткавых сродкау i . дазволщь перарыванне цяжарнасщ. За рэдйм выключэннем, нямецйм лекарам неабходна пазбягаць аказвання медыцынскай дапамоп мясцовым жыхарам. Не
варта займацца ахоуным прышчэпл!ваннем i праводзщь дэзшфекцыю сярод гэтых людзей (7 7 ). }..
ч Згодна з тайм ! тэзама Птлера, П м лер i планавгй СС старанна
узялю я за праект гермашзацьп усходш х абшарау: меркавалася I
«ачысцщ ь» гэтыя земл1 ад частй насельшцтва, а астатнюю, расава
прыгодную яго частку, анямечыць. Гэты праект атрымау назву
« Генеральны план О ст» (Г П О ) i быу складзены не пазней за вясну
W42 г. у Галоуным упрауленш бяспей Рэй хак У iM прадугледжвалася высяленне у Ci6ip больш за 30 млн. прыбалтау i славянку пры
ватнасщ, 65 % заходш х украшцау i 75 %__беларусау (78JU
Аднак гэты праект не знайшоу сур’ёзнага водгуку у Ведамстве !
СС на планаванш узмацнення Германп. У чэрвеш 1942 г. яго шэф,
прафесар Конрад Мэер-Гетлщ г, прапанавау П м леру новы, значна
;ебольщ сцшлы варыянт ГП О , дзе прадугледжвалася, М1ж шшым,
, стварэнне 36 калашзацыйных баз, з ix 14 — у Генеральнай губерш,
| 8 — на Украше i 14 — у Остляндзе, размешчаных уздоуж чыгуначных лшш, што вя-ni з Кёвагсберга i Вшьш да Ленинграда i з Нямеччыны у Крым (79) . Бедару^ь-пры .гэтьщ абшналася. Праект не
знайшоу у Тиллера- падтрымй^ Ён дамагауся, каб у Г П О бы ло запла

т и т поунае анямёчанне Эстони, Латвп i Генеральнай губерш за
ДИШщащгадовы T3pMin. П м лер прадбачыу пэуныя ускладненш у Л1т| t, И |1ра Беларусь i Украшу увогуле не згадау (8 0 ). Пагэтаму Мэерf w i i u r заняуся распрацбукай настуШага варыянта Г П О з улшам
уцн ишпяу П м лера i сядзеу над iM аж да лютага 1943 г.
Птлер 1мкнууся да иепадзельнай улады на Усходзе, ён л1чыу, '
што апрача немцау ni адна, нацыя не мае там права на зброю.
Ддшж Вермахт i П м лер спачатку розным! спосабам1 абмшал1 гэтую
цпбнрону, пазней жа i сам П т ле р змяш у свае погляды. Акрамя
украшсйх, беларуей х i лгтоуей х дыверещных атрадау, створаных
«Абнерам» увесну 1941 г., пра гэта сведчыла i зброя, якую у першыя
дкi вайны немцы сйдал1 з самалётау для л !то у сй х паустанцау (81 ) .
Крыху пазней на $cix акуп1раваных усходш х тэрыторыях бьша
«рган1завана дапаможная палщыя, а у Прыбалтыцы i на Украше —
шинцэйейя батальсны, я й я м ел! усе нрыкметы вайсковых фармаЦ1)(й. У канцы 1941 г. П тлер пагадз1-уся на стварэнне казацйх,
1’рузш сйх, армянейх, туркестансйх i кауказейх м усульм ан ск и
лепёнау, я й я Вермахт фармгравау з савецйх ваеннаиалонных (8 2 ) .\
У еярэдзше 1942 г. пад эпдай СС распачалося стварэнне э с т о н с й х 1
.
i латы ш ейх лепёнау.
■
Пасля паражэння пад Масквой i в я л т х лю д ей х страт у баях на
Усходзе камандаванне Вермахта з большай настойл1васцю пачалб
дамагацца стварэння буйных славянсйх вайсковых фармараванняу.
У студзеш 1942 г. фельдмаршал Райхенау прадстав1у T iraep y праект
фармлравання украш сйх i бела р уей х дыв13\й, але гэтая прапанова
не прайшла (8 3 ). Затое П тлер дазвешу выкарыстоуваць савецйх
ваеннапалойных у т. зв. дабравольных дапаможных атрадах ( « H i w i » ) . Самыя першыя з ix узш кл! у тыле групы apMift «Ц эн тр » — ва
Усходняй Б еларуй (м1ж шхным, батальёны «Д н еп р», «Бярэзш а»,
«Прыпяць», «А сш тор ф ») . Яны не прымал! удзелу у франтавых баях,
але выконвал1 гаспадарчыя заданш, вялг ахову i вартаунщтва, а з цягам часу ix стал1 выкарыстоуваць у барацьбе з савецйм! партызанаMi. Гэты я фарм1раванн1 — т. зв. Osttruppen — склад алтея з былых
чырвонаармейцау рознай нацыянальнасщ, пагэтаму не мел1 акрэсленага нацыянальнага характару, аднак пазней некаторыя з ix пры- К
CBoLui сабе неафщыйныя назвы: «Русская освободительная армия» I
(Р О А ), «Русская национальная народная армия» (Р Н Н А ) i шщ. J
Чарговай уступкай П тлера бьша дырэктыва Галоунага камандавання Вермахта № 46 ад 18.8.1942 г., якая давала дазвол на стварэнне
мясцовых фарм)раванняу супраць партызан пад эпдай СС (8 4 ).
Аднак стварэнне Osttruppen i лакальных антыпартызаиейх атра
дау не азначала яшчэ фарм!раВання нацыянальных вайсковых адз1нак, за як!я яны часам сябе тчыли Гэтыя фарм1раванш знаходзшхея
пад камандаю ням ецйх афщэрау, на забеспячэнш Вермахта щ СС
i выкарыстоувалкя у адпаведнасщ з загадам1 акупацыйных улад.
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А л е найважнейшаш матыву барацьбы на баку Германп — пал1тычнай перспектывы — гэтыя атрады не мел!, таму настрсй салдат
I i мясцовых камащшрау увесь час вагалкя пам!ж надзеяй на змену
i’ нямецкага
HHMCU,iS-ax <х пал!тычнага
u u vu iw t
^ _курсу
-j r
^ i чаканнем
.m зручнага
шма v> моманту
_______
^ для
’ ’ "т т л
---------v i a Ч Й Г Т П П !. H 3 T V дэзерщрства. У сё шшо
па зачараваным
коле: w
таo й
я HacTpoi, нату
ральна, нараджал! у немцау недавер да Osttruppen i шшых атрадау,
прычым не рабшася Hi4ora для лгквгдацьп прычын гэтага недаверу.
Розэнберг i яго калеп — Мэер, Ляйбрандт, Браутыгам, Мэндэ
i шшыя, я й х часам называл! прыхшьшкам! лагоднага курсу у адноc i H a x да акупаваных усходш х народау, дауно зразумел!, што без
пазйыунай палйычнай праграмы залучыць гэтае насельнщтва да
супрацоунiцтва з Гермашяй будзе цяжка. А л е трэба зауважыць, што
у захапленш ад першых гучных поспехау Вермахта на усходшм
фронце Розэнберг не стау пярэчыць супраць таго, што П тлер зама---- палкычныя канцэпцьп, распрацаваныя вясною 1941 г., i,
po3iy яго
гэтых праблем
напэуна, пягяля№ся
пагадзгуся на
пи. канчатковае
*._______ вырашэнне
_ ^
пасля хутка спадзяванай перамогь
Аднак паражэпне над Масквой-i грозны рост партызаншчыны
стварыип атуацыю, якая вымушала шукаць нейкага паратунку. Адзначым, што Розэнберг давол1 рана зразумеу сур’ёзнасць станоBinwa: ужо 14 снежня ён paiycn з Птлерам, але не даб1уся яго падтры м й на тое, каб змянщь ранейшую пал1тычную тактыку. Цяжка,
аднак, з упэуненасцю сцвярджаць, што у гэты час Розэнберг супращ уляуся пазщьп фюрэра. Д л я ужытку прапаганды ён фармулявау
прыгожыя фразы пра неабходнасць шанавання нацыянальнай адметнасщ усходш х нацый альбо пра ролю Германп на Усходзе як
правадыра гэтых народау, а не ix калашзатара. Аднак у выдадзенай
iM у красавгку 1942 г. шструкцьп для адмшктрацьп рэйхскамкарыятау Остлянд i Украша, т. зв. «карычневай папцы», сцвярджалася
выразна, што «прызначэнне усходш х абшарау — не у тым, каб
разв1ваць уласнае, незалежнае ад еурапейсйх патрэбау, жыццё, яны
хутчэй з’ яуляюцца толыа часткаю вялкагерманскай i еурапейскай
жыццёвай прасторы i маюць у гэтай галше свае акрэсленыя задачы»

Лши.тавйа» ix пазбягал1 (8 7 ). Н ям ецй м службоуцам рэкамендаваjituH иывучаць мясцовыя мовы — белару скую i украинскую (л1тоуHuui, латышскай i эстонскай гэта не датычылася, бо меркавалася,
Што неузабаве народы Пры балты й caM i будуць гаварьщь па-ня.......
мрцку) (8 8 ).
1Ьш йя надзе1 ускладалшя Н%^ямельную рлформу на тэрыторьп,
што належала С С С Р да 17.9.1939 г! У дэкрэце Розэнберга ад
I
1942 г. на гэты конт прадугледжвалася ператварьщь калгасы
# су п о л ьн ы я га с п а д арк i, а пазней падзялщь зямлю i швентар
i гта р ы ц ь Ыдывщуальныя гаспадарй, я й я аб'ядноувалкя б у
т, зн. с я л я н с й я " кШШратывы. Т э та я к а м п а ш я была разлачана не
тольй на рост прадукцыйнасщ працы i харчовых паставак, але i на
1Д1»быццё прыхшьнасщ сялянства i пагэтаму мела важнае пал{тычнае значэнне. Аднак супращуленне Коха прывяло да таго, што на
У краше да канца 1942 г. пад рэформу падпала т о л ь й 10 % калгасау
(S9). Значна лепшыя BbiHiKi бы л! дасягнуты на Беларус! (гл. далей).
Не мел! ютотнага значэння i дэкрэты Розэнберга наконт самайра- t
пиния у Прыбалтыйск!х K p a iH a x : фактычна яны узаконил сйуацыю, \
якая ужо кнавала з лета 1941 г.
Т а й я захады, па сутнасщ — паукрой, не прывял1 да жаданых
нышкау i не аказал! ан1якага уплыву на развщцё партызанскага
руху, асабл!ва на Беларусь Здаецца, што т о л ь й восенню 1942 г. Ро(энберг зразумеу бескарыснасць гэтых знешн1х уступак i пачау
дзейшчаць уж о не у йрунку змены тактый, а палиычнай стратэгп
усходняй кампанп. У верасш 1942 г. ён в ы стуту на старонках «Ф ёльuiiu3p Бэобахтэр» са смелым пастулатам: «...самы час на тое, каб уся
гэтая праблема прызначэння (усходш х народау.— Ю . Т .) знайшла
зразуменне ва ycix, хто хоць у нейкай ступеш нясе адказнасць
у крашах на акушраванай тэрыторьп» (9 0 ). Ясна, што гэтае патрабаванне датычьшася не т о л ь й рэйхскамкарау на Усходзе, асабл!ва
Коха, але ! мясцовых пал1цэйсйх i вайсковых улад, а таксама найиышэйшых дзяржауных устаноу*.

У гэтай новай с!туацьп 25.10.1942 г. Браутыгам, ыраун!к пал!тычнага аддзела у м!шстэрстве Розэнберга, прадстав1у вял1й мема(8 5 ).
____ , разл1чвал! дабщца рыял, у я й м пацвердз1у, што захады, р а з л \ ч а н ы я на тое, каб выкшУ гэтай сйуацьн Розэнберг i яго м!н1стэрства
—
“•
шляхам
знешшх уступак.
прыхшьнасщ жыхароу усходш х зем ляу шляхам знешшх
уступак, каць прыхшьнасць насельнщтва усходш х абшарау (зямельная рэя й я не супярэчьип б асноуным намерам Птлера. У сакавку форма i шш.), не дал1 вышкау i не загладзЫ у людской свядомасщ
1942 г. ён выстушу супраць жорсткага абыходжання з жыхарам!
гэтых тэрыторый, бо т а й я паводзшы узмацнял1 супращуленне Чыр
* Трэба адзначыць, што змяненне тактычнай канцэпцьп акупацыйных органа^
вонай A p M i i i насельнщтва. П рапаноувалася пазбягаць у адносшах
да усходш х абшарау такога вызначэння, як «к алош я» —1мауляу, [у значных “мащтабах вызначьшася у спробе ваенных улад пры актыуным удзеле
исдамства Розэнберга схш ць на свой бок насельнщтва раёнау, я ш быш акуп^раваны
германская калашзацыйная кампан1я можа праводзщца без шкоды падчас^етне
мадчас летне-асенняга наступления 1942 г. У «кауказскш эксперыменце» ул!чвауся
д ля мясцовага насельнщтва (8 6 ). У друйм цыркуляры Розэнберга 5?жо
Ужо накоплены
накоплены"В
Опыт" таму
т'амчТ"""”
г• у <жауказсым
вопыт,
з тактычных меркаванняу,
яшя экспеоь™
у прынцыпе был/ ^хвалеад 9.6.1942 г.падначаленым яму установам катэгарычна забараняла~|"ы
Птлерам, насельшцтву
насельшцТВу абяцал! «свабоду
меркаванняУ.
яюяуаднауленне
прынцьтеТ"
^ 4Ba^CJ
_ * 1ы Птлерам,
i працвгеанне»,
аднаасобнай
^,1сялянскай гаспадарк!, стварэнне нацыянальных
i г. д. ьш
А леУ*вале
i гэтая
ся ужываць цялесныя кары, бо гэта ганебна д ля немцау — «нават
«сваболу ■ органа]? юравання----%-актыка не дала жаданых поспехау.— А . Л .
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т а й х злачынствау, як вышшчэнне соцень тысяч савецйх ваеннапалонных, альбо т а й х метадау вярбоуй на працу у Германшэ, я й я f
больш «нагадвал! паляванне на людзей у найчарнейшыя часы ганд- 1
лю нявольшкаш». Пагэтаму,— працягвау Браутыгам,— лозунг «вызвалення ад бальшав!зму» стау у вачах тутэйшага жыхарства проста
шырмай, за якой занадта яекрава прасвечвау намер немцау найнуць
яму на шыю ярмо. А д гэтага узрасло супращуленне Чырвонай ApMii
i мясцовага насельнщтва. В ы ш й гэтага працэсу для Рэйха Браутьь
ш м акрэсл}у вельм! Трапна. Ён прызнау банкруцтва ранейшай гер- 5
манскай усходняй палйъиа i <<у гэтую апошнюю хн ш н у » патрабавау ;
яе змянщь, прычым дамагауся не т о л ь й гуманнага абыходжання ;
з насельнщтвам, але i прадстаулення канкрэтнай пазгёыунай п а ль 5
гычнай праграмы жыхарам гэтых абшарау (9 1 ). Дадам, што гэты
мемарыял быу сфармуляваны у той момант, кал! сцяг са свастыкай 3
лунау над Эльбрусам, а нямецыя войск! дайшип да В оли.
1
Згодна з прапановама, прадстауленыш у мемарыяле Браутыгама, 1
неузабаве была зроблена сур’ёзная спроба змянщь напрамак гер- j
манскай усходняй п али ы й . Такое рашэнне прыспешвал1 падзе1 на ;
ф ронце— у лктападзе Чьфвоная Арм!я перайшла у контрнаступ
i акружыла вой сй фельдмаршала Паулюса. 3 шщыятьшы Розэнбер
га 18.12.1942 г. у мшктэрстве акупаваных усходш х абшарау адбы!лася палиычная нарада, у якой разам з вышэйшым! чынам! (Р о {ззнберг, Мэер, Ляйбрандт, Браутыгам, Кляйст, Мэндэ i шш.)
удзельн1чал1 защкауленыя военачальнна Вермахта, м!ж шшым —
камандз1р ты лу групы армш «Ц эн тр » генерал фон Шэнкендорф.
На нарадзе прадстаушы Вермахта адзначьип пагаршэнне на-;
строяу насельнщтва i рост партызанскага руху. Н а ix думку, гэта
/(убыло вышкам харчовага крыз!су, кепскага абыходжання з людзьм!,
1/забароны i абмежаванняу у галше асветы ! культуры i — самае
j галоунае — адсутнасщ пазиыунай палйычнай праграмы. Пры гэ
тым бьга сказаны знамянальныя словы: «Paciro змогуць нерамагчы
толы а русю я», а у сувяз1 з тым абавязковай умовай поспеху у такой
вайне быу прызнаны удзел насельнщтва у барацьбе на баку Герма-;
Hii. Там у гаворка вялася не тольк! пра уступк'1 у гаспадарчай i куль-’
турна-асветнай галше, але у першую чаргу пра тое, каб абазначыць
паштьганую мэту, якая стварала б падставы i надавала сэнс супрацоунщтву мясцовага жыхарства з акупантам1. Цжава, што яшчэ
у Снежш 1942 г. генералы тчыт, што «няма шякага сумнеин
наконт яго гатоунасщ да барацьбы з Саветам! у партызанскай вайне
або на фронце, з умоваю, щто удасца пераканаць яго у поуны
адмауленш (з нашага боку) ад ранейшых метадау» (9 2 ).
Гэты я праблемы 6buii выразна црадстаулены ва унутраны
дадатковым пратаколе згаданай нарады i на дадатковых перагаво
рах Розэнберга з генералам! фон Рокам i Шэнкендорфам — прадстаушкам! груп армш «П оунач» i «Ц энтр», а таксама з палкоушка

Пльхмузэнам з вайсковай зоны «В ». Гэтая апошняя сустрэча адбьь
ЛИ1‘ н 22.12.1942 г., у яе дакументах значылася наступнае:
« ..Сумесны удзел насельнщтва i ваеннапалонных у вайсковых
д'Кпшиях — гэта катэгарычнае патрабаванне армИ, яго выкананне
Аудчс медь вырашальнае значэнне для перамог!;
Д ля pэaлiзaцыi загаду фюрэра аб мабийзацы! больш за
Инум1льёна русых, укра!нцау i iHm, у якасщ добраахвотных памочшкiiV для войска неабходна прыняць адпаведныя паштычныя захады,
нкi» мел! б непасрэдны станоучы вышк;
Д л я гэтага абшару прымальны тольы адзш лозунг: яго народм - нашы саюзшы па барацьбе з Саветамь i трэба спагадл!ва
д/гшолщь im весщ уласнае жыццё з yciMi неабходным! гаспадарчым!
I пал!тычным! вышкамЬ (9 3 ).
На пачатку лютага 1943 г. Розэнберг растлумачыу Tiraepy свае
1д;м, уж о падтрыманыя Вермахтам i берлшск'т! пал!тычным! колам!.
У прыватнасщ, ён прапанавау л1кв!даваць Рэйхскам!сарыят Остлянд, а замест яго утварыщ. у Л йве, Латвц i Эстон!! уласныя урады
i адм!шстрацыю. Беларусь як самастойная адм!шстрацыйная адзшка павшна была непасрэдна падпарадкавацца OMi. Н а землях, як!я
;w 17.9.1939 г. уваходзш у склад С С СР, Розэнберг меркавау арга-(
(изаваць нацыянальныя прадстаунщтвы (камстэты), я й я з цягам!
часу магл! б пераняць на сябе функцьи самайравання (9 4 ). Пад
непасрэдным уражаннем сталшградскага разгрому, адступлення
.1 Кауказа i шшых пауднёвых тэрыторый СССР, росту партызанска
га руху у франтавых тылах Г1тлер не стау прынцыпова пярэчыць
ирапановам Розэнберга i даручыу яму ix канкрэтную распрацоуку.
У гэты час ён быу гатовы пагадз!цца на абмежаваную паштычную
ayTaHOMiro Прыбалты йсйх KpaiH, а таксама на пэунае палиычнае
супрацоунщтва i далейшыя гаспадарчьш уступ й на Усходзе (95 ) .
Гэта неабходна бы ло зрабщь таксама у сувяз! з крытыкай, якая
усё часцей ! гучней лшася у адрас германскай усходняй пал!ты й
i нараджалася нават там, дзе менш за усё можна бы ло на яе спадзявацца, а менавгта — у йрауш чых колах СС. 9.3.1943 г. Готлаб Бэрг'ер, шэф Галоунага упраулення СС, nicay Пм леру: «Н а маю думку,
безумоунай памылкаю, як у Остляндзе, так i на У краше, было тое,
што мы н а й н у л к я на гэтыя народы, быццам галодныя i убог!я
жабрай. Было б цалкам дастаткова, каб мы адразу прызнал! права
на дробную i сярэднюю уласнасць, а пазней, спраудз!ушы вы ш й,—
i на буйную, i пры гэтым пазбепп б цяперашняга раунадушша i на
ват варожасн! народау, я й я некал! итал1 нас як ceaix вызвалщеляу»
(9 6 ). Бэргер пацэл1у трапна— ён выкрыу самую сутнасць пм лераускай пал!тык! анямечвання, якая груНтавалася на засяленн! частKi акушраваных усходш х абшарау асадшкам! — кроуным! немцам!.
Т у т варта далучыць яшчэ адзш факт: у пачатку 1943 г. П тлер выдау
дэкрэт, у я й м было загадана цалкам адмовщца ад падрыхтоук!
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i планавання «будучы х мерных задач» (9 7 ), асабдава — планау германскай калашзацьп на Усходзе. У вышку чарговы варыянт ГПО ,
распрацаваны Гетлшгам, аказауся непатрэбным (9 8 ).
Нямецкая прапаганда таксама загучала шакш. Згодна з дыр э щ м щ 1 Г 1 тлер а , 15.2.1943 г. Гебельс найравау для ycix рэйхсляйтэрау, гауляйтэрау i прапагандысцйх йрауш коу шструкцыю, дзе
зазначалася, што усе крашы Еуропы, у тым лш у i усходшя, я й я
caдзeйнiчaлi перамозе Германп, павшны адчуваць у гэтым сваю
защкауленаець, таму забаранялася у прамовах i у друку гаварыць
! пра калашзацыю i эксплуатацию усходш х тэрыторый i рэкамендавалася замест гэтага вылучаць на першы план перспектывы ix
адраджэння пад нямецйм йраунщтвам (9 9 ).
Так, пад уплывам пагаршэння ваеннага становшгаа Германп,
а таксама пад нащскам Розэнберга, Вермахта i шшых фактарау
П тлер вясною 1943 г. згадзцгся на пэуныя змены ва усходняй паль
тыцы. « Новы курса, я й так старанна пачала эксплуатаваць нямецкая
прапаганда, выяв!уся перш за усё у тым, што пад наглядам ,СС было
дазволена ствараць нацыянальныя вайсковыя часщ на Украше
(дыв1з!я СС — Гaлiччынa) i у Л!тце i павял1чыць уж о кнуючыя
у Эстони i Латви*. Ты м не менш П тлер па-ранейшаму не вельм1
давярау войскам Osttruppen, перш за усё з прычыны частага дэзерщрства у ix шэрагах.
П асля некаторых ваганняу адносна палггычнага супрацоунщтва
з усходшм1 народам! П тлер вярнууся на ранейшую, цвёрдую пазь
цыю. Магчыма, гэта адбывалася адначасова з ростам яго самаупэз^ненасщ — акурат у той самы час фюрэр рыхтавау новае на
ступление пад Курскам, што бьшо, бадай, апошшм шанцам на
перамогу Германп. П тлер адхипу щэю стварэння палйычных прадстаунщтвау акупаваных народау i аргашзацьп пад ix наглядам
нацыянальных вайсковых фарм!раванняу. Сваю пазщыю у гэтым
пытанш ён сфармулявау так: « Я не магу вызначаць перспектыуных
мэт, я й я прадугледжваюць стварэнне незалежных щ аутаномных
дзяржау. Дастаткова пачаць з так званай, я б сказау, далучанай
дзяржавы накшталт Польшчы i скончыць дзяржавай незалежнай»

( 100).

3 гэтага выказвання можна зразумець, што i летам 1943 г..П тлер
не быу схшьны вырашаць наперад будучага палкычна-адмшктрацыйнага статуса акушраваных усходш х народау, ён згадвау нават аб
ix незалежнасщ. Магчыма, пасля усё яшчэ спадзяванай n e p a M o r i ён
дапускау варыянт пэуных дзяржауных утварэнняу, залежных ад
Германп, але вызначаць ix форму, ролю i значэнне у Новай Еуропе
яму хацелася цалкам самастойна, як пераможцу, я й у csaix ра*
У лютым — сакавжу 1943 г. немцы вымушаны быт прыстушць да масавай
мабйпзацьп насельнщтва Латвц, Эстони (6 узростау). Нягледзячы на прымусовы
характар, мабшзацыя праходзша з вялиам! цяжкасцям!.— А . Л .
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шэннях не мусщь прытрымл!вацца ранейшых дэкларацый i абавязацельствау, дадзеных пад нацккам часовых (на яго думку) ваенных
няудач. Ён жадау аднабаковага даверу.
'
У агульным рэчышчы нямецкай усходняй паш тый Беларусь
займала своеасабл1вае месца — яе пазщыю часам называл! «спецыяльнай» (sonderstellung). Прычын тут бьшо некальй. Па-першае,
цьшшьная адмшктрацыя не магла пераняць уладу на яе усходшх:;
абшарах. Па-другое, партызансй рух там так разросся, што перашкаджау гаспадарчай эксплуатацьп i 1ншым захадам акупацыйных
улад. I нарэшце, па-трэцяе, на гэтай зям л! склал!ся спецыф!чньш
унутраныя абставшы: беларусы прымал! слабы удзел у аргашзацьп
«новага парадку»; у адрозненне ад Украшы i П ры балты й тут было
цяжка стварыць пал!цэйсйя батальёны i сапрауды нацыяналйн^ю
адм1Н1страцыю:— немцы з болыдай ахвотай называл! яе «einheimische» (тутэйш ая), чым «weissruthenische» (беларускаяХ. Пры такой
с!туацьп Беларусь дастауляла немцам шмат гаспадарчых i адм!нктрацыйных клрпатау i, апрача таго, вялтая сумненш наконт яе
паштычнай будучыш. Н а думку берл!н сй х пал!тыкау, вырашэнне
беларускага пытання, пра якое у лicтaпaдзe 1941 г. згадвау «D eut
sche Post aus dem Osten», на парозе 1943 г. мела не болыныя перспек
тывы, чым на пачатку акупацьп.
Ты м часам у ведамстве П м лера таксама аслабла защкауленаець
у беларуейм пытанш. Вщаць, у гэтым адыграл! сваю ролю шматмесячныя Ha3ipaHHi палщьп, а таксама няудалыя спробы па беларусь
зацьп мясцовай адм!н!страцьп. У немалой ступен! тут праявшася
i асабктая непрыязь П м лера да Кубэ, я й CBaiM умяшальшцтвам
Hapa6iy нямала шкоды «добраму ].мю» СС. Пагэтаму у студзеш
1943 г., у час нарады у OMi, прадстаушк Галоунага упраулення
бясп ей штурмбанфюрэр СС Гум !ч выказау сумненне, «щ варта
увогуле !мкну1ща i уж о цяпер падтрымшваць станауленне бела
рускай нацы!, бо няма яшчэ рашэння аб тым, што рабщь увогуле
з беларуейм народам. Ва у ея й м разе Рэйхсфюрэр СС яшчэ не мае
яснасщ у гэтай справе» (101).
Розэнберг i яго супрацоунЫ таксама скептычна с т а в т с я да
беларускага пытання. Прауда, 30.5.1942 г. у час свайго в!з!ту у
MiHCK ён 3an3yHiBay, што нямецкае йраушцтва гатова падтрымаць
намаганш, найраваныя на такое развщцё Бeлapyci, «к аб яна стала
назаусёды моцнай i кв!тнеючай дзяржавай — фарпостам Германскага Рэйха», але гэтае выказванне бьшо разлхчана хутчэй за усё на
прапагандысцй эфект. На самай справе Розэнберг не верыу у магчымасць актыв!заваць беларусй нацыянал1зм. У сакавжу 1942 яго
сувязны афщэр, доктар Копэн, л!чыу, што «беларусы — настольй
прымйыуныя, што прыдатныя т о л ь й на тое, каб араць зямлю i гадаваць жывёлу» (1 0 2 ). У колах OMi Беларусь называла «нацыянальным кактэйлем» або «папялушкай Рэйхскамкарыята Остлянд»
(10 3).
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Л а т в п — 21, Э с т о н п — 14 ( 1 0 4 ) . Б о л ь ш суровы я, у ‘ п а р а у н а н ш з
П р ы б а л т ы к ай , а б м е ж а в а н ш з а х о у в а л к я i у г а л ш е н ар о д н ай асветы.
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f А д н а к н ай в аж н ей ш ы м с я р о д у с я г о б ы л о п р ы н яц ц е у канц ы сакавгка
- 1942 г. пун кта, я й з а б а р а н я у стварэнн е ц эн т р а л ь н а г а б е л а р у с к а г а
о р г а н а с а м а й р а в а н н я ( 1 0 5 ) . Р о з э н б е р г р астлум ачы у, ш то « у вы ш 
к у 2 3 -г а д о в а г а п ан а в а н н я б ал ы п а щ к о у н асе ль н щ т в а Б е л а р у с ! да

Иямецка-фашысцк1 адм1н1страцыйкы падзел Б еларус! (н а канец 1942 г .)
1 — дзяржауная гранща С С С Р (на 1 студзеня 1941 г . ); 2 — гранща Б С С Р з союзным
рэспублисам1 (на 1 студзеня 1941 г . ); 3 — межы генеральных акруг, акруг1 Белосток i
воблащ^ аховы тылу групы армш *Цэнтр»; 4 — абласныя цзнтры (на 1 студзеня
1941 г . ); 5 — цэнтры генеральных акру г, акруг1 Белосток i вобласц1 аховы тылу гру
пы армш * Цэнтр*, 6 — цзнтры гебпау (у генеральных округах), крайскам1сарыятау
(у акрузе Белосток), палявых камендатур (у вобласцС аховы тылу групы армш

т ак ой ст у п еш а к а з а л а с я з а р а ж а н а б а л ы п а в щ й м св ет ап о гля д ам , ш то
д л я ст варэн н я м я сц о в а га с а м а й р а в а н н я н ест ае ар га ш за ц ы й н ы х
i п е р с а н а л ь н ы х п е р а д у м о у » ( 1 0 6 ) . Ё н н е п р ы м ау п а д увагу, ш то
4/б п а д п а р а д к а в а н а г а яго к ам петэнцьй б е л а р у с к а г а а б ш а р у займ ал1
раён ы , д з е с ав ец к ая у л а д а д з е й ш ч а л а т о л ь й 20 м е ся ц ау . Г э т а бьш а

еЦэнтрх)

п ап р о ст у я ш ч э ад н а п р а я в а н ед авер у д а б е л а р у с а у , я й м Р о з э н б е р г ,
п а су т н асщ , н я ш м ат м о г аб я ц а ц ь . П р а гэт а м о ж а сведчы ць наступны

ця. М ) ж ш ш ы м , ё н завал1у п р аек т Р о з э н б е р г а п а адк ры ц щ у к р а ш -

ф ак т: у п а п е р а х O M i з а х а в а л ю я праекты а д о зв а у д а н а р о д а у У схо д у ,

с к а г а у ш в е р с м э т а у K ieee. Ё н п о у н асц ю к н а р а в а у и м п ат ь й i ш тарэсы
н асельн !ц т ва у CBaix п а л й ы ч н ы х з а х а д а х . У ад к а з п а у с т а л а укра1н-

я й я Р о з э н б е р г прадставгу Г ггл ер у н а р а з г л я д у ст у д зеш 1943 г.
(ф ю р э р а м яны не бьип п р ы н я т ы ). С я р о д гэт ы х п р а е к т а у бы л ! а д о з -

с к а я н а ц ы я н а л ь н а я а п аз щ ы я , а у восен ь 1942 г. з ’я в ш а с я п а д п о л ь н а я

вы д а р а с ш ц а у , у к р а ш ц а у , л1тоуцау, л ат ы ш о у , эст о н ц а у i н а р о д а у

У к р а1 н ск ая п а у ст ан ч а я арм1я. З а т о е К у б э д з е й ш ч а у н аад вар о т, ён

К аук аза, затое аш якай — да беларусау

1м к н у у ся д а б щ ц а п адтры м к! б е л а р у с а у i ч аста б р а у н а с я б е а д к а з насц ь, п ар у ш аю ч ы шструкцы1 O M i. Г э т а п р ы в о д зш а д а к а н ф л ж т а у

(1 0 7 ).

МЕТАДЫ АКУПАЦЬП НА БЕЛАРУС1

Стаука Кубэ

на б е л а р у см

нацыянал1зм

I

з Р озэн бергам (1 0 8 ).
Н а пач атк у 1942 г. К у б э р а ш у ч а п ад т р ы м ау зя м е ль н у ю р эф о р м у , у а д р о зн ен н е ад К о х а ён п ал!ч ы у я е з а вельм ! в аж н ы с р о д а к д л я

S зд аб ы ц ц я п р ы х ш ь н а с щ i г асп ад ар ч ай актыв1зацьп б е л а р у с к а г а с я С ^ ^ д б е р г гначай став1уся д а Б е л а р у с ^ чым д а У к р а ш ы — а п о ш -

i ля н ст в а. У вы ш к у в я с н о ю 1942 г. у с е к а л г а с ы б ы л ! р а с п а р ц эляв ан ы , 1

н я й ен ад д ав ау п ер ав агу. З а т о е п ад н а ч а л е н ы я Р о з э н б е р г а — к а м к а ры К о х i К у б э — не п ад зя л я л1 й м п а т ы й свайго ш э ф а i прытрымл1ва-

: a ix з я м л я i хнвентар п е р а й ш л 1 у ся м ей н ы у ж ы т ак с я л я н у р а м к а х
! т. зв. зя м е л ь н ы х к аап ер ат ы в ау ( 1 0 9 ) ; Т а й м чы нам , К у б э п ай ш о у

лкя

| далей

цалкам

с д а р а ц ь л е г лы х

поглядау.

С ггуац ы я

вы гляд ала п ар а-

д ак с а л ь н а . ^ (K c g ^ н ап р ы к лад , а б м я ж о у в а у с я а м а л ь т о л ь й г о л а й
эканам 1чнай эк сп лу ат ац ы я й св аёй тэры торьп i у п а р т а а д м а у л я у с я
вы кон вац > ш с т р 3 ^ ц ш О М ’1 у г а л ш е ш к о л ь ш ц т в а i к у ль т у р н а га ж ы ц 114

за

ш струкцьп

Розэн берга:

паводле

м !н ]ст эр с к а га

дэкрэта,

J у п ер ш ай ф а з е р э ф о р м ы к ал гасы п ав ш н ы бьип п ер ат вар ы ц ц а у с у п о л ь н ы я г асп ад ар к !, a ix п а р ц э л я ц ы я пав1нна б ы л а п ач ац ц а т о л ь й
н а д р у и м этапе.
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Адначасова К убэ распачау бе^арусйацыю Царкоунага жыцЦя. Ён
!мкнууся да стварэння Беларускай аутакефальнай'праваслаунай
нацыянальнай царквы, незалежнай ад расш сйх уплывау ( 1 1 0 ) .
Вясною 1942 г. ён узакошу дзейнасць беларускага экзархата грэкакаталщкай царквы, я и кнавау падпольна з таго моманту, як яго
стварыу мгграпал!т Ш апты цй (кастрьмшк 1939 г.) (1 1 1 ). Падтрымау К убэ i пачынальшкау паступовай беларуазацьп рыма-каталщкай царквы ( 1 1 2 ).
Гэтым, бадай што, ! абмяж оувалкя захады Кубэ, сйраваныя
у першай палове 1942 г. на здабьщцё прыхшьнасц! сярод насель
нщтва. Асабл!ва вялнсае супращуленне Розэнберга выклшал! сдроЬы
па.хтварэнню у ЗШиску ,цэнтральнага органа беларускагасам айравання. У се адмМстрацыйна-гаспадарчыя заданш naeiHHbi был! выконваць нямецыя чыноушй. Б еларусйя дзеячы балесна успрынял1
забарону на стварэнне уласнага йраушчага органа. Яны пал!чыл1
гэта за шнараванне справы беларускай дзяржаунасыд. К убэ спрабавау загладзщ ь гэтае уражанне з дапамогай уласных шщыятыу: ён
меу паунамоцтвы на тое, каб прыстасоугваць прысланыя зверху
дырэктывы да мясцовых спецыф1чных умоу (11 3). На практыцы
гэта давала яму немалую свабоду дзеяння. У сваю чаргу гэтй я
самыя правамоцтвы ён перадау сва^м падначаленым — акруговым
камкарам. Адной з найважнейшых щщыятыу К у б э у гэтай галше
было стварэнне так званай мяшанай адмшктрацьп, што азначала
спалучэнне нямеддай-^фаущчай \улш$..:1пбел^щ с^@ ивы каш ^чай
у акруговых 1 -Г&неральнБ1М~ камкарыятах. Такая сктэм а давала
магчымасць беларусйм , а часам i п о льсй м службоуцам прымаць
удзел у працы гэтых устаноу. 3 другога боку, гэта часта ускладняла
дзейнасць органау мясцовай адмшктрацы!. ^
Улетку 1942 г. становшгаа на Беларус! карэнным чынам змяншася. 3 аднаго боку, гэта было звязана з актыв!зацыяй савецкага
партызанскага руху, а з другога — Галоунае управление бяспей
Рэйха акурат тады у надзе! вырашыць польскае пытанне распачало
т. зв. «польскую кампанш » (114) .“ ! хаця галоунай прычынай гэтай
акций был! антынямецйя узброеныя выступленш польскага пад
полля у Остляндзе i на Украше i яго супрацоушцтва з са в ец к м
партызанам! (1 1 5 ), удар быу сйраваны увогуле супраць палякау. i у першую чаргу — супраць щтэлгеешдьп. ^^ьдаты, р а сс^ ^ л ы i вываз на працу у Гермашю закранул1таксама i польскае насельнщтва
на Беларусь Паводле ацэнй намесшка генеральнага камкара Бёлаpyci, гэтая кампашя набыла «катастраф1чнае» развщцё, мнопх паля
кау яна прымусша пайнуць ранейшыя месцы працы i шукаць прытулку у партизанах (1 1 6 ):

'"»Х ав ец й партызансй рух набывау пагроз-твыя памеры. Выш
шчэнне польскай штэлгренцьн спустошыла адмшктрацыю. На фоне
тайх падзей Кубэ вырашыу актьшмвадь~е1лы_бедарускага нацыя116

нал1зму. Д го ранейшая палйгыка, хоць i непараунальна адрознталаг
ся ад укращ ф ай с!туацьй, дзе з мясцовым нацыянальным рухам
вялася зацятая барацьба, да гэтага часу усё ж не вельм! заахвоч- ■
вала;: -б'еларусау да супрацоунщтва. Адозва К убэ «Д а жыхаро у '
Беларус!!», ’апублжаваная у вераснх^1941 -т., у якой дэкларавалася
свабодйае развщцё край, т о л ь й кампраметавала у вачах грамадства
яе аутара, бо,- нягледзячы на уплыу часу, рэальныя дзеянш акупацыйнь!х улад ашяк не пацвердзип дадзеных абяцанняу. Пагэтаму
Кубэ разумеу, што без дадатковых палиычных уступак ён не зможа
дабщца падтрымй беларускага нацыяналшму. Аднак дырэктывы
берлшскага йраунщтва формальна не давал! на гэта падстау, Там у
ён павёу гульню вельм! асцярожна, верагодна, загадзя паразумеушыся з Лёзэ.
Аргащзвдыйнай апорай у ажыццяуленн! намерау .К убэ павшна
была стаць БНС ■
— зрэшты,адзшая, кал1 не л!чыць рэлкш ны х суцолак, легальная грамадская аргашзацыя на Беларус!. \3 цягам часу
гэтая гГргашзацыя здолела стварыць свой мясцовы апарат: дкруговыя i раённыя аддзялённ1 i валасныя гуртй . I хаця статутнай мэтай
БН С л!чьшася т о л ь й грамадская апека i ахова здароуя, тым не
мёнш К убэ пагадз1уся на яе удзел у аргашзацый школьнщтва i куль
турнай дзейнасщ, м!ж шшым, на адкрыццё дамоу культуры, чытальняу i б1б л1ятэк, стварэнне аматарсйх драматичных гурткоу, курсау,
леКцый, распа^сюджванне друкаваных выданняу i г. д. Паступова
дзейнасць Б Н С пачала змыкацца з аДм инстрацый ным анаратам,
у вышку удзельшкам гэтай арган|зацьн стал! даручаць розныя
службовыя абавязй - пачынаючы з валасцых упрау аж да Гене
ральнага камкарыята уключна. Тэндэнцьп да стварэння Галоунай
Рады БНС, паводле задумы — .цэнтральнага йрауш чага беларускага
органа, таксама выявился давол! рана. Гэтая рада была абрана
26.1.1942 г., але К убэ да пары паюнуу яе незацвердя^анай (1 1 7 ).
Неузабаве становнича БН С icTOTHa змяншася. 29_чэрвеня..Кубэ
«д зеля забеспйчэння плённага удзелу беларусау у йраванш краем»,
надау Ермачэнку, шэфу БНС, званне дарадчыка i М уж а даверу
«беларускага Аарода, прадстаунжом якога з’яуляецца БНО^. Ён
абвясщзг, што прызаве яшчэ трох М уж оу даверу на служ бу у Гене
ральным камкарыяце i па адным — на кожны акруговы камкарыят.
Адначасова К убэ абвясцТу? Стварэнне беларускага т. зв. Вольнага
корпуса Самааховы. /Дзеячам Б Н С даручалаСя выдаць адрзву да
беларусау з заюпкам добраахвотна ул!вацца у яго щэраи (11 8).
Праз два-тры тьщн! на Беларус! быу створаны !нстытут М уж оу да- .
веру пры органах акупацыйнай улады. У яго. склад увайшш (1 1 9 ):
Генеральны кащсарыят
адцзелы:
ч

— пал!тый
— школьнщтва

—
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— Тван ЕрмачэНка
- Я р а м Скурат

’
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/
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— культуры
— прэсы i пранаганды
Акруговыя камюарыяты
MiHCK (акруга)
Баранав1чы
Навагрудак
Лщ а
Слош м
Г анцав1чы
Вшейка
Барысау
Глыбокае
Слуцк

— 1ван Касяк
— Антон Адамович

—
—
—
—
—
—
—
—
—

КХгиян Саков1ч
Юры С абалеусй
Барыс Рагуля
Рыгор Зыбайла
Аляксандр С1вец
Сокал- Куты лоусй
Аляксандр Калодка
Сташслау Станкев1ч
?

У новай сггуацьп К убэ дазвшйу стварыдь у лш еш 1942 г. 12-асабовую Гал'оуную Раду БНС на чале з Ермачэнкам (1 2 0 ), Да таго
ж у кожнай акрузе бьип створаны 10-асабовыя акруговыя Рады
БНС. Пры Галоунай Радзе быу аргашзаваны шэраг ведамасных
аДДзелау: шиптычны, вайсковы, школьны, культурны, а таксама
прапагандьП аховы здароуя — усе яны м ел! адпаведшй у акруговых
Радах. Т а й м чынам, на Белару ci быу, створаны цэлы апарат, я и

| , рускае навуковае таварыства, прафсаюз'ы, жаночая JIira,_ беларусй
\ / СУ?0ВЫ апарат. Выдадзены дазвол на ужыванне нацыянальных амва.
^ лау — беларусйх штандарау i герба Пагонй Аргашзаваны Цэнтрадь'Ч ны кааперацыйны саюз, я й падпарадкоувауся БНС (12 1). У верасш
выйшла у свет распараджэнне К убэ аб змене адмппстрацыйнай
тэрмщалоги^ У адпаведнасщ з iM раёны перайменавал1 утпаветы,
а бургамктры (раённыя, валасныя) атрымал1 тытулы начальшкау
паветау, валасцей, гарадоу, вёсак i г. д. У'ж ш уш ГенеральнЖ камюарыят да!звол1у адкрыццё пмназш. Вял1ся перагаворы наконт ад_ крыцця уш вератэта у Мшску (122).
Кубэ надавау вялнсае значэнне прапагандзе прынцыпау сваёй
1п а л т л й у беларусйм i нямецйм друку. Пагэтаму ён запрашау
з Германн у Мшск шматлшх журналктау, сачыу, каб аддаведныя
карэсшшдэнцьп i штэрв’ю своечасова траплял! на старонй газет
(123).|Гэтыя яго прынцыпы можна рэзюмаваць наступна; ва ум о
вах, свабодных ад польскай i расшскай палггычнай дамшацьп, я й я
стварыла нямецкая акупацыя, беларусй народ займеу шанс за
каротй йстарычны перыяд запоунщ ьпрабельГу разв1цщ нацыянальнай самасвядомасщ. Дзейнасць акупацыйнай адмшктрацьп у галше
п а лп ы й сйравана на тое, каб паскорыць гэты працэс, перамагчы

чуж ацйя щэалапчныя наносы i узмацнщь уласна-беларусй н а ц ы я ^
нальны элемент. Гэтай мэце павшны бьип паслужыць развщцё <
школьнщтва, культуры, праца сярод моладзь Новы ш лях развщця %
зм ож а прывесщ Беларусь да еурапейскай супольнасщ дзяржау ;
i народау. Генеральная акруга Беларуй,— сцвярджау далей 'К у 
бэ,— пяяшня не т о л ь й выконваць адмшктрацыйныя заданш, прадык,таваныя ваеннай неабходнасцю, ёй «наканавана стаць Айчынай
для беларускага' народа». Пагэтаму беларусй народ з’яуляецца >
«у пэунай ступеш дзяржауным народам» (12 4). Невьтадкова праз }
год шэф С Д у Мшску Эдуард Ш траух абвшаващу К убэ у тым, што
ён свядома падтрымипвау курс на стварэнне беларускай дзяржавы I
з Ермачэнкам як яе прэм’ерам (12 5). У атмасферы эйфарьп, выкль /,
канай уступкам! Кубэ, пад канец лш еня 1942 г. у Мшску адбы уся;,
чатырохдзённы з’ езд акруговых i раённых йрауш коу БНС. Н а iM
адзначалася, hito за каротй час БНС змяш ла характар сваёй дзейг
насщ i з першапачатковай сщплай дабрачыннай аргашзацьп пера- ,
тварылася у агульнакраёвую установу, якая зграмадзша у ceaix руках
школьнщтва, культурную дзейнасць, прапаганду, пал1тыку, справы
самааховы i перайшла да йравання гаспадарчым жыццём, адраджэння краю i т. п. «Я к вщаць з гэтага,— сцвярджалася у справаздачы з’езда,— БН С сталася цэнтрам пачынанняу усяго беларуска
га жыццяД яна ж стаецца яго галоуным йрауш чым1штабам». П агэ
таму з’езд патрабавау змянщь статут Б Н С i дабщца фармальнага
прызнання яе самаурадавых паунамоцтвау. У сваёй заключнай >
прамове Ермачэнка так акрэслгу матывы ycix гэтых пачынанняу:
«Г эта е натхненне i уздым сведчаць аб тым, што беларусй народ
выяуляе сваю волю да самастойнага жыцця i поунага адраджэння
свайго краю ды пераможа усе перашкоды, я й я стаяць на дарозе ^
да рэал1зацьн гэтае мэты » (126).
/д^Найважкейшым, хоць, несумненна, не ад.зшым матывам у дзей- j
/насщ К убэ было стварэнне беларусйх узброеных сш для барацьбы 1 '!
^э^савецйм! партызанамО К убэ апублжавау гэты праект 29 чэрвеня.^-;
Варта разгледзець яго~~болып падрабязна: па-першае, ён нарадз1уся j
пасля таго як пацярпел1 няудачу усе ранейшыя бeлapycкiя i ня- •
м ец й я спробы па стварэнш вайсковых часцей на Беларусь А па- j
другое, гэты праект на два месяцы апярэдзцг дырэктыву Г и л ера |
№ 46 ад 18.8.1942 г., якую К убэ атрымау у канцы жшуня — яна ,
давала дазвол на разбудову мясцовых антыпартызансйх фарляра- ■
ванняу (12 7). Н е менш щкава выглядае i той факт, што у першай >
палове чэрвеня К убэ i SS P F Цэнэр сфармулявалг свае прапановы па /
барацьбе з партизанам^ пры гэтым Hi адз!н,- Hi друп яшчэ не згадва- f
л ! пра беларусйя фарм1раваннь Т а й м чынам, рашэнне аб ix ства
рэнш нарадзьлася т о л ь й у апошшя дн1 чэрвеня 1942 г. (128).
/^Дапуш чальна, што К убэ прыняу рашэнне аб аргашзацьп Вольна/га корпуса Беларускай самааховы (Беларуская самаахова, далей —
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Б С А ) без згоды П м лера щ Розэнберга. П м лер яшчэ у M ai л!чыу,
што праект стварэння лггоусйх, латы ш сйх i эстон сй х часцей СС
хоць i вельш спакуапвы, але небяспечны. Паказальна, што пры
гэтым ён не згадвау беларуей х часцей. Нарэшце, у чэрвеш П м лер
пагадзгуся з пэуным1 агаворкам! на фарм!раванне латыш сых i эстон си х ленёнау, я й я павшны бьип падначальвацца H S S P F Остлян
да — Екельну. Магчыма, улады Остлянда пал1чьип, што гэтай падставы дастаткова, каб стварьщь падобныя часщ i*H a Беларусй П а
водле шфармацьп Кубэ, прызыу беларусау да 36poi адбыуся са
згоды Л ёзэ (12 9).
_'Зг5'Не бьшо яснасщ не т о л ь й з фармальным дазволам на стварэнне
/беларуейх часцей — пад пытальшкам заставался ix вел!чыня i
структура. К убэ абвясщу, што гэта будзе Вольны корпус (F reikorp s).
Паводле нямецкай традыцьн, гэта б ы т атрады добраахвотшкау, без
строга акрэсленай колькасщ байцоу. Затое у йраунщтве Б Н С гэта
успрынял! як намер стварыць армейей корпус (Arm ee-Korps) —
у м нойх крашах гэта была найбуйнейщая вайсковая адзшка, якая
звычайна складалася з трох дьт зш . Пры аграшзацьп Б С А гэта
выюпкала вялпая непаразуменш. Ш мат клопату нарабша i другая
праблема: каму naeimibi падпарадкоувацца гэтыя часщ? 29 чэрвеня
К убэ даручыу ix фарм1раваннё Ермачэнку i: адначасова папярэдз1у,
што яны будуць Падпарадкоувацца камандзхру СС i палщьп на
Б еларуа (1 3 0 ). Ш я й х шшых дэталяу ён не зазначыу — ix распрацоукай павшна было заняцца йраунщтва БНС.
П а даручэнню Ермачэнй праект аргашзацьп корпуса Б С А апра/цавау маёр Франщшак Кушаль, я й дагэтуль быу камендантам
вучэбных курсау беларускай палщьп у Мшску. У праекце прадугледжвалася стварэнне корпуса у складзе трох дывiзiй разам з Дапаможным1 службам!. Размясщцца ён павшен быу наступным чынам:
у Мшску — штаб корпуса i адна дьшiзiя, яе аперацыйная зона
ахошпвала Мшскую i Слуцкую акруп; другую дыв1згю планавалася
раскватараваць у Баранав1чах (акруп Баранавщкая, Навагрудская
i Слош мская),*трэцю ю — у Вшейцы (акруп Вшейская, Лщская
i Глы боцкая) (1 3 1 ). Гэты праект Ермачэнка прадстав1у Цэнэру, я й 15 лш еня выдау загад на стварэнне корпуса БСА. Галоуным яго
камендантам быу прызначаны Ермачэнка, як! cuiaMi БН С павшен
быу аргашзаваць набор добраахвотшкау i забяспечыць ix харчам,
ж ыллём i абмундз1раваннем. Д ля ажыццяулення гэтых задач Ер
мачэнка атрымау права на стварэнне у рамках БНС вайсковай
KaMicii (аддзела) i прызначэнне акруговых камендантау БСА. Загад
\Цэнэра прадугледжвау стварэнне у кожным раёне адзш й Б С А сшаю
(ад роты да батальёна. Нямецкая палщыя naeiH H a бьша забяспечыць
ix зброяй i йраваць вучэбнай падрыхтоукай i аперацыйнай дзей^насцю (13 2).
П асля вайны Куш аль nicay, што «загад гэты 3pa6iy на нас велыш
120

непрыемнае уражанне. 3 яго ясна вышкала, што роля д-ра Ерма
чэн й i людзей, паклпсаных д-рам Ермачэнкам, зводзшася т о л ь й да
таго, каб паклжаць людзей, адзець ix , закватараваць i накармщь,
а рэшта належала уж о да немцау» (1 3 3 ). Аднак Ермачэнка адразу
ж узяуся за справу. Неузабаве пасля атрымання загаду Цэнэра ён
ра;спачау аргашзацыю штаба Б С А i прызначыу яго шэфам падпал^оушка Язэпа Гуцьку. У канцы л1пеня ён сюпкау з’езд aKpyi o- '
вых i раённых йраунж оу БНС, па яй м распрацавау план забеспяч эн н я в ой ск а харчам, абм уН дз1раваннем i жыллём. Н а пачатку
жшуня у M iHCKy адкрьш ея аф щ эрейя курсы, камендантам
я й х стау Кушаль. Д а паловы лютапада тут бьшо падрыхтавана каля
260 афщэрау царскай, польскай i савецкай армп. Адначасова у Баранав1чах, Навагрудку, Вшейцы, Г лы бой м , Браславе, Паставах i ш- ,
шых гарадах адкрьипся падафщэрейя курсы, на я й х атрымала Ц
перападрыхтоуку некальй тысяч падафщэрау* (1 3 4 ).
.s - ?
Пытаннем спрэчным, але i асабл{ва щкавым з’яуляецца вярбоука
у БСА: паводле праекта, яна павшна бьша весщся згодна з прынцыпам добраахвотнасщ. Савецйя крынщы сцвярджаюць, што добраахвотшкау увогуле не бьшо, пагэтаму акупанты распачал1 прымусовую мабипзацыю, аднак супращуленне партызан i MipHara насель
нщтва пазбавша яе плёну (13 5). А л е сучасныя крышцы не
пацвярджаюць т а й х ацэнак. Я к падавау Куш аль, паведамленне пра
стварэнне Б С А выюпкала у насельнщтва «надзвычайны энтуз1язм»
i перакананне, што ёй удасца зшшчыць партызаншчыну i стаць
зародкам будучага беларускага войска (13 6). Паводле Канстанщна
Езавиава, наплыу добраахвотшкау быу т а й вялпц, што не усе з ix
M a ra i быць прыняты (1 3 7 ). Аднак гэтыя выказванш трэба ацэньваць
крытычна, улшваючы тэндэнцыйнасць аутарау i звязаную з гэтым
схшьнасць да перабольшанняу. Кубэ, у сваю чаргу, у кастрычшку
заявгу, што служыць у Б С А пажадала каля 15 тысяч беларусау
(1 3 8 ). Напэуна, частка з ix пайшла на гэта не па сваёй вол^ аб чым
сведчыць прымусовая мабЫ зацыя у Ганцавщкай акрузе (13 9).
3 паведамленняу прэсы вышкае, што добраахвотшкау усё ж бьшо
нямала, нават у Нямеччыне i Беластоцкай акрузе, дзе БНС не разгортвала сваёй дзейнасщ (14 0).
Праект стварэння корпуса БСА, нават у т а й м выглядзе, як гэта
прадугледжвау Цэнэр, выклшау незадавальненне вышэйшых ня
м ец й х палщ эйейх улад. Прауда, яны разумел!, якую карысць можа
прынесщ узмацнённе антыпартызанейх сш на Беларуа, аднак,
з другога боку, не жадал! умацавання палггычнай пазщьц Ермачэнй,
якога л1чыл1 за сапрауднага !н1цыятара i натхшцеля праекта. У кан
цы лш еня шэф С Д Остлянда паведамляу Лёзэ:
« У папярэдгах штодзённых справаздачах уж о гаварьшася пра
* Ёсдь важ и я падставы сумнявацца у гэтых шчбах.— А . Л .
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тое, што беларусйя надыянальныя колы шсшруюць стварэнне
«беларускага леп ён а » з беларусым камандаваннем. K ip ayH iK мясцо
вай самапомачы (Б Н С ), ад якога зыходзщь праект фармтравання
БСА, разв!вае у гэтай галше актыунасць, характэрную для планау,
яы я беларуская штэл1генцыя у Мшску звязвае са (стварэннем)
Самааховы. Прымаюцца захады, каб забяспечыць будучыя часщ
Самааховы адзшым абмундз1раваннем i узбраеннем, у тым лнсу
лёгкай пяхотнай i аутаматнай зброяй, каб адразу надаць iM рэгулярны вайсковы характар; а пазней, пасля правядзенНя першых
аперацый, медь права выстауляць свае патрабаванш» (141).
Таы м чынам, пазщыя палщэйсюх улад Остлянда адлюстроувала
палйычны пункт гледжання, згодны з прынцыпам! Гтмлера, я и
можна трактаваць як неадабрэнне дзеинняу К убэ не т о л ь й у справе
БСА, але i усёй яго беларускай палйыкЬ Пагэтаму Цэнэр, я й занадта падпарадкоувауся Кубэ, у канцы лш еня быу адюнканы з паса
ды шэфа СС i палщьй на Беларусь Я го пераемшк, Вальтэр Шымана,
дзейшчау, ыруючыся указаниям! Екельна^ ён адразу ж пачау выпрауляць «п ам ы лы » свайго папярэдшка: у верасш Ермачэнку пазба.в1я1 тытула галоунага каменданта БСА, штаб яе быу распушчаны,
афщэрсыя чыны скасаваны. Батальёнам БСА, яы я уж о паспел1
сфарм!равацца, не дал! з б р о !— iM прапанавал! перайсщ на статус
палщ эйсых батальёнау (Schutzmannschaften) пад камандаю нямец
ы х афщэрау. Аднак ыраунщтва БНС 1 камандаванне Б С А не пагаджалюя з тагам! прапановам1 — перш за усё яны !мкнул!ся захаваць сваю адасобленасць (14 2).
Праблема, па сутнасщ, зводзшася да таго, каб захаваць у ч асц ях
Б С А беларускую мову i камандз1рсыя кадры (weissruthenischer
Selbstschutz) — г. зн. ix нацыянальны характар. У палщ эйсых батальёнах (Schutzmannschaften) пад камандаваннем нямецых афщэ
рау гэта было немагчыма. Таы м чынам, канфлшг набывау пал1тычнае адценне. Кубэ рашуча падтрымау !мкненне лщэрау БНС
забяспечыць адасобленасць часцей Самааховы, бо гэта адпавядала
яго уласным нацыянальным канцэпцыям. Ён неаднаразова звяртауся да Л ёзэ з просьба ю забяспечыць беларусыя атрады зброяй i хадайшчаць у гэтай справе перад камандаваннем Вермахта, Розэнбер
гам ! нават сам1м Птлерам. Кубэ даводзгу, што зраб!у усё, каб настрощь беларускае насельнщтва супраць партызан, i падкрэс.твау,
што «я к мага хутчэйшае узбраенне беларуск!х добраахвотшкау —
першачарговая задача у барацьбе з бандам!» (143).
Рэальны роет партызанскай актыунасщ быу самым важым аргу
ментам у гэтай спрэчцы - • прашнараваць довады «беларускага гауляйтэра» было не так лёгка.
Заступнщтва Кубэ прынесла некаторы, хоць i вельм! сцшлы,
плён. У лктападзе вышэйшыя палщэйсыя улады м усш , хаця i неахвотна, прызнаць два факты: па-першае, што «щ эя Беларускай

самааховы супраць бандытызму на самай справе знайшла даволг
шыроы водгук сярод мясцовага насельнщтва» (1 4 4 ), а па-другое,
Што маладия беларусы выразна супращулялшя ix пераводу у пал1цэйсшя бйТальёны . Пра гэта сведчыла !х масавае дэзерщрства
з т,.' зв. батальёна № 49 — першага фарм!равання такога тыпу на
тэрыторьп Генеральнага камюарыята Беларус!, стварэнне якога
Шымана распачау у жшуш 1942 г. (1 4 5 ). П а гэтам у— насуперак
уласнаму нежаданню i агаворкам— давялося пагадз!цца нарэшце
на тое, каб захаваць Беларускую самаахову. У рамках БНС паынул ! вайсковы сектар i у другой палове л 1стапада прызначыл! яго
шэфам Куш аля. Ён ыравау дзейнасцю акруговых i павятовых рэферэнтау Б Н С па справах Самааховы. Паводле Кушаля, было сфармь
равана усяго каля 20 батальёнау Б С А i некальы меншых падраздзяленйяу (146) i Аднак цяжка акрэслщь ix фармальны статус. На
думку Куш аля, яны падначальвалкя не тольы мясцовым рэферэнтам БНС, але i акруговым камандз!рам нямецкай палщьп, тым не
мёнш у некаторых акругах часщ Б С А л!чы л! сябе за незалежныя ад
немцау беларусыя фарм!раванш (147).
А л е гэтая «незалеж насдь» стварала немалыя, праблемы. П а л ь
цэйсюя улады, не маючы да !х даверу, адм аулялкя забяспечваць
беларусыя атрады абмундз!раваннем, пагэтаму салдаты i камандзь
ры M ycuii хадзщь ва уласнай вопратцы
знешне яны мала чым
адрозшвалюя ад партызан (1 4 8 ). Счакаушы некальк! месяцау, пад
канец 1942 г. часцям Б С А выда;п невял!кую колькасць зброь Гэта не
вырашала пытання з узбраеннем, але i не стварала вялшай прабле
мы: зброю здабывал) уласнай рукой, у т. л. кунлял1 у нямецых
салдат. Як шша Кушаль, таым чынам узбро!уся цэлы батальён
у Рудзенску Мшскай акруй (1 4 9 ). Сяргей Хмара, апавядаючы пра
атуацыю у Слошмскай акрузе, падае нават цэны, па як!х рабш!ся
таыя здзелы . Так, напрыклад, кулямёт, як! купляуся у нямецых або
иальянсы х салдат, што вярташся з фронту, каштавау 9 кг саланшы
i 5 л1трау самагону. Звычайныя аутаматы куплял! нават... у савецых
партызан — за ix плацип пару бутэлек гарэлы. Таы м чынам,—
зазначае далей X мара,— адзш са слонхмсых батальёнау наузабаве
займеу восем кулямётау 1 нават мшамёты (1 5 0 )*.

*
Д а ycix гэтых фактау трэба став1цца вельм1 крытычна. Вось што гаварыу на
йарадзе у Генеральным кам!сарыяце Беларус1 у красавжу 1943 г. камандуючы палхцьий парадку Клепш: «Спроба стварыць самаахову з беларусау-добраахвотшкау, каб
яны незалежна ад сваёй працы у выпадку неабходнасщ несл1 узброеную :службу,
сарвалася па некалыах прычынах. Па-першае, нягледзячы на мноства спроб, немагчы
ма: было атрымаць ад Вермахта неабходнай колькасщ трафейнай зброь Па-другое,
бяззбройныя абаронцы i ix ceM’i пастаянна падвярга^цся нападам i тэрору з боку
.банд, як тольй апошшя.даведвалгся аб стварэнш самааховы. Па~трэцяе, гэтыя людз1,
за р э д к 1 М выключэннем, аказал1ся ненадзейным1, паколыа лёгка паддавал1ся варожай
прапагандзе i сшпатызавал! пращунжу.
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ва тых, што стаял! пабл!зу ад вялйах лясных мас!вау, было спалена.
Актьтазацыя дзейнасщ савецйх партызан на Беларус!, якая
з вясны 1942 г. пачала набываць характар старанна аргашзаванай
Барацьба з партизанам! — гэта вайна з невядомым пращушкам,
вайсковай аперацы! у тыле фронту, стварыла цалкам новую ciT ya я й атаясамл!ваецца з насельнщтвам. Яна закранае гэтае насель
цыю, да яе акупацыйныя улады не бьип падрыхтаваны. Зрэшты,
нщтва непасрэдна, без увап на пазщыю, занятую iM у барацьбе.
змяш уся сам характар партызанскага руху: яго ядром сташ перайУлада звычайна перакладае адказнасць за партызансйя выступлен
ну^ыя з-за л!нп фронту спецыяльна падрыхтаваныя атрады Чырво
ие на плечы навакольнага цывшьнага люду. Т а й м чынам насель
най Армп, я й я атрымл!вал! загады i узбраенне з савецкага тылу.
шцтва прымушаюць уключыцца у антыпартызанскую барацьбу, бо
Пагэтаму немцы неузабаве пераканашея у непрыдатнасщ ранейшых
у адваротным вьшадку яно само становщца ахвярай карных мерапаш цэйейх мер i прыша/п да высновы, што весщ барацьбу супраць
прыемствау. Гэта клаачны метад, стасаваны i да другой сусветнай
™
трэба !ншым! сцосабам!.
вайны, i пасля яе, я й незалежна ад ваенных аперацый i тэрору
План Кубэ, ш етраваны Ермачэнкам, грунтавауся на стварэнт
як сродкау запалохвання павшен быу пазбавщь партызан апоры
гой се т й атрадау Беларускай самааховы, падмацаваных сшам!
у мясцовага насельшцтва. У залежнасщ ад варункау мэта дасяi Вермахта, i, безумоуна, адпавядау новым задачам антыпартыХ
галася розными сродкамь Адным з самых гуманных была прапа
/ занскай барацьбы. Паводле задумы, атрады Б С А павшны бьш! быць\
ганда, а да найболыц радыкаЛьных належала «ачыстка» пацыфь
невялЫ я — ад роты да батальёна у кожным раёне, мабшьныя i, \
каванай тэрыторьп ад насельшцтва.
. самае галоунае, настольй добра зарыентаваныя у мясцовай с!туа- \
Н ям ец й я карныя акцьп на Беларус! савецкая гк:тарыяграф!я
цьп, каб распазнаць сапраудных партызан. Д ля партызан гэты план \
часта акрэсл!вала як «барацьбу з партызанам! ! насельнщтвам».
прадстауляу рэальную пагрозу, пра што сведчыць i x «фанатычная |
У прынцыпе гэта слушная фармулёука, аднак яна адлюстроувае
i
бязмежная нянавкць» да атрадау Б С А (15 2). Яны м ел! перад ]
т о л ь й вы ш й гэтых аперацый, але не ix прычыны: на тэрыторыях,
сабою вОпыт Прыбалтый, дзе мясцовыя палщ эйейя сшы цалкам {
дзе не б ьш занатаваны выступленш партызан, не натавалася i «ба\ перакрэслш! шанцы для больш значнага развщця савецкага партырацьбы з насельнщтвам»*. У першыя тыдн! вайны П м лер, адказны
Ч"'3а|1скага руху.
п
за належны стан бяспей, у т. л. i на Беларус!, дау распараджэнне
Л ёзэ падтрымау план Кубэ, затое Г!млеру ён не спадабауся, аб
ахоуным атрадам СС, я й я зай м алкя ачышчэннем новазанятых
чым сведчыла адклжанне Цэнэра i перашкоды, я й я стваралкя
раёнау ад чырвонаармейцау, деелектыуна» паводзщь сябе з мясцо
у
справе узбраення беларуейх батальёнау. У некаторай ступен! тут
вым насельнщтвам. У загадз&^адрасаваным Баху, ад 28.7.1941 г. ён
быу прычынаю праектаваны статус БСА: часткова яна была падпауказвау, што жыхароу, я й я ставяцца д а Г е р м а н п Ттрыхшьна, трэба
радкавана БНС, а значыць, мела больш самастойнасщ, чым пашашчаджаць i нават часткова узбройваць, затое^^рацьТнасельнщтва,
Цэйсйя батальёны. Аднак цяжка дапусщць, што гэты фактар, такса
якое падтрымл!вйе^5^ёцк!х марадзёрау ! партызан, належыць прыма як i боязь празмернага росту беларускага нацыянал!зму, адыгрымаць самыя вострыя меры: (мужчьпа)— рассхрзл^ьваць;-дзяцейл_ жанваш тут больш значную ролю. У тагачасных умовах забяспечыць
чьщ — дапартавацьг ^ 1 в й Й ^ -ё п а л ь в а ц ь (1 5 1 ), Аднак вызначыць
ням ецй кантроль над Б С А не складала асабл!вай праблемы. Так1м
дакла'днапаз!цы ю насельнщтва было, па сутнасщ, немагчыма,
чынам, можна меркаваць, што гэты план П м лер успрыняу як чаргопагэтаму уж о улетку i увосень 1941 г. шмат беларуей х вёсак, асабл!вую спробу умяшальнщтва цывшьнай адмшштрацьп у кампетэнцыю
СС i пашцы!, што i прадращыла яго наудачу. П м лер спадзявауся
Меш месца выпады, кат колькасна буйныя патруда самааховы, узброеныя вшрасправщца з партызаншчынай без яйх-колечы палйьганых уступак
тоукапп i аутаматычнай зброяй, пераходзин на бок бандытау».
Да таго ж праведзеная Беларускай самапомаччу м абш за 1ц>1я людзей у Бела
на карысць беларусам.
рускую самаахову была здзейснена не згодна з адпаведнылн умовам1 i, у рэшце рэшт,
Пазщыю СС i палщьп у адносшах да цывшьнай адаЙЕастрацьн
была даручана жандармерьп. Д ля падрыхтоуй каманднага саставу для Беларускай
выдатна умацавала дырэктыва П тлера № 46, якая барацьбу з пар
самааховы был! аргашзаваны тры курсы. Пры гэтым был! у.тпчаны каротк1я тэрм1ны
тызанам!, таксама як i дзеянш на фронце, прызнавала справаю
i м1чэрнасць прадстаулёных у распараджэнне сродкау.
Аднак nocnexi был1 далёия ад чакаемых, пакольй адбор на курсы, праведзены
найвыхпэйшага камандавання, канцэнтравала яе у руках П м лера
Б Н С , не адпавядау патрабаванням. У вышку i з Л1ку выпускшкоу аказал 1ся пераi аддавала у яго распараджэнне усе рэзервовыя сшы Вермахта, СС
бежчыю да партызан (Ц Д з А К Р Б С С Р, ф. 370, on. 1, с. 1395, Л. 231— 257).— A . J1.
i палщьп, каб яшчэ да пачатку найбл!жэйшай з!мы разбщь асноуныя
*
3 гэтым, вщаць, можна пагадзщца толыа пры адной умове: кал1 не Л1чыць за
партызансйя сшы. Меркавалася, што гэтай мэты удасца дасягнуць
беларускае насельнщтва яурэяу, цыган, палякау, беларусау, ру си х i шш. нац.—
ш ляхам т. зв. вялйс!х карных аперацый — скаардынаваных компкамушетау, камсамольцау, пал!трукоу, былых савецйх актывютау — бара!ц,ба з iMi

Карныя акцыГ i канфлжт Кубэ з СС

J

вялася з першых дзён i не спыншася б да поунага ix зшшчэння.— А . Л .
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лекеных акцый на акрэсленых вялш х абшарах. П м лер i Гёрынг
спадзявалкя, што падчас правядзення гэтых аперацый вышшчлнне
партызан удасца спалучыць з рэкв'1зщмям> хатняй жывёлы i iHmbix
харчовых нрадуктау, а таксама — ирымусовым вывазам насель
шцтва на Iграну у Гермашю або у канилагеры (153) . Побач з гэтыш
дзеянням1 iiiuii расстрэлы вясковых жыхароу, я й я падазравалюя
у спачуванш або дапамозе партызанам, вышщчэнне яурэяу, што
хавалкя па лясах, паленне цэлых вёсак! шшыя злачынствы (154).
('^/"П аводле савецгах крынщ, за увесь перыяд акупацьп на Беларусi
эыло праведзена больш за 60 карных эксиедыцый, у вышку ягах
'"было знйшчана 692 вёсй разам з ix жыхаралй (155). Па няпоуных
звестках, прадстауленых у таблщм 1 1 , падчас 28 надобных апера
цый ад рук каршкау загшула звыш 70 тысяч чалавек. Нельга, аднак,
падопчыць усе Людсгая страты, нанесеныя у час ycix карных экспедыцый, ш ляхам падваення гэтага доку, пакодькд у таблиц увайш/й усе
найбуйнейШыя пацыфжацыйныя акцьй. Пагэтаму агульную коль
касць забйы х, спаленых жыуцом i зшшчаных шшым шляхам
людзей падчас гэтых акцый на Беларуа з вялисай асцярогай можна
ацанщь ,прыбл!зна у 100 тысяч чалавек (156).
v ' t / 'П е р ш а я карная аперацыя на тэрыторьп Генеральнага камка/рыята Белару ci мела назву «Зумпф|бэр» («Б алотная л 1хаманка»).
Яна праводзйася з 21 ж ш у н я п а ' 2'1 верасйя Т942 г. пад каманда
ваннем H S S P F Остлянда Е к ёльн^В ы ннй яе, паводле рапарта, был1
наступныя: спалена 49 партызансйх лагерау i некальы вёсак, забгга
у баях 389 партызан, 1274 цывишныя жыхары, ягах западозрьип
у супрацоунщтве з партызанашД 8350 яурэяу. Д а таго ж «эваку1равапа» 1217 чалавек. Т а и м чынам, усяго было забгга больш за 10 ты
сяч чалавек, з я й х партызаны не складал1 i 4 % .
Вынна акцьй «Зумпф1бэр» 6bini значна больш ыя за яе антыпартызансга эфект. К убэ высмейвау Екельна, яш лгчыу гэтую анеращ>гю
за вялпсае дасягненне у барацьбе з партызанскай пагрозай, i аднача
сова паведам1у Лёзэ, што тагая сродщ не толы а перашкаджаюць
дзейнасщ падначаленага яму мясцовага адмпйстрацыйнага апарату,
але увогуле не садзейшчаюць паляпшэнню стану бяспей (15 7).
Забойства нявшных людзей падымала аиератыуныя паказчый СС,
затое надрывала пал1тыку Кубэ, сйраваную на здабыццё прыхцгьнасщ тутэйшага насельнщтва, Щкава, што яго падтрымау SSPF
Шымана, я и пацвердз1у, ш го вял1кая акцыя Екельна мала што дала,
бо партызаны пауцякал1 (15 8). I Кубэ, i Ш ымана адначасова высту
пил супраць правядзення тагах аперацый у будучым. У гэтай справе
Шымана зб5рауся прапанаваць Екельну стварэнне густой сетга паль
цэйсгах баз, якая ахошйвала б кожны раённы горад. На яго думку,
гэтае мерапрыемства дало б куды большы пдён у барацьбе з парты
занам! (15 9). Тагам чынам, мщск1 шэф С С i палщьй падтрымау канцэпцыю Кубэ.
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Гэта была не т о л ь й крытыка бяздарнасщ палщьп i аперацьп
Екельна — у рэшце рэшт, усё сказанае датычыла,ся П м лера як
галоунага рэжысёра вялййх карных экспедыцьш, i гэта пасля таго,
як сам Г1тлер перадау яму найвышэйщыя паунамОцтвы у барацьбе
з партызанамь 3 Шыманай разабрацца бы ло прасцей— ён быу
чалавекам пмлераускага ведамства, пагэтаму неузабаве яго проста
перавял! на шжэйшую цасаду каменданта палщьп парадку у М1нску
(160). 3 К убэ затое было не так лёгка, нягледзячы на яго няспынныя выступленш супраць СС. П асля «нахабны х» абвшавачванняу СС у трабяжах м астацйх творау у Мшску, пасля умяшальнщтва у справу вышшчэння слу ц й х яурэяу, пасля «нягодных
немца» паводзш з беларусам! (161) i умяшальнщтва у кампетэнцыю
СС i палщьп пры аргашзацьп БСА, К убэ цяпер выстущу супраць
масавых забойствау цывшьнага насельнщтва i спальвання вёсак.
Выстущу акурат тады, кал1 П м лер зб1рауся зрабщь гэтыя акцьп
сталым элементам ycix вялиах карных аперацый, i пры гэтым яшчэ
сцвярджау (ш то уж о выглядала як ipoab i), бьщцам у сувяз! з антыпартызансшм1 экспёдьщыям! на Беларус! пагорш ылкя гтеш ч н ы я
варунй i узш кла небяспека эщдэмп (16 2).
Т а й м чынам, у барацьбе супраць партызанскага руху на Беларуci абазначылкя два напрамй, пачалася вайна за метады, яйм1 яна
павшна бьша весщся, множ ы лкя узаемныя папрой i абвшавачванш
пам!ж цывшьнай адмшктрацыяй i СС у бяздарнасщ i няумельстве.
Спакою на будучыню гэта не варажыла, тым больш што К убэ выразна лгнаравау патрабаванш Бэргера — пмлераускага стаулешка
у OMi, я й яшчэ зус1м нядауна ^катэгарычна i « у астатш раз»
дамагауся, каб цывшьная адмашстрацыя на Усходзе не умешвалася
у камцетэнцьп рэйхсфюрэра СС (1 6 3 ). Пагэтаму, каМ у кастрычшку Л ёзэ з’явцгся у БерлШе, Бэргер высветл!у 1мгненна, што ён з б ь
раецца разам з Розэнбергам пайсщ да Птлера, каб абвшавацщь паль
цыю у няздатнасщ весщ барацьбу з партызанам! i прапанаваць
поунасцю паДпарадкаваць яе цывшьным уладам (164). Бэргер здабыу нават дакументацыю з выступления Л ёзэ i перадау яе Пм леру.
Праз месяц ён адкрыта paiy свайму шэфу правесщ чыстку сярод
вы сойх чыноу цывшьнага йраунщтва на Усходзе, я й я выяуляюць
варожасць да СС (16 5). Аднак П м лер, нягледзячы на магутную
' уладу i не меншае жаданне, не м ог сйнуць К убэ з пасады генеральнага KaMicapa Беларус^ на якую яго прызначыу сам П тлер. Затое,
маючы найвышэйшыя паунамоцтвы у барацьбе з партизанам!, ён
мог дзейшчаць шшым шляхам,
Неузабаве пасля таго як Л ёзэ наведау Берлш, П м лер выдау
шэраг важных распараджэнняу, я й я мел1 сур’ёзны уплыу на далейшыя падзеь 23 кастрычшка ён прызначыу Баха сваш упаунаважаньш па справах барацьбы з партызанам1, пайнуушы за iM ранейшае
званне H S S P F Russland-Mitte (шэфа СС i палщьп Цэнтральнай
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Вучш беларускай народнай школы у вёсцы Грабавец Арлянскай воласщ Бельскага
павета з настаунщай Верай Матэйчук. 1918 г.

Замежны пашпарт Беларускай Народнай Рэспублнй. 191S г.
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Сустрэча савецюх i нямецйх войск у Брэсце. Верасень 1939
Сустрэча з жыхарам1 заходшх раёнау Беларусь Чэрвень 1941 г.
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Кубэ, генеральны
Беларуы

KaMicap

1ван Ермачэнка, старшыня Беларускай
Народнай Самапомачы (здымак пасляваенны)

Вацлау 1ваноусю, старшьшя горада
MiHCKa. 1943. Партрэт Пятра Сер-

Зоф’я Дабжыньская («Е в а »),
эм!сар Галоунага камандавання A p M i i Краёвай, настаунща
беларускай пачатковай школы
у Варшаве, удзельшца перагаворау з ираушцтвам Партьп
беларусмх
нацыянал1стау
(здымак пасляваенны)
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Самуш Кастравщй, супрацоушк 1ваноускага па падпольных кантактах з Галоу
ным камандаваннем ApMii Краёвай

Виаут Буткев1ч, супрацоушк 1ваноускага
па падпольных кантактах з Галоуным
камандаваннем ApMii Краёвай
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Кубэ растсваецца у кюзе наведвальшкау выстаую народ
нага мастацтва у Минску

Вучш беларускай пачатковай школы у Гайнауцы на Беласточчыне з настаушцай
Надзеяй Мэльцэр, 1942/43 н. г.
Школьнае пасведчанне Гайнаускай пачатковай школы
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Альфрэда Розэнберга у MiHску. М ай 1942 г.
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Стаука на супрацоунщтва: член Рады Даверу Ауген Калубов 1ч i Виьгельм Кубэ.
1943 г.

Акцёры Мшскага гарадскога тэатра на гастролях у Слонше. Лета

Н а Першамайскай дэманстрацьн у Мшску, 1943 г.
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Радаслау Астроусй, прэзздэнт Беларускай цэнтральнай
рады
Генеральны k;iмicap Беларус1 Курт фон Готбэрг выступав
на пасяджэнш Б Ц Р

Pacii) (166). А м аль адначасова ён выдау загад, паводле якога SSPF
у Мшску, я й дагэтуль падпарадкоувауся палщ эйсйм уладам Ост
лянда, цяпер пераводз1уся пад камандаванне Баха (16 7). Дзейнасць
службы бяспей (С Д ) Генеральнага камкарыята Беларуси у галше
антьтартызанскай разведи таксама перайшла пад яго йраунщтва
(168). Нарэшце пад канец кастрычшка П м лер прызначыу на пасаду
SSPF Беларус} бязмежна адданага сабе чалавека — брыгадэнфюрэра СС i генерал-маёра па.щцьп Курта фон Готбэрга, я й замяшу
Шыману (16 9).
У лютым 1943 г. штаб Баха пераехау з М аплёва у MiHCK (170).
Неузабаве, 26.3.1943 г., Бах як упаунаважаны па барацьбе з партызансйм рухам пераехау у стауку Пмлера, у Мшску тым часам
засталася частка яго штаба, якая 23.3.1943 г. атрымала новую назву:
Der Hohere SS-und Polizeifuhrer Russland-Mitte und Weissruthenien
(Вышэйшы начальшк CC i палщьп Цэнтральнай Pacii i Беларуci — далей скарочана H S S P F R M u W R ) (1 7 1 ). Перайменаванне
адлюстроувала злщцё у руках адзшага камандавання дзейнасщ СС
! палщьп на тэрыторьп вайсковага праулення i Генеральнага камшарыята Беларус1. П а к о льй у Баха з’явипся новыя абавязй, йраваЦь
штабам H S S P F R M u W R павшен быу намесшк — групэнфюрэр СС
i генерал-лейтэнант палщьп Корземан, а у выпадку яго адсутнасщ — фон Готбэрг (172). Бах i Корземан практычна бывал! у Мшску
нячаста, пагэтаму сапраудным йрауннсом ycix палщ эйсйх сш ва
Усходняй i Заходняй Беларус! заставауся фон Готбэрг. Ям у падпа| радкоувал1ся тэрытарыяльныя пасты — SSPF Цэнтральнай Pacii
у Магшёве i SSPF Бел ару ci у MiHCKy. Аднак яны не адыгрывал!
важнай рол^ тым болей што функцьп абодвух практычна не 6bmi
Ц падзеленыя i заставалкя у руках Готбэрга.
|
TaKiM чынам, Генеральны камхсарыят Беларус!, хоць i застаКвауся у складзе Остлянда, пад канец кастрычшка 1942 г. фактычна
|аказауся падпарадкаваны двум асяродкам вышэйшай акупацыйнай
Дулады. Адмшктрацыйны апарат, я й м распараджауся Кубэ, па-раиейшаму падпарадкоувауся Лёзэ, затое усе сшы СС i палщьп —
Баху i яго намесшку Готбэргу. Гэта стварала новую сггуацыю,
якой СС непазбежна павшна была пераважыць. К убэ выдатна гэта
зразумеу i дзеля асабктай перастрахоуй 9.11.1942 г. выслау П м леру
пет, у я й м запэушвау яго у абсалютнай лаяльнасщ перад СС,
->* таксама — у падтрымцы супрацьпартызанскай барацьбы Баха. На
фоне папярэдшх сутыкненняу та й я прызнанш магл1 здацца П м леру
сенсацыяй, адразу ж пасля атрымання ён даручыу пераслаць шсьмо
v^y6a Баху — дзеля азнаямлення (17 4). Яны абодва разумел!: шчыЬ прызнавацца у лаяльнасщ, ведаючы, я й м ! метадам! вядзецца
Л рацьба з партызанам1, К убэ мог тольк! у адным выпадку: кал1
fbbip 1шыу адмовщца ад сваёй ранейшай беларускай палгсый. Аднак
f гэтага ён не pa6iy (17 5), i палщ эйсйя улады зразумел!, што сашда6— 2224
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рызацыя з СС бьша для яго толыа прыкрыццём, камуфляжам. Пад
канец 1942 г. пазщьи абодвух бакоу акрэслш кя выразна, шхто з ix
ужо не бачыу ш ляхоу да пагаднення. Мяркуючы па yciM, ужо тады
йраунщтва СС вырашыла выщснуць К убэ з яго пасады у MiHCKy.
У студзеш 1943 г. дзеля гэтага распачалася кампашя, сйраваная
на вылучэнне Генеральнага камкарыята Беларус! са складу Остлян
да i падпарадкаванне яго вайсковым уладам — гэтыя захады па
вшны был1 прывесщ да лшвздацьп цывшьнай адмшктрацьп на падлеглым К убэ абшары. Т а й я праекты снавалкя у штабе Клю ге
у Смаленску, ix пускал1 на абмеркаванне у вайсковых колах у Мшску, а пазней — i Рыг! (176). Праект лшвщацьп цывшьнага йраунщтва на Беларус! падтрымл1вау i штаб Гёрынга, i яго прадстаушй
у OM i (Кёрнэр, Томас, Рыке, Ш лотэрэр), яюя пасля страты Кубаш
i значнай частй Украшы разл1чвал! на узмацненне эксплуатацьп
Беларус! (1 7 7 ). Не выключана, што ролю натхнщеля пры гэтым мог
адыграць А стр оусй — ён знаходзцкя у той час у Смаленску i аказвау дапамогу штабу Клю ге i йраунщтву айнзацгрупы В у змаганш
з партызансйм рухам на Смаленшчыне <178). Кубэ i Ермачэнка
был! для яго самай галоунай перашкодай пры вяртанш у MiHCK. А ле
асноуньшп 1шцыятарам1 гэтага праекта бьип усё ж палщ эйсйя
улады.
У гэтай атуацьп Кубэ вы стуту у абарону Генеральнай акруп,
якой пагражала лпсшдацыя. 3.2.1943 г. ён выслау Розэнбергу доуг!
лют, у я й м прадстав]у грунтоуныя аргументы супраць скасавання
цывшьнай адмшктрацьп на Беларус!. Ён падкрэсл!вау, што партызанск! pyx у зоне цывшьнага рэжыму значна слабейшы, чым ва
Усходняй Беларус!, якая знаходз!лася пад йраунщтвам Вермахта,
што насельнщтва падначаленага яму абшару спрауна выконвае
харчовыя пастауй, прычым нават i у тых раёнах, куды наведваюцца
партызаны. Сярод шшых доказау галоуны нащск Кубэ pa6iy на
пал1тычныя меркаванш. Ён nicay пра страту германскага прэстыжу
у выпадку лгквщацьп цывшьнай адмшктрацьп на Беларус!, пра
парушэнне цэласнасщ тэрыторьп цывшьнага праулення на Усходзе,
папярэджвау пра небяспеку поунай страты даверу у тутэйшага
насельнщтва (у гэтай частцы Беларус^ на думку Кубэ, 50 % жыха
роу дагэтуль яго яшчэ захоувала). У рэшце рэшт, «на доуп час бьша
б увогуле зшшчана наша дзейнасць у галше культуры, гаспадарй,
падатковай пал1тый i адмшктрацьп. Пры тайм стане,— nicay ён
далей,— уводзщь пазней цывшьны рэжым яшчэ раз проста не мела б
сэнсу». Адначасова Кубэ падкрэсл1вау патрэбу працягваць пазь
тыуную палггыку у адносшах да беларускага народа, ён ацэньвау яе
як «безумоуна неабходную» для будучай усходняй пал1тый ГерманИ
(179).
Т а й м чынам, беларускае пытанне стала справаю прэстыжу для
нямецкай цывшьнай адмшктрацьп на Усходзе. Пагэтаму Л ёзэ ! Ро130

зэнберг падтрымал1 намаганш Кубэ. Захаванне ранейшага адмшктрацыйнага статуса Беларус1 было гарантам яе нацыянальна-тэрытарыяльнай адасобленасщ. У выпадку злщця з тылавой зонай групы
apMifi «Ц энтр», нацыянальна як быццам бы нейтральнай, якую на
самай справе, аднак, л1чыл1 за расшскую (Russland-Mitte), гэтая
адасобленасць страцшася б. Так!м чынам, праблема вырастала да
палггычнага узроуню. Лёзэ, я й дауно пагадз!уся з Кубэ наконт
неабходнасщ вылучэння Беларус} з Остлянда i непасрэднага падпарадкавання яе OMi, цяпер змяшу сваю думку. У сярэдзше красавжа
1943 г. ён адмов!уся ад гэтага праекта, зыходзячы з меркавання,
што у рамках Рэйхскам^сарыята Остлянд абараняць паз1цыю цы
вшьнай адм!н1страцьн на Беларус! будзе лягчэй (18 0). Па сутнасщ,
гэта быу тактычны крок, зроблены дзеля аказання дапамог1 яго
сябру, Кубэ, бо да самага канца акупацьп Л ёзэ заставауся пращушкам злучэння Беларус! з Прыбалтыкай.
24 мая 1943 г. Розэнберг, напэуна з адабрэння Птлера, выдау
адпаведны дэкрэт, у я й м пацвердз1у ранейшую прыналежнасць
Беларус! да Остлянда. Адначасова спрашчалася службовая працэдура пам!ж генеральным кам1сарам i мшктэрствам акупаваных усходHix абшарау. Аднак гэта не азначала надання самастойнасщ Гене
ральнай акрузе Беларус!. У дэкрэце паведамлялася, што пазней
будуць асобна агавораны i урэгуляваны справы у гал!не пал1цы!
(181). У OMi спадзявалкя, што пасля зшшчэння партызанскага
руху палщ эйсйя улады на абшары, падначаленым Кубэ, зноу пяройдуць у распараджэнне H SSPF Остлянда.
П м леру i Баху не удалася таксама i спроба аф1цыйна аб’ явщь
Остлянд, у тым л к у i падпарадкаваную Кубэ частку Беларус1,
зонай партызанскай вайны (Bandenkampfgebiet), што пасля прызначэння Баха 21.6.1943 г. шэфам антыпартызансйх фарм)раванняу
пры рэйхсфюрэры СС запэушла б яму вяршынства у аднос!нах да
цывшьнай адмшктрацьп на Беларус! (18 2). У той самы дзень
(21.6.1943 г.) П м лер вярнуу Баху падрыхтаваны праект загада без
подшсу, растлумачыушы, што у дадзены момант л!чыць яго непатрэбным (18 3). Правал праекта Пм лера аб’явщь Остлянд зонай
партызанскай вайны, нягледзячы на яго ранейшую защкауленаець
(184), дазваляе меркаваць, што ён не атрымау у гэтай справе падтрымй Птлера. У гэтым раундзе з СС зноу выйгравау Кубэ.
У барацьбе за скасаванне цывшьнага праулення на Беларус!
палщ эйсйя улады спрабавал! падважыць пал!тычную рэпутацыю
Кубэ, пусцЫ за iM славу правадшка беларуск1х нацыянал!стычных
тэндэнцый, «супярэчных» 1нтарэсам Германп. Готбэрг у адным
з першых ceaix лк тоу, высланых з Мшска да шэфа Галоунай управы
СС Бэргера у снежш 1942 або у студзеш 1943 г., павёу атаку на
дзейнасць БН С ! яе йраунша Ермачэнку, я й «частуе берлш ейя
улады цалкам памылковым! нацыянальным! i незалеж нщ йм! бела131
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русым! щэямЬх Готбэрг сцвярджау, што БНС адно т о л ь й нарабша
шкоды i задурманша насельшцтва. Асабл1ва ен абурауся наконт
створанай пры БНС Самааховы, якая, на яго думку, шчыльным1
радам1, са зброяй у руках пераходзщь на бок партызан. Готбэрг
pa6iy высновы: «Цалкам зразумела, што выдуманыя беларусйм1
эм1грантам1 або салонным) берлшсйм1 пал!тыкам1 iflai нацыянальнай Беларус! у сапрауднасщ проста не юнуюць» — i сцвярджау, што
да гэтай яго думы пачынаюць далучацца i акруговыя камкары на
Б еларуй (1 8 5 ). Т а й м чынам, Готбэрг ц ай у у самыя падставы
пал!ты й Кубэ, прычым яго пазщыя супадала з той, што выказау
Гум1ч на згаданай канферэнцьп у OMi 8.1.1943 г. А гэта азначала,
што погляды абодвух вы сойх функцыянерау палщьй выцякал! з адной крынщы — адносш П м лера да К убэ i яго пал1тый.
Пры таы х абставшах у снежш 1942 г. служба бясп ей у М1нску
занялася справай йраушцтва БНС i зборам доказау яго «злачыннай
дзейнасщ» (1 8 6 ). Галоуны удар быу сйраваны супраць Ермачэнй,
але даказаць яго варожасць да Германп нават для С Д было задачай
нялёгкай (1 8 7 ). Пагэтаму даводзшася хапацца за розныя верей.
Ермачэнку спрабавал1 абвшавацщь у панслав1зме, щэйным цэнтрам
якога была Прага (дзе ён жыу да вайны), а цяпер шбыта стала
Масква (18 8). Потым папракал1 у выкарыстанш у со б сй х штарэсах
хктанняу i неабачл1васщ ням ецйх улад у галше нацыянальнай
пал1тый (намёк на К у б э ). Нарэшце, у йраунщтве БН С «выкрьий»
левае крыло, якое «уж о межавала з лесам » (з га д й наконт ciMnaTbri
да партызан). Адначасова, насуперак сцвярджэнням Готбэрга пра
задурманьванне насельшцтва, рапарт С Д сведчыу пра вельм1 нязначны уплыу БНС на грамадства (189). Супраць Ермачэнй
распачаш кампашю таксама А стр оусй у Смаленску i Ахшчыц
у Берлше.
Аднак усе захады службы бяспей paзбiвaлicя аб пазщыю Кубэ:
ён барашу Ермачэнку, а заадно сябе i сваю пал1тыку. У гэтай ciтуацьп справай Ермачэнй занялося Галоунае упрауленне бяспей
Рэйха (R S H A ), абвшаващушы яго у найболыным злачынстве —
дзяржаунай здрадзе (19 0). У Мшск быу высланы супрацоушк
R S H A, я й хаця i знайшоу парушэнш статута у дзейнасщ БНС,
аднак не змог абвшавацщь у ix Ермачэнку, бо кожнае перавышэнне
правоу БНС было дазволена рашэннем К убэ i вышэйшых цывшьных
улад Германп. Нарэшце, следства было ейравана на гаспадарчую
дзейнасць БНС, дзе бьип знойдзены злоужыванш. TaKiM чынам,
дзякуючы пазщьй К убэ i OMi, Ермачэнку удалося пазбегнуць смер
ча аднак 27.4.1943 г. ён быу вымушаны пайнуць MiHCK i вярнуцца
у Прагу, дзе яму бьшо забаронена займацца пал1тычнай дзейнасцю.
Па даручэнню Розэнберга 16.7.1943 г. К убэ выслау Ермачэнку л к т
з падзякаю за яго заслуп у працы на Беларус!. Т а й м шляхам Р о 
зэнберг i К убэ паказал!, што >7ся яго справа бьша сфабрыкавана
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1Н1л 1ц:)йск1М1 уладам! у кантэксце пал!тычнага канфл1кту з цывшьнай
(тмпистрацыяй на Беларуси.
У сакавжу 1943 г. Ермачэнка cieniKay a n o m H i з ’езд акруговых
Kipnyм1коу i вайсковых рэферэнтау БНС разам з сябрам1 яе Галоунай
Риды i паведам1у iM, што, згодна з рашэннем улад, дзейнасць гэтай
гфгашзацьй цяпер будзе абмяжоувацца т о ль й аховай здароуя i ака'шпнем матэрыяльнай дапамоп насельнщтву (191). Гэта азначала,
што усе не прадугледжаныя у статуце галшы дзейнасщ БНС, яе
а; 1Д зелау , Галоунай Рады i г. д. будуць злквщаваны. Спышу сваё
(сиаванне шетытут М уж оу даверу БН С пры Генеральным i акругоных кам1сарыятах. У красавку 1943 г., на падставе загаду камен- :
данта палщьп парадку палкоушка Клупша бьша распушчана
Беларуская самаахова (Б С А ) (1 9 2 ). Я е салдаты перайшип у распараджэнне мясцовай палщьй парадку, ад31нага пакуль што «беларус
кага» палщэйскага батальёна № 49 у Мшску, атрадау чыгуначнай \
аховы, а часткова был! вывезены на працу у Гермашю. Як тт!тя
Кушаль, у некаторых раёнах л!кв!дацыя Б С А праходзша велыш
жорстка (193).
Вышк другога раунда у канфл!кце К убэ з СС быу уж о не т а и
адназначны, як першы. Ратуючы Ермачэнку, К убэ абарашу сваю
уласную паз!цыю, аднак заплащу за гэта занадта высокую цану —
разбурэннем усяго пал!тычнага мехашзма (Б Н С i Б С А ), я й ён
будавау ад пачатку верасня 1941 г. Нягледзячы на шгийзм Пм лера
i недавер Розэнберга, К убэ разл!чвау на паспяховасць ceaix iHiцыятыу, я й я пав1нны был! абудзщь беларусау i заахвощць ix да
працы на баку ГерманЛ. Юраунщтва СС разбурыла гэтыя планы,
спадзеючыся т о л ь й на грубую сшу.

Рэванш Кубэ i развязка канфлшту
Аднак К убэ не адмов1уся ад сваёй пал!тычнай л1нп. У адказ на
пал!цэйск!я праследаванн! Ермачэнк! ён 30.1.1943 г. запэушу Галоуную Раду БН С у сваёй нязменнай гатоунасщ да «цеснага супра
цоунщтва з yciMi беларусам^ як1я прызнаюць сэнс i непазбежнасць
новай Еуропы» (19 4). Кубэ пачау распаусюджваць тэорыю аб нардычнай KpbiBi беларускага народа, якую ён захавау на працягу
сваёй тысячагадовай псторьп (195). Насуперак пмлераускай T3opbii
аб расавай шжэйшасщ славян ён спрабавау падвесщ тэарэтычны
грунт пад сваю пал!тычную лш!ю, а заадно — змятцъ агульнае
стауленне да беларусау з боку р а ск ц й х дагматыкау (196).
Нягледзячы на перашкоды, звязаныя з дзейнасцю партызан
i розным! сумненням1 i агаворкам1 OMi, у першай палове 1943 г. К у 
бэ ажыццяв!у шэраг праектау, разл1чаных па-ранейшаму на абуджэнне прыхшьнасщ у мясцовага насельнщтва! У сакав!ку 1943 г. ён )
выдау распараджэнне аб землеупарадкаванш i жквщацьп цераспало- I
сщы, каб стварыць эканам1чна рацыянальныя еялян ей я гаспадары !
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