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ВСТУП 

 
 
 
Перше видання книги «Білорусь бунтівна» побачило світ де-

сять років тому. За минулий час тема антирадянського спротиву 
не була забута, з’явилися нові дослідження, ґрунтовні збірники 
документів, що дозволило на підставі нових матеріалів і фактів 
виправити помилки, запропонувати нові сюжети. Потрібно, однак, 
зауважити, що історія національного визвольного руху як і раніше 
знаходиться на периферії історичної науки й освіти. 

Загальним стало твердження, що власна історія відіграє коло-
сальну роль при становленні національної свідомості й легітимі-
зує зусилля сучасних еліт, спрямованих на державне й національ-
не будівництво. Але для більшості білорусів справжня історія – 
terra incognita. В міру того як В СРСР зміцнювалася тоталітарна 
система з властивою їй тягою до політично-ідеологічної одно-
стайності, в білоруській радянській історіографії в якості єдиної 
допустимої утвердилася марксистсько-ленінська ідеологія, яка 
обмежувала наукову творчість рамками класового підходу. 

Протягом 1930-х і наступних років відбулося поступове витіс-
нення національної проблематики за рамки науки, потроху вона 
була перетворена в об’єкт позанаукових пропагандистських мані-
пуляцій офіційних ідеологів. Обслуговуючи репресивну кампанію 
боротьби з так званим націонал-демократизмом, автори такого 
типу таврували білоруський національно-визвольний рух як 
«контрреволюційний», «антинародний», тим самим відкидали 
саму ідею самовизначення білоруського народу, а її носіїв – біло-
руських політиків – відродженців – прирівняли до фашистів. 

Історія національного руху в Білорусі була прихована за кри-
мінальними виразами і жорсткими політичними та ідеологічними 
штампами. Історик часто виконував роль судді й прокурора одно-
часно. Праці носили образливий, викривальницький характер по 
відношенню до свої вітчизняної історії й мало наближали до її 
змісту й сутності. Пошуки історичної правди, будь-яке відхилення 
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від офіційної версії були справою небезпечною, загрозливою не 
тільки для життєвого комфорту, але й для самого життя. 

Таким чином народ був позбавлений історичної пам’яті, що, 
природно, вплинуло на вибір ціннісних орієнтирів. 

Необ’єктивний підхід до висвітлення багатьох сторінок націо-
нальної історії, заборона багатьох тем, зникнення власне білору-
ської історії в загальній імперсько-радянській версії, догідництва 
білоруських істориків посприяло тому, що навколишній світ та-
кож перестав адекватно сприймати Білорусь як самобутню й са-
модостатню країну. Слабкий інтерес, незнання фактів з історії 
країни й небажання відходити від набридлих, але звичних штам-
пів, спостерігаються навіть у нових дослідженнях. 

Довгі роки всі матеріали, які свідчили про «нерадянськість й 
антирадянськість» білоруської історії, про прагнення народу до 
незалежності й самостійного державного існування, були сховані 
в архівах і окремих відділах бібліотек за грифами «секретно». 
Протягом досить короткого періоду, в 90-ті роки минулого століт-
тя, дослідники скористалися тимчасовою можливістю зазирнути в 
спецсховища. Саме в ці роки з’явилися праці з історії національ-
ного й державного будівництва, антирадянського спротиву. Упе-
рше на сторінках друкованих видань з’явилися нові особи, носії 
національної й національно-визвольної ідеї, ті, хто мав амбіції на 
історичну активність і на побудову національної держави. 

Тим не менш факт очевидний – білоруську історію вже пере-
важно «дістали» з російської та радянської, а також із спецсховищ 
і навіть з кримінальних справ архіву Комітету держбезпеки Біло-
русі. Учасники національно-державотворчого процесу, керівники 
збройної опозиції, творці демократичних національних партій та 
організацій з’явилися в історичних творах, демонструючи різні 
форми політичної боротьби, від парламентської до терористичної. 
Про це й довідався читач із цієї нової літератури. А потім почав 
сумніватися в одвічній поміркованості та покірливості білорусів. 
Цілий пласт невідомих подій, імен ховався за архівними 
бар’єрами. Між тим це ті знання, які здатні змінити свідомість і 
громадянську позицію. 

Слушним подається висновок, що «скарги на недоробле-
ність білоруської нації насправді швидше за все є скаргами на 
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слабкість, невкоріненість національного міфу». Альтернатива 
радянським міфам є. Її початок був покладений ще під час дру-
гої хвилі Відродження. Сама по собі історія, яку створили від-
родженці, – вже фундамент абсолютно іншої, нерадянської вер-
сії історії, привабливої міфології на хорошому ґрунті реальної 
історії. 

Інша річ, що для донесення цієї історії до масової свідомо-
сті білоруським прогресистам нової хвилі не вистачило часу. 
Нові історичні знання з великою натяжкою пробивалися до 
читача. Період, коли національна антимосковська і антирадянсь-
ка тематика не мала перешкод, був вельми коротким, не більш ніж 
п’ять років – перша половина 90-х. Зі зміною в керівництві країни 
коло часу закрутилося назад, Білорусь повернулася в радянські ча-
си. Відродженицька історична концепція залишилася потрібною 
тільки вузьким колом споживачів і не потрапила в підручники. У 
масовій свідомості продовжували домінувати радянські міфи про 
партизанську республіку, як певну компенсацію за невиразність 
білоруської радянської історії. 

Порівняно з іншими державами Східної Європи, які стали на 
шлях перетворення, показує, що Білорусь представляє унікальний 
випадок: тільки тут держава і нація ще не з’єдналися. Тільки тут 
історична політика орієнтується на інтереси сусідньої країни й «ра-
дянські» задачі. 

Історична обставина на шляху дерадянізації свідомості білору-
ського суспільства – наявність непримиренних протилежних пози-
цій у істориків. 

На жаль, дискусії здійснюються не в науковому полі, а скоріше 
в політичному. Цілий ряд тем зникає з друкованих сторінок, таких, 
як національне будівництво, збройна антирадянська опозиція, полі-
тичні репресії та інш., які кардинально відрізняють позицію Білору-
сі в цих питаннях. Білорусь по своєму пережила драми і трагедії ХХ 
століття. Досить рідко до цих проблем звертаються незалежні ЗМІ, 
зона впливу яких доволі обмежена. 

Науковці попереджають про серйозні для суспільства наслідки 
через порушення системності історичної освіти. Причиною її мало-
ефективної діяльності є фрагментарність (через пошук ідеологічно 
безпечних тем), зв’язок між академічною наукою, популяризацією 
та історичною освітою вельми слабкий. Історична наука, яка зали-
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шає величезні історичні плями, не може слугувати добрим ґрунтом 
для розквіту професійної популяризаторської діяльності й не має 
авторитету, щоб протистояти непрофесійному політиканству. 

Професійні історики в сучасних умовах не в стані переломити й 
видалити з громадської свідомості фальшиві стереотипи. Вплив 
радянської історіографії на гуманітарне самовідчуття білорусів не в 
порівняння сильніший, аніж історіографії національної. 

Тим не менш заглиблення в теми маловідомі, але дуже важливі 
для національної історії потрібні для того, щоб ще раз підкреслити 
її абсолютну «респектабельність» і незамінність для побудови біло-
руського дому та розвитку народу. 

 
 

Огляд «бунтівної» історіографії. 

Ця війна для громадян Білорусі з причини історичних офіційних 
переваг, у яких тема змагання за незалежність і державність не опи-
сувалися, і сьогодні одна з так званих «невідомих». Вона мала коло-
сальний розмах у 20-ті роки ХХ століття в самих різних куточках 
колишньої російської імперії, у тому числі й в Білорусі. Радянська 
історіографія масовий рух спротиву подавала як звичайну криміна-
льщину з політичним забарвленням: «політичний бандитизм», «кур-
кульсько-шляхетська контрреволюція» і т.д. Інакше й не могло бу-
ти: історію писали переможці або за їхньою вказівкою. 

Постсоціалістична історіографія перш за все відмовилася від 
стереотипів  називати бандитизмом масову боротьбу селян проти 
політики воєнного комунізму і карних методів керування селом. А 
збройний протест основної маси населення проти державного гніту 
перестала зводити до кримінальних дій, як це робив радянський 
офіціоз. Поступово історики відмовилися від надокучливих стерео-
типів і в оцінці виступів як куркульських, бандитських. 

Дослідники, позбавлені партійного контролю, прийшли до ви-
сновку, що селяни боролися за своє традиційне існування й разом з 
тим відстоювали корінні економічні інтереси села. Потужні хвилі 
селянських повстань на Вітебськщині, Могилівщині, Гомельщині та 
в центральній Білорусі, як і антоновський рух на Тамбовщині, мах-
новський – в Україні, басмацький – у Середній Азії були народними 
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війнами не тільки проти влади, але і за право жити по-своєму, за 
батьківщину, велику й малу. 

При ознайомленні з проблемою ще в «доперебудовну епоху» не 
могла не бентежити одна серйозна обставина. Якщо всі ці люди, які 
повстали проти нової влади, – бандити, то чому їх так багато? Бо 
кримінальник – особа у нормальному суспільстві скоріше виклю-
чення, ніж правило. Цілі губернії були «заражені бандитизмом», як 
писали газети того часу. А щоб знищити повстанство й партизансь-
кий рух, влада була змушена задіяти величезний карний апарат, з 
регулярною армією включно. 

Російський історик М. Кубанін ще в 1926 році підрахував, що в 
Тамбовській губернії 25-30% населення брало участь у повстанні, 
по суті, всі дорослі чоловіки пішли в армію Антонова. Аналогічно 
відбувалося і в Білорусі, на Случчині в 1920-ті роки, на Ігуменщині 
в 1921 році та в інших місцях. 

Селянська партизанка була направлена, у відповідності до се-
лянського менталітету, проти «чужинців». Селянський повстанець, 
партизан-зеленодубець – це в першу чергу оборонець своєї малої 
батьківщини, села, дому, власності, маєтності. Його ворогами були 
ті, хто робив на це замах. Зі зброєю в руках він боровся проти за-
гарбників. 

Історія антинімецької та антипольської партизанки доволі дета-
льно опрацьована в білоруській історичній літературі. В значно 
меншому ступені досліджена проблема антирадянського руху. Вона 
була прихована за кримінальними виразами й жорсткими політизо-
ваними звинуваченнями. Відповідно до класового підходу, цій про-
блемі, по суті, було відмовлено в об’єктивному розгляді й відповід-
ній історичній оцінці. 

Першими про події написали безпосередні учасники, червоні 
командири, переможці.[1] Вони пропаганду вали досвід військової й 
політичної боротьби з міжнародною контрреволюцією і бандитиз-
мом, аналізували плани радянського командування й хід воєнних 
подій, причини і характер повстань, соціальний склад партизанки, її 
дії. Порівнюючи з літературою наступних років, творами професій-
них істориків, треба відзначити фактологічну й навіть оціночну 
вартість цих перших праць. 

Уперше термін «бандитизм» з’явився на сторінках цих публіка-
цій, але йому дали виразне і змістовне тлумачення. Під бандитиз-
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мом малися на увазі селянські повстання та партизанка, підпілля 
проти радянської влади.[2] Військові були позбавлені політичних 
сентиментів, називали речі своїми іменами. 

 Потім майже на 25 років тема зникла, як і багато інших про-
блем історії. Правда, в 1932 році з’явилася книга А. Зімійонка «Ок-
купация и интервенция в Белоруссии», яка зачіпила проблему спро-
тиву, але, по суті, автор використав звіт із боротьби з бандитизмом 
зі збірника «Советская Белоруссия» (Мінськ, 1922). Встановлення 
нової, радянської влади відбулося шляхом масштабних репресій на 
селі – головний і очевидний висновок зі змісту цього матеріалу. 

Ще більш виразного негативного характеру набули оцінки се-
лянського руху в дисертації А. Сидоренка. Цікаво, що він вживав 
термін «селянська війна», як бачимо не звертаючи уваги на його 
широкий всебічний сенс. Коли «бандитизм» і «бандити» – явище не 
типове в умовах загального задоволення новою владою, чому повс-
танство набирає масштабів війни? На ці логічні запитання, які вини-
кають у дослідженні, у автора немає відповідей.[3] 

З початку 1960-х – часу максимального потепління й подібності 
лібералізації в післясталінський час – і до кінця 1970-х років 
з’являється більшість літератури з проблем розглядуваного періоду, 
друкуються збірники документів і матеріалів, мемуари, романи і 
оповідання, біографії «приборкувачів» і т.п.[4] 

Цей період по-своєму дуже плідний: у науковий обіг увійшли 
різні типи джерел і багато раніше невідомі факти, історики зробили 
максимум можливого в з’ясуванні причин і наслідків, наскільки 
дозволяв тогочасний партійно-ідеологічний диктат. З цих праць 
виходить, що: 

• по білоруському селу після Жовтня прокотилася хвиля справ-
жньої «куркульської» (точніше, селянської) війни; 

• боротьба за втілення ідеї Білоруської Народної республіки 
була політичною платформою значної частини Білоруського 
Спротиву; 

• рух спротиву мав своїх організаторів – партії, органи самовря-
дування, національні комітети, лідери процесів самореалізації та 
самоорганізації й т.п.; 

• сутність цього історичного явища була добре «упакована» в 
ідеологічну обгортку «політичного бандитизму». 
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Певним чином результатом розвитку проблеми в рамках класо-
вого підходу можна вважати працю А.Г.Хохлова. Не дивлячись на 
цілком відмінні політичні (не історичні) оцінки, книга – цінне дже-
рело фактів, які зібрав і узагальнив автор. Цікаво, що вони є вельми 
красномовним свідченням зворотних висновків, ніж ті, які пропону-
вав читачам автор. Свідомо чи ні, але А.Г. Хохлов дає можливість 
уявити міць народного спротиву. Цифри, простий перелік повстань, 
партизанських відділів дають масштабну картину спротиву. Таким 
чином, здобутки радянської історіографії, коли не чіпати оціночної 
сторони, не втратили своєї вартості і тепер.[5] 

Друга половина 1980-х років внесла певні зміни й диференціа-
цію в розробку теми національно-демократичного руху. У науковий 
ужиток були введені матеріали місцевих архівів; тема набула вираз-
но національного характеру. Антирадянська боротьба небільшови-
цьких (непролетарських) партій розглядається як самостійне полі-
тичне явище, а не як частина чи продовження Білого руху. Доволі 
ґрунтовно представлена історія політичних партій, національно-
демократичного руху в роки громадянської війни, доля організацій і 
керівників опозиції.[6] 

У ці роки назріває сплеск уваги до історії Слуцького повстання 
як найбільш важливої і яскравої події білоруського антирадянського 
спротиву.[7] На фоні глобальних геополітичних змін початку 90-х 
років ХХ століття, появи на політичній мапі незалежної республіки 
Білорусь, цікавість до історії змагання за державність і незалежність 
країни абсолютно природна. Тема виявила діаметрально різні підхо-
ди, політичні переваги й устремління, актуалізувала пошуки нових 
джерел.[8] 

У 1990-ті роки опустилися архівні бар’єри, праця в документа-
льних сховищах принесла нові знання, велику кількість колоритних 
фактів і подробиць. Це кардинально змінило якість знань про ту 
епоху. На жаль, для Білорусі чергова «відлига» була дуже короткою. 
Тема антирадянського спротиву знову потрапила в кліщі офіційної 
консервативно-комуністичної ідеології, основні постулати якої ви-
користовуються в якості ідеологічного фундаменту сучасного ре-
жиму. 

Тяжко зрозуміти логіку підходів у офіційній білоруській історі-
ографії, коли в її основу покладені антинаціональні негативні по 
суті оцінки основних політичних акцій і подій з історії змагання за 
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незалежність і державність Білорусі. Як це співвідноситься з інтере-
сами сучасної незалежної Білорусі, офіціоз якої прагне спиратися на 
давно зотлілу імперську версію з радянського минулого, яка і зараз, 
а тим більше в історичній перспективі, відмовляє в праві народу 
Білорусі на державність і незалежність. Питання з ряду риторичних. 
Хоча недоречність такого підходу до власної історії не тільки оче-
видна, але й зневажлива з точки зору громадянської і патріотичної 
позиції. 

Тема антирадянського спротиву залишається поза межами офі-
ційної історичної науки. Ідеологічні переваги, панування в офіцій-
ній історії Білорусі історіографічних досягнень радянського часу 
істотно заважають розвитку політичної історії Білорусі в новій полі-
тичній і геополітичній дійсності. Тема зникла зі списків дисертацій-
них досліджень, зі сторінок підручників і наукових праць. Однак 
проблема має постійний інтерес у суспільстві, які підіграються ши-
рокою присутністю теми у сучасних російській і польській історіо-
графіях багатоваріантних поглядів на її різні аспекти. Зусиллями 
істориків демократичних поглядів з’явився ряд збірників докумен-
тальних джерел, змістовних публікацій і перекладів праць польсь-
ких істориків у межах громадських проектів.[9] 
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1. Репресивна економіка 
 
Чому масові повстання селянства стали фактом реальності по-

чатку 20-х років минулого століття? Які соціальні й політичні 
обставини привели білоруське село в розлючений стан? 

У радянській історіографії був набір простих пояснень. Полі-
тика перших років радянської влади, т.зв. воєнний комунізм, була 
тяжкою для селянства, але була викликана необхідністю класово-
го змагання, боротьбою пролетаріату за перемогу в громадянській 
війні, яка була нав’язана поваленими експлуататорами. Ця пере-
мога була потрібна самому селянству. Радянська влада, більшови-
ки, не дивлячись на окремі нетипові відхилення, діяла на селі пра-
вильно, своєчасно й обґрунтовано, ось тільки есери й кулаки змо-
гли підбити частину обманутого ними селянства на бунт. 

«Поява бандитизму і ріст його активності… викликана цілим 
рядом причин і в першу чергу ворожим ставленням куркульства 
до радянської влади», – пояснювали виникнення цього соціально-
го явища білоруські автори. На якому ґрунті виросла ворожість? 
Хто такі куркулі й чому вони були проти нової влади? Ярлики, які 
навішували на цілі групи населення, позбавляли від необхідності 
тлумачення й пошуку причин і наслідків явищ. Не в пошані були 
підрахунки. Який відсоток населення опинився в повстанський 
формуваннях? Усе село, більша частина селян чи незначна кіль-
кість, т.зв. «потолоч»? Для об’єктивної оцінки подій такі питання 
дуже важливі. Серед інших причин історики відзначали дезертир-
ство й прикордонне становище Білорусі. Дезертирство констату-
валося як факт без розгляду причин. Наявність дезертирів у рядах 
повстанців пояснювалося їх відсталими поглядами, аморальною й 
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навіть кримінальною поведінкою. Як головний аргумент подава-
лася думка відомого більшовика А. Мяснікова, який волею долі 
опинився в революційні часи на Західному фронті. Людей, які 
уникали мобілізації в Червону армію, головний ленінець в Білору-
сі зарахував у «провокатори, зрадники, мародери» і т.п.[1] 

Безумовно, близькість кордонів певним чином вплинула на 
розвиток руху спротиву, але висновки про «імпортний» його ха-
рактер, як це робила більшість тогочасних авторів, безпідставні. 
Це були такі виверти з фактами, повтор тлумачень військових і 
карателів: усі проблеми були через кордон, і центри «бандитиз-
му», Пінськ, Лунінець, Молодечо, Несвіж, також не білоруські.[2] 
У Білорусі були свої глибинні причини повстанства економічного, 
політичного, соціального й національного характеру. Не сторонні 
із закордону, а місцеві люди складали ряди антибільшовицької 
партизанки, яка висунула зі свого середовища провідників, отама-
нів. Сьогодні до тих, хто хоч трохи знайомий з історією післяжов-
тневого десятиліття і має бажання справедливої об’єктивної її 
оцінки, дійшла інша, значно повніша й правдивіше послідовність і 
причинність тих подій: безпосереднім і фактично єдиним винува-
тцем селянського збройного протесту була більшовицька політика 
на селі взагалі. 

І самі творці Жовтневої революції це добре розуміли. Не ви-
падково на місця, щоб зробити полегшення малописьменним ко-
місарам (на Вітебщині робили так), влада з Петрограду висилала 
спеціальні анкети, у яких ЧК вимагало: 

 
«Вказувати всі причини економічного або політичного 

характеру, якими був викликаний спалах, діями та розпоря-
дженнями існуючої влади, поведінкою агентів місцевої влади, 
введенням хлібної монополії, продовольчою кризою, мобілізаці-
єю й надзвичайним 10-мільярдним податком і рештою невдо-
волень, загальною політикою Радянської влади».[3] 
 
Таким чином, анкета одночасно давала перелік причин. Від-

повідь була, як правило, узагальнюючою: 
 

«Причина повстання – невдоволення Радянською владою в 
цілому».[4] 
 
Економічний авантюризм, політичне насильство й національ-

ний нігілізм нової влади не могли не викликати спротиву села. 
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Одна з головних спонукальних причин – сумно відома 
продрозгортка. Продрозгортка була введена ще царським уря-
дом в роки 1-ої світової війни. Тягар збільшувався з року в рік. 
Білоруське село було спустошене й знесилене багаторічним 
станом війни, окупація ми, численними арміями. Нічим необ-
межена, окрім зростаючих вимог, продрозгортка у той час пе-
ретворилася на непосильний тягар. Виконати її на 100 відсот-
ків, не дивлячись на величезний тиск влади,  майже ніколи не 
вдавалося. Зібрати податок, наприклад, у 546 голів худоби для 
жителів Вітебського повіту, тільки за один місяць – квітень 
1919 р. – було просто неможливо.[5] 

Вельми характерний документ того часу – звернення селян, у 
даному випадку Уволоцької сільської ради Старосельської волості 
в місцевий ревком: 

 
«Ми знайшли можливим, йдучи на зустріч радянській владі, 

розгортати 1050 пудів хліба, який своєю працею виконали доб-
ровільно, а більше ні в якому разі виконати не можемо… якщо 
все виконаємо, то на весну поля залишаться незасіяними й ми всі 
загинемо… Через наш район переправлялися всі військові части-
ни на фронт. У нас все забрали й з’їли, і до того ж трапився ве-
ликий неврожай через засуху (1920 року. – Н.С.). І тому просимо 
продовольчий комітет не розорювати нас вкрай, не залишати 
нас без шматка хліба й без насіння. Якщо наше звернення не буде 
прийняте до уваги, то робіть самі, як знаєте…».[6] 
 
Крик відчаю – це звернення до влади, і головне, без особливих 

сподівань на порозуміння. Подібними скаргами були завалені 
волосні, повітові й вищі органи влади.[7] 

Не дивлячись на вимогу вищого військового керівництва За-
хідного фронту, який контролював виконання загального заготі-
вельного плану, проявити в продовольчій політиці «революційну 
стійкість та винахідливість», на 100 відсотків продрозгортка голо-
дного 1920 року не була виконана. Місцева влада пояснювала це 
тим, що «в більшості селян нема хліба, деякі віддають навіть 
останнє насіння, доказом чого слугує часте надходження на зсипні 
пункти відбірного зерна».[8] 

У лютому 1921 року Наркомпродбіл (народний комісар з 
продовольства Білорусі) Адамайтіс погодився на виконання 
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хоча б 75 відсотків розгортки весняного завдання. Він конста-
тував, що «заготовки відносно об’єму завдання жалюгідні».[9] 

Головними методами виконання розгортки були погрози, за-
лякування, репресії. Так, наказ №4 по продовольчому комітету за 
підписами старшини ревкому Білорусі А. Червякова, комісара з 
продовольства І. Адамайтіса й комісара із землеробства Вол. Ігна-
товського оголосили по всій Білорусі «Тиждень продовольства» 
(по суті, організоване одночасне відбирання продовольства) й 
обіцяв тим, хто буде противитися цьому заходу, арешт і конфіска-
цію майна.[10] 

Наступний наказ більш деталізував форми покарання: 
 

«Усякі відмови від негайного виконання розгортки грома-
дянами сіл будуть вважатися непідкоренням радянській владі 
й нещадно каратимуться. Головам сільрад негайно таких за-
арештовувати й направляти в Мінськ для ув’язнення в Мінсь-
ку в’язницю. У випадках ухилення села від виконання розгорт-
ки негайно арештувати голів сільрад, куркульські контррево-
люційні елементи… У випадку подальшого впертого ухилення 
приступити до негайної конфіскації належних за розгорткою 
продуктів та худоби, а також позбавляти прав на отриман-
ня продуктів міського виробництва…»[11] 
 
Треба відзначити, що остання погроза була пустим звуком, се-

ло давно нічого не отримувало від розореного війною міста. Селя-
ни скаржилися, що звичайний ніж у кооперативі коштував 200 
руб., у той час як корову віддавали за ці ж гроші.[12] 

Виконати податкові вимоги влади було реально неможливо. 
Навіть тільки перелік продуктів і предметів першої необхідності, 
які підлягали розгортці, вражає. Худоба чи м'ясо худоби, яйця, 
масло, картопля, риба, мед, огородина, сушені ягоди та гриби, 
льон, пенька, вовна, шкури худоби, валянки та лапті – на все це 
існував так званий надзвичайно-революційний податок.[13] Для 
швидкого виконання плану заготівлі взуття, а цифри були немалі, 
тільки по Вітебському повіту, наприклад, 95310 пар лаптів, на 
одну волость – приблизно 4500-4700 пар. І зрозуміло, що за неви-
конання плану, «за неприйняття заходів … всі відповідальні особи 
будуть заарештовані й переведені в розпорядження Губчекавалап» 
(існував і такий надзвичайний орган по лаптях і валянках).[14] У 
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Гомельській губернії треба було здати 13 різних податків з 18 
видів продукції селянського господарства.[15] 

Не дивлячись на те, що вся худоба до останньої курки була 
взята на облік і про міри з виконання сметанного і яєчного подат-
ку треба було звітувати кожні п’ять днів Червякову й Адамайтісу, 
а продкомісії формувалися «з кращих елементів», податок на мас-
ло та яйця був провалений.[16] Навіть В.І. Ленін надіслав у нарко-
мпрод телеграму, у якій виказав своє обурення.[17] 

Нарком продовольства Білорусі відреагував миттєво, на місця 
полетіли загрозливі телеграми з питаннями на рахунок своєчасно 
прийнятих мір. «Чи застосовували ви закриття ринків, чи переда-
вали суду революційного військового трибуналу як неплатників 
податків, так і членів волосних сільських рад за халатне відно-
шення до роботи…» Але погрози, закриття ярмарок, напружена 
діяльність військ ревтрибуналів і загородвідділів не давали бажа-
них наслідків. 

 
«Наряд на масло виконати не можемо, оскільки худоба 

забрана, тобто вже мобілізована, сіно також забране й со-
лома також, худобу, яка залишилася, годувати немає чим». 
 
Приблизно такі, як з Поташенського району, отримувала влада 

листи з місцевостей.[18] Селяни вже не звертали уваги на заклики з 
Мінська: 

 
«Невиконання цього рівносильно ухилянню від ударно-

бойових завдань» – писали в листах з Мінська.[19] 
 
Продрозгортка – це, як казали у селі, біда, але не вся. Селян 

лякала й обурювала відсутність навіть видимості порядку й за-
конності в податковій політиці влади. Село страждало від так зва-
них самонарахувань (поверх плану), якими грішили й агенти про-
довольчої комісії, і міліція, і військові, особливо останні. У комі-
тет з продовольства з місць потоками летіли телеграми й листи зі 
скаргами на військових працівників. У скаргах вказані «доблесні» 
частини кінно-кубанської 8-ої, 10-ої, 48-ої дивізій.[20] Незаконними 
реквізиціями займалися військові частини ХV армії, яка дислоку-
валася на Вітебщині.[21] Повсюди на селянських зборах у Борисів-
ському повіті лунали слова кривди на нахабні дії продвідділів 6-ої 
дивізії, 
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«…які роз’їжджають по селам, тероризують населення 

тим, що шукають дезертирів по скриням і різним клункам, 
розриваючи й розкопуючи їх  вміст… у багатьох випадках за-
бираючи найкращі речі».[22] 
 
Тимчасові господарі Білорусі, що стала ареною бойових дій, 

увесь час змінювалися. Усі грабували. Але є можливість порівня-
ти апетити окупантів. Волосні земельні відділи збирали донесення 
про кількість коней напередодні нової сівби 1921 року й одночас-
но провели опитування, скільки взяли червоноармійці, поляки й 
«бандити-контрреволюціонери». Білоруцька волость, наприклад 
подала такі зведення: 

 
«Червона Армія реквізувала 157 коней, поляки й бандити – 

57».[23] 
 
На 10 випадків реквізицій червоноармійцями припадали 2 по-

бори поляками й «бандитами»– підрахували в Меркачівській сіль-
раді.[24] 

Справедливо буде відзначити – з цім злом влада спробувала 
боротися. Командарм західного фронту М.Тухачевський вимагав 
справи мародерів передати ЧК і окремим відділам для жорсткого 
реагування. Заступник начальника СНК І. Адамович змушений 
був вимагати від командира 2-ої дивізії покарання злочинців пе-
ред судом військ ревтрибуналу за свавільство й грабунки в селах 
Мінського повіту.[25] Щоб угамувати хвилю обурення на території 
дислокації ХVI армії був розповсюджений наказ за підписом за-
ступника голови Реввійськради (РВС) Е.Склянського, який обіцяв 
повернення відібраного. 

 
«Сміливо вимагайте законних винагород у випадку рекві-

зицій, хай ніхто не залишиться ображеним…»[26] 

 
Звичайно, при загальній бідності, голодній, погано одягненій і 

майже роззутій армії, обіцянки залишились на папері, ефектною, 
але пустою декларацією. 

На всі клопотання селян про зарахування в податок взятих 
військовими продуктів, одягу, взуття й іншого продовольчі комі-
тети відповідали відмовою. [27] 

У випадку конфіскації, реквізиції й мобілізації села залишали-
ся майже без засобів виробництва, коней і насіння.[28] 
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І не дивлячись на таке тяжке становище, селяни з великою не-
довірою ставилися до т.зв. «посівкомів», які організовувала влада 
весною 1921 року з метою допомогти засіяти наділи. Намір рад 
провести опитування кожного двору, щоб виявити наявність на-
сіння й можливостей хазяйства в посівну кампанію, остаточно 
відштовхнув селян від знов створених комітетів. 

Маючи гіркий досвід, селяни вважали: 
 

«Тепер дасте нам насіння, потім тричі візьмете… загна-
ли нас під камінь».[29] 
 
Такі настрій ворожості й недовіри панував весною 1921 року 

на Гомельщині, де хвилями розкотилася партизанка, яка в народі 
отримала назву галаківщина. 

Другою панщиною називали селяни примусову роботу із заго-
товлення палива, очищення лісів, ремонту доріг, мостів тощо. 
Скоро й сама місцева влада прийшла до висновку про небезпеку 
цих трудових мобілізацій для селянської господарки. Часті відлу-
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чки господаря з дому, а ще під час виконання гужової повинності, 
вели господарство до занепаду, дуже негативно відбивалися на 
сільгоспвиробництві в цілому. Пленум Мінського повітового ви-
конкому 19 травня 1921 року постановив звільнити селян від тру-
дових повинностей і створити спеціальні робочі дружини, тим 
більше що для виконання більшої частини робіт потрібні були 
спеціалісти.  

Однак слушна місцева пропозиція не мала підтримки наверху. 
Президія Центрального виконавчого комітету (ЦВК) у відповідь 
виказав «своє здивування (у тексті документу це слово навіть під-
креслено) з приводу цілком неприпустимого рішення пленуму». 
Радянська влада, на думку партійних керівників, не може відмо-
витися від примусової праці громадян, оскільки ця праця безкош-
товна, а робочі дружини будуть вимагати забезпечення. Урядовці 
виказали сподівання, що нова економічна політика принесе значне 
полегшення в тяжкому становищі селянина.[30] 

Те що неп, фіксований податок несуть зміни в кращий бік, се-
лянство відразу й не зауважило. Тому 1921 рік – рік упертих бун-
тів. Це відзначили і представники влади. Констатував начальник 
Гомельської ГубЧК: 

 
«У зв’язку з введенням натурального податку настрій се-

лянства (в нашому прикладі Чавуського повіту) дещо покра-
щується, але все ж більшість ставиться до нього з недові-
рою, кажуть, що нас тепер підбурюють, щоб ми засіяли всю 
посівну площу, а наступить осінь, прийдуть загони в село й 
все заберуть».[31] 
 
Білоруське село довго не знало розмірів податку й селяни не-

безпідставно підозрювали, що він не менший за існуючі побори. 
Тільки 30 липня 1921 року в Білорусі була розповсюджена поста-
нова ЦВК за підписом А.Червякова. Вона приписувала в термін 
від 7 до 12 серпня б. г. скласти списки по сільрадах, нарахувати 
продподатки й провести перевірку у волосних виконкомах. З 17 
по 20 серпня влада повинна була оголосити кожному платнику 
розміри його податку. З 20 серпня по 1 вересня все населення бу-
ло зобов’язане здати в архівні контори жито й пшеницю не менше 
15 відсотків від загальної кількості податку на хліб та картоп-
лю.[32] 

Таким чином, становище прояснилося тільки до нового 
врожаю. 
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А ось від розмірів податку селянство буквально застогнало. 
У Мінськ посипалися листи, тисячі, причому майже в усіх – 
скарги на несправедливе нарахування податку в сторону, зро-
зуміло, безпідставного збільшення. Селяни розгублено відзна-
чали його непосильність. Навіть було створене бюро з розгляду 
скарг при Мінському продовольчому комітеті. Як правило, 
прохання про зменшення податку не задовольнялися. Реквізо-
ване військовими продовольство в залік не бралося. «У клопо-
танні відмовити, запропонувати податок внести повністю», – 
звичайна форма відмови.[33] 

Мало чи багато вимагала радянська держава? Робити ви-
сновки можна на прикладах, велика кількість яких знаходиться 
в архівах. Так, житель Воротовської сільради Верлінської воло-
сті Ігуменського повіту Федір Антонов, 27 років, маючи орної 
землі 31/2 десятин і 1/2 десятини сінокосів, їдців 3 чоловік, з 
них працездатний – один, повинен був здати 18 пудів 30 фунтів 
збіжжя в податок 1922 року. Уплатив тільки 3 пуди 38 фунтів. 
На питання суду, чому не заплатив: селянин відповів, що не має 
можливості. Суду був представлений опис майна. Цей перелік 
свідчить, що справді виконання податку було за межами мож-
ливості молодого господаря, майно якого складала хата, сарай, 
сарай, корова, порося, вівця, жита 7 пудів, вівса 5, ячменю 3, 
картоплі 25 (насіння).[34] 

Селянин із села Кленіки (Ігуменський повіт) Феліціян Ар-
тимович повинен був виплатити 83 пуди податку 1922-1923 
року. Він мав 4,5 десятин землі і, як засвідчила комісія, що при-
їхала для конфіскації майна за невиплату, «зруйнований дім та 
сарай, одну корову білу й одну свиню й поросят 6 штук». Комі-
сія прийшла до висновку, що постанову суду виконати нема 
можливості «через цілковито бідного становища…» господаря 
й порушити клопотання перед повітовою продкомісією «про 
вилучення всієї ділянки в держфонд, оскільки ні обробляти, ні 
виконувати податок він не спроможний». Таким чином, дуже 
швидко господар був позбавлений майна й перетворився в бат-
рака.[35] 

Маючи на меті зниження розмірів податку, селяни йшли на 
різні хитрощі. Найбільш розповсюджений прийом – прихову-
вання площі землі й збільшення кількості їдців. Але влада пи-
льно слідкувала за платниками податків і вимагала «винних 
негайно передавати реввійськтрибуналу». Приговори в таких 
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справах для залякування населення широко друкували в газе-
тах.[36] 

Численні загрозливі накази й інструкції, шумна кампанія ви-
кривання неплатників у пресі свідчили, що сплачення податку було 
вельми нелегкою справою. Москва вимагало дещо несусвітнє, не 
збільшуючи можливості, скоріше неможливості, зруйнованого ба-
гаторічними війнами краю. Уряд радянської Білорусі неодноразово 
звертався в центр з проханням зменшити податок. Голова білорусь-
кого уряду, А. Червяков переконував московських господарів, обе-
режно дорікаючи, що центр не надав ніякої економічної допомоги: 

 
«Сільське господарство остаточно розорене. В минулому 

році (1921-му – Н.С.) ми в Білорусі були залишені самі собі… 
Куркулів у нас вже нема, а є лише трудівники».[37] 
 
У 1922 році становище не набагато поліпшилося, офіційно 

констатується тяжка продовольча криза. Накази радянського кері-
вництва, розіслані по повітам, вимагали «прийняти надзвичайні 
репресивні заходи…». Повітове начальство в свою чергу направ-
ляло у волості детально розписані погрози покарання. Наступний 
документ настільки типовий за змістом, характерний для тих ча-
сів, що є сенс привести його повністю. Лист направлявся Вітуні-
цькому голові виконкому і продовольчому інспектору. 

 
«Останні проценти виконувати важко, але виконати їх не-

обхідно будь-якою ціною, якими б не було зусиллями та жерт-
вами… Всі мають бути на ногах день і ніч і твердо без най-
меншої слабкості тримати керівництво, жодним проханням, ні 
сльозам не надавати значення. Навпаки, всіх прохачів необхідно 
саджати під арешт, хай будуть жертви, але цим покажемо 
всій волості, що потрібно виконувати, бо за біднячком стоїть 
куркулик і теж плаче».[38] 
 
Для більш ефективної організації праці податкової служби бу-

ли створені волосні продовольчі трійки й ударні групи, які надси-
лали погрози і вимоги міліціонерам і головам сільрад, закликаючи 
безпосередніх виконавців «залізною рукою та енергією стягувати 
належний продподаток».[39] 

У березні 1924 року Самохваловицький волосний виконком 
постановив віддати під суд 155 громадян. Напружено працювали 
сесії суду в Волосевицькій, Березинській, Дмитровицькій, Ух-
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вальській волостях Борисівського повіту. На різні терміни 
ув’язнення й інші покарання були засуджені голови волосних ви-
конкомів і сільрад «за бездіяльність і халатне ставлення до вико-
нання продподатку».[40] 

Покарання було не просто погрозою, а насправді розвалювали 
селянське господарство й сім’ю. Наприклад, Іван Кажарський, 
селянин з Волосевицької волості був засуджений на 6 місяців 
ув’язнення, конфіскацію «рудого коня й рябої корови» й виплату 
податку з майна. Його сусіду Тимофію Томашевському присуди-
ли виплату податку в потрійному розмірі й т.п. 

А селянин з хутора Мар’ялівка Боровлянської сільради Матвій 
Артишевський за присудом нарсуду повинен був розлучитися з 
конем-каштанкою, кобилицею 3 років, коровою чорною, биком, 
п’ятьма річними свинями, чотирма овечками, щоб виплатити по-
даток у кількості 511 пудів 8 фунтів. Правда, міліціонери, які при-
їхали на хутір для виконання рішення суду, з перерахованої худо-
би знайшли тільки дві овечки й одну свиню. А господар утік до 
лісу, його чекав новий суд за приховування майна.[41] І такі при-
клади можна приводити безкінечно. Мали рацію селяни, коли, 
порівнюючи продрозгортку з фіксованим податком, невесело жа-
ртували: «Раніше пень бив Івана, а тепер Іван буде битися об 
пень».[42] 

Насилля й терор стали основними засобами виконання еконо-
мічних задач. Село не збагачувалося. У 1924, порівняно спокійно-
му, році податкова кампанія пройшла більш-менш успішно. Але в 
звітах з місцевостей відзначалося, що відносини населення до 
радянської влади ворожі. «Причина одна, – пояснював голова 
Хаценчицького виконкому, – тяжкість податкового пресу в порів-
нянні до потужності господарств. Населення поголовно бідує…» 
Голова скаржився, що «несвідомість і бідність» – головні пере-
шкоди для радянської праці.[43] 

Джерела малюють картину загального погіршення становища 
білоруського села. Люди виживали з останніх сил. Про жебраць-
кий стан господарства й настрій відчаю серед селян свідчить то-
гочасна переписка. Листи, які люди надсилали закордонним роди-
чам, уважно читали в ДПУ. Студент Білоруської сільськогоспода-
рчої академії, родом із села Велешина Слуцького округу Сергій 
Пилипчик був засуджений на 3 роки концтабору в 1924 році за те, 
що поскаржився братам, які виїхали до Америки, на безнадійне 
важке життя. Будучи агрономом, писав: 
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«Становище селянина тяжке, хто не то сяде, не то в ліс 
утече. Продподатку 6 червінців, а пуд жита 55-60 коп. Щоб 
купити плуг і борозну треба віддати весь урожай… Живі по-
мирають з голоду й холоду…».[44] 
 
І це на той час, коли добро, відібране й добровільно на збірні 

пункти, т.зв. архівні контори, гинуло й марнувалося без догляду. 
Безгосподарність нових володарів дивувала й обурювала. Селя-
нин, шануючи час, приїжджав у контору о 5-6 годині ранку. Воро-
та ж відчиняли не раніше, ніж о 12-й. Збиралися черги, виникали 
натовпи. Часто п’яний рахівник лаяв тих, що зібралися, лаявся на 
людей. А міг і від’їхати до багатого шляхтича на обід, змушуючи 
людей марнувати цілий день. Облік податків здійснювався погано. 
Сіно приймалося «на око». Селян обманювали, обважували. Серце 
господаря обливалося кров’ю, коли бачив, що фураж і сіно лежать 
під відкритим небом, псуються під дощем чи гине у вогні. При 
перевезеннях і повантаженнях у вагони худоба розбігалася, хворі-
ла й помирала. Дерево, цвяхи, мішки, які з великими складнощами 
збиралися, з легкістю розкрадалися. Приклади безгосподарності й 
безкарності показували Койдановська й Мінська заготівельні кон-
тори, та й в інших справах ішло не найкращим чином.[45] 

Узагальнення результатів праці – це було новим, незвичним і 
ненормальним для селянина-господаря. Село приходило в занепад 
в умовах активної несвободи й агресивних обмежень. Новий лад 
демонстрував перші приклади економічного безглуздя. 

 
 
 
 

 Джерела. Примітки. 
 

1. Хохлов А.Г. Крах антисоветского бандитизма в Белоруссиии. 1917 – 1925 гг. 
С.19. 

2. Картокі нарыс гісторыі міліцыі Беларусі. Мн., 1927. С. 41. 
3. ДАВВ, ф. 1821, оп. 1, спр. 344, арк. 5; спр. 215, арк. 21. 
4. Там само. 
5. Там само. 
6. Там само, ф. 92, оп. 1, спр. 98, арк. б/н. 
7. Там само, ф. 98, оп. 1, спр. 21, арк. 13; ф. 1821, оп. 1, спр. 436, арк. 32, 33; 
ДАМВ, 1, спр. 7, арк. 48. 

8. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 7, арк. 47. 
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9. Там само, а. 48, сп. 9, а. 25. 
10. Там само, ф. 42, оп. 1, сп. 10, а. 8. 
11. Там само, ф. 44, оп. 1, сп. 2, а. 8. 
12. ДАМВ, ф. 42, оп. 1, спр. 9, арк. 29. 
13. ДАВВ, ф. 92, оп. 1, спр. 98, арк. б/н; ф. 98, оп. 1, спр. 21, арк. 13,15,17; ф. 

1821, оп. 1, спр. 436, арк. 26,27; ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 7, арк. 17. 
14. ДАВВ, ф. 92, оп. 1, спр. 98, арк. б/н. 
15. ДАГВ, ф. 135, оп. 1, спр. 83, арк. 28. 
16. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 7, арк. 117, 195. 
17. ДАВВ, ф. 92, оп. 1, спр. 21, арк. б/н. 
18. Там само, ф. 9, оп. 1, сп. 7, а. 136. 
19. Там само, ф. 9, оп. 1, сп. 9, а. 4,5,6. 
20. Там само, ф. 1821, оп. 1, сп. 271, а. 57. 
21. ДАВВ, ф. 42, оп. 1, сп. 9, а. 29. 
22. ДАВВ, ф. 37, оп. 1, сп. 3, а. 132. 
23. Там само, а. 128. 
24. Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 8, арк. 9. 
25. Там само, ф. 6, оп. 1, спр. 1, арк. 6. 
26. ДАВВ, ф. 1821, оп. 1, спр. 9, арк. 26. 
27. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 9, арк. 90. 
28. НАРБ, ф. 60, оп. 3, спр. 823, арк. 34. 
29. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 9, арк. 88-90. 
30. НАРБ, ф. 60, оп. 3, спр. 823, арк. 34. 
31. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 9, арк. 111. 
32. Там само, спр. 7, арк. 257-263, 266-296. 
33. Там само, арк. 258. 
34. Там само, ф. 34, оп. 1, спр. 7, арк. 13. 
35. Там само, спр. 23, арк. 13. 
36. Там само, ф. 34, оп. 1, спр. 7, арк. 136; спр. 3, арк. 165. 
37. Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 6, арк. 14. 
38. Там само, ф. 44, оп. 1, спр. 79, арк. 40. 
39. Там само, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 77. 
40. Там само, арк. 84,85; ф. 9, оп. 1, спр. 37, арк. 263. 
41. Там само, ф. 1306, оп. 1, спр. 1, арк. 170, 188-191; ф. 9, оп. 1, спр. 37, арк. 

50, 57. 
42. НАРБ, ф. 60, оп. 3, спр. 834, арк. 34. 
43. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 44, арк. 40. 
44. Архів КДБ РБ. 
45. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 7, арк. 233,234,249; спр. 5, арк. 22. 
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2. Репетиція колективізації 

 
Білоруське село було дуже незадоволене економічними експе-

риментами нової влади. Досвід перших років будівництва держа-
вного соціалістичного сільського господарства приніс сумні нас-
лідки. Тільки в Мінському повіті було націоналізовано під радго-
спи 47 маєтностей, «де все було взято на облік…».[1] Спробували 
створити червоноармійські господарства (т.зв. «красхози»), але 
досить безуспішно. Новоутворення швидко розвалилися. Маєтно-
сті, що виділялися під радянську форму господарювання, були в 
занепаді, майно ж депортованого з Білорусі населення «за банди-
тизм» конфісковувалося, новим господарям «на прокорм» зали-
шали дріб’язок.[2] Тим не менш стан їх був такий, що вони нагаду-
вали «богадільні». 

На місцях спробували вияснити причини невдач. А оскільки 
аграрними питаннями в Білорусі займалися в першу чергу війсь-
кові, їм належала й перша спроба аналізу. Про те, що армійське 
керівництво шукало винуватців , свідчить наказ № 637 від 4 черв-
ня 1920 р., який підписали командувач фронту Тухачевський, член 
РВС Мулін, начальник радянського відділу армії Регінгольд: 

 
«…Земельна політика проводиться надзвичайно невміло… 

особливо в справі організації комуністичних і радянських гос-
подарств. Згадана форма землекористування є одним з основ-
них початків переходу до комуністичного оброблення землі і 
як така, має слугувати для навколишнього населення, яке ви-
користовує роздробленою формою оброблення, незаперечним 
доказом необхідності переходу до комунального виробництва 
в усіх галузях сільського господарства… Однак в ряді уїздів 
постанова комуністичних господарств незадовільна. В ре-
зультаті відбувається відраза до комун всього оточуючого 
населення…».[3] 
 
У наказі були перераховані й причини непривабливості комун. 

По-перше, винні «неблагонадійні особи», «цілковито невдалий 
склад комун, який часто-густо нічого не розуміє в землероб цій 
праці і який займається спекуляцією». По-друге, відсутність з 
боку революційних комітетів «контролю, господарського ока, 
любовного відношення до сільського господарства». 
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Наказ передбачав і засоби боротьби з безгосподарністю нових 
«господарів» землі та майна. Смисл порад був простий: «установити 
благонадійність особистого складу… провести чистку… в необхід-
них випадках ставити комісарів».[4] Відповідь на головне запитання, 
«що потрібно для підняття комун на необхідну висоту», згідно з на-
казом кожне господарство повинно було дати окремо. Які пропозиції 
зробили перші комунари й радгоспними, невідомо. 

А ось інший історичний документ – «Протокол засідання Мін-
ського повітового виконкому від 28 квітня 1921 р.» – так само 
свідчить, що «цитую) «положення радгоспів кепське».[5] Промо-
вець, керівник земельного відділу тов. Ткачевич спробував окрес-
лити причини такого становища: 

 
«Радгоспи, щоб бути продуктивними, повинні мати все, а 

в нас як раз нічого нема. Були такі собі коростяні коні, та й 
ті без хомутів».[6] 
 
Куди ж поділося добро колишніх господарів маєтностей? З 

промови того ж Ткачевича можна довідатися, що радгоспними, 
цей селянський пролетаріат, колишні батраки, землю не засівали, 
безбожно крали, показували дурний приклад селянам. 

І ще одну причину, дуже красномовну для всього радянського 
періоду, назвав тов. Ткачевич: 

 
«Печальне їх (радгоспів. – Н.С.) становище залежить ще 

й від того, що там занадто багато начальників і мало пра-
цівників».[7] 
 
Наприкінці засідання він отримав питання, як кажуть, «на за-

сипку», від голови Мінського виконкому тов. Пульмана: 
 

«Що нам у майбутньому дадуть радгоспи, оскільки нічого 
не дають нам, тільки вимагають від нас».[8] 
 
Тов. Пульман, сам того не розуміючи, задав історичне питан-

ня, на яке за увесь радянський період не вдалося встановити від-
повіді. 

У 1921 році в Мінському повіті було створено 5 артілей, 3 ко-
муни й 34 радгоспи. Аналізуючи наслідки їх діяльності, той же 
промовець не стримався: 

 
«…Ідейного в них нічого нема, а все – фікція (!)».[9] 

 
І дії цієї «фікції» ламали прадавній лад життя села. 
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Влітку 1920 року волосні ревкоми безпосередньо взялися за 
справу організації колективних господарств. На місця були розі-
слані пропозиції «в самий короткий термін надіслати… відомості 
про кількість осіб, які бажають отримати землю для обробки ко-
мунально, артільно або колективно».[10] Селяни, в основному, від-
мовлялися. Так, на цілий стос паперу переписки між Білоруським 
волосним керівництвом і сільрадами припадає тільки декілька, до 
десятка, позитивних відповідей: 6 сімей села Паперня, які не мали 
взагалі земельних наділів, погодилися на колективну форму гос-
подарства. По 8 сімей ще з трьох сіл. Більшість листів-відповідей 
приблизно такого змісту: 

 
«Громадяни села Мочани виявляють бажання обробляти 

землю як і раніше відведеної їм ділянки землі кожному у влас-
ність».[11] 

 
«Село Ковшево не бажає працювати в артілях».[12] 
 
«Хто має чим обробляти, той бажає отримати кількість 

землі окремо» – відповіли жителі села Лускава, Вечинський 
сільський комітет зверху на офіційному папері наклав резо-
люцію «Не бажають».[13] 
 
Весною 1921 року повсталі селяни Гомельщини заявляли: 
 

«Не підсовуйте нам колективів і радгоспів, дайте нас ре-
форми Західної Європи, розбийте на хутори й поселення» (з 
інформаційної довідки Гомельської ГубЧК).[14] 
 
Зрозуміло, що ідея колективної праці на загальній землі серед 

селян не знаходила прихильників. Влада на цей рахунок так само 
не тішилася ілюзіями. В 1920 році на місця, майже в кожний во-
лосний виконком, були розіслані брошурки-агітки відомого функ-
ціонера комуністичної партії М. Осінського, який підводив деякі 
наслідки соціалістичних експериментів на селі: 

 
«…Село саме по собі виявилося до соціалізму дуже бай-

дужим. Воно рішуче відкинуло комунію». 
 
Тим не менш нова влада категорично від підтримки індивіду-

ального господарства, це не відповідало політичному курсу нової 
московської влади. Для робітничо-селянської влади до часу не-
змінним був курс «середняка» при великій заклопотаності, щоб 
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він, цей «середняк» не переріс у куркуля. І межа між цими понят-
тями була дуже умовною. 

Цікаво, що будівництво соціалізму в селі влада зв’язала з «на-
глядною пропагандою соціалізму за допомогою комун та арті-
лей». Але швидко радянські сільськогосподарчі маяки переросли 
в суцільне розчарування. Продукції від них не дочекалися. Як і 
раніше головним джерелом хліба залишалися одноосібні госпо-
дарства. Осінський робив висновок: 

 
«А погляд на них (радгоспи й колгоспи. – Н.С.) як на зерно-

ві фабрики, притулок від продовольчої кризи, або як магніти, 
які приваблювали б селян в лоно соціалізму потрібно залиши-
ти».[16] 
 
Їм відводилася роль «вузла державного регулювання»,[17] чи, 

простіше кажучи, апарату примусу. Цю головну думку й довели 
до місцевого керівництва. Не хліб, не багате село були цілями 
нових реформаторів, а створення жорсткої системи підпорядку-
вання, знищення господаря. 

А для реалізації обов’язкових планів і норм, у тому числі зі 
створення колективних господарств, рекомендувалося застосову-
вати державний примус та преміювання, репресії і штрафні наря-
ди, майнові конфіскації і т.п. Для ефективної праці системи при-
мусу пропонували створити особливі сесії ревтрибуналів, за при-
кладом спеціальних продовольчих сесій.[18] 

І при самих надзвичайних заходах, навіть під контролем вій-
ськових комісарів, радянське господарство та к і не стало прикла-
дом для наслідування, але очевидно ілюструвало розвал і занепад 
села. Урожай колективних господарств залишався під снігом. Ху-
доба в радгоспах гинула від хвороб і недогляду. Радгоспні поля 
оралися й засівалися за допомогою примусової праці затриманих 
чи тих, що добровільно з’явилися, дезертирів і селян, яких, по-
грожуючи зброєю, примушували до праці не землі радянських 
господарств. Обурені селяни питали, чим відрізняється більшови-
цький соціалізм від кріпосного права. 

Тимчасову незвичність у відносинах держави й селянства, мі-
ста й села можна було б перетерпіти, але «військовий комунізм» 
був сутністю більшовицької програми «загнання робітників і се-
лян у комуністичне царство»; він, як система заходів державного 
неекономічного примусу, став кращим способом швидкого розва-
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лу господарства. Перша жертва «військового комунізму» – про-
мисловий сектор. Промислове виробництво й переробка скороти-
лися в сотні разів. Більш стійке за своєю природою сільське гос-
подарство протрималося більше, але в 1920 році підійшло до сме-
ртельної межі. Навіть втрати за три роки Першої світової війни не 
йшли в порівняння з трьома сезонами керування більшовиків. 

Різке скорочення площ сівби, багаторазове зменшення відбу-
валося на фоні загальної примітивізації й архаїзації землеволодін-
ня й організації сільськогосподарського виробництва. Рік за роком 
падала врожайність і, не дивлячись на зростаючі завдання розгор-
тки та вдосконалення механізмів відбирання, скоротилася держа-
вна заготівля продуктів. Селяни використовували в їжу лободу й 
кору. Відсутність вільної торгівлі й стимулів розвитку селянсько-
го господарства, трудова мобілізація та інші нові форми управлін-
ня були позбавлені здорового економічного й просто людського 
сенсу, а у сполученні з якістю тогочасних «будівників комуніз-
му», були першопричиною дезорганізації економіки. 

Селянин не міг без гіркоти й відчаю дивитись на те, як віді-
браний у нього хліб, картопля гниють на зсипних пунктах, роз-
крадаються на всьому шляху до місця призначення, як калічиться 
реквізована худоба, як безгосподарно живуть нав’язані «показові» 
комуни й радгоспи, які навіть партійні керівники називали «скан-
дальними маєтками», як безладно організована праця т.зв. труд 
мобілізованих… Село відповідала на всі ці зміни й повороти жит-
тя тривалим упертим спротивом. 

 
 
 
 

 Джерела. Примітки. 
 

1. ДАМВ, ф. 9, оп. 1, спр. 6, арк. 12, 24. 
2. ДАМВ, ф. 1, оп. 1, спр. 6, арк. 12. 
3. Там само, ф. 294, оп. 1, спр. 29, арк. 10. 
4. Там само, арк. 12. 
5. Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 6, арк. 28. 
6. Там само. 
7. Там само. 
8. Там само. 
9. Там само. 
10. Там само, ф. 37, оп. 1, спр. 4, арк. 12. 
11. Там само. 
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12. Там само, арк. 20. 
13. Там само, арк. 13. 
14. НАРБ, ф. 60, оп. 3, спр. 283, арк. 12. 
15. Осинский Н. Государственное регулирование крестьянского хазяйства. М., 

1920. С. 1. 
16. Там само. 
17. Там само. 

 
 

3. Обличчя влади 
 

Одна з причин впертого спротиву – незадоволення місцевого 
населення, так би мовити, якістю нової влади. Цю причину від-
значали майже всі сучасники з різних сторін, у першу чергу чер-
воні командири, представники спецслужб, які займалися знищен-
ням повстанців. Красномовні висновки на рахунок головних ви-
нуватців зеленого повстання в Дісненському й Браславському 
повітах Віленської губернії в червні 1919 року зробив віленський 
губернський військовий комісар у своєму звіті в раду оборони 
Литви й Білорусі. Звіт передбачав обов’язкову частину, яку вима-
гало радянське керівництво, – перелік і аналіз причин повстання. 
Комісар, як видно, не мав наміру ховати правду про становище в 
бунтівних повітах. Доклад змальовує жахливу картину сваволі й 
численних злочинів місцевої влади. 

 
«Безсистемні реквізиції, конфіскації, грабунки під фірмою 

комуністів (стиль і термінологія зберігається. – Н.С.), безпри-
чинні розстріли були головним заняттям багатьох волосних ви-
конкомів, які здійснювали це за вказівкою Дісненського уїзного 
виконкому. Всі постанови здійснювалися іменем комуністів, ко-
муністичних осередків. 

 
Особливо лютував один із таких осередків у містечку Шар-

ковщина, яке стало одним із головних пунктів білогвардійського 
виступу. Голова цього осередку, він же голова виконкому й воєн-
ком Молявка зі своїми сподвижниками виписувався (так у текс-
ті. – Н.С.) головою уїзного виконкому в Дісну для розстрілів, які 
проводилися без суду, коли червоноармійці й міліція відмовлялися 
їх здійснювати… Шарковського осередку боялася вся округа».[1] 
 
Аналізуючи причини заповзятості й тривалості зеленого руху 

в Гомельській губернії в березні-квітні 1921 року, голова ГубЧК 
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Розенберг відзначив відсутність довіри з боку населення до кому-
ністичних осередків і те здивування, що панувало серед селян, 
розмірами крадіжок і зловживань радянських службовців. 
«…Вони (селяни. – Н.С.) питають, у чиїх руках все це, що так 
крадуть», – писав у своєму звіті головний чекіст губернії, одноча-
сно скаржачись на відсутність «чесних і досвідчених партійних 
працівників». Серед головних «недоліків» радянської роботи, які 
викликали справедливе обурення місцевих людей, Розенберг 
змушений був перерахувати: «Бездіяльність, розхлябаність, хала-
тність, розкрадання, приписки».[2] 

Розповсюджене явище – спекуляція, хабарництво мали харак-
тер повсякденності серед численної армії радянських службовців, 
контролерів, рахівників і т.д. Деякі статистичні дані, які приво-
дить у своєму звіті голови ГубЧК, красномовно свідчать про низь-
ку якість влади, аморальну поведінку її працівників. 

 
«Справ з бандитизму – 15, контрреволюції – 22 … злочи-

нам за посадою – 29, перевищення влади – 8, хабарництву – 3, 
спекуляції – 8». 
 
Треба підкреслити, що всі ці злочини ЧК викрила за двотиж-

невий термін, з 1 по 15 квітня 1921 року.[3] 
 

«Значна доля провини за повстання (в Мглінському повіті. 
– Н.С.) лягає на плечі місцевих органів у зв’язку з їх бездіяльні-
стю й зловживаннями…» 
 
Цей висновок зробив представник Реввійськради 16-ої армії, 

який прибув у квітні в Гомель для висвітлення причин 10-
тисячного повстання.[4] 

Повстання в Бихівському повіті, на придушення якого потріб-
ні були зусилля цілої військової бригади протягом весни 1920 
року, спалахнуло «через слабкість місцевої влади, яка невміло 
підходила до населення й не користувалася авторитетом», – стве-
рджував комісар цієї бригади. Військовий перелічував «гріхи» 
місцевих рад: 

 
«Багато затесалося в органи злочинного елементу, який 

займався хуліганством, пияцтвом, ігнорував інтереси місце-
вого населення».[5] 
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Бувало й так, що «борця» з бандитизмом (у даному випадку 
– голова Суразького виконкому), який мав звичку без суду й 
слідства розстрілювати «на місці злочину» не тільки селян, але 
й підозрюваних голів місцевих сільрад, терміново усували від 
влади за «життя абсолютно не належне для комуніста й будучи 
останнім часом затриманим на вулиці в п’яному вигляді заго-
ном Вітгубчека». Найвища владна інстанція вирішила взагалі за 
краще ліквідувати цей орган радянської влади, замінивши його 
на ревком.[6] 

Справедливе обурення викликала поведінка працівників мі-
ліції. За нею тягнеться великий шлейф гріхів: побиття селян, 
погрози розстрілами, безпідставні арешти й обшуки. Під час 
останніх заходів немало добра прилипало до рук охоронців 
порядку. Для виконання службових обов’язків міліціонери 
конфісковували в селян коней, але нерідко продавали худобу в 
сусідніх селах.[7] 

Швидко набуті диктаторські звички, нестриманість і непри-
стойність поведінки, п’янство, хабарництво представників вла-
ди розлючували людей. У багатьох випадках такі прояви були 
останньою краплею й терпеливі селяни хапалися за зброю. Од-
нак заради справедливості треба зазначити – новонароджена 
система спробувала вести боротьбу зі зловживаннями місцевих 
володарів, використовуючи в першу чергу ЧК та інші репреси-
вні й контрольні органи, правда, доволі безуспішно. Неоднора-
зово намагався це робити М. Тухачевський, закликаючи ЧК 
арештовувати червоноармійців, які буквально тероризували 
місцеве населення. 

Загальний портрет цих нових людей нової держави прибли-
зно такий: народжені й виросли в селі 1890-1900 років, мобілі-
зація в армію чи переїзд до міста в міжвоєнний період, фронт 
чи тиловий гарнізон, завод чи праця дрібного службовця в 1917 
році – ось типові віхи небагатих біографій більшості револю-
ційної, радянської та соціалістичної перебудови. Село, ЦПШ 
(церковно-приходська школа), 2-3 класи початкового училища, 
«університети» казарми й міських вулиць стали основою їх 
культури, а війна зібрала й перемішала людей. Людині зі збро-
єю вона прищепила почуття жорстокості, стадності, пригніче-
ності перед фізичною силою, інстинкт самозбереження, посе-
лила в душі сумнів у цінностях моралі й права. Як бачимо, при-
стойний розумний радянський працівник був радше виключен-
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ням, аніж правилом. Звичними якостями «совбура», «комбура» 
(термінологія тих років), чекіста, комбідів ця, воєнкома, ревко-
мівця й т.д., були неписьменність, фанаберія, пияцтво, хабар-
ництво. Під час стрекопитівського бунту повстанці так харак-
теризували владу. 

 
«Ми, селяни, робітники в солдатських шинелях, наші воро-

ги – покидьки всіх шарів населення, об’єднані наживою».[8] 
 
Таким чином, для нової влади так само не існувало правових і 

моральних обмежень у досягненні своїх цілей. Як правило, особи-
ста мотивація, а не ідейні переконання були рушієм неприйнятних 
і навіть кривавих вчинків. 

У Білорусі, де велику кількість міського й містечкового насе-
лення (до 60%) складали євреї, соціальне протистояння не мало 
виразної риси національного конфлікту. До речі, самі більшовики 
не схильні були приховувати чи замовчувати «антиєврейську про-
блему». Аналізуючи причину повстанства у 1919 році, партійні 
керівники не обминули й цей момент. Відомий у Білорусі більшо-
вик Пінсан зробив висновки про характер Строкопитівського по-
встання. Він пояснив одну з причин повстання: 

 
«Події в Гомелі носять антисемітський характер. Місто насе-

лене більшою мірою євреями, відповідальні пости займають та-
кож вони, значить удар контрреволюції обрушився на євреїв».[9] 
 
Недобрі настрої населення спостерігав і Г. Лялевич, гомельсь-

кий партійний активіст. Під час підйому партизанки в 1921 році 
під керівництвом Івана Галаки широко розповсюджувалися за-
клики знищити єврейську владу. Отаман закликав селян не хова-
тися в лісах, «рятуючи своє життя від іга жидівської комуністич-
ної проклятої влади…». «Смутному глухому невдоволенню селян 
відповідали й смутні, дикі лозунги бандитів», – підсумовував Ля-
левич, який цілком змінив текст відозви Галаки в своїй статті.[10] 

Єврейський відділ Наркомнацу (Народного комісаріату зі 
справ національностей) вимагав невідкладних заходів з ліквіда-
ції відділу Галаки, «що змітає цілі єврейські містечка і який 
загрожує дезорганізацією всієї радянської роботи».[11] Постано-
ви волосних зборів відзначали кількісну перевагу осіб єврейсь-
кої національності у всіх владних структурах. «Ми обурені, що 
євреї стоять у влади», – висловилися учасники загального зі-
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брання Радунської волості бунтівного Себізького повіту 
(19.05.1919 р.) і вимагали їх громадянських прав і посад від 
писаря до комісара.[12] 

Ксенофобія у відносинах до єврейського населення – логічний 
наслідок цілеспрямованої політики й правової практики царської 
Росії. Треба зазначити, що антисемітські настрої були більш роз-
повсюджені в Східній Білорусі, де антирадянські акції відбували-
ся в загальноросійському руслі, білоруська національна складова 
в яких була малозначною або була відсутньою взагалі. У народних 
рухах в оборону Білоруської Народної Республіки, наприклад, на 
Случчині, випадки переслідування за національною ознакою не 
спостерігалися. Навпаки, вистачає прикладів допомоги повстан-
цям з боку заможних місцевих євреїв. Нечасті випадки мали місце 
тільки після повстання, в час жорстокого переслідування владою 
його учасників. Слуцьке повстання відбулося з докладними ціля-
ми оборони своєї державності. Громадянство євреїв та інших на-
ціональностей у межах БНР було природнім. Багатонаціональний 
чинник Білорусі враховувався політиками й використовувався в 
стратегіях досягнення головної мети. 

 Ще тогочасні переможці шукали корені антисемітизму в різ-
нобарвних соціальних проблемах. «Галака закликає бити євреїв. 
Насправді Галака бореться не з євреями, а з радянською владою, з 
комуністичною партією, трудящими масами», – знайшов головну 
причину кривавого конфлікту між окремими групами населення 
Лілевич. 

Таким чином сама влада породжувала напруженість і агресію 
в суспільстві.[13] 

Відштовхнула селянство й антицерковна політика радянської 
влади. Нерідко повстання очолювали священики, як католицькі, 
так і православні. Такі акції носили впертий і тривалий характер, 
багатолюдність була їх відмінною рисою. Як, наприклад, у Діс-
ненському й Браславському повітах, де селян до збройного висту-
пу закликав ксьондз Букляревич. З амвона слуцького православ-
ного храму благословив повстанців отець Миколай (Шамятило). 
Велика кількість священників брала участь у Велізькому повстан-
ні. 

У радянські газети громадяни надсилали прокльони й погрози 
на адресу конкретних представників влади за проявлену актив-
ність у церковних реквізиція. «Моя рука не здригнеться вбити й 
пошматувати тебе, негідника, грабіжника православної церкви! 
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Всі ви вороги народу…» – попередив невідомий місцевого нарком 
військмора Білорусі Йосипа Адамовича.[14] 

Агресивний атеїзм, ворожі дії по відношенню до церкви й 
кліру не сприяли лояльному ставленню населення до влади. 

Неповага до рад, а точніше, неприйняття їх як легітимної 
влади, відношення до них як до тимчасового явища, викликали 
прагнення громадян до створення виборних народних органів 
управління. На цю особливість розвитку політичних подій у 
Білорусі звернув увагу в свій час М. Тухачевський, командувач 
Західним фронтом, у складі якого 16-а армія виконувала репре-
сивні функції по відношенню до місцевого люду. 

 
«Перш за все селянство прагне зорганізувати свою вла-

сну місцеву владу, яка поступово розширюючись, приймає 
форму місцевої державної влади. Іноді така влада, що сама 
себе породжує, прагне розширитися й охопити всю краї-
ну».[15] 
 
Яскравий приклад для підкріплення міркувань командарма у 

тогочасній білоруській реальності – діяльність Національного 
комітету Случчини, який сформулював загально білоруські цілі й 
задачі ни час повстання 1920 року і на перспективу. «…А іноді 
вони тупо обмежуються своїми місцевими інтересами – безпосе-
реднього захисту місцевої селянської власності», – відзначив об-
меженість стратегії більшості повстанських осередків Тухачевсь-
кий. У таких випадках влада проіснує недовго, – вважав він, – бо 
відсутність зовнішньої підтримки, мала кількість сил веде до по-
разки. 

Потрібно мати на увазі, що реальна влада в межах Білорусі 
належала військовим. Відповідні відділи штабу Західного фро-
нту регламентували майже всі сторони цивільного життя, на-
віть аграрні перетворення. Військова диктатура найкращим 
чином відповідала втіленню всієї системи заходів державного 
неекономічного примусу. До волосної й навіть повітової влади 
військове керівництво ставилося без належної поваги. Скрізь 
відбувалися арешти голів і начальників виконкомів, усунення їх 
від посад, заміна радянських органів ревкомами. З місць скар-
жилися, що військові «пхають носа не в свою справу», не реа-
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гують на накази й заходи влади, зловживають самозаготівлями 
продуктів.[16] 

Істотний момент для розуміння влади й місцевого насе-
лення: представники новостворених рад різного рівня були в 
основному з людей сторонніх. Вони не знали ні мови, ні міс-
цевих звичаїв, не цікавилися інтересами тутешніх. «Наволоч», 
як називали їх місцеві жителі, була провідником репресивної 
політики центру, «чужинці» не мали впливу й підтримки на-
селення. Саме сільські голови, більшість з яких не могла по 
відношенню до односельців реалізовувати карні заходи, по-
трапляли під репресії. 

М. Тухачевський слушно зауважив – село спробувало 
створити місцеве самоврядування. Так, селяни Білоруцької 
волості зібрали сход, «на вимогу громадян волості, тому, що в 
цей час у нас формене безвладдя… нам бажано, щоб службові 
особи були нами ж обрані, а не за призначенням, як, напри-
клад, у нас був голова волосного ревкому, дехто Миколай Хо-
зик, невідомо звідки і хто такий, який немилосердно нас крив-
див і підібрав без нашої згоди й вибору членів, які тільки всі-
ляко шкодили нам».[17] 

Потужне незадоволення селянства викликала розповсю-
джена політика забезпечення карних відділів за рахунок насе-
лення. Існувала така форма покарання за несвоєчасне вико-
нання податків і підтримку «бандитизму» – розквартирування 
у селі голодних і роззутих червоноармійців. Як відзначав М. 
Тухачевський, солдати непогано влаштовувалися на утриманні 
селян і втрачали бойову форму. «…І тільки невелика кількість 
справді вела операції», – підсумовував негативні наслідки для 
бойових якостей червоноармійців командарм. Так звана сис-
тема окупаційних гарнізонів дорого коштувала селянам. По-
всякденний досвід показував селянам, що утворюється держа-
ва з протилежними народу інтересами. 

У ті непрості часи загального занепаду й хаосу народ все 
частіше виказував думку про державну самостійність з усіма її 
атрибутами: власним військом й урядом. Можна навіть визна-
чити часовий рубіж, коли ця думка оформилася в резолюціях 
народних зібрань у волостях і повітах, постановах і пропози-
ціях, які направлялися центральним органам влади. Восени 
1920 року прокотилася широка хвиля подій, які свідчили про 
певний сплеск незалежницьких державних тенденцій. Мир-
ним, демократичним шляхом на загальних зборах люди вика-

 37  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

зували свою волю. На безпартійній конференції у Волосевичах 
(Борисівський повіт), яка відбулася 31 квітня 1920 року, селя-
ни вирішили: 

 
«При самовизначенні треба звернути увагу на те, що Бі-

лорусь – країна бідна. Значить, їй необхідно до кого-небудь 
приєднатися, але в такий час треба дивитися, щоб приєднан-
ня не поневолило нас… у всякому випадку не може бути й мо-
ви про що-небудь інше, окрім самостійності Білорусі, яка б не 
мала ніякого зв’язку з Польщею та радянською владою».[18] 
 
Політичні кроки білорусів відразу не були пов’язані з агресі-

єю. На конференції в Холопеничах селяни оголосили: 
 

«Бажаємо мирним шляхом визволити Білорусь від польсь-
ких і радянських військ і дати їй можливість самовизначити-
ся без чиєї б там не було диктатури».[19]  
 
Виходячи зі свого гіркого досвіду життя на окупованій тери-

торії, населення скрізь вимагало волі й незалежності. Не дивно, 
що найбільш популярним лозунгом Слуцького повстання був ло-
зунг: «Проти панів і комуністів». 

Архівні документи місцевих революційних комітетів свідчать 
про незалежницьку національну стратегію в білоруській політиці. 
На всіх зборах і конференціях звучали слова обурення поділом 
Білорусі на три частини. «Такий поділ білоруських трудових мас і 
займаних ними земель є насиллям над волею білоруського наро-
ду», – виказали свій погляд на жадібну політику держав-сусідок 
селяни Острашицька-Городоцької волості.[20] Вони вимагали рів-
ноправної участі представників Білорусі за столом Ризьких пере-
говорів, справедливо вбачаючи за фактом неучасті ущемлення 
прав і неповаги до цілого народу. Однією з вимог, яка звучала на 
цих зборах, було закріплене в протоколах рішення про створення 
власної армії, «яка тільки одна зможе зрозуміти правильні інтере-
си трудового білоруського народу й вести внутрішню та зовнішню 
оборону Білоруської Республіки».[21] 

Безумовно, виявлення національних і незалежницьких амбі-
цій, прагнення до державної самостійності – наслідок цілеспрямо-
ваної пропагандистської та організаційної праці політичних сил. 
На Мінщині в багатьох селах діяли первинні осередки Білоруської 
партії есерів. Успішно працювали інструктори партії, як правило, 
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з числа місцевих наставників, волосних і повітових службовців, 
колишніх військових. 

Влада всіляко обмежувала діяльність есерів, перешкоджала 
виступам на зборах. Під пильним оком ревкомівців приймалися 
резолюції та затверджувалися заклики на кшталт «Хай живе сві-
това революція!», «Хай живуть великі вожді революції тов. Ленін 
і Троцький» та інш. Однак не пройшло й два тижні після збору, де 
приймалися заклики на честь пролетарських провідників, як у ту 
ж Білоруч приїхала палка есерка Полута Бодунова. З самого поча-
тку на зборах представники з Москви й працівники волосного 
ревкому не давали їй слова. 

Однак делегати з’їзду обурилися, що «комуністи їй, білорусь-
кі, забороняють говорити зі своїм народом білоруським», і вима-
гали вислухати її промову. Саме її пропозиції були внесені в резо-
люцію зборів. Не дивлячись на перешкоди місцевих чиновників, 
делегатом на з’їзд рад Білорусі був обраний відомий есер Євсей 
Трофімов. Резолюція засвідчила, що селяни висказалися за 
об’єднання білоруських земель в етнографічних межах і створен-
ня білоруської армії. Окремим пунктом було внесена пропозиція 
присутності білоруської делегації на переговорах у ризі «для обо-
рони інтересів Білоруської Республіки». Учасники повітових збо-
рів наполегливо вимагали припинення непосильних поборів і рек-
візицій, які, на їхню думку, дощенту розорили господарство Біло-
русі.[22] 

Таким чином, реальність засвідчила, що в білорусі визначився 
певний вектор політичних прагнень і переваг. Через економічну 
необхідність люди приходили до висновку про необхідність побу-
дови білоруської державної дому. 
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1. «Кримінальна історія» 
 
За роки радянської влади історія Слуцького повстання обросла 

ідеологічно-тенденційними оцінками і кримінальними штампами. 
Тема була засекречена на довгі роки і захована в спецархівах Історія 
широкого народного підйому проти радянської влади ніяк не поєд-
нувалося з казками партійного офіціозу про загальне захоплення і 
всеосяжну радість, яку нібито викликало встановлення більшовиць-
кого режиму в Білорусі. По суті, історія повстання залишилася на 
сторінках кримінальних справ, зібрана і записана слідчими та коли-
шніми учасниками, керівниками і рядовими. Як не дивно, не всі ті 
події зникли з народної пам'яті. 

На початку 90-х років до Інституту історії Академії наук прийшла 
жінка зрілого віку, дуже втомлена, але не зломлена життям. Ірина 
Олександрівна Маркевич, дізнавшись, що антирадянська селянська 
партизанка – на той момент (пізніше тема знову була прибрана з офі-
ційних наукових планів) предмет дослідження, просила допомогти 
знайти відомості про її батька, учасника Слуцького повстання. Тільки 
за те, що Олександр Маркевич три грудневі тижні 1920 року прослу-
жив каптенармусом в Слуцькому полку, а потім пройшов курс підго-
товки в військовій школі Лодзі і мав намір стати офіцером армії неза-
лежної БНР, він сам, його батьки, дружина, діти, численні родичі, на-
віть двоюрідні були знищені в ГУЛАГу. 

Олександр Маркевич був засуджений в 1929 році на три роки ви-
силки на Соловки, але додому не повернувся, а дочка і зараз не знає, де 
він знайшов останній притулок. Не  повернулися і його «подільники» по 
кримінальній справі, 14 осіб колишніх учнів Слуцької гімназії та семі-
нарії, а потім курсантів, як О.Маркевич, військових шкіл Лодзі й Вар-
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шави, які мріяли носити погони 
білоруського офіцера із зобра-
женням Погоні. 

Як не намагалися дослідники, 
але навіть слідів колишнього 
каптенармуса Слуцького полку не 
знайшли. Однак кримінальна 
справа О.Маркевича і його друзів 
і соратників – Ф.Артиховича, А. 
Барановського, М.Міхайловского 
та інших – дала чітку картину 
широкої участі Слуцької молоді в 
тих подіях. Вік, походження, 
освітній рівень, політичні 
переконання згаданих случаків 
відображає кримінальна справа. 

 
Олександр Маркевич, 

каптенармус Слуцького полку. 
Знімок 1920 р. А куди вони зникли? На цей 

рахунок є усна версія, яка про-
звучала під час розмови з донькою учасника історичної події, так 
званої листопадової справи, Никифора Метельського – Олени Ни-
кифорівни. З містечко Пісочне (колишній Слуцький повіт), де жили 
її родичі, одному хлопцю пощастило вибитися в льотчики, і в 30-ті 
роки він перевозив вантажі на Соловки, де й пережив випадок, який 

не міг забути все життя. На 
острові після приземлення його 
літак відразу обступив натовп. 
Поки льотчик здивовано роз-
глядав обірваних, здичавілих 
людей, ті схопили, роздерли на 
шматки і з'їли його 
чотириногого друга – собачку-
дворняжку, яка вискочила услід 
за господарем з літака і мала 
намір привітати людей гавкотом. 

Не встиг льотчик прийти в 
себе, як з натовпу до нього 
наблизився скелет. «Я тебе 
впізнав, – заговорила тінь 
людини, – ти пісочанський 

 
Филимон Артихович. 1929 р. 
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хлопець, я твоїх батьків знаю». 
Він назвав себе і місцевість, де 
раніше господарював. Все, що 
було з собою, до останнього 
шматка хліба роздав землякам 
льотчик, а коли приїхав додому, 
не втримався, розповів про 
знедолених родичам. 

 
 

М. Михайловський 

Слуцька історія складається з 
окремих маленьких історій, роз-
повідей про людські долі. Їх 
тисячі, десятки тисяч, одна за 
одну чіпляються, переплітаються, 
створюючи загальну, в основному 
із «спогадів», які залишили в'язні 
ЧК–ОГПУ–НКВД в різні роки. 
Заарештовувати случаків почали 
відразу, з весни 1921 року, як поверталися додому з польських 
таборів для інтернованих. Судили за незаконний перехід кордону. 
Великих термінів ув’язнення влада не давала, обмежувалося 
штрафами. Не вистачило б в'язниць, щоб забезпечити місцями 
всіх, хто повернувся.  

Можна уявити собі це кількість народу, коли в повстанні взя-
ли участь майже всі сільські дорослі чоловіки, особливо молодь. 
Про це свідчать списки учасників повстання з сіл Сароги, Острів-
Борки, Шищіці, Льоньки, Машчиці й т.д. З села Шищіци, напри-
клад, тільки один з чоловічої громади потрапив до Червоної армії, 
решта 72 дезертирували і записалися добровольцями в Бригаду 
БНР на чолі з капітаном Онуфрієм Неронським  (пізніше він обі-
йме посаду начальника господарства Бригади). Вони поповнили в 
Семежаві Слуцький полк. Про цей факт Неронський повідомить 
під час арешту в 1932 році. 

Улітку 1921 року були заарештовані й осуджені на різні тер-
міни ув’язнення активісти національного руху в Чаплицькій і Ви-
знянській волості. Особливий відділ прикордонників Західного 
фронту попіклувався зібрати багатий матеріал про діяльність ор-
ганізаторів народної міліції та Першої бригади БНР Михася Бири-
ча, Петра Євстрада, братів Богданів та інших. 

Одночасно у липні 1921 року в Слуцьку відбувся процес біло-
руських есерів, організаторів повстання. У спецсховищах Москви 

 43  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

зберігається 167 томів цієї справи. Восени 1921 року – ще один 
процес у Слуцьку. Подробиці невідомі, так як не було доступу до 
документів. Есери Григорій Будавей, Василь Тимкевич, Володи-
мир Грушевський, сестри Людмила та Марія Стаганович, члени 
первинного осередку Білоруського партії соціалістів-
революціонерів в селі Стариця отримали різні покарання, ще до-
сить м’які. 

І далі покотилося колесо репресій. Гучний процес відбувся у 
грудні 1925 року. Радянська влада судила командира Слуцького 
полку Охріма Гавриловича, льотчика Сергеєнка і вже згаданого 
О.Маркевіча (це була його перша судимість).  

У лютому наступного 1926 року далеко за межами Білорусі 
прогриміло відлуння листопадового процесу. Влада зробила спра-
вжнє полювання на колишніх учасників антирадянського руху. 
Резонанс у пресі мав на меті поширити загрозу і залякати людей. 

У 1928 році – арешти колишніх курсантів військових шкіл, так 
званих «балаховських». Керівники повстання Павло Жаврид і 
Володимир Прокулевич будуть давати свідчення про слуцькі події 
в 1930-му році під час сумнозвісного процесу «СВБ» – «Спілки 
визволення Білорусі». Чому в цьому випадку влада так спізнилася 
з арештами? Видно, їй потрібен був час для зміцнення. 

До часу режим грав у білорусизацію, робив вигляд, що прощає 
гріхи білоруським політикам, виманював з-за кордону. Але прой-
де ще десять років, і пощади не буде нікому. 

Так званий «БНЦ» – «Білоруський національний центр» – ен-
каведисти придумають в 1934 році. Це була розправа над діячами, 
що деякий час після Слуцького повстання робили білоруську по-
літику в Празі та інших зарубіжних центрах. Їх також влада змог-
ла виманити, щоб знищити.  

Останніх случаки, хто ще заховався у цивільному житті, 
ГУЛАГ підбирав в 37, 38, 39-му. Найбільш жорстка розправа на-
здогнала Марка Освятимського, голову Слуцької організації БПС-
Р і її секретаря Андрія Барановського - розстріл. Відомого случака 
Сергія Бусла і Янка Пешку (він же зеленодубець Густоліс), схопи-
ли відразу, як тільки Червона армія у вересні 1939 увійшла до 
Вільнюса. Так поспішали, що протокол затримання оформили 
тільки через місяць, зібравши всіх своїх жертв у Вілейській в'яз-
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ниці. Керівник карної системи, сам Лаврентій Цанава стежив за 
операцією захоплення. 

Всі случаки, які повернувся до Білорусі добровільно або при-
мусово, пройшли через ГУЛАГ. Участі в Слуцькому повстанні – 
цього «гріха молодості» – радянська влада не подарувала. 

Таким чином, кримінальні справи случаків – одне з найбільш 
ґрунтовних і багатих на факти джерел. Частина матеріалів вже 
надрукована з коментарями дослідників, вкрай необхідних для 
цих досить специфічних матеріалів. 

 

2. Перед вибором.  
Чому саме в Слуцьку? 

 
Слуцьк – відмінне місто з міцними культурними традиція-

ми. У місті й містечках високий відсоток населення складали 
євреї – гендлярі й підприємці. Двигуном соціальних проце-
сів, натхненником життєвого вибору виступала доволі чис-
ленна православна шляхта. Случчина – край заможних і се-
реднього достатку селян, житниця Мінщини – за роки безпе-
рервної війни вона годувала багато армій: російську, німець-
ку, польську, знову російську і т.д. Першу світову війну слу-
цькі господарі витримали, похитнулися лише в перші роки 
більшовицького панування. Втрати від перших комуністич-
них експериментів і політики загального грабунку були не-
порівнянні з військовими. 

Положення повіту було дуже складним. Потужні сусідки 
Білорусі – Росія і Польща – шляхом війни з'ясовували стосун-
ки. Після розгрому радянських військ під Варшавою в серпні 
1920 року Червона армія почала відступати на схід, віддаючи 
польській армії території Західної Білорусії та Західної Украї-
ни. У Ризі йшли мирні переговори між урядовими делегаціями 
Радянської Росії і Радянської України з одного боку і Польщі 
– з іншого. Коли спочатку керівник радянської делегації 
Адольф Іофе й нагадав про необхідність порозуміння на прин-
ципах реалізації права на самовизначення народів, Білорусі в 
тому числі, то під час праці комісії з визначення кордонів він 
цинічно заявив, що для польської сторони краще, щоб білору-
ських делегатів на перемовах не було. І оскільки територія 
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Білорусі виявилася спірною, «домова повинна бути заключна 
за рахунок Білорусі, а не Польщі», – заявив радянський пред-
ставник. 

Таким чином, Совєти вирішили відмовитися від принципу са-
мовизначення й погодилися на поділ Білорусі. Навіть представ-
ника БСРР О.Червякова в Ригу не допустили, незважаючи на 
велику хвилю народного обурення, що прокотилася по білору-
ській землі. Росія була готова, якщо буде потрібно, передати 
всю територію Білорусі Польщі. Але польська сторона була не 
в змозі прийняти таку «жертву», щоб не створити собі «білору-
ської проблеми».[1] 

12 жовтня 1920 був підписаний договір про замирення і пре-
лімінарні умови миру. Західна Білорусія і Західна Україна відхо-
дили до Польщі. Тим не менш, начальник Польської держави і 
головнокомандувач Ю.Пілсудський віддав наказ своїм військам 
пересуватися далі і після замирення. 15 жовтня був зайнятий 
Мінськ, але за умовою угоди 17 жовтня польські війська залиши-
ли місто. Бої з червоними з перемінним успіхом велися до 18 жов-
тня. Червоні були відкинуті за 25 верст на схід від Слуцька.[2] 

Час перебування на цьому просторі польських відділів праг-
нули використати білоруські незалежницькі партії та організації. 
Головною їх метою було створення політичного представництва 
білоруського народу. Свідок і активний учасник політичних Во-
лодимир Прокулевич залишив, вже у якості в’язня, досить докла-
дну розповідь про події.  

 
«У місті життя завмерло, глибока тиша панувала на ву-

лицях, – згадував він ті жовтневі дні, – громадські й державні 
організації не функціонують, призупинилася й торгівельна ді-
яльність. Місто обезлюдніло». 
 
 Але, як свідчив Прокулевич, розгубленість швидко пройшла. 

Відновилася діяльність Національного комітету, який у перегово-
рах з представником польської влади в Слуцьку, командиром 11-ї 
дивізії полковником Ясинським з'ясував, що доля повіту остаточ-
но не вирішена, від случаків чекають «прохання» про приєднання 
до Польщі.  

Поляки поширювали підготовлені «ухвали» з наступним текс-
том: «Ми, жителі (назва села і волості), визнаємо за нашу рідну 
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матір Польщу і просимо Польщу прийняти нас у лоно своє». На-
хабне поширення полонофільських листівок викликало активний 
протест і протидію Національного комітету Случчини, «ухвалу» 
намагалися перехопити. Польських агентів затримувала білорусь-
ка міліція. У відповідь їх заарештовувала польська влада. На кло-
потання комітету про їх звільнення жандарми відповідали: «Куль-
ку їм у лоба». Тим не менш, відчуваючи підтримку більшості на-
селення, яке зовсім не хотіло опинитися під польському дахом, 
Національний комітет наполегливо доводив незаконність цієї агі-
тації. Нарешті міліціонерів відпустили. 

Патріотична постава місцевого селянства, невизначене стано-
вище між двома ворожими сторонами, які були дуже зайняті ви-
рішенням особистих проблем, підштовхували до пошуків само-
стійного політичного шляху. 

 

Безумовно, прихильники незалежності Білорусі в першу чергу 
враховували невизначеність політичної ситуації в Європі. Білору-
ське питання тільки почало 
обговорюватися в певних колах 
Антанти, і озброєна боротьба за 
незалежність повинна була 
вплинути на його рішення, тим 
більше і перший пункт Ризького 
договору формально свідчив 
про визнання російською та 
польською сторонами 
суверенітету Білорусі. Білорусь-
ка громадськість сподівалася, 
що її невдоволення насиль-
ницьким поділом Білорусі на 
дві частини буде почуто й 
викликає порозуміння. 

Станіслав Булак-Балахович  
влітку 1920 р. 

Був певний розрахунок на 
слабкість «совєтів». Армія 
Врангеля ще вела бої, готували 
сили Булак-Балахович, 
Петлюра, Перемикін. Це військове протистояння, на думку певних 
політичних кіл, можна було застосувати на свою користь. Поси-
лення репресивної політики радянської влади, що виявилося у 
збільшенні продрозгортки й більш жорстоких заходах, ніж рані-
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ше, у розстрілах на швидку руку за будь-якого, навіть дрібного 
приводу. Загрозлива інформація про вбивства мирних жителів, 
списки останніх, які оперативно вивішувалися в людних місцях 
міста й повіту, збільшували критичну масу вибуху. 

До конфлікту з новою владою призводили нахабна поведін-
ка й грабунки червоних військових відділів, які розміщалися в 
повіті «за принципом окупаційних гарнізонів». Цей вдалий ви-
нахід М. Тухачевського, на той момент головнокомандувача 
Західного фронту, підштовхнув селян до висновку, що поряту-
нку від хаосу, зневаги, грабунку треба шукати в самостійній 
незалежній державі з власним військом і урядом. 

Загальне становище в Білорусі визначається в той момент, за 
словами одного з учасників білоруського незалежницького руху, 
«поширенням національної свідомості серед селянських мас», їх 
глибокою зацікавленістю в будівництві Білоруської державності й 
тих соціальних здобутків, які могла їм дати незалежність.[3] 

Делегати з місць, які зібралися на з'їзд напередодні повстання, 
міркували, мовляв, не треба великих політиків Віте й Столипіна. 
Білорусь – країна невелика і люди самі в змозі впоратися. А коли 
потрібно сплачувати податки, то краще своєму уряду і своєму 
війську... [4] «Селяни всі, як один, висловилися, що час настав під-
няти прапор боротьби за незалежність Батьківщини», – писав у 
своїх «Спогадах Слуцького повстанця» учасник з'їзду Сергій Бу-
сел.[5] «Націоналістичні настрої населення були досить сильними, 
можна було розраховувати на успіх», – свідчив на допиті Володи-
мир Прокулевич. 

Серед інших причин він зазначив: невдоволення селянства 
продрозгорсткою і багатьма реквізиціями, небажання служити в 
Червоній армії.[6] Гасла, з якими вона йшла на Захід – «Хай живе 
світова революція! Хай живе Радянська влада у всьому світі! Хай 
живе Радянська Польща!» – не надихали місцеве населення.[7] 
Дезертирство з Червоної армії мало колосальні розміри. Це була 
одна з дуже поширених форм опору новій владі. В.Прокулевич 
писав, згадуючи осінь 1920 року: 

 
«Величезний натовп дезертирів Червоної армії, частково 

озброєних, цілими загонами приходили в свої рідні місця ... ак-
тивно висловлювали антирадянські настрої».[8]  
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Висвітлює питання причин слуцьких подій ще одне промовис-
те свідчення, яке в архіві КДБ залишив в'язень Соловецьких табо-
рів, а до цього – учасник Слуцького повстання, курсант Лодзінсь-
кої військової школи (так званої балахівської) Олександр Бара-
новський:  

 
«Відомості про розстріли практично всіх, хто досяг мобі-

лізаційного віку і не служив у Червоній армії, про закриття 
навчальних закладів, про звірства над населенням, про погра-
бування і насильства прийняли колосальні розміри... населення 
не вірило в можливість поновлення польської влади, та й не 
бажало її, а радянська влада ... була страшною».[9] 
 
Про панічні настрої, які охопили селян перед приходом чер-

воних, згадав і Петро Євстрад, один із вояків Грозавського полку, 
коли після арешту в 1921 році довелося пояснювати чекістам при-
чини його і його побратимів вибору.[10] 

Добре пам'ятала жахи мобілізації до Червоної армії мешканка 
села Варкавичі, 97-річна Авгінья Грицкевич (Мошка). Вона наве-
ла приклади вбивства молодих людей під час насильницького 
запису в червоне військо. «Накинувши петлю на шию, хлопчика 
тягли через ганок і могли задушити», – згадувала тодішню біду 
ровесниця століття (спогади записані в 1997 р.).[11] Мати юнаків 
призивного віку просили своїх дітей іти в своє Білоруське військо 
й ховатися від червоної мобілізації. 

Як бачимо, страх, інстинкт самозбереження змушували покида-
ти рідне гніздо, брати в руки зброю. Благородні мотиви носіїв ідеї 
незалежності й державності, доволі конкретні плани тогочасних 
політиків, земні інтереси білоруських селян – все це й багато іншо-
го, не менш важливого – продемонстрував Слуцький збройний чин. 

Ця подія – своєрідна кульмінація селянської антирадянської 
війни на Білорусі. На шляху національного визвольного руху ця 
подія була найбільш масовою, політично представницькою, най-
краще організованою в ланцюзі збройних та інших акцій. Відчуття 
себе частиною масштабного процесу боротьби за самостійність 
Білорусі підштовхувала до рішучих кроків.  

На другий день роботи з'їзду Случчини перед делегатами ви-
ступив організатор Слуцької народної міліції і повстанських від-
ділів поручик Іван Мацелій. Закликаючи до збройного опору, він 
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довів до відома присутніх про численних повстаннях проти «совє-
тів» на Мінщині. Як свідчать архівні джерела, Матвій говорив 
правду.  

Так, 28 жовтня 1920 (зверніть увагу на дату!) А.Червякову, 
який в той час очолював ревком Радянської Білорусі, надійшла 
інформація Борисівського комісара про становище в повіті: 

 
«Зелена армія в Борисівському повіті розрослася до неймовірних 

розмірів. Немає жодної волості, де б не було банд. Особливо багато 
їх у деякому волостях, де є для них природні укриття... За чутками, 
по всьому повіту є декілька тисяч бандитів. У даний час банди поча-
ли діяти відкрито. Вони напали на Гайно – Слободу і містечко Пле-
щаницю, останнє деякий час перебувало в руках бандитів».[12] 
 
Як засвідчило те ж джерело, Борисівський повіт охопило дезе-

ртирство. Ряди червоних залишив весь кавалерійський загін Бори-
сівського військкомату, прихопивши коней і зброю. З новостворе-
ної в Борисові радянської міліції пішло 50% її складу. Розбіглися 
охоронці місцевої тюрми. 

 
«Банди заважають проведенню всієї політичної роботи, 

продовольчій та аграрній політиці радянської влади». 
 
Захоплення населених пунктів і організація тимчасової влади 

– явище в той час дуже поширена. 
Політично активне населення Білорусі хвилювалася внаслідок 

несправедливих переговорів у Ризі. 
На безпартійній конференції в Холопеничах, як доносив Червякову 

повітовий комісар, була прийнята «резолюція, в яку внесені слова 
контрреволюційного побажання: мирним шляхом звільнити Білорусь 
від польських і радянських військ і дати їй можливість самовизначитися 
без чиєї б то не було диктатури». Буквально, як у случаків: «ні з Поль-
щею, ні з Москвою».[13] Дуже схожу картину подає і доповідь від 15 
листопада 1920 року в Військревком БСРР про стан в Мінському повіті. 

 
«...Населення деяких волостей, довідавшись про самовизна-

чення Білорусі, не хоче визнавати ніякої влади, окрім неіснуючого 
(для комісара уряд, звичайно, не існував) уряду «незалежної Біло-
русі» і відноситься дуже вороже до організовуваних волосних рев-
комів, заявляючи, що владу потрібно вибирати, а не призначати з 
Москви».[14]  
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У листопаді під біло-червоно-білими прапорами повстали По-
горільска та Якшицька волості під керівництвом ксьондза Воро-
новича. Таким чином, в осінь 1920 незалежницький настрій пану-
вав серед значної частини населення Білорусі. 
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3. Слуцька «Папороть-квітка» 
 

Случчина мала колосальний національно-культурний ресурс. 
Саме в Слуцьку розцвіла чудова «Папороть-квітка» («Папараць-
кветка»), громадсько-політична молодіжна організація. Це дуже 
характерна риса того часу – створення культурно-просвітницьких, 
природних, громадсько-політичних гуртків. Вони з'являлися на 
високій хвилі пробудженої національної свідомості. Молодь від-
чула свою національну приналежність і розпочала справжню бо-
ротьбу за білоруськість. 

«Білоруський гурток» Папороть-квітка» виявився підпорою 
всіх білоруських організацій у Слуцьку», – відзначали провідну 
роль організації в національній справі тодішні засоби масової ін-
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формації.[1] Слуцька «Папороть-квітка» будила патріотизм у мо-
лодих серцях. 

Ініціатором її утворення був Сергій Бусел, здібний до науки, 
жвавий хлопець, улюблений учень директора Слуцької гімназії 

Радослава Островського. Разом зі 
старшим другом Фабіаном Ша-
нтирем і Іваном Ракуцькою, 
учнем Слуцької технічної школи, 
він брався об'єднати молодь 
Слуцька для загального 
культурної і національної праці. 
Імпрези, які вони влаштували, 
відразу стали дуже популярними. 
На вечірках звучало білоруське 
слово, білоруські пісні. Серйозно 
обговорювалися літературні 
твори. Ставили спектаклі самі й 
запрошували артистів з Мінська. 

 
Сергій Бусел, 

Член Ради Случчини 

Неодноразово на запрошення 
«Папороть-квітки» приїжджала в 
Слуцьк капела Володимира 
Теревського, в складі якої були, як 

з'ясується згодом, майбутні повстанці й бойовики «Зеленого Дуба».  
18 листопада 1919 р. Білоруська Шкільна рада Мінщини за-

твердила Статут Слуцького Білоруського культурно-освітнього 
(«просвітнього», як писали й говорили на той час) гуртка «Папо-
роть-квітка». Відродження культури Батьківщини й виховання 
свідомих громадян і патріотів презентувалися організаторами як 
головні задачі (завдання) об’єднання. Документ визначав проце-
дуру вступу в гурток, прописував права й обов’язки членів. З са-
мих учасників на загальному зібранні вибиралося правління тер-
міном на півроку. «Папороть-квітка», згідно Статуту, могла ініці-
ювати створення гуртків по всьому Слуцькому повіту, закладати 
курси білорусознавства «для вивчення економічного, історичного 
й культурного життя Білорусі».[2] Структура новоствореної органі-
зації відповідала її цілям і задачам. 

З лекціями про визначні пам'ятки і самобутності білоруської 
історії перед молоддю виступали відомі політичні та громадські 
діячі. Почесними членами «Папороті-квітки» були обрані відомі 
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случаки, активні есери Володимир Прокулевич, Павло Жаврид, 
Марк Освятемський, Андрій Барановський. До речі, останній в 
1919 році очолив «Папороть-квітку» і керував нею до весни 
1922 року, поки вона не була ліквідована Слуцьким відділом 
народної освіти. 

Молодь не цуралася політики. На всіх засіданнях Слуцько-
го Національного комітету були присутніми члени правління 
«Папороть-квітки», частіше всього Барановський і Бусел.[3] 
Така широка діяльність слуцької молоді не залишилася без 
уваги громадськості.  

Варто привести відгук на вихід журналу організації, який опу-
блікувала газета «Білорусь» 15 листопада 1919 під промовистим 
заголовком «Молодь іде!» 

 
«Переді мною лежить білоруський журнал «Наша калина», – 

почав невідомий автор, позначивши своє ім’я літерами К-а (велика 
вірогідність – Купала), – видана вона у Слуцьку. Слуцьк – повітове 
містечко – куди йому, здавалося б лізти в люди; та ще зі своєю газе-
тою! Однак поліз. Білоруська душа, як бачимо, живуча, творча, як її 
не заганяй в козячий ріг, а вона пробудиться й затріпоче. Мало того: 
цей журнал є органом білоруського національного союзу «Квітка па-
пороті», яка свою діяльність поширила на весь Слуцький повіт і на-
віть далі за його межі. Це дійсно, як і в пісні співається «А в Слуцьку 
на риночку сталася проява!» Так, друзі, це велика проява! Відбуду-
вання незалежності Білоруський 
держави бере в свої руки наша мо-
лодь. Честь і слава тобі, молодь, 
що повстає з-під білоруської соло-
м'яної стріхи! На бік з дороги, 
панове й «гаспада» з Заходу і 
Сходу. Білоруський молодь іде!» 
 
До речі, збираючи матеріал для 

свого журналу, С.Бусел і його друзі 
Іван Урбанович та Іван Ракуцька діс-
талися до Мінська, відвідали Максима 
Горецького та Івана Купалу. Перший 
дав їм оповідання, другий – два своїх 
вірші. Навколо «Папороті» гурту-
валася прекрасна молодь. Майже всі з  

 
Олесь Ковпак 
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села, селянські діти. Непогано освідченні учні гімназії, комерційних і 
технічних училищ Слуцька, семінаристи з Мінська і Несвіжа віддали 
перевагу демократичній незалежній Білорусі. 

З 1917 року крок за кроком успішно набувала популярність 
«Зірниця» («Зарніца») – культурно-просвітницький гурток із села 
Стариця. Напередодні нового, 1918 року, «Вільна Білорусь» на-
друкувала Статут організації і список 12 членів, серед них – май-
бутні активні учасники Слуцького повстання: Петро Зянюк, вчи-
тельки Марія і Людмила Стаганович, Олександр та Іван Ковпа-
ки[4], Степан Веробей, Олександр Русакович, Йосип і Денис 
Клюйко, Адам Чачко, які очолять антирадянські загони в 1921-
1922 роках[5]. А ще в листопаді 1917 вони виступили з програмою, 
яка передбачала боротьбу за автономію Білорусі, білоруську мову 
в школах і білоруську армію.[6] 

Головною турботою «Зірниці» було придбання білоруських 
книг. Друзі зверталися навіть в агітаційно-видавничий відділ Бі-
лоруського Національного комітету в Петрограді з проханням 
вислати «накладною платою» книжки Е.Канчара, 
Д.Соболевського, матеріали Першого Білоруського конгресу, ти-
жневик «Чырвоны шлях» і «Беларускую крыніцу».[7] 

Літературні, краєзнавчі гуртки були вельми популярною фор-
мою національної роботи. Вони існували майже в кожному селі, 
де була школа. Так, в селі Гулевичі оформився гурток «Селя-
нін»[8]. Своя «Зірниця» заробила в селі Слобода-Кучинка. Її орга-
нізував Адам Бабарека. 

Навіть вірші з'явилися в честь просвітителів-гуманістів.[9] Су-
спільство відчуло їх затребуваність і впливовість. Священик собо-
рної церкви в Слуцьку Шамецило з амвона говорив:  

 
«Як зірки в небі в темну ніч світять і показують дорогу 

людині, що заблукала, так для вас цими зірками є білоруські 
культурно-просвітницькі організації. Придивляйтеся до них і 
вони вам покажуть шлях до кращого життя»[10]. 
 
Повсюдно на селі виникали гуртки ревнителів білоруського 

справи з цікавими оптимістичними назвами: «Сільська зірка», 
«Полум'я», «Батьківщина».[11] 

Велику роль у вихованні почуттів національної свідомості і 
патріотизму зіграли повітові учительські курси, які під час поль-
ської окупації організував Слуцький Національний комітет. До 
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того моменту, як в Слуцьк з'їхалося близько 200 вчителів почат-
кових шкіл, була зроблена величезна підготовча робота: підрахо-
вано кількість вже існуючих білоруських шкіл у повіті, отримано 
дозвіл польської влади про відкриття білоруських шкіл. 

Серед вчителів білоруська влада провела широку роз'яснюва-
льну роботу про необхідність і своєчасність освіти на рідній мові. 
Кошти на організацію курсів отримали від Білоруського Націона-
льного комітету з Мінська. При допомозі польського шкільного 
інспектора вчителів викликали в Слуцьк в шкільну Раду. Курсан-
там довели, що будуть викладатися білоруська мова, історія біло-
руської літератури, історія Білорусі, географія, спів, кооперація та 
інші предмети.[12] Андрію Барановському доручили забезпечення 
курсів приміщенням, курсантів – житлом і харчуванням. ЦК БПС-
Р прислав лекторів. Білоруську мову та літературу читав Іван Ста-
нкевич, історію Білорусі – Всеволод Ігнатовський, географію – 
Микола Азбукін. Кілька лекцій з мовознавства прочитав Броні-
слав Тарашкевич.[13] 

Для пропаганди своєї партійної програми на курсах цілеспря-
мовано працювали й агітували есери. В результаті були створені 
нові організації в селах Стариця, Гулевичі, Ячава... На цих самих 
курсах з метою об'єднання вчителів було створено «Учительське 
кооперативне товариство білоруського книги». Був розроблений і 
зареєстрований статут товариства, зібрані деякі засоби. Члени 
товариства, згідно статуту, повинні були просувати і поширювати 
білоруський книгу, виховувати любов до рідного слова. 

Таким чином готувалася духовна ґрунт національного підне-
сення. Це була велика планомірна робота політиків і громадських 
діячів того часу. 

 
 

 Джерела, примітки. 
 
1 .Допісы // Беларускае жыцьцё. - 1920 г., 28 студзеня. – С.7. 
2. Слуцкі збройны чын 1920 г. С. 26; Архів КДБ РБ. Кримінальна справа 
А.Барановського. 

3. Там само. 
4. Вольная Беларусь. 1917 г., 31 снежня. 
5. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа П.Бабарека. 
6.Вольная Беларусь. 1917 г., 8 снежня. 
7. Дзяржавний архів Ленінградської області. ф.75, оп.1, спр.44, арк. 6. 
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арк.157. 

9. Юрка Прышчэпа. Ахвярую гурткам “Зарніца” у вёсках Слабада-Кучынка і 
Старыца // Вольная Беларусь. 1918 г., 9 чэрвеня. 

10. Беларускае жыццё. 1920 г., 28 студзеня. 
11. Там само. 
12.Беларусь. 1920 г., 7 красавіка. 

 
 

4. Слуцький збройний чин:  
керівники, організатори 

 
Просвітницько-виховна робота – це тільки одна сторона бага-

тогранної діяльності Національного комітету Слуцька, який був 
утворений ще в 1918 році. Правда, з весни наступного року якийсь 
час в Слуцькому районі панував ревком, але недовго. Під час дру-
гої польської окупації діяльність Національного комітету була 
відновлена. Місцевий орган самоврядування знову виник зусил-
лями його чотирьох членів – П. Жаврида (голова), Вол. Прокуле-
вича, У.Дубіни (секретар), пізніше шляхом кооптації ввели 
Н.Смольского, колишнього Слуцького скарбника. 

Національний комітет стежив за всіма сторонами суспільного 
життя. Його зусиллями були створені різні кооперативні союзи, 
членами яких були жителі Слуцька та навколишніх сіл. Керівники 
Нацкому, як правило, входили в керівництво цих союзів. Люди 
приходили до висновку, що вони непогано господарюють у себе 
вдома.  

Слідуючи демократичним принципам, багато питань комітет 
виносив на розгляд зборів. Пошуки коштів на розвиток освіти і 
культури, організація армії, утворення національних комітетів, 
органів влади на місцях, – ці та інші проблеми вирішувалися, як 
правило, громадою. За пропозицією комітету збиралися пожерт-
вування для безробітних, проводилися платні спектаклі, аукціони. 
Отримані кошти йшли на закупівлю продовольства для тих, хто 
потребував допомоги. 

Багато зусиль докладав Нацком, щоб захистити населення від 
репресивної політики польських властей. Кілька разів окупанти 
намагалися розігнати учительські курси, здійснювали обшуки, 
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погрожували арештами, але, як правило, дипломатичним шляхом 
переговорів конфлікти улагоджувалися.[1] 

Таким чином, Національний комітет був центром політичного і 
соціального життя, органам національного державного управління. 
Як бачимо, розвиток національного руху досяг тієї точки, коли з 
нього виділялися лідери, організатори. В умовах майже безперервної 
війни, окупації (польської, німецької, більшовицької) ці люди дбали 
про розбудову власного дому, влаштованість своєї малої батьківщи-
ни. Вони шукали виходу. 

Більшість прихильників збройного боротьби за незалежність 
об’єднав Слуцький комітет Білоруської партії соціалістів-
революціонерів. Наявність цього політичного центру забезпечило 
організацію повстання, розробку стратегічних цілей і тактичних кро-
ків. Саме БПС-Р організаційно 
оформила стихійний селянський 
протест. Слуцька організація 
мала сильний вплив і поширену 
мережу своїх структур і груп 
підтримки на місцях. 

 
Улас Дубіна 

Есери вчасно скористалися 
широкою хвилею невдоволення 
переговорами в Ризі. Вони 
прийняли звернення населення 
Білорусі, в якому пояснили 
трагічний сенс безсовісних 
домовленостей: «Цей мир 
штовхає білоруський народ на 
шлях наполегливої боротьби, на 
шлях війни за незалежність і 
неподільність своєї Батьківщини. 
Польща і Росія, не маючи між 
собою спільних кордонів, вели протягом останнього року руйнівну 
війну на білоруській території; без участі представників білоруського 
народу 12 жовтня підписали угоду про прелімінарні заходи, на під-
ставі якого Білорусь розділена на дві частини.[2] 

 Листівки есерів повідомляли:  
 

«В обіймах польського імперіалізму і шовінізму зали-
шено третя частина білоруського території з населенням 
в 4 млн. жителів, серед яких поляків від 2 до 8%. Польща 
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на ці одвічні білоруські землі не має ні етнографічних, ні 
історичних прав.  
 

Радянська Росія задовольнялася 180000 км2 білоруського 
території з населенням у 8 млн. жителів. Незалежність Ра-
дянської Білорусії – це фікція, яка прикриває собою окупацію 
білоруського народу російським централізмом. Цей мир пото-
птав святі права народів на самовизначення. Цей мир розри-
ває живе тіло білоруського народу і не дає йому так палко 
бажаних умов спокійного творчого життя».[3] 
 
Слуцькі есери приєдналися до вимог білоруських соціаліс-

тів, соціал-демократів і соціал-федералістів та інших політич-
них партій і течій переглянути умови прелімінарного миру і 
«встановити російсько-білоруські та білорусько-польські кор-

дони на підставі етнографічних 
ознак», очистити етнографічну 
територію Білорусі від поль-
ських і російських окупаційних 
військ.  

Сильну підтримку случаки 
висловили вимогам невтручання 
як Польщі, так і Росії у внутрішні 
білоруські справи. Ці стратегічні 
цілі стали відомі в широких колах 
суспільства. Вони стали про-
грамою дій осені 1920 року. 

 
Павло Жаврид 

у роки Першої світової війни

«Dei minoris – молодші боги», – 
так жартома називали себе 
керівники Національного комітету 
і організатори Слуцького повс-
тання Павло Жаврид і Володимир 
Прокулевіч, поступаючись самою 
вершиною білоруського 
політичного Олімпу батькам 
Відродження, національним 
стратегам Вацлаву Ластовському й 

братам Луцкевичам. Не хворіючи на амбітність, але відчуваючи 
свою значущість, самоцінність, вони зарахували себе в другий еше-

 58  



  Частина ІІ                                                                                          Слуцьке повстання 

лон тодішніх політиків. Як ніби підкреслили, що вони – не теоре-
тики, а виконавці. 

Одна з головних фігур в історії Слуцького повстання – Павло 
Якович Жаврид. Ідеї, пошуки, справи цієї людини знайомі, на 
жаль, лише вузькому колу істориків і нечисленним аматорам на-
ціональної історії. За всіма канонами радянської історіографії і 
юриспруденції він – «державний злочинець». Але при всіх зусил-
лях зробити звичайного кримінальника з освіченого юриста, шля-
хетного офіцера, відомого в свій час політика, вихователя і про-
світителя молоді було досить складно. Тому, щоб не виникало 
питань, щоб його скоріше забули, ім'я Жаврида наполегливо за-
мовчувалося. Його життя залишилося в невідомій нам 
довгі роки справжньої історії; в «паралельній», яка була створена 
за радянський час, йому (і багато ще кому) не було місця. 

Життєвий шлях його був дуже складний. Судилося Павлу Жа-
вриду, як і всім тим, хто народився в кінці минулого століття або 
на початку нового, ХХ-го, тобто – на грані, на переломі – пройти 
його з великим трудом, у пошуках істини і боротьбі за ідею. Наці-
ональну. 

Павло Жаврид народився 1 червня 1889 року в фільварку Те-
теровка Слуцького повіту. Батьки його обробляли чужу землю, 
орендовану, бо своєї землі не мали. Жавриди походили зі збіднілої 
шляхти Целядавицької волості. У 1905 році його батько, Яків Жа-
врид, використавши позику селянського банку, здійснив свою 
давню мрію – купив хутір у Старобінській волості. Називався він 
Могильский і належав поміщикові Регелю. Сім'я таким чином 
придбала 45 десятин малопридатні для землеробства землі. Зму-
шені платити чималі гроші банку і не маючи на перших порах 
доходу від землі, Жавриди природно що голодували. Допомогти 
синові, який у той час навчався, батько не міг. 

Освіту Павло почав отримувати у народному училищі Гресь-
ка. Продовжував вчитися в Слуцької гімназії. На хліб заробляв 
уроками. Допомагали й друзі. У Москві Павло якийсь час корис-
тувався гостинністю будинку Освятимських. З Марком Освятим-
ським, відомим білоруським есером, ще довгі роки буде пов'яза-
ний не тільки дружніми відносинами, але і загальними партійни-
ми і суспільно-політичними інтересами.  

Близьке знайомство відбулося і з Фабіаном Шантирем. Обидва 
захопилися політикою. Не треба забувати, що юність цих людей 
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припадає на роки першої російської революції. Гімназисти вже з 
4-го класу організовували нелегальні зібрання, розповсюджували 
літературу і робили самі доповіді на революційні теми. До рево-
люційної справи шістнадцятирічний юнак ставився настільки сер-
йозно, що гімназисти дають йому прізвисько «Організація». Але 
революційні пристрасті потроху вщухли. Закінчивши гімназію в 
1909 році, Павло поступає у Варшавський університет, де одержує 
юридичну освіту.[4] 

На жаль, свідчень про життя Павла Жаврида збереглося неба-
гато. Більшу частину фотографій, що знаходяться в одному з фон-
дів Білоруського державного архіву музики, літератури і мистецт-
ва, не ідентифіковано. Сімейний альбом Жаврида представляє 
прекрасні інтелігентні обличчя людей вихованих і освічених, 
скромних, але добре влаштованих, цивілізований побут будинку, 
шляхетні манери і вишуканий смак господарів та їх гостей. 

 

 
Павло Жаврид  (з лівого боку) із товаришем у роки світової війни 
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Напередодні Першої світової війни Жаврид  – респектабель-
ний, солідний молодий чоловік. Втомлений, старий не по роках – 
на фотографії з кримінальної справи 1930 року. Між ними відрізок 
життєвого шляху довжиною всього в 14 рік. Але за цей час світ 
кардинально змінився і умови існування людей теж. Правда, Жав-
рид з тих людей, хто намагався чинити опір цим змінам, але вони 
набули незворотного характеру стихійного лиха. 

Павло Жаврид – в певному сенсі людина Першої світової вій-
ни. Ця подія поклала початок загальному хаосу, потрясла суспіль-
ство. Безглузді переміщення величезних людських натовпів Жав-
рид спостерігав під час служби в так званій «північній допомозі» 
біженцям з території Західного фронту. Велика кількість білорусів 
та війна розкидала по світу. На фронт він не потрапив. Службу 
проходив спочатку в Твері, потім навчався у Віленському війсь-
ковому училищі, яке в той час знаходилося в Полтаві. Там і дізна-
вся про зречення царя і встановлення влади Тимчасового уряду. 
Після закінчення навчання опинився ще далі від дому, в Турке-
стані. Невтомний організатор і просвітитель, він читає солдатам 
лекції з російської історії, створює комісію з культурного вихо-
вання, обирається в Казалінську раду. Як депутат відчував певні 
труднощі, тому що не знав киргизької мови. 

У серпні 1917 року полк, в якому служив Жаврид, направля-
ється на Румунський фронт. Тут скоро він був обраний головою 
полкового комітету. Білоруси Румунського фронту делегували 
його на I Білоруський конгрес, але вчасно до Мінська він не діста-
вся через транспортні труднощі й устиг тільки на самий кінець 
роботи з'їзду. На фронт більше не повернувся. Стара армія розва-
лилася. Жовтень і німецьку окупацію пересидів на батьківському 
хуторі. 

З приходом в Слуцьк радянської влади пішов до неї на служ-
бу, отримавши пропозицію зайняти місце юридичного консульта-
нта земельного відділу. Але відносини з новою владою не склали-
ся з самого початку. 

Голова Центрального Бюро Комуністичної партії Карл Ландер 
включив Жаврида до складу ревізійної комісії з перевірки діяль-
ності Слуцької ЧК. Проникливий ревізор викрив багато зловжи-
вань. Чекісти не забули помститися, заарештували нібито за зв'я-
зок з Денікіним. До білому руху Жаврид не мав відношення, тим 
не менше опинився в Слуцькій в'язниці, а з підходом польської 
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армії – в Бобруйській фортеці й далі – в Смоленській ЧК. Зміг 
повернутися в рідний Слуцьк в січні 1919 року разом з польськи-
ми заручниками, яких польська сторона виміняв на російських 
ув'язнених. 

На батьківщині його вже чекали. Заочно обрали головою На-
ціонального комітету. Знаючи його незвичайну громадську й по-

 
Павло Жаврид  (з лівого боку) із товаришем у роки світової війни 
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літичну активність ще з часів першої російської революції, случа-
ки зробили свідомий вибір. 

Захищаючи населення від переслідувань польської влади, до-
магаючись звільнення заарештованих, вимагаючи матеріальної і 
військової допомоги, Жаврид був справжнім дипломатом. Не 
псуючи відносини ні з головою Слуцької дефензиви Собеським, ні 
з командиром 11 польської дивізії, що займала територію повіту, 
полковником Ясинським, Жаврид і очолюваний їм Національний 
комітет зберігали самостійний політичний курс. 

Якраз за день до відкриття з'їзду Случчини, 13 листопада, Жа-
врид повернувся з Варшави, де намагався визначити долю повіту, 
зустрічався з членами білоруського уряду – Найвищою Радою, від 
якої отримав представницькі повноваження комісара. У Москві 
його чекав граф Чапський. Він приїхав довідатися про настрій в 
повіті. У відповідь на запитання графа, з ким случаки, Жаврид мов-
чки показав друк печатку з літерами Б.Н.Р. – Білоруський Народна 
Республіка. Не кажучи ні слова, граф встав і покинув кімнату. Ні з 
Польщею, ні з Москвою, а з білоруським народом – кредо цієї лю-
дини і його товаришів. У гарячий момент підготовки армії повстан-
ня Жаврид зміг згуртувати навколо себе відмінних людей. 

Слуцької історії належить і особа Володимира Прокулевича. 
Маловідома теж, бо завіса жорстких стереотипів сталінщини, а 
також подальше замовчування і цю фігуру сховали в темряві не-
знання. Він завжди був поруч з Жавридом. Вони – однодумці, 
однопартійці, колеги та родичі. Жаврид побрався з сестрою Про-
кулевича. 

Керівник і організатор повстанського руху Володимир Ми-
хайлович Прокулевич народився в 1887 році в містечку Краснолу-
ки Борисівського повіту в сім'ї писаря та вчительки. Освіту здобу-
вав спочатку в Смоленській гімназії, потім, з 1908 по 1912 роки, в 
Московському університеті на юридичному факультеті. У Москві 
приєднався до соціал-демократичного руху. Повернувшись у Бо-
рисів, спочатку увійшов в міську організацію Бунду, потім разом з 
однодумцями заснував Борисівську групу РСДРП. З організацією 
Білоруської партії соціалістів-революціонерів став одним з актив-
них її членів. 

Не випадково, що в Слуцькому районі, куди потрапив після 
призначення суддею в містечко Визна (тепер – Червона Слобода), 
відразу близько зійшовся з есером Жавридом і його соратниками. 
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Одного разу перетнувшись, їх життєві шляхи зійшлися. Прокуле-
вич не був схильний з'ясовувати стосунки з радянською владою 
шляхом військового конфлікту. На з'їзді Случчини він виступив з 
полум'яною промовою, закликаючи обмежитися утворенням ор-
ганів місцевої влади, демонстрацією сил міліції і не доводити 
справу до бойових сутичок. Але підкорився рішенню більшості 
делегатів з'їзду – готувати збройний опір і не допустити Червону 
армію в повіт.[5] 

Вже цитувалися витяги з «нарису» Володимира Прокулевича з 
історії Слуцького повстання. Людиною він був змістовною. Якщо 
відкинути в сторону удавані оцінки (у 1930 році вже треба було 
думати і дбати про збереженні життя), нарис, безумовно є цінним 
джерелом для дослідження події. Об'єктивні історики звернуть 
увагу на багатство фактичного матеріалу, послідовність подій, 
велику кількість імен і прізвищ учасників, розуміючи, що оцінки 
з'явилися під тиском слідчого і загрозою смерті. 

 

 
Володимир Прокулевич. Знімок із судової справи 

1930-ті рр. 
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Цей документ і інші джерела колишніх секретних спецсховищ 
представляють багато дійових осіб гарячої осені 1920 року і не 
менш пекучої дійсності 1921-го. Це – прихильники жорстких вій-
ськових методів, терору і диверсій – військові Антон Самусевич, 
Іван Мацелій, Павло Брановицький з одного боку і провідники 
більш поміркованих політичних рішень – Василь Русака, Юліан 
Сосновський, Олексій Кабичкін і багато інших. Маючи єдину 
стратегічну мету, ці люди пропонували різні шляхи її досягнення. 

Великий вплив на визначення позиції певної частини повстан-
ців мав генерал Булак-Балахович. Він пропонував свою підтримку 
за умови визнання його командування. Національний комітет від-
мовився від підтримки генерала і тих політичних кіл, які групува-
лися навколо нього. Однак значна частина случаків сподівалася на 
можливий союз з генералом. Військовий у першу чергу. 

 
 

 Джерела, примітки. 
 
1. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича, 
П.Жаврида, У.Дубіни. 

2. БДА МЛіМ. ф.3, оп.1, спр. 243, арк. 97. 
3. Там само. 
4. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення П. Жаврида. 
5. Там само. Свідчення Вол. Прокулевича. 

 
 
 

5. Незгода 
 
Після відходу червоних життя в місті поступово налагоджува-

лося. З дозволу окупаційної влади почало діяти міське громадське 
самоврядування, але члени його відразу визнали пріоритет Націо-
нального комітету. Проблем вистачало. Кількість жителів міста і 
повіту зросла у багато разів. На Случчині осіло не менше п'яти 
тисяч дезертирів з Червоної армії. Звідусіль стікалися офіцери і 
солдати. Поверталися в свої місця колишні денікінці. Після пораз-
ки поспішали до кордону балаховці. Атмосфера розпалювалася. 
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Розгорялися політичні суперечки. Від Національного комітету 
люди вимагали організації оборони Случчини. 

З одного боку лунали голоси про створення в Слуцьку но-
вих балаховських загонів. З іншого – тільки самостійних фор-
мувань.  

Перші сподівалися на допомогу Польщі. У невеликій кількос-
ті, але були серед них прихильники державного союзу із західною 
сусідкою. Більшість цієї течії мала надію, правда, досить хитку, 
щодо пристойної поведінки Польщі у вирішенні білоруських про-
блем. Під впливом пропаганди «федералістської концепції» у бі-
лоруському демократичному таборі сформувалося полонофільсь-
ке крило. 

Поведінку політиків, які намагалися розіграти польську карту, 
можна зрозуміти. Вони вважали, що Польща, яка нещодавно важ-
ким шляхом боротьби здобула незалежність, зацікавлена в тому, 
щоб мати буфер – територію самостійної Білорусі між собою і 
червоною Москвою. Новий склад комітету мав намір звернутися з 
проханням про допомогу до того народові, який нещодавно сам 
добув собі волю, до народу, який також боровся з більшовиками, 
що хотіли позбавити його цієї волі.  

Друге угруповання, а це в основному есери, стояли на твердих 
незалежницьких позиціях – «Проти панів і комуністів».[1] 

Це протистояння лідерів і організаторів повстання самим не-
гативним чином вплинуло на хід подій. Тільки згода білоруських 
діячів, які робили велику політику в ті часи, можливо, принесла б 
успіх. 

Тим часом обидва угрупування вимагали від Національного 
комітету певних політичних декларацій. Голова комітету Павло 
Жаврид виїхав до Варшави з метою отримати консультації Най-
вищої Ради. Зустрічався з Тарашкевичем, Дубейковським, Смоли-
чем, які рекомендували взяти ініціативу формування військових 
частин у свої руки. В той час Найвища Рада на переговори з Бу-
лак-Балаховичем не йшла, хоча генерал цього домагався. Полі-
тичну кон'юнктуру Рада вважала сприятливою для проголошення 
самостійної Республіки, вона сподівалася на підтримку Польщі, 
гаслом якої про рівність народів ще вірила. 

Певна частина случаків мала намір створити з Булак-
Балаховича єдиний антибільшовицький фронт і активно діяла в 
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цьому напрямку. Полонофіли на чолі із слуцьким лікарем Ар-
сенієм Павлюкевичем вирішили оновити склад незговірливого 
Національного комітету. Для досягнення цієї мети 5 листопад 
скликали збори случаків. Зацікавлених зібралося близько 500 
осіб.[2] 

 
Арсен Павлюкевич 

Володимир Прокулевич і 
Станіслав Петрашкевич при-
йшли на збори в той самий 
момент, коли вибори нових 
членів до складу Національного 
комітету були завершені. Вони 
поспішили оголосити протест 
незаконним діям полонофіль-
ського крила. Тільки з'їзд 
Случчини мав право змінити 
склад комітету. Тим не менш, в 
той же день в приміщенні 
Національного комітету 
з'явилися обрані зборами особи: 
Павлюкевич, Мацелій, 
Кабичкін, Ракович, Антипович. 
Вони вимагали визнання своїх 
повноважень. Старі члени комітету були змушені погодитися на 
кооптацію трьох нових членів, які отримали на зборах більшість 
голосів. Таким чином у склад увійшли Павлюкевіч, Мацелій і 
Ракович.  

Нові члени відразу почали вимагати обговорення злободенних 
питань: про ставлення до Польщі, про необхідність створення 
власних збройних сил і народного міліції. Міліція, до речі, вже 
існувала, вона була організована, в основному, зусиллями поручи-
ка Мацелія й активно діяла в провінції, відкривала вербувальні 
пункти. Колишній склад Національного комітету не бажав визна-
ти генерала Булак-Балаховича як головнокомандувача збройними 
силами. 7 листопада В.Прокулевич, С.Петрашкевич, Н.Смольский 
вийшли зі складу оновленого комітету. Улас Дубина залишився і 
деякий час підтримував блок Павлюкевича – Мацелія. 

Тим часом в Слуцьк приїхали члени колишнього складу Нац-
камітету: есери Василь Русак, Сергій Бусел, Марк Освятимський. 
Погодження з новим складом не відбулося. Старі члени почали 

 67  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

працювати в умовах майже конспіративних. Непорозуміння між 
угрупованнями поглиблювалися. 

 
 

 Джерела, примітки. 
 
1. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича, 
П.Жаврида, С.Бусла, Ю.Лістапада й інш. 

2. Там само. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича. 
 
 

6. З'їзд Случчини 
 
Невирішені проблеми обидва угруповання виносили на з'їзд. 

По селах роз'їхалися інструктори для підготовки великого зібран-
ня. На місцях вибирали делегатів, з'ясовували настрій населення. 
За три дні до відкриття представницького з'їзду повернулися ін-
структори. Вони засвідчили загальне панування антирадянських 
настроїв і одночасно відсутність чіткої тяги до Польщі. Люди пра-
гнули до державної самостійності. 

Модус представництва на з'їзді був визначений так: по 5 чоло-
вік від 15 волостей, по 2 – від культурно-просвітницьких, еконо-
мічних та інших організацій, по одному від професійних груп 
вчителів, юристів, по одному – від релігійних конфесій (правосла-
вної, католицької, іудейської). Всього 115 осіб.[1] 

На жаль, анкети учасниками з'їзду не заповнювалися, тому 
проаналізувати склад досить важко. Але точно відомо, що виби-
рали, як правило, людей грамотних, авторитетних, з числа вчите-
лів, місцевих чиновників, селян, які з війни повернулися офіцера-
ми. Від Пуковської волості, наприклад, були делеговані вчителя 
Петро Бабарека, Іван Ковпак, Петро Зянюк. Останній, до речі, до 
приходу поляків був головою Пуковського волосного виконкому і 
мав досвід керування.[2] 

Завдання скликання з'їзду була значною мірою полегшене по-
передньої організаційною роботою Національного комітету. За-
мість призначених польською адміністрацією війтів у волостях і 
солтисів у селах були обрані білоруські комітети. 

Із завданням організувати демократичні вибори в волосні ор-
гани влади від Нацкому на місці виїжджали Василь Русак, Василь 
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Тишкевич, Володимир Грушевський. Улас Дубіна проводив збори 
в Царавській волості, Цвинтарі, Старобіне, Мелкавічах. Селяни 
вибирали своїх представників у місцеві комітети, висловлювали 
слова підтримки у відповідь на заклики створювати власну армію 
для захисту Вітчизни. Цивільну владу в Грозавській, Тимковіць-
кій, Пуковській, Греській і Визнянській волостях допомагав ство-
рювати Петро Бабарека зі своїми соратниками. 

Сергій Бусел працював інструктором Нацкому в Бистрицькій, 
Романівській та Ленінської волостях. Як правило ті, кого вибира-
ли в місцеві органи управління, одночасно були делеговані на 
повітовий з'їзд.[3] 

Польська влада не перешкоджали скликанню з'їзду Случчини, 
бо остаточно мир із Радянською Росією ще не був підписаний, і в 
Ризі тривали мирні переговори. Виступи проти Рад були на ко-
ристь Польщі. 

З'їзд Случчини відбувся 14-15 листопада в Слуцьку. У залі, за 
спогадами учасників, панував святковий і рішучий настрій. Деле-
гати серйозно поставилися до процедури проведення зборів. За 

 

 
Посвідчення члена гуртка «Освіта» Петра Бабарека, 

учасника Слуцького повстання 
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підсумками голосування до президії були обрані В.Русак (голова), 
П.Жаврид, Вол. Прокулевич, У.Дубіна й І.Урбанович (секретарі). 
А.Павлюкевич спробував протестувати, але друге голосування не 
змінило складу президії. За його підсумками до складу президії 
увійшли ті самі люди, тільки головою був обраний П.Жаврид. 

Як запевнив Вол.Прокулевіч, протоколи з'їзду були у нього 
відібрані під час арешту польськими жандармами у квітні 1921 
року у Вільнюсі, але розвиток подій можна простежити за іншими 
джерелами. Весь перший день звучала інформація з місць. Споча-
тку відчувалась певна стриманість і обережність через невизначе-
ність становища, але все сильніше висловлювалася думка про 
необхідність самостійного господарювання в своєму домі. Велике 
обурення висловили селяни численними повинностями: військо-
вою, кінною, трудовою, продовольчою і т.д. Продрозгортка на 
картоплю, м'ясо, масло, яйця, вовну руйнувала господарство. 
Продзагони брали якомога більше. Взамін – нічого. Один за ін-
шим виступали скривджені селяни, висловлювалися проти чужої 
влади і тільки за ту, яку самі будуть обирати. 

На порядку другого дня з'їзду стояли доповідь Нацкомітету і 
питання сучасного моменту. З доповіддю виступив доктор 
А.Павлюкевич, який доповів присутнім про хід підготовки війсь-
кової акції. Слідом за ним гарячу агітаційну промову тримав по-
ручик Мацелій. Він закликав не зволікати й розгорнути фронт 
проти більшовиків. Категорично проти бойової акції, як безглуз-
дої та кривавої, висловився Неронський, делегат з Визни. (Не плу-
тати з іншим Неронським, членом Ради, завідувачем господарства 
Бригади).[4] Згадував у ГПУ Вол. Прокулевич: 

 
«І в той момент запилені ефектно влітають на сцену де-

легати, що повернулися від Балаховича, капітан Самусевич і 
Крижанівський, а з ними двоюрідний брат «батьки».[5] Не 
звертаючи уваги на протести президії, яка пропонувала запи-
сатися в чергу й не переривати порядку денного, вони апелю-
ють до з'їзду. Порядок денний переривається, збори бажа-
ють вислухати новоприбулих, яких зустріло оваціями, коли 
довідалися, що це делегація від Балаховича. 

 
Вислухані вони були в надзвичайній тиші, що переривалася 

гучними оплесками ...».[6] 
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Незважаючи на есерівську неприязнь, «селянський батько» 

користувався великою популярністю. Багато хто з селян, запису-
ючись в Слуцьку Бригаду, був упевнений, що йде під штандарти 
генерала Булак-Балаховича. 

Дали слово Антону Самусевичу. Він поділився враженнями від зу-
стрічей з генералом, підкреслив, що Булак-Балаховича білорус за похо-
дженням і по духу. Його армія 
рушить під прапором незалежної 
Білорусі, за землю і волю 
селянству. Самусевич повідомив, 
що військо сильне, швидко росте 
кількісно, популярне серед 
білорусів. Самусевич доповів 
також, що «батько» доручив йому 
сформувати тут, в Слуцькому 
районі, військову одиницю.   

Потім зачитали заклики і 
декларації Булак-Балаховича, його 
політичного союзника Б.Савінкова 
і Білоруського Політичного 
Комітету за підписом голови БПК 
В'ячеслава Адамовича та Павла 
Алесюка. 

 
Йосип (Юзик) Балахович 

Багато питань делегати 
мали до Йосипа (Юзика) Балаховича. Він пояснив, що генерал є 
головнокомандувачем усіх збройних сил Білорусі, кількість яких 
досягає 60 тисяч чоловік, непогано озброєних. Армія має артиле-
рію, кавалерію, багату амуніцію. 

Бойовий дух охопив збори. Здалося, що ось-ось і «совєти» 
сконають. Суперечки посилювалися. 

Президія змушена була звернути увагу всіх присутніх на те, що 
вони не на мітингу й треба повернутися до ділового обговорення 
питань. Дочекавшись тиші, заяву зробив П.Жаврид. Він зачитав ман-
дат повноважного комісара уряду БНР від Найвищою Ради, пояснив 
позиції Ради щодо Б.Савінкова, захисника «єдиної і неподільної», і 
П.Алексюка, на його думку, політичного авантюриста, що не має 
широкої підтримки білоруських кіл. А його заява про формування 
військових сил БНР зустріли сильними оплесками.  

 71  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

Аналізуючи хід з'їзду, не можна не прийти до висновку, що 
головна турбота присутніх – це організація боротьби з «совєта-
ми», а з ким укласти союз – для більшості такої проблеми не існу-
вало. 

Дискусійним було питання: оголошувати Случчину незалеж-
ною республікою чи частиною БНР. Останню точку зору, не дуже 
приємну для Польщі, відстоювали есери. Їх позиція перемогла. Це 
знайшло відображення в резолюції, поруч, до речі, з ухвалами на 
адресу Пілсудського і Балаховича. З'їзд не підтримав пропозицію 
Вол.Прокулевича обмежитися лише збройною демонстрацією сил 
народної міліції, коли прийдуть «Совєти», не виходячи з міста і не 
розпочинаючи бойових дій. Настрій був єдиний – воювати![7] 

Нарешті з'їзд визнав Случчину частиною БНР, вибрав Раду, 
якій передав всю владу і доручив організацію військових одиниць. 
У Раду Случчині увійшли 17 осіб: П.Жаврид, А.Павлюкевич, 
І.Мацелій, У.Дубіна, В.Русак, Т.Ракович, Радюк, Ю.Сосновський, 
Я.Бірукович, Ю.Лістапад, А.Антипович, Борисовець, Вол. Проку-
левич, Раби, П.Бабарека, А.Колпак, А.Неронський. Кандидатами 
були обрані Малиновський, Т.Мяшечак, П.Валоцька, 
Н.Міхайловський, Дятлович.[8] 

Тиждень після з'їзду Слуцьк вирував. Тривали переговори з 
полковником Ясинським. Польська влада чекала запрошень ще 
погостювати в повіті. Але з'їзд розчарував їх, проявивши своє 
незалежницьке обличчя, незважаючи на наполегливі зусилля пра-
вого крила. Однак перевага самостійників була мінімальною. При 
голосуванні за кандидатуру голови Президії Ради Прокулевич 
отримав всього на один голос більше в порівнянні з Павлюке-
вичнм. 17 листопада Президія Ради – Прокулевич (голова), Пав-
люкевич, Жаврид, Раби, Русак, Бірюкович і Сосновський – почала 
працювати. 

Для керівництва всіма сторонами соціального життя були ор-
ганізовані комісії: юридична, фінансова, земельна та продовольча. 
Встигли навіть видати перший наказ про націоналізацію лісових 
багатств Случчини. Цей наказ забороняв вивозити за межі повіту 
зерно, худобу і т.д. Спостерігати за виконанням наказів Президії 
повинні були волосні ради. Короткий термін перебування в Слу-
цьку не дозволив зосередити увагу на мирній роботі.  
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Тим не менш, швидко змінили владу. Замість польської адміні-
страції почали діяти національні комітети. У волості за дорученням 
Ради їхали її члени, проводили роз'яснювальну роботу щодо місце-
вих виборів, затверджували склад комітетів. Арештований в 1922 р. 
Петро Бабарека змушений був довести до відома чекістів: 

 
«При розподілі обов'язків між членами Ради, мені була по-

ручена організація цивільної Влада в Грозавській, Пуковській, 
Греській, Визненській і Тимковицькій волостях...».[9] 
 
Улас Дубина, також член Слуцької Ради, з тією ж метою був 

направлений у Старобінську і Царавську волості. Одночасно по-
сланці займалися мобілізацією молоді в армію. Військові питання 
треба було вирішувати першочергово.[10] 

23 листопада польська влада повідомила, що залишає Слуцьк. 
Городяни спочатку запанікували, потім обурилися, зрозумівши, 
що поляки не дали ні часу, ні можливості зміцнитися національ-
ному рухові, зібрати сили. Рада опублікувала повідомлення про 
свою евакуації і заклик записуватися в добровольчі відділи. Неза-
баром було прийнято звернення до радянського уряду. 

Ноту вручили радянським представникам при 11-й польській 
дивізії для передачі за призначенням. У декларації за підписами 
Прокулевича, Жаврида, Русака, Сосновського і Радзюка говори-
лося:  

 
«У момент самовизначення всіх народів і боротьби за 

свою самостійність і свободу Білоруська Рада Случчини вико-
нує волю селянства, яке делегувало її та довірило їй захист 
незалежності нашої Батьківщини Білорусі, заявляє всьому 
світу про зусилля, наміри білоруського селянства, про те, що 
Білорусь повинна бути вільною незалежною республікою в її 
етнографічних межах. Оголошуючи про це і будучи виразни-
ком волі народу, Слуцька Рада декларує твердо стояти за не-
залежність рідної Білорусі та захищати інтереси селянства 
від насильства з боку іноземних загарбників і в разі необхідно-
сті навіть силою зброї, незважаючи на чисельну перевагу во-
рога, вважаючи, що наша справа – справа правдива, а правда 
завжди зацвіте».[11] 
 
Рада Случчини протестувала проти наміру радянських властей 

зайняти Слуцьк після відходу польських військ, посилаючись на 
постанови Ризькій конференції про визнання самовизначення на-
родів.  
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Одночасно Рада зверталася до демократії всього світу з проте-
стом проти поділу незалежної БНР. 

 
«З'їзд категорично протестує проти окупації рідних зе-

мель чужоземними наїздом і проти самозваної радянської 
влади, як уряд Кноріна та інші, які з’явилися на Білорусі. Віт-
чизна наша зруйнована чужинцями, які знищують її й понині. 
Ми, віддаючи справі відбудови нашої Батьківщини всі наші 
сили й життя, звертаємося до всього світу й союзу народів 
про допомогу в створенні нашої військової сили».[12] 
 
Прийняття ухвал на з'їзді супроводжувалося сильними оплес-

ками і закликами: «Хай живе вільна незалежна демократична БНР 
в її етнографічних межах!», «Хай живе білоруський народ!», «Хай 
живе Білоруський армія!» і т.д. 

Евакуація Слуцька закінчилася 24 листопада. Одним з остан-
ніх місто залишав Прокулевич. Біля будівлі, яку займала Рада, 
есер Куницький розкидав антибільшовицькі звернення. Рушили на 
Семежово. 

 
 Джерела, примітки. 

 
1. Слуцкі збройны чын. 1920. С. 232. 
2. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа П.Бабарека, Ю.Лістапада,У.Дубіни. 
3. Там само. 
4. Там само. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича, 
П.Жаврида, Ю.Лістапада. 

5. Ю.Балахович у 1922 році був вбитий червоними партизанами у Біловезькій 
пущі. 

6. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича. 
7. Там само. 
8. ДАРФ. ф.5875, оп.1, спр.24, арк.15. Спис укладений на власноручних записах 
В.Русака. Пилип Волоцька загинув 27 листопада 1920 р. 

9. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа П.Бабареки. 
10. Там само. Кримінальна справа У.Дубіни. 
11. ДАРФ. ф.5875, оп.1, спр.24, арк.14. 
12. БДА МЛіМ, ф.3, оп.1, спр.243, арк.80. 
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7. Організація війська 
 
Ініціатива організації збройних сил виходило в першу чергу 

від вчорашніх офіцерів армії Булак-Балаховича і його прихильни-
ків. Майже на кожному засіданні Президії Ради Павлюкевич піді-
ймав питання про запрошення «батька» в якості військового кері-
вника. «Селянський вождь» після поразки його поліського походу 
не втрачав надії очолити повстанський рух на Случчині. У війсь-
кову трійку Національного комітету першого складу, де більшість 
належала балаховцям, увійшли І.Мацелій, Бочко, А.Антипович. 
Потім, після зміни керівництва Нацкомітету, зміниться і її склад. 
До неї увійдуть П.Жаврид, А.Антипович, П.Чайка. Зусиллями 
поручика Мацелія в повіті була організована народна міліція, яка 
з'явилася ґрунтом для формування армії БНР. Спочатку вона налі-
чувала до 5 тисяч осіб.[1] 

Маючи досвід і демократичні переконання, деякі офіцери ви-
ступили ініціаторами формування бойових одиниць. Активну ро-
боту по створенню кінного полку розгорнув капітан Антон Руден-
ко, повернувшись на батьківщину в Слуцьк в серпні 1920 року. 
Непоганий організатор, він загітувати в полк близько 2,5 тисяч 
чоловік. Сподіваючись на матеріальну підтримку С.Булак-
Балаховича, Самусевич швиденько з'їздив до батька 
в Турів, а потім і в Лунинець. Просив зброї, амуніції, обмундиру-
вання. Але Начальник Білоруської держави, як оголосив себе Бу-
лак-Балахович за прикладом Ю.Пілсудського, обійшовся одними 
обіцянками. Вся допомога склала 30 тисяч польських марок. Бу-
лак-Балахович призначив Самусевича командиром першого Слу-
цького (Самусевич називає його Білоруським) полку, але есерів-
ських частина Слуцької Ради не дала згоди на це призначення. 
Самусевич здав керівництво Павлу Чайці, який продовжував 
справу організації полку. Прийняти командування іншим полком 
Самусевич відмовився через нестачу, як він сам пояснив, найнео-
бхіднішого. 

22 листопада були розподілені командирські посади й оголо-
шені наказом по Слуцькому полку І Бригади стрільців БНР. Ко-
мандиром першого батальйону був призначений підполковник 
А.Гаврилович, другого – капітан А.Сокол-Катиловський, третього 
– капітан А.Колпак. Посаду начальника господарської частини 
зайняв прапорщик Кашкаревич. Поручик Каханович виконував  
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обов'язки ад'ютанта. Роти очолили: 1-шу – поручик Гузней; 4-у – 
Олександр Саванович; 5-ту – поручик Павло Бранавіцький; 6-ту – 
підпоручик Керножіцький; імена командирів 2, 3, 7, 8, 9-ї поки неві-
домі. Десять осіб склали кулеметну команду. Відділ розвідки очолив 
підпрапорщик Шиманський. Після арешту бригадною контррозвід-
кою командира полку П.Чайки за підозрою в зраді його посаду за-
йняв Ахрем (Ефраїм) Гаврилович, офіцер Білоруської Військової 
Комісії.[2] 

Другий полк Слуцької Бригади почав формуватися в м. Грозава 
(звідки й назва полку – Грозавський). З 17 по 19 листопада запис 
добровольців проводив комендант Грозава поручик Петро Бабарека, 
який мав наказ від Ради Случчини проводити мобілізацію молоді та 
направляти її в Слуцьк. Вербувальної пункт розміщувався у будинку 
Грозавського господаря Хрущика (палац князів Радзивіллів).  

За свідченнями Бабарека хід мобілізації контролював командир 
польського полку, навіть перевіряв зміст звернень та прокламацій 
до населення. Петро Бабарека роз'їжджав на чолі кінного загону по 
селах, він і його помічники Іван Русакович, Петро Зянюк, Вітко, 
Бичак, Метельський розвозили накази Ради, розклеювали прокла-
мації. Збирали людей на мітинги, пояснювали суть подій, пристра-
сно закликали захищати свою землю «від більшовицької навали». 
Багато записувалася дезертирів з Червоної армії і молоді з навчаль-
них закладів.[3] 

Скоро ім'я Бабарека та його діяльність стали широко відомі. В 
один з тих листопадових днів до Сергія Бусла, який в той момент 
був вдома в селі Сукавчиці, забіг товариш, вчитель із села Гулевичі, 
він же керівник есерівських осередку Йосип Сукало. Він повід-
омив, що «по волостях їздить якийсь білоруський діяч Бабарека, 
записує у військо». А тут і сусідка увірвалася в будинок з сердитим 
питанням до Сергія: «Чого ти тут сидиш? У Слуцьку збирається 
Білорусь!» 

Сільська громада, бажаючи знати новини, не пошкодувала возів і 
виправила хлопців в повіт.[4] 

Тут вони зустрілися з Бабареком, який привів свій відділ в 
Слуцьк. Далі справою формування Грозавського полку займалися 
офіцери Білоруської Військової комісії: Семеняка (Семьонік), Арти-
шевський, Новик та інш. 

Ще до Слуцьких подій на Білорусі широку популярність на-
було ім'я Лукаша Семьоніка. Його партизанський відділ боровся з 
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німецькими окупантами. Після відходу німців і до приходу біль-
шовиків селяни обрали Семьоніка воєнкомом в Халопеницькій 
волості, звідки, до речі, він був родом. З приходом більшовиків 
Семьоніка заарештували. Під час етапу з Мінської в’язниці в Бо-
рисівську отаман утік. Борисівський реввійськтрибунал заочно 
засудив його на смерть. Однак газета «Беларускае жыццё» за 9 
лютого 1920 повідомила, що Лукаш Сямьонік утворив відділ з 
дезертирів (газета помістила фотографію його загону); якийсь час 
тримав владу в Халопеницькій, Краснолуцькій і Зачисценській 
волостях Борисівського повіту. Уникаючи розгрому загону, віді-
йшов в ліси під Смолевичі. З організацією Білоруському Військо-
вої Комісії увійшов до її складу. 

Слуцька Бригада була піхотною, два її полки ділилися на ба-
тальйони і роти. У її складі перебували кінний загін, полкові обо-
зи і збройова майстерня. Окремо від Бригади були організовані ще 
дві роти. Однією з них командував Іван Копець. Штаб видавав 
накази по Бригаді і полках, накази реєструвалися в спеціальній 
книзі. 

Незабаром були розподілені інші обов'язки та посади. Польо-
вий госпіталь розгорнув доктор А.Павлюкевич. Військовий суд 
очолив Я.Бірукович. Богданович обійняв посаду військового про-
курора, А.Кабичкін – захисника в суді. 

Команди, звіти велися виключно білоруською мовою. Нашив-
ки в командирів були з «кониками» – Погонею. Надягали також 
біло-червоно-білі пов'язки. 

На фронт в Семежево БВК направила 20 офіцерів, але до міс-
ця вони не доїхали. Зробивши зупинку в Барановичах, де знаходи-
лася комендатура Ради для зв'язку з БВК і Найвищою Радою, вони 
повернулися назад незадоволені есерівською перевагою в керів-
ництві.[5] 

На перших порах Бригада забезпечувалася провіантом досить 
організовано. Рада мала штаб інструкторів, які роз'їжджали по 
селах, вели агітацію і збирали добровільні пожертви провіантом. 
Обов'язки інструкторів виконували Улас і Міна Дубіни, Юрко 
Лістопад, молодший Сосновський, Тимофій Мяшечак, брати Ми-
кола та Ілля Раки. Їхали, як правило, в рідні місця, де їх знали і 
довіряли їх словам.  

Більшість селян добровільно давали необхідне. Тільки на м'я-
со повинність була примусовою. Від села доставляли 2-3 голови 

 79  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

великої худоби або замінювали дрібною. За м'ясо видавалися рек-
візіцийні квитки, що було зобов'язанням Ради в майбутньому 
компенсувати втрати. Годували воїнів непогано. 

Однак запасів господарська частина не зробила. Незабаром вини-
кла проблема з продовольством і фуражем для коней. Врятувалися 
тим, що почали використовувати збіжжя й сіно покинутих господаря-
ми маєтків. До заготівлі продуктів залучалися військовополонені та 
біженці, у місцевих господарів вони молотили зерно, пекли хліб і т.д.[6] 

Проблема побудови своєї армії вирішувалася й з іншого боку. 
Офіцерські кадри дозволила готувати Польща у військових школах 
Варшави, Бидгощі, Лодзі. У декреті головнокомандувача польської 
армії про білоруський союз говорилося: 

 
«...Дозволяється при Варшавській Школі Підхорунжих ор-

ганізувати білоруський відділ для підготовки офіцерських ка-
дрів для білоруської армії. Кандидатів у відділ дасть Білору-
ська військова Комісія». Далі в цьому ж декреті повідомляло-
ся, що «у своєму внутрішньому житті білоруський відділ 
може застосовувати свою рідні мову. Виклади теоретичні, як 
і практичні заняття з галузі військових знань, білоруський від-
діл буде проходити і зі своїми польськими товаришами поль-
ською мовою».[7] 
 
БВК, офіцери якої відіграли значну роль у побудові І Бригади 

БНР, ще в грудні 1919 року переїхала з Вільнюса в Мінськ. Поль-
ська окупаційна влада призначила на господарювання Комісії 
готель «Гарні». Відразу ж, в грудні, з'явилися в мінських і вілен-
ських газетах звернення до білоруського населення. Вони закли-
кали білорусів прибувати до Мінська для вступу в білоруські вій-
ськові відділи, створені БВК. 

 
«Через кілька днів після надрукування звернення БВК всі 

коридори готелю «Гарні» заповнилися охочими в білоруську 
армію, – згадував член комісії Франц Кушель, – з громади при-
булих були обрані тридцять молодих хлопців, які відповідали 
умовам, визначеним для кандидатів у школу підхорунжих. Во-
ни були організовані в окремий відділ».[8] 
 
Від'їзд цього першого відділу був призначений на половину 

січня 1920 року. Час ще був. Його використовувала Комісія для 
організації курсів білорусознавства. В одній з мінських шкіл неза-
баром почалися лекції з історії білоруського Відродження, білору-
ської мови та літератури. Читав їх Олесь Гарун. 
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У січні окремий відділ молодих білорусів під начальством бі-
лоруського офіцера капітана Тальковського був відправлений до 
Варшави, в школу підхорунжих. В цю школу, яка пізніше була 
переведена в Острів Комарова, приймалися кандидати з серед-
ньою освітою. 

У воєнний час курс науки тривав 6 місяців, зі школи виходили 
підхорунжі, які служили якийсь час в армії і отримували звання 
підпоручика. У мирний час навчалися два роки й виходили одразу 
підпоручиками. 

Друга школа підхорунжих 
для підофіцерів була в Бидгощі, 
на Помор'ї. Завдання цієї школи 
була дати можливість учням, 
які не мають середньої освіти, 
але виявляють здібності для 
науки і військової справи, 
добути офіцерський чин. Курс 
навчання в цій школі був 
чотирирічний, причому два 
перших роки присвячувалися 
поповненню загальних знань 
курсантів. В цю школу був від-
правлений ще один відділ із 
сорока білоруських хлопчаків. 

Франц Кушель, який від 
БВК мав завдання курирувати 
білоруські союзи, згадував:  

 
Олесь Гарун 

 
«Хлопці наші, як з першого відділу, так і з другого, їхали до 

Варшави і Бидгощ з великою охотою, з вірою в те, що стануть 
незабаром білоруськими офіцерами і приєднаються до побудови 
білоруської національної армії. Капітан Тальковський, командир 
відділу при Варшавській школі підхорунжих, акуратно надсилав 
у БВК рапорти про навчання й поведінку білоруських кандидатів. 
Всі наші майбутні офіцери вчилися і трималися дуже добре».[9] 
 
18 листопада 1920 білоруських юнкерів відвідала делегація 

американських білорусів. Вона звернула увагу на прекрасний вид 
і виправку білоруських юнаків і висловилася за те, щоб всіляко 
допомагати створенню білоруського національного війська.[10] 

Перший білоруський відділ закінчив курс при Варшавській 
школі якраз під час мирних переговорів у Ризі. Як відомо, більшо-
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вицька делегація домагалася від польського уряду згоди на негай-
не усунення всіх непольських військових формувань. Капітан 
Тальковський із новоспеченими підхорунжими був направлений 
в Лодзь, в розпорядження БВК. Тут їх чекало велике розчару-
вання. Мрії молодих білоруських командирів про виховання ни-
ми солдат-патріотів не збулися і викликали почуття образи. В 
Лодзь прибув польський майор на чолі ліквідаційної комісії, яка 
взялася розформовувати два білоруських батальйони, що стояли 
в Лодзі. 

Наказ про ліквідацію, проте, дозволяв офіцерам і підхорунжих 
перейти на службу в польську армію. З офіцерів БВК ніхто на це 
не погодився на знак протесту проти ліквідації білоруських бата-
льйонів. З підхорунжих перейшли кілька чоловік. Решта поверну-
лися додому. Тим не менш, незважаючи на всі сумні обставини, 
БВК домоглася прийому в Варшавську і Бидгоську школи ще од-
ного білоруського відділу. 

Франц Кушель згадував, що якось в 1920 році, ще перед вихо-
дом наказу про ліквідацію непольських військових відділів, одно-
го разу вранці в канцелярію БВК увійшло відразу чоловік сорок 
юнаків, одягнений в кожухи і сіряки й міцні широкі селянські 
чоботи. Увійшовши, вони стовпилися громадкою під стіною і мо-
вчали. Раптом від спільноти відокремився чоловік у шинелі росій-
ського офіцера і відрапортував: 

 
«Ротмістр Миронович привіз з Слуцької повстанської 

Бригади кандидатів в школу підхорунжих. Всі вони закінчили 
Слуцьку білоруську гімназію і штаб повстанської Бригади на-
правив їх під моєю командою в Білоруську Військову Комісію 
для відсилання в школу підхорунжих у Варшаві, як другий бі-
лоруський відділ».[11] 
 
Назавтра юнаків відправили до Варшави, але незабаром вони 

повернулися. Ротмістр Миронович повідомив БВК, що командир 
школи полковник Младяновський відмовився прийняти новий 
білоруський відділ, посилаючись на наказ Міністерства військо-
вих справ. І тільки після клопотання БВК й особисто Ф.Кушаля 
перед Ю.Пілсудського два білоруські відділи отримали дозвіл 
пройти курс навчання у військових школах. Кандидатів набирали 
в Мінській та Несвізький семінаріях, але в основному серед учнів 
старших класів Слуцької гімназії і Слуцького реального училища. 
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Зі свідчень у ГПУ колишнього курсанта Пилипа Лемеша:  
 

«У 1920 р., коли прийшли поляки, я не відступив з черво-
ними ... Знову став вчитися. 
До нас в реальне училище 
прийшов офіцер Білоруської 
білої армії і запропонував 
їхати в офіцерську школу, 
після його пропозиції почали 
записуватися... Всіх на 
автомобілях направили в 
місто Барановичі, звідти 
поїздом у Варшаву, а потім 
в Лодзь... Там вже були ті, 
хто поїхав раніше...».[12] 
 
Лемеш був якраз в тій групі, 

яку зустрічав Ф.Кушаль. Андрій 
Чиж, син селянина з села 
Іграєва, у 1920 році учень 7-го 
класу Слуцької гімназії. теж 
змушений був згадати: 

 
Андрій Чиж 

 
«До нас у гімназію почали приходити офіцери й агітувати 

гімназистів поступати в офіцерську школу. Багато хто почав 
записуватися... Коли ми записалися, то всіх з міста Слуцька 
відвезли на станцію Синявка на автомобілі. Було всього бли-
зько 80 осіб. Звідти пішли в місто Барановичі. У Баранович 
посадили на поїзд і направили в місто Лодзь...».[13] 
 
За спогадами курсантів, цим набором молоді до військової 

школи керував Павло Якович Жаврид, племінник якого Юліан 
Жаврид записався в школу одним з перших. Про те, як проходив 
набір в містечку Семежево, змушені були розповідати слідчому 
ГПУ Кирило Протасевич і Михайло Лущицький. 

 
«У містечку Семежево формувалася балахівська армія (І Бри-

гада стрільців БНР. – Н.С.), а також БВК проводила набір в школу. 
Заздалегідь з'явилися оголошення про набір. Вербував молодь капі-
тан Борік. Ті, хто мав чотири класи й більше, почали записуватися. 
Запис проводився в будинку вчителя Лущицького. У м. Семежево 
були одні добу. Всіх прийнятих відправили в місто Лодзь». 
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Колишні курсанти Лодзинської школи свідчили, що комісія 
записувала не всіх охочих:  

 
«Єсиповича й Трушка не прийняли за браком освіти (за-

кінчили один клас гімназії – Н.С.), і вони залишилися в Білору-
ської армії». 
 
До речі буде зауважити, що в цих молодих случаків був вибір. 

За спогадами учасників подій, одні записувалися в «міліцію біло-
русів», другі – «в балаховці», треті – «в Семежевську армію» 
(Бригаду БНР. – Н.С.), четверті – в основному найбільш освічена 

й патріотично налаштована 
частина молоді – побажали надіти 
мундир офіцера армії незалежної 
Білоруської Народної Республіки. 
Принаймні саме перспектива 
самостійної демократичної Біло-
руської держави, як дружно 
засвідчили вони на слідстві, і 
зібрала їх у Лодзі.[14] 

 
Михайло Лущицький 

Їх не цікавив різнобій думок 
серед військових і політичних 
вчителів. І для Ради Случчини, і 
для генерала Булак-Балаховича, 
які ніяк не знаходили спільної 
мови, невідкладним завданням 
було формування національного 
війська. У його ряди прагнули 
молоді люди. Безумовно, 

незалежність Батьківщини – це та благородна мета, високий спо-
нукальний мотив, який визначив вчинки й дії юнаків. 

Були обставини і менш піднесені, але в житті не менш істотні. 
Зі свідчень Кирила Протасевича: 

 
«Поляки вночі залишили нашу місцевість, але червоні ще 

не прийшли... Мене розбудив односельчанин і сказав: давай 
втікай, бо прийдуть червоні і нас розстріляють. На підтвер-
дження сказав, що його свояк був у Слуцьку і бачив оголошен-
ня про те, що розстрілюють тих, хто не служило у Червоній 
армії, як дезертирів. Уходити мене вмовляли сусіди й матір 
Артиховича Хима...».[15] 
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Олександр Маркевич також відзначив: 
 

«Я б не пішов, але почали лякати, що товариші розстрі-
люють...». 
 

 
Іван Трушко 

Страх перед непроханою, небажаною владою, інстинкт само-
збереження змушували покидати рідне гніздівля. Але не без жорстко-
го спротиву. Можна судити за непрямими «доказами», що наші герої в 
силу своїх переконань, 
темпераменту, молодості, наре-
шті, не могли залишитися 
осторонь від головної події – 
Слуцького повстання. Цю 
«провину» з підслідних визнав за 
собою лише Олександр 
Маркевич, і то тому, що в 1925 
році був судимий за цей «вчинок» 
Верховним судом БСРР разом 
(далі цитата з матеріалів слідства) 
«з командиром білого Білорусь-
кого полку Гавриловичем і 
Сергієнко, жителем міста 
Слуцька, за військові дія проти 
Радянської влади в період 1920 
після укладення перемир'я з 
поляками в нейтральній смузі». 
Решта ж категорично 
заперечували свою участь у повстанні. Однак розповідь курсанта Івана 
Караффи-Корбута дає деякі підстави думати про зворотне.  

З протоколу допиту:  
 

«Після довгого заперечування і відмов, вигаданих легенд Ка-
рафа-Корбут показав, що «син селянина, але по стану дворя-
нин...» в Червону армію не пішов, був дезертиром, в 1919 році 
приєднався до Легії російських офіцерів, де зустрів чимало зем-
ляків (все тих же, слуцьких. – Н.С.), після її роззброєння сидів у 
польському таборі. Коли повернувся, то дізнався від земляків, 
«що за мирним договором з Польщею місцевість перейшла до 
червоних... У Слуцьку, Семежеві й інших містах відбулося повс-
тання проти червоних, і там почала керувати Рада... Між чер-
воними і військами повстанців йдуть бої. Слуцьк знову зайнятий 
червоними військами, і вони всіх розстрілюють, і їхати мені до-
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дому не радили, а постановили їхати в Лодзь, куди після повс-
тання забрали багатьох учнів з Слуцька та району й посилають 
вчитися в Лодзь у військову школу Булак-Балаховича». Караффа-
Корбут приїхав у Лодзь, де «знайшов Військову комісію, яка при-
ймала в балаховську офіцерську школу, пред'явив документи, піс-
ля чого був зарахований...».[16] 
 
По всьому видно, що цей другий набір в школу проводився 

протягом жовтня – початку грудня 1920 року в різних місцях – 
Слуцьку та Слуцькому повіті, Мінську, Несвіжі (про це є свід-
чення мінських і Несвізький семінаристів), Лодзі.  

Про те, чого і як вчили в Лодзінській школі, згадували дуже 
скупо: «обмундирували, навчали військовому строю». Школа 
мала відділення, де викладали на білоруській мові, що для уч-
нів було дуже важливо («поступали в білоруську балаховську 
школу, в яку вербувала Білоруська Рада»), – це підкреслювали 
всі, уточнюючи тим самим, що не до поляків йшли на службу. 

Про цю школу в Лодзі цікаві спогади залишив відомий 
польський письменник Мар'ян Брандис.[17] Мар’яну було трохи 
більше десяти років, коли в березні або квітні 1920 майор Білик 
з комендатури міста привів до них (будинок батьків 
М.Брандиса знаходився в Лодзі по вулиці Пшеязд № 20. – Н.С.) 
на квартиру чужого офіцера в круглій жорсткій кашкеті з кори-
чневим шкіряним козирком, в коричнево-оливковому мундирі, 
не схожим ні на один знайомий йому польський мундир. Майор 
представив: «Це не росіянин, це – білорус, поручик Степан Са-
вицький з волонтерською білоруської дивізії генерала Булак-
Балаховича. Вони наші союзники і допомагають бити більшо-
виків. Після закінчення війни вони хочуть створити Королівст-
во Білорусі». «Я знав, – розповідав М.Брандис, – що поручик 
Степан вчив на невідомих мені площах військовій справі нових 
солдатів королівства Білорусі». 

У поручика був самовар. Над ліжком висіла карта Європи, 
олівцем була виділена територія Білорусі. Малий Мар'ян карту 
погано розумів. Невідоме королівство Білорусь в його думках 
було розташоване за тими дверима, що вели в кімнату поручика 
Савицького. У ящиках столу Степан ховав формені ґудзики, 
шнури, хрести на ланцюжках, круглі медалі, орденські колодки, 
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біло-червоно-білі стрічки. До Савицького в гості приходили 
білоруські офіцери, частенько співали пісню «А хто там ідзе?..» 

Частіше всіх приходив капітан Коршук з сином. Вони були з-
під Барановичів, дружину Коршука вбили більшовики. Мар'ян 
запам'ятав, що цей офіцер до війни був завідувачем школи у своє-
му селі. Польському юнакові дуже подобалася пісня, що співали 
гості їх квартиранта: 

 
Балахович-Булак, 
Атаман наш лихой, 
Только слово скажи – 
Мы пойдем за тобой. 

 
Мобілізована з Слуцька та повіту молодь в Лодзі провчилася 

близько двох місяців. На початку 1921 курсантів розділили на дві 
групи. Особи, які мали 6 класів і більше, прямували до Варшавсь-
кої офіцерської школи, 4 класи – в Бидгощ. У Варшавській школі 
термін навчання був визначений від півроку до 8 місяців, в Бид-
гощі – рік, але потім продовжили до півтора. У Варшаву виїхало 
близько 30 осіб, в Бидгощ – близько 20. Решта роз'їхалися хто 
куди. Одні, нелегально перейшовши кордон, повернулися на бать-
ківщину, інші залишилися в Польщі, треті – знову приєдналися до 
повстанського руху. 

У Варшавської офіцерській школі вчилися (не всі, правда, її 
закінчили) юнаки зі Случчини: Кухта, Ліходієвський, Чиж, Шамя-
тило, Залеський, Вечар-Щарбович, Колядко, Барановський, Шу-
ляковський, Янковський та інші. У Бидгощ тижня на дві-три піз-
ніше поїхали Артихович, Протасевич, Лущицький, Федюшко, 
Новік, Бачко, Караффа-Корбут та інші. 

Наступні події не сприяли підйому патріотичних настроїв. І в 
Варшаві, і в Бидгощі навчали польською мовою, готували по про-
грамі польських кадетів, хоча білоруси і були виділені в окремий 
відділ. Курсантам видали нове обмундирування захисного кольо-
ру, на погонах буква «О», що означало «школа офіцерів», і зобра-
ження дубового листка з мечем. Петлиці були обшиті жовтим 
кантом, на кашкеті – зображення польського білого орла. Так до-
кладно описав на вимогу слідчого свій мундир курсант Кирило 
Протасевич, який, за власним визнанням, довго зберігав фотогра-
фію Слуцьких хлопців, що навчалися в Бидгощі. Коли почалися 
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арешти, він та інші, хто мав фотографії, вирішила за краще зни-
щити «речові докази».[18] 

Ненадійність і незрозумілість перспектив навчання случаки 
відчули дуже швидко. Через півроку різними шляхами вони виї-
хали на батьківщину. 

У листопаді 1921 року курсанти в Бидгощі були приведені до 
присяги, проте білоруси православного віросповідання присягати 
Польській державі відмовилися, після чого зі школи були звільне-
ні. До речі, Григорій Колядко, колишній курсант Лодзінської, 
потім Варшавської школи, який після повернення на батьківщину 
був призваний в Червону армію й приведений до присяги 1 травня 
1922 в Смоленську після закінчення військово-інженерних 
курсів, відмовився присягати й «совєтам». 

Військове міністерство Польщі не перешкоджало й тим, хто 
хотів піти раніше. Проводжали партіями по 2-3 людини. «Я по-
трапив в третю партію, – згадував Карафа-Корбут, – і був звільне-
ний разом з Бочком та Лемешем у травні 1921 р., попрямували 
відразу в Лодзь. Однак там нашої частини вже не було».[19] 

Місцеві жителі допомагали 
перейти кордон, дістатися 
додому. Багато хто з курсантів, 
що повернулися в БСРР, в 1922-
1924 роки були засуджені за 
нелегальний перехід кордону, 
переслідувалися як дезертири, 
відбували покарання у в'язницях. 
Знову пережили мобілізацію до 
Червоної армії.  

 
 

Борис Шамятило 

Після того, як зняли 
військовий мундир (білорусь-
кий, польський, радянський), 
долі їх склалися по-різному. 
Більшість не відривалася від 
землі, жила на господарстві. 
Деякі закінчили радянські вузи, 

вчителювали, працювали медиками, економістами тощо. Разом 
були (не всі, звичайно) зібраний знову в стінах ГПУ Білорусі у 
квітні-травні 1929 року, де змушені були згадати недалеке ми-
нуле, високі мрії юності, прагнення послужити незалежної де-
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мократичній батьківщині. Потім – стандартне звинувачення у 
шпигунстві на користь буржуазної Польщі і висилка на Солов-
ки строком на три роки. 

Подальша доля більшості з засуджених не простежується. Ві-
домо лише, що після відбування покарання у Соловецькому табо-
рі (СЛАГу) на батьківщину (в Бобруйськ) повернувся Йосип Су-
кало, в Новосибірську область на поселення був засланий Борис 
Шамятило. 

Мінчанка Ірина Олександрівна Маркевич і сьогодні не може 
відшукати сліди свого батька Олександра Маркевича, також ко-
лишнього в'язня СЛАГу. Відомостей про нього та інших «поділь-
ників» Филимона Арциховича поки немає. 

 
 

 Джерела, примітки. 
 
1. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». За свідченнями Вол.Прокулевича, 
П.Жаврида, П.Чайки. 

2. Там само. За матеріалами кримінальних справ А. Самусевича, 
Вол.Прокулевича, У.Дубіни. 

3. Там само. Кримінальна справа П.Бабареки. 
4. БДА МЛіМ. ф. 3, оп. 1, спр. 56, арк. 157. 
5. Архів КДБ РБ. За матеріалами кримінальних справ С.Бусла, П.Бабареки, 
Вол.Прокулевича, Ю.Лістапада й інш. 

6. Там само. 
7. Кушаль Ф. Падрэзаныя крылы. // Беларуская моладзь. 1964. № 22. С.3. 
8. Там само. – С.4. 
9. Там само. 
10. НАРБ. ф.60. оп. 3. спр. 843. арк. 20. 
11. Кушаль Ф. Падрэзаныя крылы // Беларуская моладзь. 1964. № 22. С.4. 
12. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа Ф.Артиховича, А.Маркевича й інш. 
13. Там само. 
14. Там само. 
15. Там само. 
16. Там само. Кримінальная справа Вол.Карафи-Корбута. 
17. Marian Brandys. Straznik Krolewskiego Grobu. Iskry. Warszawa, 1984. 
18. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа К.Пратасевича й інш. 
19. Там само. Кримінальна справа Вол.Карафи-Корбута. 
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8. Зрадник чи жертва обставин? 
 
В історії Слуцького повстання зрада Павла Чайки, командира 

Слуцького полку, факт  досить відомий. Зрада – явище завжди 
прикре, якими б мотиви її не викликали. Перший командир Слу-
цького полку, людина, якій було доручено формування цієї бойо-
вої одиниці, – і зрадив! Чому так сталося? Наскільки справедливі 
історичні оцінки цього вчинку? Проста констатація факту не вла-
штовує. Потрібно об'єктивно проаналізувати цей випадок і, голо-
вне, у зв'язку з подіями й обставинами. 

З'ясування історії краще почати з трагічного фіналу життя Па-
вла Чайки. Сумний кінець відображають наступні документи:  

 
«Висновок від 7 січня 1921 військового слідчого Особливо-

го відділу ВЧК при РВС 16-ї армії (прізвище слідчого): винен і 
розстріляти». 

 
«Виписка із засідання трійки особливого відділу 16-ї армії. 

7 січня 1921 П.Чайка звинувачується в зраді Радянської влади 
й організації білогвардійського полку. Засуджується до вищої 
міри покарання. Начальника – Ольскій» (Скоро Іван Ольський 
займе пост голови ЧК Білорусі. – Н.С.). 

 
Начальнику ОВ («Особого Отдела») 16-ї армії. Рапорт. 
 
Доношу, що згідно припису Вашого від 8 січня ц.р. і 

постанова «трійки» Особвідділу від 7 січня ц.р. про розстріл 
Чайки Павла Петровича, 31 роки за злочин проти Радянської 
влади, останнє приведено у виконання 9 січня ц.р. о 3 годині 
ночі. 9 січня 1921.».[1] 
 
Ось як несподівано повернулася доля. Зрадив одним, розстрі-

ляли інші, але за те ж – за зраду. Справа «за звинуваченням Чайки 
Павла Петровича в службі в армії Слуцької Білоруської Ради» (так 
називається документ) вмістилася всього на 18 аркушах.  

Час був військовий, слідчі ЧК багато не писали. Але дещо з 
життя Павла Чайки дізнатися можна; до речі, більша частина до-
кументів написана ним власноручно. 

Народився 21 червня 1889 року в селі Лютовичи Визнянської 
волості Слуцького повіту. Селянська сім'я з 6 чоловік мала всього 
12 десятин землі. Три з них виділили Павлу, коли він одружився. 
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У пошуках кращої долі сім'я ще до початку Першої світової війни 
виявилася на Далекому Сході. У 1909 році Павло витримав іспити 
за 6 класів гімназії у Владивостоці. Через три роки закінчив Іркут-
ське військове училище. До війни служив в Херсоні й Воронежі. 
Під час Першої світової війни офіцер зв'язку. За бойові заслуги 
був нагороджений орденами 4-го й 3-го ступеня Святої Анни, 3-го 
ступеня Станіслава й 4-го – Володимира. Дослужився до чину 
штабс-капітана. На фронті був обраний членом солдатського ко-
мітету корпусу. Після розвалу старої російської армії повернувся 
додому, в Лютовичи, маючи певний багаж політичних поглядів (і, 
потрібно додати, як і той безладний час, досить нестійких і хаоти-
чних). 

Чайка свідчив, що належав до партії есерів, але в кінці 1918 
року вийшов з її лав, про що повідомив через газету «Бідняк». 
Цей крок можна зрозуміти. У той час він служив помічником 
Слуцького військового комісара (при червоних), почав схиля-
тися до більшовиків.  

Тим не менш з приходом поляків в Червоній армії не зали-
шився, а як більшість случаків, дезертирував. Слідчому свою 
поведінку пояснював тривалою хворобою на тиф. Але ця при-
чина дезертирства знайшлася майже у всіх, хто не хотів відсту-
пати з Червоною армією. 19 листопада 1920 Павло Чайка був 
мобілізований Слуцької Радою. По 27 листопада займався фор-
муванням полку.  

В Особвідділі ЧК Чайка свідчив, що в Бригаду пішов не до-
бровільно, а під загрозою бути інтернованим у польський табір 
для військовополонених. Чи був він щирим, коли казав це слід-
чому? Швидше всього – шукав приводу, щоб пом'якшити «про-
вину». 

Відразу після Слуцького з'їзду Чайка увійшов до складу 
військової трійки (Жаврид, Антипович, Чайка), яка мала за-
вдання в стислі терміни вирішити питання про створення армії. 
Чи можна бути ініціатором й організатором примусово? Чекіс-
ти й не повірили, засудили за «організацію білого війська». 

Зі справи випливає, що всі обов'язки офіцера Слуцької Бри-
гади Павло Чайка виконував добровільно й свідомо. Зусиллями 
Слуцької Ради, організаторів армії та його особистими сформу-
вався Слуцький полк. Справа ладилася. 

Але суть єдності в Слуцької Раді, наявність двох течій – бала-
ховської (полонофільської) та есерівської (незалежницької) – в 

 91  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

керівництві повстанням, навіть в штабі Бригади, де більшість ста-
новили офіцери-балаховці, дезорієнтувала людей, сіяла розгубле-
ність, вибивала землю з-під ніг. Кожне з угруповань претендувало 
на верховенство. І ті, й інші шукали привід, щоб порозумітися і 
покінчити з хитким двовладдям. 

На жаль, ця непримиренна конфронтація вкрай негативно позна-
чилося як на результатах повстання, так і на долі окремих людей. 
Першими розрубати вузол проблемних відносин з есерівською вер-
хівкою Слуцької Ради спробували балаховці. Начальник контррозві-
дки поручик А.Міранович затримав листа командира Слуцького 
полку Павла Чайки до колишнього соратника й твариша, воєнкома 
Визнянської волості Костянтина Кецка, есера, до речі. На жаль, го-
ловний документ, лист Чайки, який би підтвердив його вину або зняв 
її, не знайдений. Про зміст листа існує кілька версій. 

Сам Чайка на допиті свідчив, що мав мету попередити Кецка 
про величезну кількість дезертирів з Бобруйського, Слуцького 
повітів, які цілими натовпами вливалися в повстанську Бригаду. 
Головну причину цього явища Чайка бачив у загрозах арештів і 
розстрілів, яких не шкодували червоні командири. І він порадив 
колишньому другу не лякати людей і не провокувати таким чином 
численні жертви. У щасливий перебіг подій, як бойовий офіцер, 
фронтовик, він не вірив. 

Чайка був незадоволений станом справ у повстанському штабі 
й політичними іграми керівників, просив у товариша поради й 
допомоги. Таким чином висловився про зміст злощасного листа 
Володимир Прокулевич:  

 
«Я й Жаврид бачили, як його повели в контррозвідку. 

Останні слова, які ми почули, були: «Жаврид, врятуй мене!» 
 
Арештований розраховував на допомогу Павла Жаврида, він 

сподівався, що комісар Найвищої Ради справедливо розбереться в 
його конфлікті з контррозвідкою, цим неофіційним штабом Булак-
Балаховича в Слуцьку. 

Справа в тому, що зусиллями есерівської частини Ради Чайка 
отримав посаду командира Слуцького полку всупереч бажанню ін-
шої сторони бачити на цій посаді капітана А.Самусевича. Допомоги 
Чайка не дочекався. Жаврид у день арешту виїхав до Варшави за 
грошима. Прокулевич, спостерігаючи посилення балаховців, зібрав 
однодумців на таємні збори. Поки обговорювали нестерпний стан 
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розколу й шляхи виходу, Чайка після п'яти днів арешту, в ніч із 2 на 
3 грудня 1920 втік, до речі, за допомогою офіцера контррозвідки 
Мірончика, який поспівчував колишньому командирові. 

Треба відзначити, що в Особливий відділ ВЧК при 16-ої армії 
Чайка потрапив 12 грудня. Де був десять днів, що робив, на якому 
боці шукав притулку, невідомо. (Ще одна обставина – справу за 
обвинуваченням особістами порушено тільки 27 грудня. П'ятнад-
цять днів на нього не звертали уваги. Цікаво, чому? Може не зна-
ли, хто потрапив до них?) 

Тим часом випадок з Чайкою допоміг есерам перехопити іні-
ціативу. На зборах за пропозицією Прокулевича вирішили зааре-
штувати й судити командира бригади Антиповича, начальника 
розвідки Мірончика і його помічника Ревта. Першого за те, що 
«не міг тримати лінію Ради». Формальним приводом для арешту 
двох інших був проступок Чайки. Збори ухвалили призначити на 
посаду командира бригади Антона Сокіл-Кутиловського. Контр-
розвідку очолив офіцер Білоруської Військової комісії Янушенко.  

3 грудня провели арешти, на наступний день судили. Антипо-
вича розжалували в рядові, Мірончіка й Ревта зняли з посад. До 
речі, останній також швидко потрапив у ЧК і був розстріляний. 
Павлюкевич і Мацелій змушені були підкоритися Раді. Тим біль-
ше що Прокулевич, щоб мати збройну підтримку, віддав наказ 
командиру батальйону А.Колпаку знятися з позиції і з загоном у 
80 чоловік прибути в Семежево, де розбиралися з балаховцями. І 
це в той час, коли супротивник перемагав. 

Історія зради Павла Чайки – це лише зовнішня сторона події. 
Нехай побічно, але в першу чергу зрада ховалася в дурних амбіці-
ях і затятому небажанні шукати згоди, в непродуманій поведінці 
політиків. 

 
 

 Джерела, примітки. 
 
1. Розділ написаний за матеріалами кримінальної справи Павла Чайки архіву 
КДБ РБ. 
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9. На фронті 
 
Після того, як польські військові відділи залишили Слуцьк, 

військова ставка була перенесена в Семежево. У містечко прибула 
Рада. Звідусіль стікалися люди. За даними Прокулевича їх зібра-
лося до 15 тисяч чоловік. Багато з них, не зупиняючись, рухалося 
до Польщі. 

 
Кузьма Терещенко, 

представник Найвищої 
Ради БНР у Слуцьку Семежеві, 
голова Тимчасового Білнацкому 

У кінці листопада в Семежево з'явилися члени Найвищої Ради 
К.Терещенко, голова Білоруської Військової Комісії 
А.Якубецький і штабс-капітан А.Борик. Провели декілька засідань 

вузьким колом. Борик рішуче 
виступив проти допомоги з 
боку Булак-Балаховича. З 
промови Терещенка повстанці 
дізналися, що не тільки в 
Польщі, але й в широких 
європейських колах суспільство 
заговорило про повстанський 
незалежницький рух у Білорусі. 
Повстання мало про демон-
струвати рішучість білорусів 
домогтися незалежності. «Ми 
хотіли, однак, щоб світ трохи 
подумав про нас. Чому про 
Литву, Латвію, Польщу 
піклуються західні держави, а 
Білорусь залишають 
напризволяще?» 

у Мінську, 1920-ті рр. 
Було заплановано створити 

для повстанців друкарню. 
Польська влада дала дозвіл на 

відкриття її в Слонімі. Для роботи туди був направлений 
М.Костевич. Поки справи з друкарнею не вирішилися, обмежили-
ся гектографом. Видали декларацію Ради, кілька звернень до гро-
мадян, червоноармійців, селян. Розмножили «Погоню» Максима 
Богдановича, пісню-гімн «Ад веку мы спалі» разом з нотами. Ма-
ли намір організувати курси білорусознавства.[1] 

На другий день гості приймали парад білоруських відділів. 
Повстанці з біло-червоно-білими нашивками замість погонів 
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пройшли з піснями по площі. Терещенко дуже  розчулився. Повс-
танці йшли в бій. 

В кінці листопада 1920 Перший Слуцький полк займав ділян-
ку від Семежево до Визни протяжністю приблизно 20 кілометрів. 
Бойові дії почалися 27 листопада. Відділи 6-ї роти Слуцького пол-
ку на чолі з підпоручиком Керножицьким під час розвідки в райо-
ні сіл Бистриця, Веремійчик, Васільчиці й Чарнагубава зустрілися 
з більшовицьким розвідувальним загоном. В результаті сутички 
захопили полонених, від яких дізналися про розміщення черво-
них. Тривалий бій зав'язався у Васільчиці, більшовицькі загони 
відійшли. Один зі стрільців був важко поранений. Червоноармійці 
втратили трьох убитих, трьох пораненими й один потрапив у по-
лон. 

Села Лютовичі й Дашнава зайняли після боїв загони 5-ї роти 
на чолі з підпоручиком Клішевичем. У полон взяли п'ять червоно-
армійців. 7-а й 8-я роти боролися за село Мацкевичі. У напрямку 
Копилова зайняли також село 
Тимковичі (відділи Грозав-
ського полку). Втрати були з 
обох сторін. 

 
Макар Касцевич (Макар Кравцов) 

30 листопада вели бої на 
схід Слуцька в районі села 
Ужиця (Бобруйський повіт). 
Червоні загони завзято захища-
ли підходи до залізниці, 
підтягнули нові сили. У 
Семежево тим часом все 
прибували біженці, дезертири, 
військовополонені. Тих, хто 
походив з білоруських губерній, 
не затримували, реєстрували і 
відпускали. Частина з них 
виконувала роботу в маєтках, де 
в основному повстанці брали 
хліб. Коли почався відступ з Семежево, ці люди самі вишикували-
ся в ряди і потягнулися услід за відступаючими повстанцями. 

Біженців з російських губерній відправляли в польські конце-
нтраційні табори згідно з договором з польським військовим кері-
вництвом. Комуністів, червоних командирів, комісарів, як прави-
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ло, розстрілювали за рішенням військово-польового суду або за 
наказом командира бригади. Василь Русак свідчив, що всього роз-
стріляли таким чином 18 осіб, у тому числі членів Визнянського 
ревкому. 

24 листопада почався запис добровольців у Бригаду. Між тим 
посилилися тертя між Радою й штабом повстанців. Військові ба-
чили, що на матеріальну допомогу Найвищої Ради розраховувати 
не доводиться. Зростало число прихильників Булак-Балаховича, 
армія якого досі була вже інтернована, але генерал мав непогані 
матеріальні можливості. На військові наради штаб уникав запро-
шувати членів Ради, ігнорував комісара Найвищої Ради. Для зв'яз-
ку штабу Бригади з Радою вибрали Ю.Сосновського. Загострення 
відносин вилилося у відкритий конфлікт, заручниками якого були 
командири бригади. 

Командування 16-ї червоної армії вирішило очистити нейтра-
льну зону від повстанців. 4 грудня з ранку в її межі були введені 
частини 8-ї та 17-ї дивізій. Керівництво боротьбою з повстанцями 
було покладена на Реввійськраду 16-ї армії з підпорядкуванням 
йому всіх загонів внутрішньої служби, губчека, особливих відді-
лів і загороджувальних загонів. Подолавши впертий опір повстан-
ських відділів, червоні зайняли Візну. 7 грудня витіснили повста-
нців з Семежево.[2] 

Ставка й Рада перебралися в Подчиці. Село перебувало в ней-
тральній зоні, в двох верстах від радянського кордону. Тим часом 
відчули брак продовольства. Місцеве населення не було таким 
щедрим, як в Семежево. Закиди на адресу Ради, що не змогла 
створити запасів, посилилися. Конфлікт між штабом і членами 
Ради – есерами – поглиблювався, що негативно позначалося на 
ході бойових дій. У Подчицях довго не затрималися, знову пере-
їхали вглиб нейтральної зони. 

Наступною зупинкою, де протрималися до 15 грудня, були 
Грицевичі. Положення ускладнювалася. Людей косив тиф. Брига-
да стала схожа на кочовий лазарет. При цьому відчувався великий 
брак продовольства й ліків. Як згадував Вол.Прокулевич:  

 
«Всі ми, Жаврид, Якубецький і я, крутилися в пошуках хлі-

ба. Якубецький вів переговори з Несвізьким війтом про відпуск 
нам продуктів. Війт спочатку запитав у варшавського керів-
ництва. Ті відмовили».[3] 
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Повстанці були змушені почати реквізиції в населення. Війта 
за непокору й приховування продовольства та підвід Грицевич 
розпорядився покарати 25-тьма ударами бича. Одного разу відділ 
повстанців зіткнувся з обозом, який віз до Польщі продукти. Як 
з'ясували, агенти польського інтендантства реквізували їх у насе-
лення Слуцького повіту. Посилаючись на наказ Ради № 1, який 
забороняв вивіз продуктів з Слуцька, воїни відібрали награбоване. 
Стався великий скандал з місцевою владою. Втрутилися жандар-
ми й місцевий війт Чарноцькйй, тим не менш продукти не повер-
нули. 

На жаль, траплялися прикрі випадки грабунку місцевого насе-
лення. Так, А.Міранович, усунутий раніше з посади начальника 
контррозвідки, отримав від польських властей дозвіл на форму-
вання кінного відділу (партизанського). Людей він зібрав випад-
кових. Частина цього загону вночі напала на село Малі Ражани, 
пограбувавши селян. Забрали гроші і 10 коней. 

Але суд Бригади відреагував одразу. Грабіжники були жорс-
токо покарані в присутності селян. Двох з них – І.Мірончика, що 
служив у контррозвідці Бригади, і помічника начальника міліції 
(прізвище невідоме) – розстріляли як ініціаторів грабежу. Решті 
запропонували ув’язнення в польські в'язниці (був договір Білору-
ської Військової Комісії, що засуджені судом Бригади будуть від-
бувати термін покарання в польських тюрмах за браком власних) 
або публічне покарання батогами (25 ударів). Всі обрали фізичну 
екзекуцію. І глядачам з’явилася можливість спостерігати незви-
чайне видовище в польському стилі.[4] 

Зіткнення з Червоною армією відбувалися постійно. Зазвичай 
це були нічні нальоти. 10 грудня було скоєно напад на села Кри-
восілки й Новосілки, в ніч на 12-е – на село Старинь. Повстанці 
спробували відтіснити частини Червоної армії. 12 грудня вони 
зайняли Семежево, при цьому захопили великі запаси снарядів. 
Приклад мужності продемонстрували стрільці 2-ї роти Слуцького 
полку, якою командував поручик А.Курилович. 17 грудня знову 
були в Визні, 19 відступили, 20 грудня змушені були покинути 
Семежево.[5] 

Слабким місцем повстанців була недостача зброї. Спочатку 
налічувалося всього 300 карабінів, які були передані польською 
владою, і 500 гвинтівок, які принесли самі повстанці. Частина 
зброї була отримана від дезертирів або взята в якості трофеїв. 
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Усього в грудні Бригада мала вже 2000 гвинтівок і 10 кулеметів. 
Це не йшло в порівняння з хорошим озброєнням регулярних час-
тин Червоної армії. Навіть шість броньовиків брали участь у на-
ступі на Слуцьк. Учасник подій згадував: «Без зброї, без патронів 
повстанці билися, немов леви. Роти повстанців виходили на пози-
ції, маючи 30-40 рушниць на роту, так як більше не було... посла-
нці Бригади привезли (від Булак-Балаховича. – Н.С.) багато зброї 

та бойового спорядження, але 
було вже пізно».[6] 

Із стратегічних міркувань 
командування вирішило 
перенести ставку на Полісся, в 
село Морач, що знаходилося 
також у нейтральній зоні в одній 
версті від радянського кордону.  

 
Андрій Якубецький 

17 грудня Найвища Рада 
розпорядилася про призначення 
Андрія Якубецького Головноко-
мандуючим військами БНР. Наказ 
№ 1 за його підписом закликав 
«вести боротьбу, поки білорус не 
стане господарем на своїй землі», 
«до повного визволення Батькі-
вщини від загарбників», «від ярма 
чужих народів» і т.д. (Наказ був 

надрукований в «Білоруському слові» від 6 січня 1921 року). 
Другий і останній наказ Якубецького як Головнокомандувача 

був про нагороду за бойові заслуги офіцерів Бригади:  
Я.Залеського, А.Куриловича, А.Бранавіцького, Я.Багушевича, 
А.Мірановича, П.Яновича, Я.Семашка, Н.Кернажицького, 
І.Копеца. 

У Морачі з'ясування стосунків тривало. Село находилося бли-
зько з від Лунінця, колишньої ставки Булак-Балаховича. Тут за-
лишалися його відділи й склади зі зброєю та амуніцією. 
Вол.Прокулевич дізнався, що балаховці готували захоплення шта-
бу Бригади. У лікарні А.Павлюкевича переховувався брат генера-
ла Йосип Булак-Балахович. Дійшли чутки, що С.Булак-Балахович 
і члени БПК вирішили заарештувати Прокулевича, Жаврида та 
Якубецького, звинувачуючи їх у поразці. 
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Для арешту есерівських частини Ради з Лунінця вийшов відділ 
Демидова в кількості 500 чоловік. 

Але зводити рахунки вже не було часу. Частини повстанців 
відступали. З дня на день червоних чекали в нейтральній зоні. 
Хтось приніс новину, що згідно з договором між Росією і Поль-
щею на Ризькій конференції радянські війська отримали дозвіл 
увійти в нейтральну зону на 77 годин «для очищення зони від 
бандитизму», тому поспішали. 

Відходили в Заостровеччя, в село на березі Лані, залишаючи 
за собою трупи ревкомівців, розстріляних у ніч відступу. Це були 
люди не місцеві, вони прийшли здалеку, деякий час керували у 
Визні за наказом командування Червоної армії. 

У Заостравеччі збори офіцерів висловили недовіру Раді, зви-
нувачуючи в зраді, відсутності допомоги з боку уряду БНР, незда-
тності забезпечити повстанців зброєю та провіантом. Раду звину-
вачували у всіх невдачах. Наступну й останню зупинка зробили в 
Барановичах. Тут чекали представників Найвищої Ради.  

Перед від'їздом з 
Заостровеччя приховали два 
ящики ручних бомб, щоб не 
залишилися балаховцям, – ті 
самостійно почали утворювати 
партизанські загони. Бомби 
потім знайдуть червоні й 
покарають сельчан. 

 
Капітан Микола Демидов 

Нарада в Барановичах, на 
якій були присутні Терещенко, 
Жаврид, Прокулевич, Якубець-
кий, вирішила ліквідувати 
повстанську акцію. Жаврид 
поїхав далі до Варшави, щоб 
розробити план ліквідації 
залишків Бригади та умови 
інтернування. Бригада повинна 
була одночасно перейти польський кордон і бути інтернованою як 
армія БНР. 

У ставці це рішення не було підтримане більшою частиною 
офіцерів, які наполягали на продовженні боротьби з червоними 
шляхом створення нерегулярних диверсійних відділів. Тим не 
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менш постанову про ліквідацію Бригади було прийнято. 28 грудня 
перейшли кордон і були інтерновані більше 1,5 тисяч чоловік (за 
даними Вол.Прокулевича). Рада Случчини перебувала в Барано-
вичах ще місяць. Від її імені в січні 1921 р. була прийнята резо-
люція, яка, підбиваючи підсумки події, констатувала: 

 
1. Польща ніякої відчутної допомоги повстанцям не зробила, 
навпаки, творила перешкоди. 

2. Єдиним правомочним урядом визнається Каунаський уряд 
БНР, решта – уряд Кноріна, Верховна Рада, Білоруський По-
літичний комітет на чолі з В.Адамовичем – незаконні. 

3. Генерал Булак-Балахович не має законного і морального 
права керувати білоруськими військовими з'єднаннями, як 
самозванець і погромників.  

 
Цю постанову Ради підтримали тільки 9 чоловік із 17. За 

останнім підписом – Івана Ковпака – Прокулевичу довелося їхати 
в Несвіж. Ковпак збирався вже «додому», як і більшість повстан-
ців. Таким чином і в кінці акції не було досягнуто згоди і не було 
вироблено компромісне рішення. Частина Слуцької Бригади (бли-
зько 400 чоловік) на чолі з офіцерами залишилася в нейтральній 
зоні для продовження військових дій партизанського 
характеру. Деякі загони увійшли до складу «Зеленого Дуба», як, 
наприклад, Павла Брановіцького, Антона Самусевича, Івана Ма-
целія, Тимофія Хведещені та ін. Боротьба тривала. Змінилася 
тільки форма опору. На зміну повстанству прийшла антирадянсь-
ка партизанка і терор. 

На білоруському національно-політичній нараді в Празі 29 ве-
ресня 1921 р. була прийнята резолюція «Про Слуцьке повстання». 
Подія характеризувалася як «національне повстання за незалеж-
ність Білорусі», «проти Москви» й «проти Варшави». 

 
 

 Джерела, примітки. 
 
1. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича, 
П.Жаврида. 

2. НАРБ. ф. 60, оп. 3, спр. 843, арк. 22. 
3. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа «СВБ». Свідчення Вол.Прокулевича. 
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4. Там само. 
5. Там само. Свідчення Я.Лапковича-Корчика. 
6. Грамадзскі голас. 1925, 10 снежня. 

 
 

10. Інтерновані 
 
Як запевнив «комунікат штабу військ білоруських», 28  грудня 

1 Слуцька бригада  стрільців військ БНР припинила бій.[1] Деякий 
час обеззброєні польськими властями вояки знаходилися в м. Сі-
нявка, потім частина їх передислокувалася у Вільнюс й увійшла в 
Білоруський батальйон військ генерала Желіговського. Команду-
вав новою військовою одиницею полковник Гапанович. Керівні 
посади в батальйоні зайняли також офіцери  Бригади. Першу роту 
очолив Сергій Бусел. Командиром ще однієї став Антон Понтус. 
Білоруський батальйон в Лодзі також поповнила молодь зі Слуць-
кого полку.[2] Але скоро, буквально через два місяці і ті, й інші 
виявилися в таборах Білостока й Брест-Литовська, 64 случаки 
склали першу компанію в таборі для інтернованих у Дорогуську. З 
Лодзі частина відразу повернулася додому. 

Інтернованих розмістили в таборі, обнесеному в кілька рядів 
колючим дротом, під дахами кволих будівель – бараків. Положен-
ня вчорашніх повстанців не дуже відрізнявся від стану військово-
полонених. Не дозволялася виходити за межі табору. Поручик 
Іван Шурпа, який виконував обов'язки командира з білоруської 
сторони, навіть намалював і розповсюдив схему меж. Все життя 
зосередилося на невеликій території між станцією Дорогуськ, 
залізницею і болотом. За дріт виходити було категорично заборо-
нено.[3] 

До 20 квітня 1921 року (до ліквідації керівництва компанії ін-
тернованих) всіма сторонами табірного життя розпоряджалася 
польська сторона. Тільки після зазначеної дати командування 
внутрішнім розпорядком перейшло до білоруського керівництва. 
Вся відповідальність за організацію табірного побуту була покла-
дена на командира 1 Бригади стрільців армії БНР капітана 
А.Сокол-Кутиловського. Його заступником був призначений капі-
тан Залеський. На кожному розі вже не стояли польські вартові. 
Але полегшення було тільки в межах табору. Вихід за ворота до-
зволявся після 9-го години вечора за спеціальним документом.[4] 
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Жорстоко карали за самовільний відхід із табору. Дезертирів ло-
вили. Навіть на початку травня ще насильно повертали за дріт. 

Перший наказ по компанії інтернованих за підписом офіцера 
БВК, командира компанії Івана Шурпи з'явився 1 березня 1921 
року. Накази, до речі, визначали всі сторони життя повстанців «за 
дротом». Щодня призначалися чергові по табору і кухні. § 5 нака-
зу № 1 повідомив про розклад дня. 

За відсутність на вечірній перевірці чекало серйозне покаран-
ня. За порядком стежили дружинники, призначені наказом № 2.[5] 
Солдати, що складали першу компанію, були розділені на три 
дружини. Першу очолив взводний («плютановы») Самойлик, дру-
гу – сержант Томашинський, третю – солдат Ліходієвський. 

Накази свідчать про суворе покарання за недисциплінованість. 
«За невіддання встановленої честі офіцеру караю 1 годиною кар-
ного пороття», «За самовільний відхід з муштри і за невиконання 
наказу» – арешт на 3 дні. 9 березня прибула нова група солдатів з 
Білостоку. 205 людей були зараховані на всі види утримання. З 
ними прийшли офіцери 1-ї Бригади стрільців БНР: капітани Йо-
сип Залеський і Йосип Богушевич, поручик Антон 
Круковський, підпоручик Олександр Саваневич і Сергій Рогач. 

Всі армійські підрозділи, які увійшли до складу компанії ін-
тернованих, зберегли свій колишній розпорядок, свої одиниці й 
назви. Польським керівництвом було відразу зазначено, що «під-
старшини й солдати не мають ані найменшої подібності солдатсь-
кого вигляду». «Дисципліна і військова муштра відсутня...», «го-
ворять виключно російською, що робить занадто погане вражен-
ня».[6] 

Для виправлення ситуації з дисципліною й кращого прохо-
дження військової муштри всіх солдатів розділили на три навча-
льні компанії, компанії на взводи, секції і т.д. Інструкторами муш-
три були призначені сержант Щенснік, взводний Самойлик, кап-
рал Сухоцький, солдати Варанецький, Ліходієвський, Щурко. 

Муштра відбувалося на навчальному плацу під особистим на-
глядом І.Шурпи. Офіцерам також було запропоновано «щодня 
з’являтися на навчальний плац для армійської муштри», прийня-
тої в Білоруському війську. Ходити за сніданком, обід, вечерею, а 
також на роботу, навчання, в баню керівництво вимагало ладом «в 
ряд», під командою. Іван Шурпа дбав повсякденно про політич-

 102  



  Частина ІІ                                                                                          Слуцьке повстання 

ний і моральний вигляд своїх рядових. Як міг вирішував мовну 
проблему, в тому числі й за допомогою наказів.  

На командні посади призначалися тільки ті, хто краще освоїв 
військову муштру Білоруського війська. Рядовим за добрі поведі-
нку й хороше знання військової служби давали звання капрала 
(приклад Василя Воронецького).[7] 

Налагодити господарство було дуже непросто. Інтерновані 
скаржилися на відсутність їжі, білизни, одягу. Робота не оплачу-
валася. Не вистачало необхідного. Не було навіть їдальні. Щоб 
підтримати необхідний порядок, І.Шурпа вимагав харчуватися в 
бараках в один час і всім разом.[8] 

Інтерновані були обмежені у своїх можливостях знайти додат-
ково продукти харчування. Існував спеціальний наказ, що заборо-
няв ловити рибу. За його порушення були покарані рядові Мошек 
Фельдман, Франек Микитюк, Якуб Лерух.[9] 

Не приховуючи задоволення, радянські газети смакували тру-
днощі побуту інтернованих в польських таборах.  

 
«Бараки дерев'яні, наполовину вросли в землю, з дірами в 

стінах і стелі. Довжина кожного барака – в 30 кроків, шири-
на – 20 кроків. Підлога в більшості земляна. У деяких бараках 
є матраци з соломи, в більшості – голі нари. Норму палива не 
дають. В результаті – холод, хвороби, тиф».[10] 
 
Хворих майже щодня направляли в «хату хворих» у супроводі 

офіцера. Госпіталь знаходився в Жирардові. Лікарів у таборах не 
вистачало. Хворі часто знаходилися поряд зі здоровими. Коман-
дири суворо стежили за чистотою, що в умовах поширення тифу 
та інших інфекційних хвороб було необхідним заходом. За бруд в 
бараках і на території табору оголошувалися догани.[11] 

Вся нелегка господарська справа була покладена на плечі так 
званого господарчого офіцера Білоруської бригади підпоручика 
Семашка. 

Незважаючи на умови неволі і поганий побут, культурне жит-
тя не затихало. Працювала бібліотека, яку очолював Іван Маєвсь-
кий. У великодні свята (католицькі та православні) в Бригаді від-
бувалися богослужіння. Навчальну команду будували на плацу 
для поздоровлень. Письмово вітали солдатів голова БВК 
А.Якубецький і член БВК Якобіний. Готувати вечори допомагав 
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відділ освіти БВК. З Василем Русаком чолі підготували й розігра-
ли на сцені дві комедії – «Міхалка» й «Па рэвізіі». Невідомий ко-
респондент з числа інтернованих із захопленням писав про події 
вечора пасхального дня 17 квітня: 

 
«Не маючи жодних джерел, звідки можна дістати все 

потрібне для сцени, таки зробили більше, ніж можна було 
зробити, і поставили спектакль в красиво декорованій ялин-
ками й соснами залі».[12]  
 

Гостями білоруської вечора 
були командир обозу, всі тутешні 
польські офіцери з дружинами й 
польські солдати, а також в залі 
зібралося багато цивільної 
публіки, місцеві євреї й українці. 
У виставах було зайнято майже 
все білоруське керівництво. У 
комедії «Міхалка» роль пана 
Карита виконав поручик Шурпа, 
Міхалки – солдат Самойлик. 
Вдячна публіка відзначила гарне 
виконання комедії «Па рэвізіі» та 
акторську майстерність капітана 
Залєського, поручика Семашки, 
представника БВК Русака.  

Василь Русак 
Сильно підняли настрій 

присутніх зі смаком виконані 
співи й декламації. «Хор під керівництвом досвідченого дириген-
та поручика Семашки виконав кілька білоруських пісень... а після 
були продекламовані паном Русаком і деякими інтернованих офі-
церів вірші Я.Коласа, І.Купали й А.Гаруна, – повідомив читачам 
«Нашої Думки» один з учасників вечора. Вся культурна робота 
була пронизана «щирою любов'ю всього свого рідного» й твердим 
наміром продемонструвати чужинцям «свою мову, своїх поетів, 
літературу».[13] 

З 10 травня розпочався процес офіційного звільнення. Перши-
ми на батьківщину відправилися Степан Самойлик, Василь Вара-
нецький, Олексій Сідоревич, Захар Щурко. За ними поїхали вже 
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десятки случаків. Ті, що залишилися, вступали в організовані II 
відділом 4-ї армії генерала Скерського робітницчі дружини, які 
займалися найрізноманітнішими справами, наприклад, відновлен-
ням мостів і ремонтом доріг у прифронтовій смузі. З найбільш 
надійних і по-антибільшовицьких налаштованих осіб створюва-
лися диверсійні групи, які перекидалися на більшовицький бік з 
метою підтримання партизан-
сько-повстанської діяльності в 
районах Слуцька і Бобруйська. 
Польська влада вважала, що вони 
мають право організовувати 
подібного роду неконвенційні 
акції, так як подібними методами 
вже здавна користувалася 
радянська сторона, висилаючи 
диверсійно-бойові групи на 
території, контрольовані поляка-
ми.[14] 

 
Капітан Микола Демидов 

Після підписання в Ризі 
мирного трактату між Польщею 
та Радянською Росією нова 
політична ситуація вимагала 
рішення білоруського проблеми. 
Згідно з умовами договору жодна зі сторін-учасників не могла 
підтримувати на своїй території дій, що суперечать інтересам ін-
шої сторони. Польські політичні сили тиснули на військову владу 
для того, щоб ті припинили підтримку білоруських антибільшо-
вицьких акцій. В результаті Головне Керівництво Війська Польсь-
кого віддало командиру 4-ї армії наказ розпустити всі білоруські 
організації на території дії його армії. Всі диверсійні групи пови-
нні були бути роззброєні, а робочі дружини – розпущені. Їх учас-
ників рекомендувалося в міру можливості вислати за межі 
Польщі[15], що і було зроблено. Таким чином вони опинилися на 
шляху до ГУЛАГу. 

 
 Джерела, примітки. 

 
1. БДА МЛіМ. ф. 3, оп. 1, спр. 158, арк. 66. 
2. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа С.Бусла. 
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3. БДА МЛіМ. ф. 3, оп. 1, спр. 165, а. 4, 4 зв. 
4. Там само. А.41. 
5. Там само. А.6. 
6. Там само. А.12. 
7. Там само. А.13, 16. 
8. Там само. А.8. 
9. Там самл. Сп.164, а.3. 
10. «Савецкая Беларусь», 4 лютага 1921 года. 
11. БДА МЛіМ. ф. 3, оп. 1, спр., арк. 6. 
12. «Наша Думка», 6 траўня 1921 г. 
13. Там само. 
14. Збігнеў Карпус, Вальдэмар Рэзмер. Слуцкае паўстанне 1920 г. у святле поль-
скіх вайсковых матэрыялаў //Наша слова. - 1996. - № 45.  С.4.  

15. Там само. 
 
 

 
 
 
 



 
 

1. Репресії 
 
Для своєї оборони диктатура пролетаріату дуже швидко створи-

ла потужний каральний апарат.[1] По суті, вся владна вертикаль мала 
одну з головних своїх функцій – знищення опозиції в стислі терміни. 
Боротьба велася в декількох напрямках. Економічна реформа перед-
бачала заміну продрозгортки фіксованим податком. Активізувалася 
ідеологічна служба з широкого інформування населення про перева-
ги радянського ладу. В місцях активного спротиву, як, наприклад, на 
Случчині, ходив агітаційний бронепоїзд, організовувалися мітинги й 
збори з метою викриття закордонних ворогів і місцевих «бандитів».[2] 
Відкривалися хати-читальні, організовувалися гуртки для розповсю-
дження нової ідеології. Партійний апарат узяв під пильний контроль 
процес боротьби за свідомість «трудящихся». З метою запобігти 
нападам диверсійних відділів з території Польщі напружено працю-
вали дипломати. Десятки нот протесту були направлені в адресу 
польського уряду проти підтримки їм політичних банд. Організація 
знищення політичної опозиції по лінії спецслужб, розвідки та контр-
розвідки мала відчутні успіхи. 

Головною формою боротьби залишалося збройне придушення 
повстанства й партизанки силами не тільки спеціальними відділа-
ми, як ЧОН (частини особливого призначення), загородвідділи,  
але в першу чергу регулярної армії. Роз’єднані зусилля різних 
владних структур довго не давали бажаних плодів. Збройний опір 
залишався серйозним фактором політичної та економічної безпе-
ки. Негативний досвід був проаналізований і в наслідок був ство-
рений головний орган «для планомірної й швидкої боротьби з 
бандитизмом на території Білорусі» – Реввійськрада (РВР) Мінсь-
кого району. У його склад увійшли народний комісар військових і 
внутрішніх справ І.А. Адамович, командувач військами в Білорусі 
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І.П. Уборевич і голова ЧК Білорусі Я.К. Ольський. РВР були під-
порядковані всі польові війська Червоної армії, відділи ЧК, мі-
ліції, ЧОН, які знаходилися на території Білорусі, а також полі-
тичні й карні органи. 

21 серпня 1921 року була організована подібна структура з 
аналогічними задачами – РВР Вітебського району в складі війсь-
кових керівників М.І.Какуріна, П. Шварца й представників місце-
вих партійний і карних органів. 

Особливим наказом РВР Мінського району від 11 липня 1921 
року в Білорусі вводилося воєнне становище. Партизани (банди-
ти), які не бажали добровільно скласти зброю, були оголошені 
поза законом і підлягали розстрілу без суду й слідства.[3] Сім’ї 
«запеклих бандитів» згідно з наказом були засуджені на арешт і 
майно – на конфіскацію. 

Білорусь була поділена на шість бойових ділянок, які співпа-
дали з межами повітів. Керівнику цієї нової територіальної оди-
ниці підпорядковувалися всі військові частини, міліція й апарат 
повітових військкоматів. Кожна ділянка складалась із більш дріб-
них підрозділів, опорними пунктами яких були окупаційні гарні-
зони. У найбільш «заражених бандитизмом» місцевостях були 
розкидані летючі й винищувальні загони кількістю до 50 чоловік з 
кулеметами.[4] 

Окрім того, у повітах створювалися так звані політ комісії 
(політичні комісії) в складі секретаря повітового комітету, нача-
льника бойової ділянки, воєнкома, завідувача політбюро й нача-
льника особливого відділу штабу. 

В основу праці політкомісій були покладені жорсткі послідов-
ні виключно карні методи викорінення спротиву. Один з найбільш 
ефективних прийомів – вигнання з батьківщини. Механізм дій 
колективного репресивного органу знайшов яскраве відображення 
в архівних, відкритих у часи перебудови, документах. 

Із секретних сховищ на денне світло з’явилися цілі стоси за-
кріплених на папері свідчень трагічної долі слуцьких повстанців. 
На пожовклих від часу аркушах особливого фонду «1842 із зі-
брання Державного архіву Мінської області[5] розлито ціле море 
людських страждань. 16 серпня 1921 року, як випливає з протоко-
лу, вже четверте засідання Слуцької повітової політ комісії роз-
глядало проблему покарання впертого свавільного населення. До  
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Зведення штабу військ Мінського району 
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складу цього репресивного органу входили голова повітового 
виконкому (на той момент Слуцький виконком і політкомісію 
очолював дехто «тов. Владіміров»), секретар місцевого партійно-
го комітету, військовий комісар, інші військові, партійні та радян-
ські начальники. У той день вирішувалося питання: 

 
«1. Про виселення родин бандитів (читай – партизанів) за 

межі Західного фронту. 2. Про порядок виселення. Одноголо-
сно постановили: 

 
Родину бандита Миколая Бєлодєдова, який походить із 

села Закальне Заболотської волості, виселити в архангельську 
губернію, власність конфіскувати…» 
 
Така ж доля чекала «родину бандита Павла Броневицького із 

громадян села Завщиці Старобінської волості, Митрофана Богдана 
із села Рачкавичі Чаплицької волості, Івана Копотя з хутору Ржав-
ка Греської волості, Йосипа Скоробогатого з хутору Березовий 
Угол Греської волості». Начальнику політбюро (спеціальний від-
діл у повітовій міліції) доручалося в дводенний термін зібрати 
відомості про склад сімей, які підлягали виселенню, про кількість 
майна. Секретарю повітового комітету Ахманову приписувалося: 

 
«Виділити чотирьох товаришів для командування по міс-

цю проживання сімей бандитів, для конфіскації їхнього майна 
й розподілення з головами волосних виконкомів і сільрад між 
родинами червоноармійців і демобілізованих». 
 
Далі події розгорталися згідно з протоколом. Вже на наступ-

ний день начальник штабу Західного фронту комісар Вєнцов від-
силає депешу начальнику бойової ділянки 5 (Слуцький повіт), у 
якій вимагає «термінового розпорядження про наряд на два ваго-
ни на станцію Слуцьк до 15 години (виселення планувалося здійс-
нити 20 серпня 1921 року. – Н.С.) …для евакуації сімей бандитів в 
Архангельську губернію». Секретар політ комісії уточнив, що: 

 
«Усіх членів родин буде до 30 чоловік, продовольства й ре-

чей будуть мати близько 120 пудів. Тим, кого виселяють, до-
зволяється мати з собою 12 особистих речей на одну сім’ю 
(?!) і продовольство на кожного їдця на місяць». 
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Шлях цим людям, позбавлених домівки й вітчизни, передба-
чався неблизький. 

Правда, заплановані терміни, що типово для системи, яка на-
роджувалася, зривалися. Голова політ комісії Владіміров поспішає 
повідомити у штаб військ Мінського району, що «до виселення 
родин бандитів приступлять 25 серпня, на цей день будуть потрі-
бні вагони». Згідно з більшовицькою логікою, батько повинен був 
нести відповідь за сина, син – за батька, дружина – за чоловіка, 
брат – за брата й т.д. Так, за збройний спротив, у чому звинувачу-
вали Йосипа Скоробагатого, постраждали не тільки його дружина 
й діти, але й старі батьки. Будинок і господарство старого були 
розібрані, а сам він висланий із рідних місць на північ Росії. 

 
Взвод 4-го батальйона спеціального призначення. Мінськ. 1922 р. 

У справі «Про виселення сімей бандитів» зберігся мандат, 
власник якого (дехто Бєльчицький) був відряджений у Греський 
повіт «для приведення у виконання постанови політ комісії». Тре-
ба відзначити, що в мандаті список осіб, які підлягали виселенню, 
помітно поповнився з дня засідання. Принаймні, що не документ у 
цій справі, то нові імена жертв. До насильницького виселення 
«готували» за присудами ревтрибуналів, постановами спеціальних 
армійських відділів і т.д. Початкова названа кількість «30» все 
зростала. 
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Але 25 серпня вагони на адресу Архангельської ЧК не надій-
шли: не всіх зібрали, не у всіх відібрали майно. 

А між тим згаданий Бєльчицький встиг приїхати на місце й 
написати детальний звіт про зроблене. «Прибув 21 серпня в Гре-
ський волревком… з головою ревкому тов. Душевським відправи-
лись на хутір Ржавка до бандита Івана копоти». Уповноважений 
виявив, що Копоть не такий багатий, як вважала повітова влада. 

 
«…Замість 4-х коней виявився тільки один, а замість семи 

корів – дві корови й одна теличка» 
 
Залишається тільки гадати, куди поділась решта худоби. Чи 

була вона взагалі в такій кількості? Найбільш правдоподібно, що 
господар в очікуванні непрошених гостей пустив корів під ніж. 
Документи свідчать, що найбільш цінне з конфіскованого – коні, 
вози, крупна рогата худоба – поступало в розпорядження повіто-
вого, рідше – губернського начальства. Для розподілення між 
сім’ями «найбідніших червоноармійців» залишалося зовсім неба-
гато. З майна Антоніна Цвірки аматори дармовщини отримали 
«два пальто, сім шкір, дві вівці». У звіті Бєльчицького повідомля-
лося також, що «мати бандита Копотя була доставлена в повітову 
політкомісію». У розграбовану хату поселили зайшлих демобілі-
зованих червоноармійців. 

 
«Для їх прохарчування залишили 4 борозни картоплі. Реш-

ту майна доставили у волревком». 
 
Сім’я Скоробогатого з п’яти чоловік була відправлена в Слуць-

ку політкомісію. Нові господарі, яким влада залишила на прохарчу-
вання «10 гусей і одну свиню», осіли на проживання. Опустілий, 
розграбований хутір Цвірки зайняла сім’я батрака. Дружина й діти 
господаря хутору (6 чоловік) були відправлені в повіт, де всіх реп-
ресованих зібрали разом для повантаження у вагони й відправлення 
«за адресою Архангельської ЧК», як свідчить документ за номером 
4 справи «Про виселення…», яку ми розглядаємо. 

Не всі із засуджених на висилку скорилися зі своєю долею. 
Так, сім’я Митрофана Богдана пішла в ліс, забравши по можливо-
сті все майно. Люди вирішили краще утекти в Польщу, ніж їхати 
на північ. Радянська влада оголосила їх «поза законом» і розпо-
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рядилася, «якщо такі прийдуть у село, негайно заарештувати й 
доставити в ПОО №4» (Прикордонний особливий відділ м. 
Слуцька. – Н.С.). 

Нові сторінки справи знайомлять із новими жертвами трагедії. 
2 вересня (1921 р.) слуцька політкомісія повідомила штабу: 

 
«Для виселення знову намічених 16 родин… політбюро за-

кінчує звинувачувальний матеріал. Вагони будуть потрібні, 
коли родини будуть згруповані в Слуцьку. За вимогою будуть 
вказані кількість людей і майна». 
 
Засудження на заслання зверталися до влади про помилування. 
Із заяви Олександра Сосновського, жителя хутору Плянти 

Старобінської волості, у політкомісію при Слуцькому виконкомі 
від 11 жовтня 1921 року: 

 
«2 жовтня ц.р. мене заарештували й конфіскували все моє майно… 

наказали сідати на віз і не дали ніякого харчу… сидів із дружиною і ді-
тьми тиждень у Старобіні. По дорозі в Слуцьк просив у знайомого хлі-
ба. У Слуцьку мене знову 
допитали. За що страждаю з 
діточками? Старався, щоб собі 
й владі хліба було в достатку. В 
минулому році виконав роз-
гортку, хоча вона була тяжкою, 
ледве дочекався нового хліба, а 
тепер увесь продподаток 
виконав… у мене тільки 
дружина й троє маленьких 
дітей, бандитів нема. Хай 
запитають людей у селі, окрім 
тих, які після конфіскації 
скористалися моїм добром… 

 
Прошу розібратися в моїй 

провині й відпустити мене 
одного попросити у знайомих 
хліба й для дітей чого-небудь. 
Мені з дітками маленькими 
дуже важко, від свого добра 
довелося терпіти голод, 
доведеться терпіти й холод». 

 
Камера в Мінській в’язниці. 

1920-ті рр.  
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Резолюція на заяву Сосновського свідчить про те, що влада не 
пошкодувала його дітей. 

Спробували переконати повітову політкомісію, яка осудила їх 
на виселення, односельці О.Сосновського Франц і Казиміра Шид-
ловські, Семен Сосновський, Антон і Валер’ян Ярмолинські, Ган-
на Скалабан і Єфросинія Хралович: 

 
«Вини за собою не відчуваємо. Виселення не заслуговуєм. 

Ми люди трудові. Останні дві знаходилися на службі в земле-
власників-католиків заради кусня хліба. Серед нас старі люди 
й діти. Тяжко нести незаслужену кару. Висилка в чужий край 
гірше смерті. Пощадіть невинних людей і нещасних дітей!» 
 
Не пощадили! Антон Іванович Ярмолинський, 76 років, про-

сив дозволу поїхати на переїзд у Дяковицьку волость Мозирсько-
го повіту: «Хоч помру там, де минула більша частина мого жит-
тя». Не дозволили. Глухі були комісари й до прохань односельчан, 
засуджених на вигнання. Люди в той час ще не боялися постояти 
за ближнього, поспівчувати сусіду. Через десять років такого вже 
не спостерігалось. Страх пересилив милосердя. А ось у 1921 році 

 
Співробітники ЧК м. Бобруйська. 1920-ті рр. 
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всі жителі Гладовсько-Шабунської сільради на чолі з його голо-
вою Ісідором Аляхновичем ручалися за Ярмолинських, Шидлов-
ських, Сосновських і просили про їх звільнення. Із сусідніх волос-
тей і сіл відгукнулися люди на біду. 

 
«Ми, громадяни села Завіші Визнянської волості, просимо за 

колишнього сусіда Франца Шидловського, він не із тих, кого за-
звичай називають паном, відносився до громадян по-товариськи. 
Зі своїм племінником, який пішов за кордон, був у незгоді». 
 
Обставини змушували людей очорняти близьких, хоч і ця бре-

хня урятуванню не сприяла. 
А ось резолюція (вирок) Кривицького сільського товариства 

Старобінської волості. 
 

«1921 року, жовтня 12-го дня. Ми, що нижче підписалися, 
громадяни села Кривичі даємо справжній вирок громадянину 
хутору Плянти – Липніки Валер’яну Ярмолинському та його 
родині: сину Владиславу та дочкам Броніславі, Мальвіні, Ста-
ніславі, Євгенії в тому, що вони люди чесні, в політичні справи 
не втручались. Шкідливою людиною він ніколи не був, що й 
підтверджуємо своїми підписами». 
 
Однак радянська влада порахувала їх небезпечними. 
Багато-хто з людей, особливо освічених, розуміли увесь жах то-

го, що відбувається, спробували хоч якось застерегти владу. Дармо-
вщина, роздача населенню конфіскованого майна деморалізує гро-
мадян, провокує до легкої наживи, породжує бажання будувати свій 
добробут на чужому горі, створює цілі ряди явних і таємних доно-
щиків, які вже гризуться між собою через чуже майно, – про це писав 
голова Слуцького виконкому ветеринарний лікар 42-гої Старобінсь-
кої ділянки К. Шукевич. 

Про масштаби насильницького виселення селян судити по доку-
ментам даного фонду важко. Стотисячні дані розрізнені й скромні. 
Добре збереглися тільки документи, які ілюструють події в Слуць-
кому повіті. Тому першочергово склалося враження, що репресії тут 
– помста більшовиків за події листопада – грудня 1920 року й упер-
тий спротив случаків режиму весною – літом 1921 року. 

Однак ось документ, який свідчить про те, що 31 серпня 1921 
року начальник штабу фронту Жихгалєв вимагав від голів політ- 
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комісій усіх 6-ти «бойових ділянок» детальних звітів про хід ви-
силки й конфіскації майна. 

10 жовтня воєнком Вейржиховський із штабу фронту від голів 
усіх шести повітових політкомісій до 24 годин так само вимагав 
докладні дані про вигнанців за наступними пунктами: 
 

«1) яка кількість осіб має бути виселене із меж бойової ділянки 
(повіту), вказавши кількість чоловіків, жінок, дітей окремо; 2) скі-
льки із них працеспроможних або непрацеспроможних; 3) яка кіль-
кість вантажу повинна бути перевезеною з ними (в пудах)». 
 
У цій же телефонограмі штабу повідомлялося, що терміни висе-

лення знову відсуваються на два тижні, тому «якщо тих, хто призна-
чений до виселення, нема де тримати (цитую документ. – Н.С.), їх 
потрібно направляти в Мінськ для поміщення в концтабір». 

Другий пункт у цьому документі невипадковий. Як це не дико, 
родини ділили. Як правило, працездатні чоловіки, рідше – жінки, 
які не мали дітей, відправлялися до архангельська на термін не 
менше, ніж рік. На рахунок цього всі повітові радянські, партійні 
та військові начальники отримали телеграму, яка містить вказівки 
заступника голови секретного оперативного управління ВЧК за № 
143378/с від 24 вересня 1921 року. 

Тих, хто не підлягав засланню в архангельську губернію, на-
правляли в розпорядження Вологодської губЧК. Для цих нещас-
них людей воєнком Янсон 18 жовтня 1921 року попросив підігна-
ти до пунктів повантаження 30 вагонів «за наступним розрахун-
ком: на ст. Мінськ – 12 вагонів, ст. Бобруйськ – 5 вагонів, ст. Пу-
ховичі – 6 вагонів, ст. Слуцьк – 2 вагани (в який вже раз. – Н.С.), 
ст. Калінковичі – 1 вагон». Документ настільки красномовний, що 
коментарі, певно, зайві. Скільки жертв, скільки страждань, сліз! 
Це 1921 рік, не 1937-ий, громадянська війна закінчилася чи про-
довжується? Кого з ким? Нової влади з народом? 

Режим жорстоко помстився за спротив, викорінював усі уст-
ремління до незалежного самостійного господарства, до побудови 
власного білоруського дому. 
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 Джерела, примітки. 
 

1. Питання організації особливого карного апарату й державної системи з 
ліквідації повстанців у цій праці порушене лише в загальних рисах. Проблема, 
безумовно, потребує ґрунтовного розгляду. 

2. Звезда. 1921. 3 августа. 
3. Звезда. 1921. 13 июля. 
4. Е. Марьенков. Бандитизм в Белоруссии и борьба с ним. С. 171. 
5. Нарис написаний на основі матеріалів цього фонду. 

 
 

2. Лістопадовщина 
 

Так звана «лістападівська справа» не просто пов’язана з істо-
рією Слуцького збройного чину. Через невеликий відрізок часу 
після повстання ряди молодіжного спротиву поповнилися колиш-
німи підлітками. Сумний досвід попередників їх не спинив. Ліста-
падовці дали приклад організованого змагання в умовах, здавало-
ся б, безнадійних. З моменту Слуцького повстання радянська вла-
да вже набрала міць і вдосконалила репресивний апарат. Вчинок 
молоді наробив великого шуму в країні й за її межами. Неоднора-
зові акції молоді притягували увагу самих різних людей із самими 

різними мотиваціями. Є сенс 
простежити факти появи в 
інформаційному просторі цієї 
«справи». 

10 грудня 1925 року в мінсь-
ких газетах із заявою про викрит-
тя «контрреволюційної групи в 
Слуцькій та Менській округах» 
виступив заступник ГПУ Білорусі 
Йосип Апанський. У березні на-
ступного року судовий процес 
над лістападівцями досить дета-
льно висвітлювався в республі-
канській пресі. У березні 1943 
року в «Беларускай газеце», яка 
виходила в окупованому німцями 
Мінську, з’явилася стаття «З мі-
нулых дзён» за підписом Р. Кру-

 
Юрко Лістапад 

Знімок 1918 – 1920 рр. 
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шина (справжне прізвище Р. Казак, учасник, як побачимо далі, 
цих самих «мінулых падзей».) 

У зв’язку з кампанією реабілітації жертв політичних репресій, 
кримінальна «Лістопадівська справа» розглядалася Мінською 
обласною прокуратурою. У той же час на сторінках часопису 
«Полымя» з’явилися публікації Симона Скаруліса «Лістапа-
даўская справа» і Якуб Колас. Працяг трагедыі» (Полымя, 1992, 
№4; 19994, №3). Прокуратура незалежної Білорусі відмовила ліс-
топадівцям у реабілітації. Вони, як і раніше, згідні з висновком 
прокуратури, «звинувачувалися у відповідності з матеріалами 
справи правильно». 

 
 

Марія  Стоганович (Лістопад)  
з подругою. 1925 р. 

Великий розголос у суспільстві викликала стаття науковця-
історика Г.Д. Кнацька «Лістападаўцы» («Народная газета», 25 
серпня 1994 р.). Увагу дослідника 
привернув документ, який свід-
чив, що по слідах публікації 
колишнього члена молодіжної 
групи Р. Крушини в «Беларускай 
газеце» радянські спецслужби 
зробили відповідні висновки. 
Один х лістопадівців, Ничипір 
Лукич Мяцельський був 
знайдений особливим відділом 
партизанської бригади в селі 
Цітва Руденського району, де, до 
речі, він працював у школі всі 
роки після звільнення, і 
розстріляли 6 квітня 1943 року. 
Г.Д. Кнацько ставить гостре 
питання: чи не була стаття Р. Крушини провокаційною, і виклика-
ти розправу над цими людьми – чи не головна його мета? Питан-
ня, питання, їх багато в цій історії. 

Частково проливають світло на таємниці, пов’язані з лістапа-
дівцями, три кримінальні справи особи, за прізвищем якої справа 
отримала свою назву – Георгія Лістапада. 

Після статті Г.Д. Кнацька відгукнулися діти колишніх осу-
джених за лістападівською справою. Дочка Ничипора Мяцельсь-
кого, Олена Ничипорівна, не повірила, що її батько в молодості 
був активістом визвольного руху. Вона була дуже маленькою, 
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коли він був убитий радянськими партизанами. Мати Олени ніко-
ли не згадувала причин і обставин загибелі чоловіка. Діти виросли 
переконаними, що батько був звичайною радянською людиною. І 
першою їх реакцією на публікації про лістападівців було обурен-
ня. Скоро емоції змінилися бажанням знати історичну правду й 
дочекатися відповідної справедливої історичної оцінки суспільст-
вом тих подій, учасниками яких були їх батьки. 

У серпні 1925 року в селах Селище, Євлічі, Дарасіно, Велика 
Сліва, Каті на телеграфних стовпах були розклеєні антирадянські 

відозви. ГПУ розпочало слідство. 
Пункти розповсюдження анти-
радянщини були визначені на 
спеціально підготовленій мапі. 
Поряд із назвами сіл слідчі 
написали прізвища людей із 
есерівським чи якимось іншим 
антирадянським минулим. Тому 
спочатку були затримані запідо-
зрені особи: жителі села Ісерна 
Улас Дубіна й Микола Чапурко. 
Але скоро колишні есери були 
звільнені. Слідчі не виявили 
фактів їх причетності до чергової 
гучної справи. 

Доля лістападівців також 
пов’язана з цими курсами. Лістапад 
викладав білоруську мову, а Ничипір 
Мяцельський, Михась Демидович, 
Михась Макареній, Микола Казак – 
ті, хто разом із ним сіли на лаву 
підсудних, були його учнями. 

 
Юрко Лістапад з дружиною 

Слуцьк. 1925 р.  

Села, де спец органи знайшли в 1925 році «контрреволюцію» і 
раніше вважалися небезпечними й політично ненадійними. Так, 
чоловіча більшість згаданого села Селища в листопаді 1920 року 
опинилася в рядах повстанців. Селіщанська молодь – Михась Ми-
хайловський, Кирило Протасевич, Йосип Дєдюшко, Филимон 
Артихович та інші учні Слуцької гімназії записалися в т.зв. «бала-
ховські» військові школи. 
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В Євлічах і навколо діяв загін Банадися Казака. Він зі своїми 
партизанами завжди знаходив притулок і їжу в місцевих селян. 

Селяни мали можливість у ті серпневі дні прочитати звернен-
ня наступного змісту: 

 
Селяни. Брати рідні. Обридло нам панування чужинців: 

комуністів і панів. У час майбутньої війни нам потрібно по-
встати й здобути вільну незалежну Білорусь. 

Увага! 
Товариші, раніше нас душив пан, а тепер душить більшовик. 

Селяни, годі вам спати! Прокиньтеся! Годі їздити на вашому карку 
жидам. Скиньте всіх. Збудуйте свій власний кут. Зробіть Білорусь 
вільною. Зробіть свою владу, а не жидівську. Об’єднуйтесь! 
 
На інших стовпах можна було прочитати й більш об’ємні звернення. 

Юнаки нагадували про жертви політичних і економічних репресій: 
 

«Браття-селяни! На ваших очах відбулася революція. Ви 
бачили таке, що не бачили ваші діди. Сім років панують у нас 
більшовики. За цей час скільки ваших синів і братів пішло на 
той світ. Скільки знищено добра, спалено будівель, відібрано 
від вас коней, корів…» 
 
Листівка закликала до об’єднання й колективного не підпо-

рядкування владі: 
 

«Селяни! Гуртуйтеся цілими селами й не платіть подат-
ків… киньте сваритися! Організуйтеся в селянський союз!» 
 
Називали справжніх ворогів, палко закликали відозви: 
 
«Ваш ворог не сусід, а більшовик! Знов тюрми заповнені се-

лянами за податок та інш. Знову селянин повинен знімати шапку 
перед радянським паном! Геть нових панів – комуністів!» 

 
Автори листівок продемонстрували знання й розуміння полі-

тичного моменту, глибокої патріотичної постави: 
 

«Нас силою поділили. Одну частину Білорусі душать поль-
ські пани, а іншу – московські більшовики. Нашою працею, 
працею пригнобленого білоруського селянина кормляться всі 
дармоїди! Селяни подумайте над правдою! Геть ошуканців і 
геть панів-комуністів. Ми хочемо бути самі над собою госпо-
дарями… Хай живе Білорусь!» 

 121  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

Більшовицька влада відреагувала миттєво: знайти й знищити 
«контрреволюційне гніздо». Уповноважений Слуцького окружно-
го відділу ГПУ Білорусі Трояновський 18 жовтня приймає поста-
нову про арешт жителів села Панічи Михася Демидовича й місте-
чка Погост – Тита Курбику, вчителя школи. Останній судом буде 
виправданий і виступить у якості свідка, викаже незадоволення 
діями юнаків-мрійників, які від мрій перейшли до дій в абсолютно 
не підходящий для цього час. 

Великі зусилля ГПУ приклало для надання процесу якомога 
більшого розголосу. До слідства й суду були притягнуті відомі в 
білорусі люди: М. Гарецький, З. Жилонович, П. Жаврид. Спочат-
ку, що примітно, був намір зібрати «компромат» на знаменитого 
поета Якуба Коласа. Справа в тому, що в арештованих Макаренія 
й Мяцельського знайшли його листи. Обидва – його учні, у 1924 
році поет викладав на слуцьких учительських курсах білоруську 
мову. Вони зверталися до дядька Якуба з проханнями про допо-
могу в працевлаштуванні. Турботливий і уважний до справ моло-
ді, він нікому не відмовляв у допомозі. Приймав юнаків у себе 
вдома, кормив, залишав ночувати. Так прихильно Колас зустрів 
Ничипора Мяцельського, коли він приїхав у Мінськ довідатися 
про курси білорусознавства й показати знаменитому пісняру свої 
вірші. Як у воду глядів Колас, коли застерігав хлопця й радив Мя-
цельському не писати політичних віршів. 

Знав Колас і Георгія (Юрка) Івановича Лістапада, разом пра-
цювали в Слуцьку на курсах. Цінував його, як доброго викладача 
й білорусознавця. Свідчення письменника під час слідства були 
дуже стриманими, нікому не завдали шкоди. 

Арештовані юнаки в один голос заявили, що вважають Якуба 
Коласа «першим націоналістом» (тобто справжнім білорусом), 
для пробудження білоруської свідомості молоді, вони переконані, 
треба читати твори Коласа. Показання свідків, Максима Гарецько-
го й Павла Жаврида, також не мали на меті погіршити становище 
підсудних. Вони добре знали Лістапада по більш ранніх спільних 
політичних справах. 

 
«Лістапада ми вважали ідейним націоналістом. Случаків 

(учасників Слуцького повстання. – Н.С.) шанували». 
 
На співпрацю з полонофілом П. Алексюком, на думку Гарець-

кого, Лістопад погодився з причини матеріальних проблем. 
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Не перебільшував роль Лістапада в Слуцькому повстанні, а 
навпаки, відмовляв йому в активності під час подій, якими дуже 
цікавилося слідство, Павло Жаврид. Він також зазначив, що в 
1921 році у Вільно вчителі були без роботи, йшли до тих, хто від-
чиняв білоруські школи. Від польської влади тільки організація П. 
Алексюка «Краевая сувязь» мала дозвіл на відкриття шкіл. До 
нього й змушений був піти Лістапад у той час. Лістапад вважався 
серед білорусів «людиною сумлінною…» – підкреслював Жаврид. 

 

 
 

Ничипір Мяцельський (стоїть перший зліва) з дружиною (сидить внизу зліва) 
серед учителів (1931 р.) 

Не всі свідки й промовці поводили себе так пристойно. Дуже 
ускладнила становище підсудних політична експертиза в справі 
«лістопадовщини» З. Жилуновича. Лістапад, за його висновками, 
«відіграв значну роль у допомозі діяльності повстанців», ціллю 
яких було «не допустити на Случчину Червону армію й Радянську 
владу», створивши через повстання «Вільну незалежну Біло-

русь»… Це була правда, але не на користь… Зміст доказів і часо-
пису «Наша слова» він знайшов «контрреволюційним і погром-
ним»… Коли б знав Зміцер Федорович, що скоро й сам займе міс-
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це обвинуваченого… З планів ГПУ роздути справу на всю Біло-
русь нічого не вийшло, довелося обмежитися розмірами одного 
району, Слуцького. 

23 жовтня заарештували Георгія Лістапада й Миколая Казака. 26 
жовтня – Ничипора Мяцельського й Міхася Макаревича. Обшук у 
лістапада майже нічого не дав. Знайшли тільки фотографії Я.Коласа, 
часопис «Вольная Беларусь» за 1918 рік (ред. Я.Лесік), праці самого 
Лістапада і його листування з різними людьми. 

Головний «компромат» знайшли у Міхася Макареня – рукопис-
ний часопис «Наша слова». Молодим людям сильно кортіло виклас-
ти свої думки на папір. Для цієї мети й об’єдналися в так зване «Бе-
ларускае выдавецкае таварыства «Згода» (дуже красномовна назва 
для несхильних до солідарності білорусів). Як свідчить передмова, 
видавці мали ціллю «висвітлити різні галузі літератури… історії, 
політики, культури». Вважали за необхідне в першу чергу розповісти 
про себе, свої погляди, життєвих планах. Часопис містив не тільки 
гостру критику сучасності, але й пропозиції, як її змінити й поліпши-
ти. Головними об’єднуючими лозунгами молодих авторів були – 
«Нехай живе вільна Білорусь!» і «Рідне слово – поширюйся!». У 
якості вступного слова творці часопису використали відомий вірш 
Івана Купали «Роднае слова». Від них – «піснярів-визволителів» 
прагнули вони прийняти естафету боротьби. 

Перші сторінки часопису знайомлять із життєписами «кожно-
го з членів товариства «Згода». Михась Демидович під псевдоні-
мом Початковий Михась («Пачатковы Міхась») помістив корот-
кий нарис свого життя. 

 
«Народився 24 червня 1905 р.у невеликому застінку Панічи 

(назви рідних місць зашифровані) Слуцького повіту Мінщини в 
небагатій сім’ї хлібороба. Раніше мої батьки жили в селі Ми-
колаєвщина, але в 1894 році почули про продаж землі у дворі 
якоїсь князівни Панічи, продають свій клаптик землі в Мико-
лаєвщині Міцкевичу, діду білоруського поета Я. Коласа – Міц-
кевича й перебираються жити в Панічи. Під наглядом батька 
й матері Михась швидко вивчив літери й пройшовши буквар, 
на другу зиму пішов учитися по хатах у своєму застінку разом 
із іншими хлопцями». 
 
Потім юнак здобував освіту в народній школі м. Погост, сіль-

ській Доросінській школі. Восени 1918 року поступив у Слуцьку 
російську чоловічу гімназію. Хвороба завадила навчанню. Через 
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рік закінчив волосну Погостську гімназію. Восени 1924 р. посту-
пив на загальноосвітні курси в Слуцьку. До речі, там усі наші ге-
рої й зустрілися. 

Наступний «короткий нарис життя» на сторінках часопису за-
лишили Оповідач Олесь («Апавядальнік Алесь») і Малий Йосип 
(«Малы Язэп») – (брати Григорій і Миколай Казаки). Брати наро-
дилися (старший 25 листопада 1907 року, молодший 20 жовтня 
1908 року) в сім’ї поштового чиновника у вільно. «Виросли з ко-
лиски на російській і німецькій мовах». «Своєї ж рідної білорусь-
кої мови не чули жодного слова… Сільського життя зовсім не 
знали». Перша світова війна перетворила їхнє рідне місто в лаза-
рет. «Повітря наповнилося запахом крові, стражданням, криками 
й плачем». Такі спогади залишилися з дитинства. Самі знайшли 
притулок у свого діда в селі Євлічи Слуцького повіту. Тут зіткну-
лися із селянським тяжким побутом, перший раз почули рідні 
слова. 

Але війна погнала далі. Після мандрівок по російських містах 
опинилися в Рязані, де брати почали вчитися в т.зв. «Пушкінсько-
му училищі», трьохрічній народній школі, потім продовжували 
навчання в рязанській гімназії. У 1918 році почався голод. У по-
шуках порятунку сім’я Казаків повернулася в Білорусь, у Євлічи, 
де після відходу німців запанувала радянська влада. Коли нова 
влада «зайнялася хатніми справами», як зазначили брати, у Слу-
цькій гімназії почали навчати білоруською мовою. Захоплення 
хлопчаків рідним словом, як не прикро, не поділяли батьки. Вони 
відцуралися від нього. Зійшли зі стежки рідної, блукаючи на чу-
жинській невідомій дорозі, – із гіркотою написали юнаки. Проте 
порозуміння знайшли серед своїх сокурсників. 

Важливу проблему піднімає й автор наступного «побіжного 
нарису життя» Самотній Михась («Самотны Міхась»), він же Ми-
хась Макареній, уродженець села Суховці Слуцького повіту. Він 
також був учнем Слуцької російської чоловічої гімназії, почав 
учитися ще тоді, коли білоруська мова не вживалася. 

 
«Коли сам говорив на ній, то всі сміялися з мене… і тільки 

в 1923 році під впливом однієї особи (хто ця особа, не тяжко 
здогадатися) я зробився таким і тепер тільки пізнав справж-
нє життя». 
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Інші джерела доповнюють короткі життєписи юнаків. Небага-
ті батьки першого автора Михася Демидовича мали п’ять десятин 
землі й дванадцять душ їдців, працездатними були тільки батько й 
старша сестра Михася. 

Як признався під час слідства, «писав відозви проти радянсь-
кої влади тому, що бідно жилося. Радянська влада не звертає ува-
гу на бідноту. З курсів звільнили за невиплату грошей за навчан-
ня. Ходив босим. Серед сокурсників був помітний. Кепсько вчив-
ся на математиці, усно сказати нічого не міг, як засвідчив Тіт Ку-
рбика, але писав дуже по-мистецьки, тому Лістопад ставився до 
нього прихильно. На курсах вважався кращим білорусознавцем. 
Інше до нього, як до каменя, нічого не приставало», – дивувався 
Курбика. 

Після арешту відразу признався, що писав і розклеював відо-
зви разом із учнем Слуцьких курсів Дубовським коло села Погост. 
Текст відозви співпадає із думками його нотатника. 

 
«Проти волі стискається серце, коли бачиш всі знущання 

над селянами. Коли ж Білорусь побачиш ти вдячність за свою 
тяжку працю? Помста, помста необхідна! Очі нам відкрили-
ся, туман почав розсіюватися. Ми врешті-решт побачили 
свою правду… ми скинемо це ярмо…» 
 
В майбутньому Михась бачив себе селянським провідником. З 

листа Титу Курбиці (знайшли при обшуку): 
 

«Народ наш у неволі. Об’єднати народ нам (!?) допомо-
жуть нація й релігія. Треба підтримувати білоруський рух на-
віть серед буржуїв і панів». 
 
З усіх духовних цінностей молодий політик пріоритет надавав 

національній ідеї. У тому ж листі до Курбики розмірковував, що 
лозунг, навколо якого здійняли партійці лемент – «Обличчям до 
села» насправді – пустий звук. 

Ставився з повагою до російських класиків. При обшуку в ба-
тьковій хаті в Панічах знайшли твори Горького, Пушкіна, Гоголя, 
Гончарова, Кропоткіна «Хліб і воля»). 

Маючи на увазі деякі дивності в його характері, саме до Ми-
хася Демидовича підсадили якогось Лукашова, який старанно 
вчив хлопця, що казати й що писати, особливо  про Якуба Коласа і 
Юрка Лістопада. Але в лютому 1926 року, напередодні суду, Де-
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мидович відмовився від своїх початкових свідчень, посилаючись 
на примус із боку Лукашова й залякування розстрілом та арештом 
батьків. Підкреслимо, що цьому контрреволюціонеру було 20 ро-
ків, коли він постав перед радянською фемідою. 

Наступним «державним злочинцям», також авторам часопису – 
братам Григорію й Миколаю Казакам було відповідно 18 і 17. Григо-
рій Казак (Оповідач Олесь), він же Григорій Крушина. Автор вже зга-
даної статті в «Беларускай газеце», що виходила в окупованому німе-
цькими фашистами Мінську. У 1925 році він, учень Мінського педте-
хнікуму, після першого допиту 25 жовтня був з-під арешту звільнений. 
Зі слів Григорія слідчий записав наступне: 

 
«…В 1924-25 навчальному я, навчаючись на Слуцьких загаль-

ноосвітніх курсах, брав участь у легальному гуртку з білорусоз-
навства, головою якого був Макареній Михайло, секретарем – 
Демидович Михайло. З плином часу із вказаного гуртка виділився 
нелегальний антирадянський гурток, до складу якого входили Ма-
кареній, Демидович, Казак Микола, Ничипір Мяцельський та інш., 
чиїх прізвищ не знаю. Макареній і мене вербував у цей гурток. Ма-
кареній казав що у них є револьвери, хотів і мені дати зброю, але я 
відмовився. Брату моєму Макареній зброю справді показував. Ціль 
гуртка – створення незалежної вільної Білорусі. Макареній був у 
тісному зв’язку і навіть дружив із Лістопадом, і я підозрюю, що 
Лістопад ідейно впливав на 
Слуцьку молодь, що пішла по 
нелегальній доріжці…» 
 
Наскільки задовольнили слід-

чого свідчення Григорія Казака, 
невідомо. Дивлячись на зміст, 
можна вважати, що текст склав 
сам слідчий, а юнак тільки підпи-
сав папір. Григорій скаржився, що 
за вихід із гуртка йому погрожу-
вали й називали «зрадником». 
Місце на лаві підсудних займе 
його молодший брат Миколай, 
який заявить слідчому, що у відо-
звах «як думав, так і писав» і роз-
клеювати не боявся, бо радянська 
влада дає свободу слова.  

Григорій Козак (Г.Крушина). 
Знімок 1920-х рр. 
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Сім’я Казаків була небагатою, на 4 чоловік 4 десятини поганої 
землі й дуже великий податок – три рублі. Слуцька шкільна рада 
вимагала великі гроші за навчання. Бачив, що на курсах мало се-
лянських дітей, в основному з багатих єврейських «спекулянтів і 
лавочників». На курсах мало вживалася білоруська мова. Миколай 
пояснював причину створення часопису тим, що редколегія стін-
газети «Червоний курсант» не хотіла вміщувати твори на білору-
ській мові. 

Свої тяжкі причини виступити з протестом проти влади були в 
дев’ятнадцятилітнього Михася Макаренія, який заявив на суді: 

 
«…був проти порядків, тому що бачив, як радянські окремі 

відповідальні представники, особливо партійні, не рахувалися з 
інтересами бідних селян. Один із таких побив матір. Життя 
батька погане. Він не мав можливості в 23-24 роках заплатити 
податки. На суді стягнули в два рази більше…» 
 
А в щоденнику, який був знайдений при обшуку (разом із ві-

дозвами й листами Казаків і Мяцельського) записав: 
 

«Тепер стає ясним, що ніякого рівноправ’я нема. Рівноправ’я 
тільки на папері. Не скинув радянської влади, не буде рівно-
прав’я… Там починається класова боротьба, де одному класу 
(пролетаріату) дають більше прав». 
 
На питання слідчого, кого він вважає справжнім білорусом і 

кого не справжнім (до речі, це питання задавалося кожному заа-
рештованому), Макареній відповів, що «хто признає білоруську 
мову й літературу, свою культуру – справжній білорус. Тільки за 
допомогою своєї мови народ може піднестися». «Несправжні – це 
ті, хто за національністю білоруси, але проти білоруської мови». У 
листах до товаришів (братів Казаків, Мяцельського) розповідав як 
довго переконував селян Бесядич (Лагойський р-н), де працював 
учителем, у необхідності вчити дітей на рідній мові, тим більше, 
що, захоплювався Михась, самі вони говорили на мові чистій, «як 
у давніх білоруських книжках». 

У Бесядичах, де юнак збирався справжніх білорусів-
незалежників (про ці наміри він повідомив у листі Миколаю Казаку): 

 
«…Культури тільки: вершки… деякі комсомольці пють са-

могон і не ходять у хату-читальню». 
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«Сільрада хороша (правда, тільки писар. – Н.С.), а голова 
такий гад…» 
 
З гордістю писав товаришам, що в його школі «якось був сам 

І.Капала». 
Із самої справи випливає, що натхненником учинку молоді був 

трохи старший за решту Ничипір Мяцельський. Можна думати, 
що саме він підписувався просто літерою «Н» чи псевдонімом Н. 
Смутний («Смутны»). Йому належить ряд статей із критикою 
політичної дійсності: «Комуністичний інтернаціонал», «Що по-
трібно білорусу?» та ніш. Свого життєпису Мяцельський у «На-
шому слові» не залишив. Відомо, що він народився у селі Суков-
чиці Слуцького повіту, звідки, до речі, походив активний учасник 
Слуцького повстання Сергій Бусел. Після закінчення слуцьких 
курсів працював учителем у Ковалевичах Шацького району. 

Про виразні опозиційні настрої молодого вчителя до сучасно-
сті свідчить його щоденник. Чекісти переклали документ російсь-
кою мовою. Записи стосувалися становище села, соціальних про-
блем суспільства. Головне завдання свідомої молоді, вважав Мя-
цельський, підготуватися до майбутніх військових конфліктів, у 
які, він був переконаний, буде втягнутий СРСР. 

 
«…З перших днів війни доведеться селу наступна праця: – 

необхідно використати всі елементи незадоволених радянською 
владою; – з членів відділу створити справжніх свідомих білору-
сів…», що можна зробити за допомогою освітництва. 
 
Спеціальні відділи повинні об’єднатися у військо й організу-

вати штаб, який повинен опрацювати загальний план боротьби й 
національну ідею. Відчувається, що підлітком Ничипір спостері-
гав прояви партизанки. 

 
«Уся наша праця повинна проходити під лозунгом «За свобо-

ду!». Свобода слова й друку, свобода віросповідання – ось гаран-
тія від гніту, від кривди, влади… До чого опустився наш народ! 
Купка різного зброду відібрала в народу головне – волю…» – за-
писав свої думки вчитель. 

 
Він мріє про захоплення влади селянами… Але розуміє, що це 

тільки мрія. 
 

«Селянський рух дуже слабкий… Нам доведеться багато 
працювати…» 
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«Радянська влада зовсім не відповідає своїй назві – «робіт-
ничо-селянській»… Це тільки вивіска (Далі Мяцельський приво-
дить докази недемократичності виборів)». 

 
«Більш справедливі вибори проходять у капіталістичних 

країнах», - вважає він і детально записує свої пропозиції рефор-
мування виборчої системи. 

 
«Цей роздум має своєю метою висвітлити всі ті задатки 

свідомого білоруса, який бажає працювати на користь Батькі-
вщини… і показати шлях свідомому білорусу, по якому треба 
йти працювати…» 
 

На думку лідера, «перше й головне завдання – розуміти селя-
нина, знати його економічні, культурні й духовні потреби. Без 
цього неможливо вважати себе справжнім сином села. 

 
А перший обов’язок – це звернути увагу на самого себе, вихо-

вати себе в правильному напрямку, розширити свій моральний 
світогляд. Треба навчитися бути делікатним, правдивим, і голо-
вне – навчитися щиро любити людину… Треба навчитися так 
підходити до селянина, щоб він міг сміливо відкрити свою  душу, 
показати болі свого серця… 

 
…Треба переконати селянина в необхідності організування, 

треба будити думку про велику користь взаємної допомоги, як 
матеріальної, так і духовної». 
 
Взагалі треба зазначити, що серед «речдоків» багато аналітич-

них записів, зміст і висновки яких залишають потужне враження, 
багато віршів. Природа, побут рідного села, замальовки з повсяк-
денності сільської праці й т.д. ілюструвалися в творах юнаків. Але 
більшість віршів мають політичний зміст і характер закликів до 
активного опору. Наприклад: 

 
РАНЕЙ І ЦЯПЕР 
(розважанні мужыка) 
 
Скінуў я кайданы 
Іх над зелі жыды 
Зноў на мяне 
… 
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ХТО ТАКІЯ? 
(сатыра) 
 
Хто сядзіць у самаходзе 
Гэтак паважна і чынна, 
Хто крыкунчык у народзе 
Адгадай сукіна-сына? 
Камунар! 
У каго «сабачка» з боку, 
Ад якое гінуць людзі? 
Хто баіцца зрабіць кроку 
За «свабоду» ставіць грудзі? 
Камісар! 
Хто згубіў у народзе веру, 
Жар чужой рукой зграбаё, 
Піша тое на паперы, – 
Што на свеце не бывае? 
Камуніст! 
«Вызваліцель» хто сялянства, 
Што падатак выціскае, 
Хто найгоршы нават панства 
Дым у вочы усім пускае. 
Камуніст! 

Апавядальнік Алесь. 30.04.1925 р. 
 
 
СКАРГА НА ЛЁС 
(прызыў) 
 
Панавалі паны, 
Усё забралі яны, 
Камуністы пануюць 
Народ весь гвалтуюць. 
Хочам 
збудаваць 
Мы ўласны свой кут 
Чужаземных гасцей 
Непатрэбна нам тут! 

Малы Язэп. 11.04.1925 р. 
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ЗМАГАЙСЯ ЗА ЛЕПШАЕ ЖЫЦЦЁ 
(прызыў селяніна) 

Селянін! Бяры ты сякеру 
Пракладай сабе прасторны шлях 
Ты моцны, мгутны – я веру 
Не перамогуць ні расіяц, ні лях. 

Апавядальнік Алесь. 15.04.1925 р. 
 
КРЫЎДЗІЦЬ КОЖНЫ ЦЯБЕ 
Як жывёла жывеш! 
Эй, сялянскі сынок! 
Ты не плач, не сумуй 
Хто пакрыўдзіць цябе 
Таму не даруй! 

Малы Язэп. 11.06.1925 р. 
 
Дуже небезпечні вірші, яскраве свідчення про справжні на-

строї молоді й ставлення до влади. Така критика дуже дорого їм 
коштувала. 

Яку ж роль відіграв у цій 
історії Георгій Лістапад? На суді 
було оголошено: 

 
«Є дані, які викривають 

Лістапада в участі в організації 
дій в напрямі повалення радянської 
влади шляхом масового збудження 
населення… Є дані, які викривають 
Лістапада в роботі розвідувальних 
органів у Польщі». 

 
Однак докази таких висновків 

тяжко знайти на сторінках кри-
мінальної справи. Листівок 
Лістапад не писав, не 
розповсюджував. Не брав участі у 
«виданні» часопису «Наше слово». 
Навіть не відомо (не доведено), 
читав Лістапад часопис чи ні. 

 
Юрко Лістапад з дочкою Ніною. 

Знімок. 1929 р.   
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Демидович давав йому якийсь зошит і просив оцінити, але, як 
засвідчив Георгій Іванович, відразу не знайшов часу й поклав цей 
зошит разом із іншими. А коли прибіг батько Миколая Казака і 
сказав, що сина арештували, то кинув цей небезпечний часопис у 
вогонь. Хлопці відмовилися визнати за Лістападом хоча б частину 
вини. 

 
 

Сімейне фото: Н. Мяцельський з дружиною і сином. 
Знімок початку 1940-х років. 

 
Як свідчив Миколай Казак: 
 

«Лістапад ідейно впливав на слуцьку молодь. Учні назива-
ли його патріотом». 
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Найбільш вірогідно, що Лістапад був покараний швидше за 
все як авторитетний учитель, впливовий, ідейний вихователь мо-
лодих патріотів. Старший за решту (він народився в селі Варкави-
чі Слуцького повіту в 1987 році, до речі, у бідній селянській роди-
ні), він мав певне минуле, яке дуже не подобалося радянській вла-
ді. Це минуле й не подарувала влада. 

Лістапад брав помітну участь у Слуцькому повстанні, за про-
позицією відомого есера Василя Русака, був обраний у Слуцьку 
Раду. Як свідчив Павло Жаврид, і раніше Лістапад частенько за-
ходив у Нацкомітет, питався про справи, радився про шкільні та 
інші справи. 

Під час повстання відповідав за забезпечення стрільців Слу-
цької Бригади продовольством. три дні від початку акції, як свід-

 
 

Сімейне фото: Ю.Лістапад із дружиною Мариною та дочкою Ніною. 1929 р. 
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чив він сам, приймав від населення картоплю, збіжжя, капусту та 
інш. У Семежеві займався справами організації військових оди-
ниць. У Грицевичах, наступному пункті, куди відступили повста-
нці, Лістападу довелося шукати ліки. Стрільці хворіли на тиф. 

За дорученням Ради їздив у Варшаву за грошима. 
Після поразки повстання й інтернування Першої Бригади БНР 

у Польщі, організатори подій продовжували політичну діяльність 
у Вільно. Там же й опинився Лістапад. Його турботами були від-
криті білоруські школи у Вілейському та Ошмянському повітах. 
За пропозицією С. Рак-Михайловського зайняв посаду шкільного 
інструктора й секретаря Віленських учительських курсів. 

Дуже активно Лістапад співпрацював із білоруськими газета-
ми «Еднасць», «Беларускія ведамасці», «Наша думка». Як учасник 
Слуцького повстання Георгій Іванович був запрошений на свято, 
присвячене першій річниці подій. Був на банкеті й отримав значок 
повстанця (біло-червоно-білу смужку). Але білоруський рух ішов 
до занепаду. Незгода між керівниками, неприхильне ставлення з 
боку польської влади змусили покинути вільно. 

Серед учнів ходили чутки, що їх учитель – колишній зелено 
дубець, що він розказував комусь про свою участь в одному із 
загонів «Зеленого Дуба». На суді з’явився якийсь невідомий, який 
розповідав, що бачив Лістапада в Глуську під час нападу на місто 
польського загону. Але селяни з його рідного села засвідчили. що 
у цей час Георгій Іванович у Варкавичах відкрив школу, якої ра-
ніше не було. Заняття проводив у хаті свого батька. Плату брав 
невелику – по пуду картоплі й 30 фунтів жита за навчальний рік. 

Двічі Лістапад за свій віленський період заарештовувався 
польською владою. Не маючи документів, був змушений ховатися 
й у липні 1922 року нелегально перейшов кордон. У ці роки бага-
то-хто з білорусів повернувся додому. За межами Батьківщини 
вони нікому не були потрібні. 

Як перебіжчик Лістапад відсидів 11 діб арешту й заплатив 50 
рублів штрафу. 

У 1922 році отримав призначення на роботу в Слуцьку семи-
річку. Викладав, як вже було згадано, на Слуцьких загальноосвіт-
ніх курсах. Навіть на судовому процесі завідувач курсів Кулагін 
не сказав нічого поганого про його роботу,  «вважався дуже вимо-
гливим викладачем, враження від його лекцій було завжди най-
кращим». 
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Довідка про реабілітацію Г.І.Лістапада 
За другою кримінальною справою (1959 р.) 

Під його впливом учні створили гурток білорусознавства й за-
просили Лістапада в якості керівника. Він вимагав від них розмо-
вляти тільки білоруською (тут треба зазначити, що саме в цей час 
почалася згідно із законом білорусизація навчального процесу), 
щиро допомагав учням і викладачам у оволодіванні білоруською 
мовою. 

Цікаві доповіді робили учасники гуртка. Наприклад, «Культу-
рний стан Білорусі напередодні лютневої революції», «Правопис 
білоруської мови», «Свідоме відродження», «Старо-шляхетська 
романтика» і т.д. Від нього хотіли почути пораду, несли свої тво-
ри для перегляду, як було у випадку з часописом «Наше слово». 

Чи дійсно це була контрреволюційна організація? Коли пере-
глянути події та документальні свідчення, не можна не прийти до 
висновку, що був швидше за все невеликий гурток літературного 
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й політичного напрямку національно свідомої молоді, яка мала 
намір (мріяла) створити політичну організацію. 

Цей намір, плани, використовуючи досвід громадянської вій-
ни, в умовах якої пройшло дитинство лістападовців, виклали на 
папері. Розповсюдження листівок – перший і останній крок діяль-
ності. Зміст відозв, як постріл, був вражаюче сильним. 

Це було свідчення спротиву, заклик суспільства до активних 
дій проти влади. Вчинок у традиціях слуцьких повстанців, останні 
прояви селянської війни*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Нарис «Лістападовці» написаний на основі матеріалів кримінальних справ 

Г.І.Лістапада й зазначених у тексті праць. 
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Білоруська селянська партія «Зеленого Дуба» – військово-
політична організація – активно діяла в післяжовтневий період і від-
значилася впертим і виразним антибільшовизмом. Зеленодубці, як і 
слуцькі повстанці, – герої дуже непростого, у повній мірі неосягну-
того часу громадянських конфліктів і військового протистояння: 
Першої світової війни, Жовтня 1917 року й усього того, що відбуло-
ся потім. І в першу чергу це люди з фронту громадянської війни, яка 
не закінчилася для них і через десятиліття, навіть тоді, коли в повітрі 
вже відчувався подих нової катастрофи. Написана в СРСР історія 
громадянської війни «воістину легендарна». 

По суті, це була не історія війни й трагедія громадянства, а про-
паганда офіційної версії, створення й швидке укорінення міфу про 
червоних героях-переможцях, озвірілих золотопогонників, куркулів і 
бандитів. На цей міф працювали політконтроль, партцензура, спецс-
ховища, грифи «секретно» й «зовсім секретно». Навіть хронологія 
подій, згідно з я кою громадянська війна почалася в червні 1918 року 
повстанням есерів на Волзі й закінчувалася розгромом Врангеля в 
листопаді 1920 року, ототожнювала боротьбу на лініях фронту з тра-
гедією громадянського конфлікту. 

Таку викривлену хронологію, з якою довгі роки мовчки пого-
джувалися радянські історики, винайшли з ціллю приховати справж-
ню суть подій. Вона не рахувалася з тим фактом, що у листопаді 
тільки починається найважча стадія війни радянської влади з селян-
ськими повстанцями й антирадянською партизанкою. Історики, які 
звільнилися від політ контролю, швидко розгледіли цю особливість і 
відсунули часову межу по 1922 рік. 
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«Зелений Дуб» постав саме на цій, селянській, стадії війни, як ак-
тивний учасник білоруського антибільшовицького фронту. Ця війна 
тільки в певній мірі була для зелено дубців громадянською. Час змін 
вони, представники білоруського національного руху, спробували 
використати для реалізації своїх політичних програм, як це робили 
інші національні еліти в умовах краху Російської імперії, яка до цьо-
го твердою рукою тримала народи в межах своєї державності. для 
них війна була засобом здійснення курсу на державну й територіаль-
ну самостійність. 

«Зелений Дуб», який постав зі стихійного селянського руху, у 
першій половині 1920-х років виконав роль організатора й координа-
тора антирадянської, так званої зеленої партизанки. Зеленодубська 
історія, як і історія Слуцького повстання, – частина Білоруського 
Опору – антирадянського спротиву в Білорусі, маловідома сторінка 
національної історії. 

 
 

1. «Зелений дуб» на сторінках друкованих 
видань 

 
З моменту виникнення «зелений Дуб» викликав до себе знач-

ну увагу й інтерес політиків, військових, преси, істориків і літера-
торів, що можна простежити по друкованих виданнях того часу. А 
вони свідчать, що «зелений Дуб» як суб’єкт військово-політичної 
історії відразу набув доволі широку відомість. Про це попіклува-
лися в першу чергу самі зеленодубці. У 1919 році на сторінках 
білоруських національних газет з’явилися нариси з життя й бойо-
вої повсякденності зелених партизан.[1] Вперше тут був показаний 
внутрішній фронт спротиву «совєтам» і персонально вояки армії 
«Зеленого Дуба». 

Автором друкованого з номера в номер денника «зеленого 
Дуба» був сам керівник антирадянської партизанки, відомий у 
білоруських національних колах письменник і драматург 
В’ячеслав Адамович-молодший (Деркач). Назва болотної птиці 
використовувалася ним як партійне й отаманське прізвисько. Його 
нариси – одне з нечисленних джерел антирадянської партизанки, 
яку після себе залишив свідок і активний учасник подій, у певно-
му сенсі їх організатор. Елемент самолюбування й спроби прикра-
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сити партизанську повсякденність, безумовно, присутні на сторін-
ках твору, як і переконаність у необхідності й запотребуваності 
своєї справи. 

Європейські газети з кінця 1920 року почали писати про «не-
відомих зелених месників» і «борцях за незалежність Білорусі», 
російська еміграційна преса – про «білоруських терористів», а 
радянські видання – про «бандитів». 

За часом цей інформаційний «вибух» не випадковий. осінь 
1920 року – певна межа в антибільшовицькім русі, початок но-
вого політичного курсу, скерованого на ведення організованої 
партизанської війни проти «совєтів» на радянській території. У 
жовтні 1920року був оформлений політичний союз між найбі-
льшою російською антирадянською організацією «Народний 
союз захисту вітчизни й свободи» (НСЗРС) на чолі з Борисом 
Савінковим з одного боку і Білоруським Політичним Коміте-
том, який на той час був прихильником збройної боротьби з 
«совєтами», – з іншого. 

З цього моменту й протягом наступного року савінковські га-
зети «За свободу» і «Крестьянская Русь» починають рекламувати 
«Зелений дуб». Не обминали його увагою й вчорашні спільники, 
яких швидко перевербували спецслужби різних країн, у тому чис-
лі Радянської Росії. Вони спішили відхреститися від своїх колиш-
ніх союзників і навипередки викривали антирадянські організації, 
як «апарати шпигунства проти Радянської Росії й обслуговування 
бюро іноземних розвідок».[2] Так презентував своїх спільників по 
НСЗРС і союзників відомий в еміграційних колах колишній офі-
цер російської армії, один із творців мережі антирадянської 
збройної опозиції на Гомельщині і навіть товариш Бориса Савін-
ков Павло Селянінов-Оперпут. 

Тим не менш він відзначив роль зеленодубців як захисників 
селян у неоголошеній війні між місцевим населенням і відділами 
Червоної армії за право на життя й майно. Зеленодубці рятували 
жителів, які стали жертвами ризької угоди й опинилися в немир-
ному прикордонні, від мобілізації в Червону армію й різнокольо-
рових грабіжників.[3] 

Тема антибільшовицької партизанки періодично потрапляла 
на сторінки впливових європейських газет. Не дивлячись на гучні 
назви, на кшталт «Російські Робін-Гуди», тогочасні ЗМІ спробу-
вали аналізувати це політичне явище з різних сторін, підсумовую-
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чи численні факти й свідчення, оцінюючи перспективи. Так, газе-
та «Times» (7 червня 1922 року) у великій статті, присвяченій пар-
тизанці в Білорусі й Україні, в першу чергу відзначила, що висвіт-
лення подій у радянській пресі дуже далеке від об’єктивності й 
подається тільки в рубриці «Бандитизм».[4] Орієнтуючись на за-
хідного читача, газета спробувала отримати інформацію з перших 
рук, взявши інтерв’ю в отамана Кудзеяра.[5] Після розмови корес-
пондент «Times» зробив висновок: 

 
«Загони зелених формуються в основному з дезертирів 

Червоної армії, із селян, які втратили все своє майно через 
конфіскації та продовольчий податок, а також людей, які не 
мають нічого з ласки більшовиків…» 
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«Отамани й батьки – це колишні царські чиновники й офі-
цери, навіть сільські священики, які піднялися на московського 
антихриста…» 
 
Отаман Кудзеяр був представлений читачу, як типовий керів-

ник зеленої партизанки: колишній офіцер царської армії, освічена 
людина, за плечима якого військове училище й фронти Першої 
світової війни, командир з’єднання кількох партизанських загонів, 
організатор нової адміністрації на тимчасово зайнятих територіях 
Мінщини. Ця невеличка армія мала бази на кордоні, який непри-
родно виник після Ризького поділу, і свої школи інструкторів, де 
готувалися керівники партизанки. Зі слів Кудзеяра, журналіст 
зробив висновок про розповсюдженість і своєрідність місцевих 
структур «Зеленого Дуба». 

 
«Це – не кочовики, вони господарі. Вночі вони збираються 

в раніше обумовленому місці, щоб знищити збирачів податків 
або червоноармійський загін, а на другий день знову косять 
або орють». 
 
Абсолютно ті ж риси й особливості селянського спротиву за-

уважив у свій час і М. Тухачевський, приборкувач білоруської 
партизанки восени 1920 року. він звернув увагу на масштабність 
цього процесу в Білорусі та наявність організаційних керуючих 
центрів.[6] 

Інтерес до білоруського питання не зникав і в наступні роки. 
Наприклад, швейцарський редактор газети «Journal de Genev» сп. 
Матрен з метою отримання інформації подорожував по закордон-
них центрах білоруської політики, завітав спочатку, що логічно, у 
Вільно. Його видання цікавилося білоруським рухом у БСРР і за 
його межами, конфесійними питаннями, впливом на білоруську 
діяльність різних окупаційних режимів.[7] 

Черговий сплеск уваги з боку засобів масової інформації до 
подій в Білорусі спостерігався у зв’язку зі справою Бориса Кавер-
ди. Історія вбивства повноважного представника СРСР у Польщі 
Петра Войкова білоруським юнаком з Вільно в червні1927 року 
буквально заполонила сторінки газет і часописів. Правда, назва 
організації майже не фігурувала побіч із молодим терористом. 
Однак імена людей, з якими був пов'язаний молодий Каверда, 
свідчать про те, що він вийшов із опозиційного білоруського осе-
редку. Його батько – Сапрон Каверда, відомий й впливовий у на- 
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ціональних колах політик і об’єкт пильної уваги спецслужб 
СРСР.[8] Каверда-старший щільно співробітничав із «Зеленим Ду-
бом» і організацією Бориса Савінкова, за підтримки останнього в 
1922 році видавав газету «Крестьянская Русь». 

Серед інших людей, які утворили коло вихователів, співробіт-
ників і знайомих Бориса Каверди – діячі білоруської справи Вяче-
слав Адамович (Деркач), Арсен Павлюкевич, князь Друцький-
Подберезький, колишній отаман – зеленодубець Івженко та інш. 

Наприкінці 1920-х років «Зелений Дуб» знову під пильною 
увагою преси. Більшість європейських газет підхопила сенсаційну 
заяву румунського журналіста Демінітру: керівник «Зеленого Ду-
ба» – отаман Деркач – агент радянської таємної поліції. Історія 
набула гучного резонансу й не зникала зі сторінок преси. Відомий 
російський політик і моральний авторитет в еміграційних осеред-
ках Володимир Бурцев розбирався в брудній справі й по суті вря-
тував життя й репутацію Деркача.[9] Треба додати, що відомий 
есер неодноразово на сторінках свого часопису «Былое» згадував 
«борців за демократію в білорусі» зеленодубців – братів Коротке-
вичів, обох Адамовичів та інш. 

«Зелений Дуб» з арени європейської політики й російських ін-
тересів не зник і на початку 1930-х років. свідчення цьому знахо-
димо в переписці редакторів паризьких російських видань з керів-
ництвом монархічних російських організацій. Терористичний 
потенціал «Зеленого Дуба» й ситуація в радянській Білорусі, як 
основної території для здійснення терористичних акцій, цікавили 
політиків.[10] 

До введення цензурних обмежень у 1926 році «Зелений Дуб» 
раз-ураз з’являвся на сторінках радянського друку. Це був час 
певного плюралізму на сторінках газет. Преса демонструвала від-
сутність жорсткої цензури, розумний інтерес до політичного про-
тивника й гостре бажання ганьбити й викривати. Газетні сторінки 
були ареною змагання із «Зеленим Дубом» високих державних і 
партійних чинів. Про перемоги на цьому фронті охоче доповідали 
військові й політичні керівники. 

Особливо багато уваги надавала опозиційній організації газета 
«Звезда» – орган білоруських комуністів. Вона пильно стежила за 
новинами, що з’являлися в європейських ЗМІ, часом передруко-
вуючи матеріали, даючи при цьому далекі від об’єктивності обра-
зливі коментарі. Журналісти, так би мовити, ще початкової радян-
ської школи не жаліли чорної фарби, презентуючи білоруську 
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національну опозицію: «офіцерські банди», «брудний наріст на 
тілі Радянської Білорусі», «темні елементи» і т.п.[11] Однак за лай-
кою в пресі проглядувалося бажання мати якомога більше інфор-
мації й спроби розібратися в різних течіях строкатої білоруської 
«контрреволюції». 

Більшовицькі аналітики ще не соромилися користуватися ін-
формацією варшавського агентства «Руспрэсс», савінковської 
«Свободы» («За свободу»), «Виленского утра», «Рижского курье-
ра» та інших закордонних газет. «Звезда», наприклад, на основі 
закордонних матеріалів знайшла те спільне, що об’єднувало всі 
білоруські політичні партії: створення незалежної Білоруської 
республіки. Услід за Павлом Аксюком членом БПК, інтерв’ю яко-
го вона помістила на своїх сторінках, рупор мінських комуністів 
поділив білоруську опозицію за способом досягнення основної 
цілі на три табори: 

1) Крайні ліві, які враховують політичні й державні інтереси 
Радянської Росії. 

2) Незалежні, які орієнтуються тільки на власні можливості в 
боротьбі за незалежну Білорусь. 

3) Полонофільські партії, які пов’язують свої сподівання з на-
чальником Польської держави паном Пілсудським. У цей табір 
пілсудчиків газета віднесла й Білоруський політичний Комітет, 
хоч і повідомила про його наміри здійснювати багатоваріантну 
політику, шукати підтримку й порозуміння з Литвою, Україною та 
іншими державами. газета підкреслила, що головні сподівання 
новий опозиційний Комітет покладає на партизанський рух зеле-
нодубівців.[12] Та ж «Звезда» наполегливо спростовувала інформа-
цію про повстання білоруських селян: 

 
«Поряд із копенгагенськими, стокгольмськими й гельсінг-

форськими вигадками польський друк – увесь без виключення – 
вигадує щоденно десятки повідомлень про повстання на всій 
території Білорусі… Будь-який напад якої-небудь банди на 
прикордонне село висвітлюється в «офіційних повідомленнях 
Білоруського повстанського штабу» як «величезна перемога 
над Червоною Армією». Під крупним титулом «повстанський 
рух» розповідається відверта нісенітниця про «зелену армію», 
яку підтримує наче хтось, про таємничих зеленодубців, які 
начебто підтримують у Білорусі повстанців».[13] 
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Зневажливий стиль інформації тим не менш знайомив читача з 
фактичними подіями. 

 Справа в тому, що європейські й білоруські національні га-
зети поміщали протягом грудня 1920 року й зі спізненням, у 
студені 1921 року, інформацію про Слуцьке повстання, в якому 
зеленодубці прийняли активну участь. Не можна сказати, що 
більшовицька влада не мала інших джерел інформації про бо-
йові дії в Слуцькому повіті, як тільки закордонну пресу. Досить 
звернутися до тогочасних повідомлень самих різних радянсь-
ких структур зі Слуцького повіту, щоб прийти до висновку, що 
для влади більшовиків слуцькі події не були інформаційною 
несподіванкою.[14] 

Але більшовицькі засоби масової інформації (потім цю тради-
цію успішно продовжила радянська історіографія) взяли за звичку 
просто ігнорувати події й факти. Правда, коли-не-коли «Звезді» 
дозволялося писати про «банди зеленодубців» з обов’язковим 
застереженням, що «біла преса розповсюджує фантастичні слухи 
про «зеленодубців», які діють на білоруському фронті». У певній 
степені ще нерадянський читач 1921 року, який не відчував всю 
міць тиску більшовизму на свою свідомість і підсвідомість, мав 
можливість отримати звістки, нехай собі й зі словом «нібито», про 
«таємну організацію «Зелений Дуб», що виникла по типу таємної 
політичної військової організації». Газета також повідомляла, що 
«озброєні сили зеленодубців, нібито організовані за системою 
п’ятірок, нараховували спочатку близько 300 чоловік… розгорну-
лися в «І Бригаду Військ БНР» у складі декількох тисяч чоло-
вік…»[15] 

Тут треба пояснити, що це газетне повідомлення, подане як 
маловірогідне, насправді порушило тільки послідовність подій. 
Фактично після поразки Слуцького повстання частина І Бригади 
стрільців БНР увійшла в «Зелений Дуб». 

Протягом усього 1921 року більшовицький рук періодично 
поміщає викривальні матеріали про дії «Зеленого Дуба». Один 
з більшовицьких керівників Вільгельм Кнорін зі сторінок «Зве-
зди» розповідав, що «Зелений Дуб» тісно пов'язаний з білору-
ськими есерами й співробітничає з організацією Бориса Савін-
кова. Головним керівником «Зеленого Дуба» Кнорін вважав 
Короткевича. Невідомо, правда, кого він мав на увазі – Мефодія 
чи одного з його братів (Іван і Петро). Короткевичи походили з 
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села Глібова Рудня Брозької волості Бобруйського повіту, з 
сім’ї селянина середнього достатку, а не куркуля-шляхтича, як 
писала «Звезда».[16] 

Завдяки газеті стало відомо, що вони пройшли фронти Першої 
світової війни, дослужилися до капітанських погонів, ворожо зу-
стріли нову владу. Мефодій, отаман одного з найбільших парти-
занських загонів, був убитий червоними в липні 1921 року, про 
що детально розповіла та ж «Звезда». Коли Кнорін писав свою 
статтю, одного з Короткевичів уже не було серед живих. Правда, в 
архівних джерелах є данні, що інші брати очолювали крупні від-
діли «Зеленого Дуба» протягом 1924-1926 років.[17] 

Як бачимо, маючи на меті викривальництво й залякування, бі-
льшовицька преса послідовно створювала непривабливий портрет 
збройного білоруського опозиціонера, але ж одночасно подавала 
багату інформацію. Швидко влада зрозуміла, що факт навіть з 
негативною оцінкою є його величністю фактом і заборонила будь-
які згадки про «бандитизм». І коли протягом 1922-1925 років газе-
ти ще поміщували матеріали, – в основному відкритих показових 
судів над партизанами-зеленодубцями, то з листопада 1926 року 
такі матеріали майже зникають. 

Підставою для повного замовчування будь-яких фактів і подій 
стало секретне розпорядження наступного змісту: 

 
«За останній час у пресі стали зустрічатися повідомлен-

ня про бандитські наскоки. Головлітбіл категорично пропонує 
ні в якому разі не поміщувати подібних сповіщень, який би ха-
рактер вони не носили, кримінальний чи політичний, без від-
повідного погодження з місцевими органами ГПУ, а в Мінську 
безпосередньо з Головлітбілом».[18] 
 
Зневага змінилася замовчуванням на довгі роки. 
«Зелений Дуб» фігурує в спеціальних аналітичних матеріалах, на 

сторінках військових часописів. Колишні керівники Червоної армії 
ділилися досвідом недавнього минулого й особливостями каральних 
операцій у Білорусі. Добросовісно знайомили слухачів радянських 
військових установ із політичними й військовими супротивниками. 

 
«Вже восени 1920 р. в прикордонній смузі Західного фро-

нту на території Польщі створюється цілий ряд політичних 
організацій за зразком «Союза спасення Родины», який очолив 
Борис Савінков, «Білоруського політичного комітету» й орга- 
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нізації «Зелений дуб» на чолі з генералом Адамовичем. Дві 
останні організації (як уточнив автор статті, колишній кері-
вник штабу Західного фронту Пухов) створювалися під чисто 
націоналістичним прапором єдиної вільної Білорусі».[20] 
 
Високо оцінюючи свою перемогу, колишні військові не могли 

не відзначити політичну й військову значимість недавнього су-
противника. Інакше постає питання, з ким боролася регулярна 
армія? На жаль, традиція об’єктивної оцінки ворожої сторони, 
уваги й поваги до протилежних політичних цілей і програм надов-
го зникнула з російської історіографії. 

Радянські й сучасна російські видання мають гріх дуже повер-
хневого розгляду проблеми й поспішних висновків про відсут-
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ність політичних амбіцій і несамостійності політичного курсу 
білоруських національних організацій і рухів. Білоруська селянсь-
ка партія «Зелений Дуб» – політичний союзник і рівноправний 
бойовий партнер російських антирадянських організацій від мо-
нархістів до соціалістів – розглядалася як організація, що склада-
лася «із залишків організацій білоруських буржуазних націоналіс-
тів… на чолі з деким Деркачем-Адамовичем, і яка утримувалася 
за рахунок так званого «комітету захисту східних кресів і польсь-
ких розвідувальних служб».[20] 

Тут треба уточнити, що джерела фінансування в «Зеленого 
Дуба» були різними, у тому числі й спільні з російськими монар-
хічними організаціями. А деякі члени названої організації були 
зацікавлені в обороні й поверненні свого майна по обидві сторони 
кордону. 

Перетворення російського імперського центру в радянську 
поліцейську державу, безумовно, сприяло руйнуванню системи 
старих зв’язків «окраїна – центр» і появі в цій системі нових бага-
товекторних якостей, у томи числі й агресивних, спрямованих на 
руйнування. Але ж антибільшовизм і антирадянство були настіль-
ки широкою платформою для коаліцій різного штибу, що дозво-
ляли тимчасово усунути імперські й антиімперські настрої. Від-
мовляючи так званим «етнічним пасинкам імперії» в здатності 
вирішувати національні й державні питання, російські автори не 
признали тогочасні національні еліти рівноправними партнерами 
на політичній арені боротьби з більшовизмом.[21] 

Необ’єктивні, зневажливі підходи до питання національних 
революцій заміняє серйозний аналіз сепаратистських і антиколо-
ніальних рухів у час, що розглядається, і зводить багатогранність 
проблеми до «ескалації агресивно-параноїдального націоналіз-
му».[22] Тому носії ідеї білоруської незалежності й державності 
позбавлені серйозної уваги російських дослідників і згадуються 
тільки в контексті аналізу розпаду імперії. 

Політичні союзники зеленодубців із числа білого генералі-
тету й зелених братів завжди були на сторінках творів російсь-
кої літератури як діючі особи політичного процесу в академіч-
них дослідженнях, як герої захопливих політичних детективів і 
бойовиків у масовій літературі. Достатньо тільки згадати коли-
шній гучний успіх книги В. Ардаматського «Возмездие» й фі-
льму «Операция «Трест». На початку 1990-х подібні сюжети 
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почали з’являтися й у Білорусі. На фоні численних викриваль-
них публікацій про жертви політичних репресій був потрібний 
твір про самовіддану працю багатьох і багатьох чекістів зі зни-
щення ворога радянської влади. 

 
«Тільки в чорних фарбах показується довоєнна історія, – з 

почуттям глибокого шкодування відзначив автор передмови 
до актуальної публікації Г. Ловіцький, замісник голови КДБ 
РБ. – Нерідко стали з’являтися неперевірена, тенденційна й 
часом відверто очоряюча інформація».[23] 
 
Ситуацію повинна була виправити нова повість на чекістську 

тему. 
Вже сучасна «Звезда» протягом березня – жовтня 1991 рок ін-

тригувала читача «матеріалами з архівів КДБ», друкуючи черго-
вий крах у традиційному руслі. Маючи на меті показати увесь 
масштаб боротьби спецслужб, їх численність і добру підготовле-
ність, автор протипоставив доблесним чекістам націоналістів-
антирадянщиків. 

Організація «Зелений Дуб» у повісті «Крах «Зеленого Дуба» 
Іллі Борисова, колишнього співробітника органів, виглядала зви-
чайним кримінальним осередком без політичної програми й гро-
мадських принципів: грабували й безупинно пили горілку, співали 
ганебні пісні. Чи то по недосвідченості, чи то навмисне в ряди 
непристойних музичних творів автор зарахував бойовий марш 
вояків білоруської партизанки «Ад веку мы спалі».[24] На такий 
немистецький прийом ще в 1962 році звернув увагу генерал-
лейтенант А.В.Тодорський, відзначаючи невдалі характеристики 
лідерів білого й зеленого руху в тогочасній літературі. 

 
«Не треба наших ворогів показувати людьми безвольними, 

недосвідченими, дурними. Якщо вони були такими, тоді чому 
затягнулася боротьба з ними, та й чи великою честю було 
розгромити такого супротивника».[25] 
 
Але повість Борисова з’явилася в час, коли суспільство крити-

чно поставилося до єдиної й нав’язливої радянської версії історії й 
з гострою цікавістю сприймала здобуту в спецсховищах не відому 
до того історію опозиційного руху. 

Завдяки новим публікаціям, історія боротьби за радянську 
владу набула персоніфікацію не тільки в особах борців за неї, але 
й проти. У жанрі політичного детективу в друці з’явилися сюжети 
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й документальні свідчення боротьби «зеленого Дуба2 за Батьків-
щину.[26] 
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2. Про час утворення  
й політичні програми «ЗД» 

 
«Білоруська селянська партія «Зеленого Дуба» існувала ще в 

царські часи як поліське земляцтво студентської молоді, народже-
ної на Поліссі (з 1910 року)», – відповів на питання про час вини-
кнення «Зеленого Дуба» керівник організації В’ячеслав Адамович 
– отаман Деркач, поклавши тим самим кінець болісним пошукам 
дослідників.[1] «Головною її діяльністю була організація сільських 
кооперативів, збирання пісень, переказів та іншого, що має зна-
чення для життя Білоруського народу», – підкреслив він неполі-
тичний початковий характер громадського молодіжного 
об’єднання. 

Але скоро світ вибухне Першою світовою війною, Лютневою 
й Жовтневою революціями. Люди не встигали осмислювати нові 
реалії соціального перевороту. У Росії, як лід по весні, зруйнува-
лась стара система влади, одночасно пробуджуючи національні й 
державні амбіції народів, даючи елітам національних рухів велику 
надію на реалізацію своїх національних програм, на перемогу. 

Більшовики, ще недавно безапеляційні в своєму лозунгу про 
самовизначення націй, отримавши владу, також проявили жорстку 
волю до втримання територій у межах колишньої імперії. Ці про-
грамні маневри викликали швидкий процес політизації націй і 
утворення національних політичних партій. Національне питання 
стає засобом для руйнування ненависної влади. Вся енергія наро-
ду, стомленого від війни й хаосу, спрямовувалася в рішучу боро-
тьбу за побудову національного дому, в якому прості люди вже 
бачили притулок для безконфліктного життя, що яскраво засвід-
чило Слуцьке повстання. 
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Від початку 1918 року «Зелений Дуб» висловлюється за утво-
рення незалежної Білоруської Народної Республіки. 

Зеленодубці, як і інші представники національно-визвольного 
руху, дали право білорусам називатися політичною нацією. До 
речі, у той час «Білорус» означало скоріше політичну, ніж націо-
нальну приналежність. Партія «Зеленого Дуба» виступила проти 
тих сил Росії, які жорстоко й методично викорінювали білоруські 
національно-культурні зачатки й витискали місцевих з власної 
політичної й економічної сфери. 

«Зелений Дуб» використовував умови протистояння великих 
держав для маніфестації національних намірів утворення власної 
держави. Очевидні претензії «Зеленого Дуба» на представництво 
своєї нації як у системі політичних союзів, так і в ворогуючих 
осередках, які склалися в той самий час у Росії та Європі. 

У вересні – жовтні 1919 року В’ячеслав Адамович широко ін-
формує суспільство про діяльність зеленодубців на просторах 
Білорусі. З цього часу польська сторона визнає факт існування 
«Зеленого Дуба» й визначає його політичне обличчя. 

 

 
ВолодимирКсяневич-Грач. 

Знімок 1924  р. 

«Початок (організації «Зелений Дуб». – Н.С.) бере з того ча-
су, коли російська армія під тиском німецьких військ покинула бі-
лоруську територію. Солдати й ті з білорусів, які підлягали при-
зову, але не бажали служити жодній стороні, організовували в 
лісах свої загони, які 
отримали назву «зелених». 
Спочатку це були дезертири 
без певних планів дій, але з 
певним політичним і націо-
нальним забарвленням. У 
період більшовицької 
окупації у 1918-1919 роках 
«зелені» проводили дивер-
сійні акції. З часом білорусь-
кі діячі намагалися взяти 
цей рух у свої руки. У 1919 
році виникла Білоруська 
селянська партія «Зелений 
Дуб», яка прагнула до 
створення Білоруської 
Народної Республіки, пов’я-
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заної з Польщею. Партія … створювала загони разом із польсь-
кими військовими проти більшовиків і їх прихильників…»[2] 

 
«Зелений Дуб», таким чином, займає певне місце в збройній 

опозиції. Остаточно процес побудови політичної організації мож-
на вважати завершеним тільки восени 1920 року. У жовтні – лис-
топаді структурно оформлюється Головний штаб партизанських 
загонів із Володимиром Ксяневичем (партійний псевдонім – Грач) 
на чолі. 26 листопада 1920 року приймається Статут Білоруської 
селянської партії «Зеленого Дуба».[3] 

 

 
 

Іван Пешко-Густоліс,  ад’ютант «ЗД». Фото 1939 р. 

«Зелений Дуб» виділяє селянство як самостійну політичну си-
лу, на яку кладеться увесь тягар вирішення основної задачі. Голо-
вний будівник подальшої долі держави, на думку авторів Статуту, 
– селянство в союзі з демократичною інтелігенцією. Документ 
свідчить про сподівання на третю «народну селянську револю-
цію», про яку мріяли майже всі відомі політики того часу – від 
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Мілюкова до Савінкова, і білоруські не були виключенням у зага-
льному захопленні планами селянської війни. 

 

 
 

Програма Російської народної демократичної армії 
генерала Булак-Балаховича 

Не треба забувати, що селянська партія «Зеленого Дуба» – ор-
ганізація періоду жорсткого громадянського протистояння, коли 
політичні питання вирішувалися шляхом відкритих збройних 

конфліктів. Звідси – «нестача» демократії в організаційній бу-
дові й питаннях про прийом у партію; надання великих повно-
важень отаману й обмеження функцій Великого збору. Усі на-
гальні питання відбудови суспільства, на думку зеленодубців, 
повинен був вирішувати Установчий Сейм після перемоги над 
більшовиками. 

Текст Статуту зберігається в Національному архіві Республіки 
Білорусь, фонд 456, оп. 1, спр. 1. Одна справа складає увесь фонд. 
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Але видно, що не відразу документ набув окремого існування. 
Перший аркуш Статуту має номери 1, 7, 98, знову 1. Це свідчить 
про те, що документ мандрував по фондах і справах. Можливо він 
був додатком, чи, краще сказати, «речовим доказом» у криміналь-
них справах зеленодубців, тому перша сторінка має №98. Текст 
рукописний. Можна обережно припустити, що написаний він ру-
кою Івана Пешки (він же Густоліс), ад’ютанта Головного штабу 
«Зеленого Дуба». Іван учився в Мінській духовній семінарії й 
одночасно здобував знання в гуртку білорусознавства, які в семі-
нарії організував отаман деркач. Добре знав рідну мову. Документ 
має 11 сторінок і виглядає як чернетка. Але він може бути й од-
ним, враховуючи умови й обставини, у яких він народився. 

 

 
 

Посвідчення отамана Т.Хвядащені 
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Статут затверджений двома печатками. У середині однієї з 
них під зображенням Погоні череп і схрещені кістки. У той час це 
був доволі розповсюджений символ на знаменах, листівках, печа-
тках та інш. Військових і партизанських формувань, які обрали 
для себе диверсійні й терористичні форми боротьби. Цей загроз-
ливий малюнок могли бачити на знаменах дивізії «смерті» й про-
грамних документах армії генерала Булак-Балаховича. Назва «ди-
візія смерті» означала, що військові не мали альтернативи, тільки 
смерть (не могли втекти, не могли потрапити в полон). 

Відібрати життя у вояка чи партизана міг суд честі за нешля-
хетну поведінку. На цю умову погодилися самі військові, про що 
свідчили їхні розписки. Наприклад, у «зеленому Дубі» такі розпи-
ски зберігав В’ячеслав Адамович-старший, батько отамана Дерка-
ча. Ще в лютому 1918 року поручник Хвядешченя затвердив спи-
ску Менського Білоруського національного полку з печаткою із 
зображенням Погоні (зверху) і черепа зі схрещеними кістками 
(внизу). Одночасно штаб «Зеленого Дуба» й отаман користували-
ся печаткою з малюнком трьох дубових листків, що відповідало 
назві організації. 

Статут мав супроводжувальний запис – особливе благосло-
вення В’ячеслава Адамовича-старшого (автограф). На той момент 
він займав посаду Міністра внутрішніх справ в уряді при штабі 
генерала С. Булак-Балаховича. По суті, цей лист В. Адамовича – 
наказ «правдивої національної Білоруської селянської партії, що 
відповідає тяжкості умов, у 
яких знаходиться наша Батькі-
вщина… продовжувати бороть-
бу далі». 

Цікаво, що організація 
заявила про себе як партія. 
Таким чином у творців був 
розрахунок на багатосторонню 
політичну діяльність. Із самого 
початку вони не планували бути 
тільки озброєною прислугою 
будь-чиїх інтересів.  

 Восени 1920 року – час ви-
значальних подій: підготовка й 
здійснення Поліського походу 

Печатка «ЗД» 
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генерала Станіслава Булак-Балаховича, розгортання Слуцького фро-
нту боротьби за незалежну самостійну Білорусь. 

Безумовно, ці події співпали в часі невипадково. Білоруські 
політики активно шукали шляхи розв’язання політичних проблем 
всередині, між національними силами, й зовні, через контакти з 
керівництвом окупаційних режимів. Балаховські сили, які зазнали 
поразки, влилися в слуцькі полки, повстанці, які не здобули пере-
моги, – цей ланцюг не перервався. Політики й військові доклали 
всіх зусиль, щоб зберегти бойову міць вже під керівництвом «Зе-
леного Дуба». 

Ще відділи Булак-Балаховича не переступили тогочасного 
державного кордону, а Білоруський політичний Комітет, який 
повстав з метою забезпечити політичну й громадську підтримку 
військової акції генерала, звернувся до зеленодубців із закликом. 

«Зеленодубці! Брати! Останній час нашої боротьби пробив. 
Тепер – або ніколи!» – питання звучало рубом. 

 

 
 

Інструкція керівникам партизанських загонів «ЗД». 
З матеріалів виставки «Беларускі рэзыстанс» 
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«Настав історичний відповідний час визволення рідної зе-
млі від більшовицької опіки, від знущань і насильства коміса-
рів, від того кривавого терору, який запанував з того часу, як 
прийшли до нас московські більшовики…» (стиль і правопис 
джерела збережені). 
 
У відозві підкреслювалося, що «ми, Білоруси, також, як і інші 

народи здатні до незалежного життя й більше не пустимо нікого 
чужого господарювати на нашій земельці». Автори звернення 
дали зрозуміти партизанам, що високо цінять їх бойовий досвід, 
набутий у боротьбі з більшовиками «в лісах і болотах Полісся, в 
Борисівському повіті, в Смоленщині й інших місцях…»[4] 

Не забули й про вдячність нащадків: 
 

«Щоб історія на своїх сторінках золотими літерами видру-
кувала ім’я Зеленодубців, які рятували свою Батьківщину від 
чужинців і які підняли штандарт її вільності й незалежності!». 
 
Рупор БПК, бойовий листок «Звястун», який редагував і вида-

вав Деркач, треба відзначити, вміла знаходити шляхи до розуму й 
сердець людей, високими й пафосними словами намагалася заче-
пити національні, релігійні й громадські почуття. Видно, що він 
сам захоплювався тими ідеями, якими надихав вояків. 

 
«Хто вірить у Бога, 
 
Хто вважає себе білорусом і бажає щастя своїй матері – 

Незалежній Білорусі, 
 
Хто хоче спокійної праці й кращого життя, 
 
Хто проти насилля над мирними жителями, проти крива-

вого терору, знущання черезвичайок і комісарів, хто проти 
грабунку чужого майна… Всі ті, не марнуючи ні одної хвилини 
повинні зголоситися до Батька… 

 
Хай же по всій Білорусі прогримить наш клич!»[5] 

 
Повстанці щиро відгукнулися на заклик БПК і генерала Булак-

Балаховича. До його війська долучилися загони Георгія Моніча, Іва-
на Галака, братів Пруднікових, Піменових та інш. 

«Зелений Дуб» із самого початку планується як військова струк-
тура Білоруського Політичного Комітету. З показань одного з отама-
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нів зеленодубців – Михася Крука, який залишив у ГПУ цікавий до-
кумент під назвою «Короткий нарис діяльності «Зеленого Дуба» за 
1920-1922 рр.», виходить, що в БПК спочатку ввійшли «такі значні 
особи», як В’ячеслав Адамович, Деркач, Язеп Сенкевич, Євген Міт-
кевич. Павло Алексюк вступив у Комітет пізніше, на самому початку 
«Поліської війни» генерала Булак-Балаховича. 

Згаданий Михась Крук добровільно в 1922 році пропонував 
свої послуги ГПУ. І зрозуміло, що характеристики, дані ним чле-
нам БПК і зелено дубцям, не викликають довіри, але ж цікаво 
зазирнути в його твір, перший, до речі, в історії зеленодубців. 

Чорної фарби колишній отаман Крук, відомо ж, не шкодував, 
щоб заплямувати своїх поплічників і сподобатися слідчим, але 
разом із звинуваченнями в безпринципності, відсутності організа-
торських здібностей і загальній придуркуватості Крук відзначив: 

 
«Голова БПК полковник В’ячеслав Антонович Адамович, 

60 років, білорус за походженням та переконанням, людина 
чесна, ідейна, утопіст і оптиміст одночасно…» 

 
«Син його, В’ячеслав В’ячеславович Адамович, отаман 

«Зеленого Дуба», дуже схожий на батька… Здатний терпля-
че чекати потрібного моменту, спокійно переносити будь-які 
нестатки, безмірно добрий, мрійник. Одягнутий у лахміття, 
ніколи не надавав значення одягу». 

 
«Сенкевич, один із самих солідних співпрацівників Комітету, 

людина розумна й горда, матеріально забезпечена, син поміщика. 
Білоруську справу з користю поєднував із комерцією в Німеччині».[6] 
 
Громадське й політичне забезпечення Поліського походу Бу-

лак-Балаховича – перша велика політична акція БПК. Збирання 
сил зеленодубців в один кулак, підпорядкування отаманської во-
льності й скеровування її в одне річище – другий видатний крок 
цих білоруських політиків. 

Ще селянський поводир збирав сили під свої прапори й вів 
перемови про політичний союз із Борисом Савінковим, а газета 
«Новое Варшавское слово» надрукувала телеграму на адресу го-
лови Російського Політичного Комітету Б. Савінкова й команду-
вача Добровольчою армією Булак-Балаховича. 

 

 164  



  Частина ІV                                                                                                «Зелений Дуб» 

«Перебуваючи під ігом загарбників-більшовиків білорусь-
кий народ кличе (армію Булак-Балаховича) допомогти йому 
визволитися й здійснити заповітну мрію багатьох поколінь 
про самостійну демократичну Білорусь». 
 
Підписали це звернення голова БПК В’ячеслав Адамович 

(старший), члени Комітету й ради БНР Язеп Сенкевич і Павло 
Алексюк, а також командир групи мінських партизанських загонів 
поручник Т. Хвядащеня й представники зеленодубців від Мінсь-
кої губернії – Дмітрієв і  Тяшенко, від Могилівської – Калінін, від 
Смоленської й Вітебської – Зенкевич і Глінський. 

12 жовтня 1920 року БПК заключив угоду з С. Булак-
Балаховичем. У своєму листі до генерала члени Комітету писали, 
що вони підтримують армію генерала, в якій служить багато біло-
русів Вони переконані, що ця армія принесе Білорусі «справжню 
волю й можливість створення свого державного буття». БПК зо-
бов’язувався вести серед білорусів у Польщі вербування в білору-
ську армію, що буде створена Булак-Балаховичем, а він повинен у 
свою чергу передати цьому Комітету цивільну владу. БПК вста-
новив контакт із Б.Савінковим, щоб вести спільну боротьбу проти 
радянської влади. 

 
«Із самого початку БПК докладав великих зусиль для вилу-

чення з російської армії білоруського елементу. Комітет встав 
на ґрунт лояльної спільної праці з Борисом Савінковим за умови 
утримання від будь-якої російської пропаганди на білоруській 
території».[7] 
 
Але Б.Савінков і його поплічники поставилися неприхильно 

до спроб П.Алексюка й В.Адамовича створити в Мозирі, куди 12 
листопада прибув генерал С.Булак-Балахович, новий білоруський 
уряд. 

Тим не менш Алексюк і Адамович поспішили приїхати з Вар-
шави в Мозир і саме вони пропонували Булак-Балаховичу посаду 
«керівника держави». Новостворений Мозирський уряд БНР очо-
лив В’ячеслав Адамович, голова БПК. Заступником голови уряду 
й міністром закордонних справ був призначений народний соціа-
ліст Павло Алексюк, міністром освіти – Родослав Островський, 
міністром оборони – полковник Бєляєв, міністром фінансів і про-
мисловості – Йосип Сенкевич. 
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Уряд оголосив наступну політичну програму: боротьба за не-
залежність БНР і скликання в найближчий час Установчого сей-
му; земельна реформа з умовою обмеженої земельної власності; 
побудова білоруської державності в союзі з Польщею і т.д. 

На жаль, час успіху генерала був дуже короткий, перемога 
швидко перейшла на іншу сторону. Програми залишилися на па-
пері. Але серйозність намірів засвідчили поштові марки, які всти-
гли надрукувати тимчасові урядовці. 

З пилом часу кардинально змінилися відносини з Польщею. 
Антибілоруська політика польської влади змусила шукати іншої 
тактики для досягнення головної стратегічної мети. Обставини 
диктували свої умови. Восени 1921 року поляки вже не прихову-
вали неприхильності й настороги у відносинах до «Зеленого Ду-
ба» й інших антирадянських білоруських організацій. 

 
«Білоруська справа одна із серйозних болячок Новогрудсь-

кої округи, вимагає вирішення тим чи іншим шляхом», – зро-
бив висновок відділ безпеки уряду воєводи.[8] 
 
Польська розвідка застерігала владу, агент доносив (рапорт 

датується вереснем 1921 року): 
 

«Перша мета білоруського партизанського руху – викли-
кати повстання в радянській Білорусі, але вона являється по-
чатком військової сили, яка підготує повстання й у Польщі. 
Мета – повстання не тільки в Росії, але й у повітах Гроденсь-
кому, Дрисненському, Несвізьком… Архієрей білоруський у Ві-
льнюському повіті, відвідавши Молодечно, благословив Чесла-
ва Адамовича-Деркача на боротьбу, після чого отримав кош-
товну ікону».[9] 

(Переклад з польської мови. – Н.С.) 
 
У грудні 1921 року БПК був, по суті, ліквідований, Деркач ви-

сланий у табір Тухоля, а потім у Стшалково. Організація зазнала 
серйозних втрат.[10] Польська влада розпочала зачистку 150 км 
смуги вздовж нового кордону й шукала приводу для висилки бі-
лих офіцерів, балаховців і зеленодубців. Переходи на радянський 
бік були дозволені тільки через три пункти: Турмонт, Лінінець, 
Молодечно. 

 
«…Партизанка (штаби в Лунінці, Барановичах, Лохві) роблять 

напади на більшовиків, а також ворожо налаштовані до польської 
влади й проводять агітаційну роботу серед люду Білорусі».[11] 
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Наказ селянським і партизанським загонам генералаБулак-Балаховича 
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Поляки все більше схиляються розглядати справу білоруську 
як комуністично-білоруську. 

За лідерами пильно стежили. Особливу увагу викликала нова 
організація Народний союз «За Батьківщину», яка постала зусил-
лями случаків А. Павлюкевича, полковника Брановицького, капі-
тана Яновича. 

У січні 1922 року організатори зробили заяву про свої головні 
цілі: 

 
«Визволення Батьківщини з рук комуністів, утворення Не-

залежної Неподільної Білорусі в її етнографічних межах…» 
 
Форма боротьби признавалася тільки активна – революційна, 

як зі зброєю в руках, так і іншими засобами.[12] До нової організа-
ції долучився відомий отаман Тимофій Хвядащеня й поклав не 
себе обов’язки начальника штабу збройних сил.[13] 

Переважна кількість Народного Союзу складалася з колишніх 
членів БПК, з якого ті були виключені за симпатії до Росії (версія 
доволі сумнівна) чи залишили самі. Звіт польського відділу безпе-
ки зазначив також відсутність грошових ресурсів і нездатність 
Союзу організувати широкі народні маси.[14] 

 
«Білоруси незадоволені податками, особливо зерном, наси-

льницькою полонізацією школи, ополячуванням білорусів, виси-
лкою балаховців у Росію…» – засвідчили настрої білоруського 
населення відповідні служби. 
 

«Лідери білоруського руху вимагатимуть більшої само-
стійності… Доктор Павлюкевич висловився: краще приєдна-
тися до Росії, ніж польське ярмо».[15] 
 
З цього моменту репресії з боку польської влади посилюють-

ся. Міністерство внутрішніх справ організувало таємні перевірки 
діяльності білоруських організацій. Доктор А. Павлюкевич був 
заарештований і чекав судового розгляду. У відношенні до «Зеле-
ного Дуба» відділи безпеки воєводств зробили жорсткі висновки: 

 
«Програма цієї партії змінила свій початковий напрямок, і 

вона стала виразним ворогом польськості, в значній мірі іде-
нтифікуючи себе з програмою В. Ластовського…».[16] 
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Хоча бойова діяльність «Зеленого дуба» здійснювалася на те-
риторії Радянської Білорусі, однак служби безпеки Польщі бачили 
загрозу в самому факті існування цієї організації, що, безумовно, 
мало підстави. «Організація має в загальній кількості 48 загонів 
по 120 чоловік у кожному, окрім того існують 25 терористичний 
бойових відділів», – лякала Варшаву місцева адміністрація.[17] Як 
наслідок зіпсованих відносин із Польщею з’являється східний 
вектор політики «Зеленого Дуба». Керівництво намагається нама-
цати можливість точок співробітництва з іншими політичними 
силами. У серпні 1922 року з пропозицією організувати антиполь-
ське повстання на території Західної Білорусі в ГПУ з’являється 
отаман Крук. Перед тим він спробував захопити владу у «зеле-
них», зібрав на з’їзд з десяток отаманів, незадоволених Деркачем. 

 
«…Мені вдалося переконати їх у неможливості існування 

автономної Білорусі й завдяки відвертому шантажу групою, 
яка зібралася, Деркач був усунутий від отаманства…».[18] 
 
М. Крук спробував налагодити контакти з радянською місією 

у Варшаві, пропонуючи свої послуги. Треба сказати, що у радян-
ське представництво навідувалися й інші відомі фігури антира-
дянського руху, які на той момент знаходилися у Варшаві. 

У липні 1922 року Галина Кузьменко, дружина Н. Махна, вела 
перемови з радянською місією. Від імені чоловіка вона пропону-
вала план змови проти польської влади й підготовки повстання в 
Східній Галичині. Цікаво, що посередником між Махно, який си-
дів у той час у Стшалкові (як, до речі, й Деркач), був один із бойо-
виків «Зеленого Дуба» І. Шуляк (справжнє прізвище А. Пашке-
вич, відомий ще як Антоній Касінський).[19] 

Пропозиції Крука в ГПУ зустріли дуже стримано. Ця установа 
через своїх агентів швидко вияснила, що перебіжчик не мав від 
партії ніяких повноважень вести «переговори з радянською вла-
дою на предмет перенесення штабу «Зеленого Дуба» в Білорусь 
для боротьби з білополяками… Враження ж зробив пройдисвіта, 
авантюриста й людини без будь якої суспільної цінності», – під-
сумували слідчі.[20] М.Крук був розстріляний у Мінську за антира-
дянську діяльність.[21] Жертвою його невдалої авантюри став Ан-
тон Самусевич, який зрозумів сутність справи тільки у Мінській 
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в’язниці. Зробивши підкоп, він спробував утекти й був розстріля-
ний.[22] 

Цікаво, що від імені керівництва «ЗД» у цьому ж 1922 році бі-
лоруській офіційній стороні були зроблені пропозиції прос тво-
рення спільного антипольського блоку. Кримінальна справа Ксе-
невича-Грача має документальні додатки з інших джерел, серед 
яких листи отамана «ЗД» за 1922 рік до уряду Білорусі. На пер-
ший погляд підписи Деркача свідчать про кардинальну зміну кур-
су й союзників. Але з Мінська на листи не відгукнулися. Як свід-
чать агентурні матеріали, поруч із Деркачем завжди був кріт, який 
мав із отаманом товариські відносини й був у курсі справ. Дехто 
Раковський акуратно доповідав усі подробиці діяльності й життя 

 
Лист Деркача у ЦК Компартії Білорусі (1922 р.)
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лунінецького партизанського центру. Таким чином, гра з чекіста-
ми могла проходити тільки за їхніми правилами.[23] 

З матеріалів слідства випливає, що після багаторазових допитів 
Ксяневич признався, що план опрацьований із відома ІІ відділу 
Польгенштабу й з метою спровокувати білоруський уряд. Задача 
була непростою: отримати згоду на організацію партизанських від-
ділів на території Польщі, довідатися місце знаходження складів 
зброї (радянської). Спецслужби, т.зв. «двуйка», була зацікавлена в 
конкретних документальних свідченнях порушення радянською 
стороною Ризьких угод. ІІ відділ ПГШ таким чином довів би факт 
формування банд (радянських) для нападів на територію Польщі й 
представив би відповідні документи в міжнародні організації. 

З 1924 року «ЗД» посилив співпрацю з однією з монархічних 
організацій «Братство Русской правды» (БРП). при цьому полі-
тичні переконання й переваги в зеленодубців не змінилися. Але 
релігійна православна складова значно збільшилася в агітаційній і 
пропагандистській праці. 

У другій половині 20-х років «ЗД» втратив колишню міць. Не-
великі групи партизанів використовувалися закордонними анти-
радянськими організаціями як бойовий терористичний ресурс. 

 
 
 

 Джерела, примітки. 
 

1. Адамовіч Вячеслаў – Дзяргач. Даклад па Беларускім пытаньні ў Польшчі. 27-2-
1929 г. Данцыг. Копія зроблена з оригінального рукопису Деркача 9 листопада 
1965 року. Рукопис зберігається в Білоруській бібліотеці в Лондоні. 

2. Krotki zarys Zagadniega Białoruckiego. Warszawa, dnia 31 stycznia 1928. ss. 98-
99. 

3. НАРБ, ф. 456, оп. 1, спр. 1. 
4. Звястун. 1920. 5 лістапада. 
5. Там само, 25 лістапада. 
6. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа М.Крука. 5. 
7. AAN. TSK. 99. s. 6. 
8. ДАГВ, ф. 662, оп. 3, спр. 1, акр. 67. 
9. Там само.  
10. Там само, арк. 164. 
11. ДАБВ, ф. 2001, оп. 4, спр. 230, акр. 68. 
12. ДАГВ, ф. 551, оп. 1, спр. 32, акр. 9. 
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13. Архів КДБ, кримінальна справа В. Ксяневича. 
14. ДАБВ, ф. 67, оп. 1, спр. 11, акр. 64. 
15. ДАГВ, ф. 662, оп. 3, спр. 9, акр. 4; спр. 1, арк. 164. 
16. ДАБВ, ф. 67, оп. 1, спр. 11, акр. 64. 
17. Там само. 
18. Архів КДБ РБ, кримінальна справа М. Крука та інш. 
19. За свободу. 1923. 28 ноября. 
20. Архів КДБ РБ, кримінальна справа М. Крука та інш. 
21. М. Крук, справжн. Костянтин Аполлонович Ведзюков, народився в Казані в 

1892 р. у родині надвірного радника. Учасник антирадянського повстання в 
Глухові. Служив у білій армії, в С.Петлюри, у Червоній армії. Дезертирував і 
утік у Польщу. У газеті «Виленское утро» писав під псевдонімом «Вадзім Хо-
лодны». Архів КДБ РБ. Кримінальна справа М.Крука та інш. 

22. Там само, кримінальна справа А.Самусевича. 
23. Там само, кримінальна справа В. Ксяневича. 

 
 

3. Головний штаб партизанських загонів: 
склад, функції 

 
Для координації дій партизанських загонів на території Радян-

ської Білорусі восени 1920 року був створений Головний штаб 
«Зеленого Дуба». 

До складу штабу й керуючих 
органів в основному входили 
військові, представники інте-
лігенції, вчорашні учні. Обов’язки 
першого ад’ютанта виконував 
студент Миколай Кривошеін, 
партійне прізвисько Корч, 
другого – колишній семінарист 
Іван Пешка (Густоліс). Роль 
ідеолога й теоретика виконував 
письменник Антон Левицький 
(Ядвігін Ш.).[1] До речі, до складу 
«Зеленого Дуба» входив і його 
син.  

Питанням забезпечення зеле-
нодубських загонів займався 
полковник Володимир Жуков-

 
Микола Кривошеін-Корч, 

ад’ютант «ЗД».  
Фото приблизно 1921 р. 
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ський, колишній балаховський офіцер, а до того – заступник.[2] 
Було створено ще інформаційне бюро, куди увійшли семінаристи 
Іван Струковський, Михась Басевич, Іван Лямбович. 

Головний штаб на момент формування знаходився в Лунінцях. 
Тут загони комплектувалися, озброювалися, звідси направлялися 
для бойових дій у різні кутки Радянської Білорусі. У маєток Бор, 
що біля села Великі Чучавичі, в різний час на відпочинок і пере-
озброєння приходили відділи полковників В. Жуковського, А. 
Касінського, братів капітанів Короткевичів, капітана Козловсько-
го, поручників Ющенка, Терентьєва, Лебєдєва, Красовського, 
Хвядащеня (він же Вишневський, Кулевський), братів Брановиць-
ких та інш. 

Про те, як поставав новий центр спротиву в ленінцях після по-
разки попередніх великих антибільшовицьких акцій, власноручно 
написав у 1939 році в’язень внутрішньої в’язниці НКВД, т.зв. 
«американки», Пешка-Густоліс. Політичний шлях Івана почався в 
Мінській семінарії й мав продовження на вчительських курсах у 
1920 році в Слуцьку. Він згадував, що Деркач проводив організа-
ційну працю серед учителів, намагаючись переконати їх у необ-
хідності добрих стосунків із поляками, які, сподівався Деркач, 
допоможуть відродити Білорусь. 

 
Капітан Тимофій Хвядащеня 

Під час відступу польської армії з ними відступили вірні націона-
льній ідеї капітан Борик, поручник Хвядащеня, молодь із числа студе-
нтів і семінаристів – Іван 
Лямбович, Михась Басевич, Іван 
Струковський, Сергій бусел. Зі 
старших Густоліс згадав Арсена 
Павлюкевича й поручника 
фацелія. Коли почався відступ, до 
якого долучився й він зі своїми 
товаришами по семінарії, то по-
повзли чутки, що є надія – на 
Поліссі утворюються білоруські 
військові частини, до яких треба 
долучитися і які підтримує поль-
ський уряд. Це підняло настрій 
молоді. Провідники запевняли, 
що боротьба білорусів із 
Червоною армією ще попереду і 
буде мати успіх.[3] 
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Пешка зазначив головні віхи свого шляху до Лунінця: Слуцьк 
– Семежава – Визна – Леніна – Давид-Городок. Згадав про завзяту 
й тривалу бойову сутичку з червоними біля Морачи. Загін случа-
ків досягав 200 чоловік, під час бою повстанцями керували офіце-
ри Маліновський та Абрамов. Червоні витіснили їх у Давид-
Городок. Тут случаків і балаховців, що долучилися до них, обез-
зброїли поляки. 

У Давид-Городку, як засвідчив Густоліс на допиті, з промовою 
виступив А.Павлюкевич. Він говорив: завоюємо Білорусь, визво-
лимо її від поляків і більшовиків. За ним Павло Алексюк також 
казав, що хоча ці білоруські війська й обеззброїли, тим не менш 
боротьбу проти червоних треба вести й завойовувати Білорусь 
різним чином, а поляки тепер допоможуть. Швидко тут з’явилися 
офіцери: Короткевич, Коханович, Абрамов, Таалат-Кепш, Івжен-
ко. Всі частини направлялися до Луніця. 

З власноручних показань Пешка-Густоліса: 

 
 

Посвідчення члена БВК Антона Борика 
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«На вході в Лунінець нас зустріли зелені білоруси (так у 
тексті. – Н.С.). Ними керував Адамович. Він повідомив, що в 
Лунінці знаходиться головна білоруська частина зеленої армії й 
необхідно приєднатися до нового білоруського центру. Обходя-
чи прибулих, Адамович впізнавав своїх знайомих, упізнав і мене. 
Він назвав нас своїми земляками, запросив до себе на квартиру 
для відпочинку. Казав, що дуже радий зустрічі з нами. Ми за-
питали, яким чином він потрапив у Лунінець. Він відповідав: 
така доля! Скоро познайомив нас зі своїм оточенням: полков-
ником Ксяневичем-Грачем, ад’ютантом Кривошеіним-Корчом, 
Антоном Касінським, Хаткевичем, які разом із деркачем склали 
штаб зеленої армії або «Зеленого Дуба». також сказав, що є 
вже військові відділи, які цьому штабу підкоряються…».[4] 
 
За організацією й діяльністю Головного штабу пильно слідку-

вав голова Білоруського Політичного Комітету. Як «згадував» 
Грач, Адамович-старший допомагав оформлювати партійні доку-
менти, робив печатки. З ним вирішувалися питання про склад 
штабу, його функції. Багато хто з членів БПК були зеленодубцями 
й навпаки. Так, отаман деркач входив у БПК, його ад’ютант Гус-
толіс являвся одночасно секретарем канцелярії БПК і Головного 
штабу «Зеленого Дуба». 

Посвідчення командирів партизанських загонів, підписані Бу-
лак-Балаховичем, давали можливість отримувати провіант із 
польських інтендантських складів у барановичах. Питання про 
забезпечення організації усім необхідним, як свідчив Грач, вирі-
шувалося дуже тяжко. Поляки давали мало й неохоче. За при-
знанням шефа Головного штабу зеленодубці частенько голодува-
ли, харчувалися одним чаєм. Добре, коли була можливість нало-
вити риби, поміняти тютюн на хліб. Продуктами вряди-годи до-
помагав Р. Островський. Він деякий час займав посаду керівника 
американської кухні для дітей у Пінську. Ліки одного разу отри-
мали від місії американського Червоного Хреста, до якої змуше-
ний був звернутися Грач. Партизани хворіли на тиф. 

Грошей за увесь час у Лунінці не отримували взагалі, а треба 
було купувати набої, рушниці, документи. З метою пошуку засобів 
зеленодубці торгували, і на радянському боці також просто займа-
лися контрабандою. Тут треба сказати, що спекуляція (у той час 
сенс цього слова був трохи іншим) і контрабанда були добрим «да-
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хом» для розвідувальної праці як для зеленодубців, так і для радян-
ських чекістів. Щоб вирішити грошові питання, займалися припис-
ками, збільшуючи в декілька разів кількість людей у загонах. 
Отриманим за мертві душі провіантом торгували на ринках Лінінця 
й Пінська, міняли в місцевих євреїв на інші потрібні речі. 

Головний штаб контролював майже всі сторони бойової й 
організаційної діяльності Білоруської селянської партії «Зеле-

 
 

Микола Кривошеін-Корч (у центрі), ад’ютант «ЗД». Фото  1921 р.
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ний Дуб». Задачам штабу відповідав його склад із чотирьох 
відділів: оперативного, агентурного, пропагандистського й ди-
пломатичного.[6] 

Штаб забезпечував зеленодубців особистими документами, 
пропусками, посвідченнями на проїзд, стежив за друкуванням 
бланків, інструкцій, звернень до членів партії та населення, пред-
ставляв інтереси партії в переговорах з політичними й військови-
ми діячами Польщі, Франції, колишньої царської Росії. 

Здобуття всього необхідного для існування й бойової діяльно-
сті організації вимагало колосальних потуг, але головні зусилля 
штабу були направлені на координацію взаємодії й співпрацю 
партизанських відділів. 

Протягом 1921 року Головний штаб розподіляв сили, складав 
плани й визначав географію бойових акцій. Як правило, кожний 
отаман мав свою територію. Отаман Деркач (він же Грозний, Іван 
Бурилко) оперував на правому березі Прип’яті, на Мозирщині. М. 
Жилінський, Г. Конопацький – на Ігуменщині. Отамани Вдовін, 
Живиця, І. Мацелій – на Случчині, брати Короткевичі – в Бобруй-
ському повіті й т.д. 

Зеленодубці взяли участь у Слуцькому повстанні. Деякі по-
дробиці тих днів висвітлюють «спогади» Ксяневича-Грача. Як 
свідчить Грач, зеленодубці не раз посилали повстанцям зброю 
інтернованих балаховських відділів. «Зелений Дуб» допомагав і 
вибуховими речовинами, їх було достатньо на бронепотязі «Бала-
ховець». Правда, поляки вже взяли його майно на облік, але «кра-
діжці» вибухових речовин не протидіяли. За одну ніч зеленодубці 
доставляли їх повстанцям. 

Грач підкреслював, що допомога случакам обмежувалася 
тільки зброєю, що у Слуцьк з метою налагодження зв’язку були 
направлені всього 10 чоловік. Але між іншим він говорить, що у 
той же час штаб комплектував загони по 20-25 чоловік і направляв 
їх у Чучавичи, звідти на Синявку – Семежаву. Сам Деркач на чолі 
загону в 60 чоловік діяв у районі Мілковичі – Старобін.[5] 

Після розгрому 1 Слуцької бригади всі зусилля партії були 
скеровані на збирання й концентрацію своїх сил. 

У 1921 році організація переживає кульмінацію своєї діяль-
ності. З цього часу антирадянська партизанка втратила свою 
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міць і організованість. Змінилася й роль Головного штабу. Піс-
ля арешту В. Ксяневича посаду начальника займе капітан Янов-
ський. Але про діяльність цієї структури вже після 1923 року 
мало відомо. 

 
Посвідчення отамана Крука з підписами керівників штабу «ЗД» 
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 Джерела, примітки. 
 

1. Перш ніж увійти до складу штабу, письменник піхтою відбув марш з армією 
Булак-Балаховича на південь Білорусі. Поряд із генералом був у Пінську й Лунін-
ці. Певний час працював у його газеті «Звястун» (редагував газету Деркач). Піс-
ля поразки разом із членами БПК виїхав у Варшаву. Помер 23 лютого 1922 р. 

2. Володимир Жуковський у війську генерала Булак-Балаховича керував залізнич-
ним рухом. До цього осінню 1920 р. на чолі партизанського загону воював із 
червоними в Якшицькій, Городецькій і Погорільській волостях Ігуменського 
повіту. У 1922-24 рр. під виглядом народного вчителя з міста Лунінця Кісе-
льова проводив організаційну й диверсійну роботу в Борисівському й Мозирсь-
кому повітах. Деякий час жив у містечку Азаричи. 

3. Архів КДБ РБ, Кримінальна справа І. Пешки. 
4. Там само. 
5. Там само. Кримінальна справа В. Ксяневича. 
6. Силоренко А.И. Классовая борьба в белорусской деревне в первуй год восста-
новительного периода (1921 г.). – Мн., 1950. С. 153. 

 
.  
 

4. Союзники «ЗД» 
 

«Народний союз захисту Батьківщини та Свободи». 
 
Антибілоруська політика польської влади, що виявлялася в 

насильній полонізації білоруського населення, закритті білорусь-
ких шкіл, переслідуванні білоруських політиків та в інших анти-
національних акціях, змушувала «ЗД» змінювати тактику й союз-
ників. Певний час білоруська збройна опозиція мала підтримку 
польського армійського керівництва й спецслужб, які розрахову-
вали використати її у випадку відкритого військового конфлікту з 
червоною Росією. Але з виникненням більш-менш стабільних 
відносин у рамках Ризької угоди не тільки владні кола, але й ото-
чення Пілсудського вважали білоруську політичну й бойову акти-
вність шкідливою. Власні амбіції білоруських політиків зустріча-
ли «холодне нерозуміння» військових і відкриту ворожість поль-
ського уряду. 

Під час попередніх перемов у Ризі, восени 1920 року, у «ЗД» 
з’явилися нові союзники. Зацікавлені в зміцненні антирадянського 
фронту й одночасно в ослабленні білоруських незалежників, 
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польська сторона сприяла створенню тимчасових союзів між різ-
ними антирадянськими угрупуваннями, які знайшли притулок на 
польській території. Одним із основних союзників білоруських 
організацій став Російський політичний комітет (пізніше Народ-
ний союз захисту батьківщини й свободи – НСЗРС), з яким у них 
співпали короткотермінові задачі локальної війни з радами. «БПК 
виходив з інших мотивів», – слушно зауважив невідомий аналітик 
Білоруської ЧК, підсумовуючи наслідки праці свого відомства за 
1921 рік, але зійшовся з Союзом у своїй основній меті – знищення 
Робочо-Селянської влади».[1] 

Для білоруської опозиції, позбавленої європейської уваги, а 
значить і грошей, плани російського політика прийшли до вподо-
би, а його можливості й високі зв’язки розглядалися як канал фі-
нансування. Успіху, розмірковував Савінков, посприяє проста 
формула із трьох складників: селянство, потужний лідер і закор-
донна допомога. Таких висновків притримувалися й зеленодубці. 
На активність селянства розраховувала більшість білоруських 
політиків. 

Умови політичних і військових союзів диктували розділи Ри-
зької угоди. Саме цей документ, який на певний час змінив геопо-
літичні умови й розрізав територію Білорусі на два майже рівні 
шматки, змушував антирадянську опозицію, «синів і пасинків» 
Російської імперії об’єднатися й одягнути на певний час «білору-
ський плащик».[2] 

Ініціатива Пілсудського заохотити дві організації, БПК і РПК, 
до партнерства в політичній справі знайшла в їх лідерів пороз-
уміння. Савінков пізніше згадував, що саме начальник Польської 
держави був посередником між ними. Перемови почалися в пері-
од підготовки військової акції генерала Булак-Балаховича, в якій 
обидві сторони прийняли саму активну участь. поличні пункти 
договору про співробітництво складалися на підставі визнання 
незалежності білоруської держави, виходячи з права всіх народів 
колишньої імперії на самовизначення. Кінцеву форму взаємовід-
носин між Білоруссю та Росією повинні були визначити Установчі 
збори представників країн, або уповноважені ними уряди. Обидві 
організації «виказали впевненість, що ці форми будуть відповіда-
ти їх життєвим інтересам».[3] 

Повністю угода була прописана в обережних і дипломатичних 
формулюваннях і давала можливість маневрів кожній із сторін у 
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своїх інтересах. Стратегічні цілі білоруських незалежників і ро-
сійських великодержавників були, зрозуміло, різні, але найближчі 
задачі на короткий час об’єднали й російських політиків, і білору-
ських бойовиків. 

Погордливі оцінки на адресу білоруських союзників, які до-
зволив собі потім Савінков, в’язень Луб’янки, висвітлили його 
справжню сутність сибарита в ризах народного заступника, який 
шукав винних у своєму падінні.[4] 

Відносини довіри й щирого співробітництва з савінковськими 
організаціями так і не склалися. Сварки й збройні розбірки між 
союзниками були звичайною річчю. Володимир Ксяневич (Грач), 
який перейшов на радянську сторону в 1924 році, під час слідства 
в ГПУ показав, що союзники запалися за зброю з будь-якої дріб-
ної нагоди, щоб вияснити відносини. 

Зв’язані ризькими угодами поляки вимагали від закордонних 
військових формувань утриматися від бойових акцій на радянсь-
кому боці, а доки збирати сили, час витратити на бойову підготов-
ку. 

 
«Обставини наші ускладнювалися ще більше сусідством у 

Лунінці савінковської організації, – «згадував» начальник штабу 
«ЗД». – Вони виступали активно (з диверсіями на радянському 
боці. – Н. С.) й заражували наших людей. Коли ми почали отри-
мувати провіант із польських інтендантських складів, почали 
примазуватися савінковські люди, такі як полковник Войцехов-
ський (наступне ім’я нерозбірливо. – Н. С.), Гінтовт та інш. По-
чалися інтриги. Савінковці нам дуже шкодили й доносили на нас 
у польський штаб усіляку нісенітницю».[5] 
 
У ситуації надто обмежених ресурсів союзники змагалися за 

доступ до них самими недобрими засобами. Полковник Войце-
ховський був тяжко поранений отаманом під час «співжиття» пар-
тнерських організацій у Лунінці. Побутова сварка – хлопці зустрі-
лися у фельдшера Ліщука, батька місцевої дівчини, – дала нагоду 
кривавій сутичці. Войцеховський опинився в шпиталі. Справу 
зам’яли опікуни з Варшави. Стріляли й у Деркача. За агентурними 
донесеннями, замах на його життя був здійснений савінковцями у 
Варшаві в жовтні 1921 року. 

НСЗРС продовжував пошуки більш гнучких союзників. У се-
редині 1921 року до бойового союзу долучилася частина білору-
ських есерів. Більш ніж півроку до цього, у розпал політичної й 
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збройної боротьби під час Слуцького повстання й Поліського по-
ходу проти Червоної армії, вони були дуже впертими у своїй во-
рожості до Булак-Балаховича. Відповідні оцінки були озвучені в 
особливих резолюціях і постановах. 

Інтереси білоруських есерів на загальній нараді представляв 
Євген Злоцький від імені Білоруського військово-політичного 
Центру й білоруського уряду Вацлава Ластовського, який на той 
момент перебував у Ковно. 

Програма, яка засвідчила тісне партнерство між поширеним 
складом білоруських зелених і Народним Союзом Захисту Батькі-
вщини й Свободи, була прийнята 21 червня 1921 року на загаль-
ному з’їзді представників Союзу, зелених і повстанських органі-
зацій, доповнена й затверджена делегатами. Встановлення демок-
ратичного республіканського устрою на основах народовладдя 
оголошувалося метою союзників. Право на самостійне державне 
існування визнавалося «за всіма народами й областями, які раніше 
входили до складу колишньої Російської імперії, які вже створили 
чи створюють власну державу…».[6] 

Партнери не відкидали можливості «тісного вільно укладено-
го державного політичного й господарчого союзу між ними. 
Установчі збори, головний орган влади, повинен був обиратися на 
підставі загального, рівного, прямого й таємного голосування. 
Рішуче відкидалися всі спроби повернення царя й старих поряд-
ків. 

З інших соціальних реформ були прописані відміна всіх кому-
ністичних декретів землекористування, демобілізація Червоної 
армії й визволення селян з рабства. Бойовики були не проти «від-
родження вільної торгівлі й промисловості під контролем держав-
ної демократичної влади».[7] 

Окрема резолюція була прийнята по відношенню до зовнішніх 
союзників. Усю діяльність планувалося проводити в тісному кон-
такті з колишніми союзниками, з Францією й Польщею. 

Ще раз були проаналізовані й затверджені основні домов-
леності по тактиці. Було вирішено вийти за рамки таємної ор-
ганізації й відмовитися від тактики змови, шукати нові сили 
для створення нових структур і бойових загонів. Новостворені 
структури, згідно з ухваленням наради, набували широку само-
стійність. Вони не повинні були поспішати з встановленням 
зв’язків із центральними органами. Організації одного району 
оперування, які не підозрюють про існування одна одної, на 
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думку союзників, більш убезпеченні від провалу, ніж мережа 
партнерів. Була заборонена переписка між членами й організа-
ціями, складання списків учасників опору, письмові звіти. спі-
льні дії планували тільки в момент загальних виступів. Делега-
ти закінчили засідання на піднесеній ноті: 

 
«Радянська влада не визнає закону – їй зрозуміла тільки 

сила. Сама тримається тільки терором, розстрілами, погро-
зами. Відповімо ж тим самим! терор – терору…»[8] 
 
Боротьба за «Третю Нову Росію» передбачали «непримиренну 

боротьбу з комуністичною владою силами озброєного російського 
народу й при повній відмові збройного втручання інтервентів. 
Савінков пропонував відмежуватися й від білих генералів. маючи 
досвід політичного співробітництва з Білоруським політичним 
комітетом і військового з генералом Булак-Балаховичем, він добре 
знав недоброзичливе ставлення місцевого люду до чужинців. Тер-
піти білорусів треба було ще й тому, що в 1921 році польський 
уряд, маневруючи між пунктами Ризького договору, вирішив на-
дати курсу підтримки закордонної контрреволюції білоруського 
національного забарвлення. 

Влітку 1921 року вже спільними зусиллями продовжувалася 
організаційна діяльність: вербування, формування й забезпечення 
загонів, які підлягали відправленню на радянську територію. Вер-
бування в партизанські загони відбувалася в усіх найбільших міс-
тах і містечках прикордонної смуги, при цьому носила відкритий 
характер. Як доносила радянська розвідка, на початку серпня в 
Ліді на ринковій площі працював вербувальний пункт, агенти 
відкрито агітували вступати в партизанські загони. Успішно спра-
ва формування загонів ішла в Радашковичах і Ракові, де агітацією 
займалися місцеві жителі Борщевич і Янушкевич. Останній, до 
речі, очолив відділ і певний час оперував в околицях Ракова. Капі-
тан Сівашов займався мобілізацією в Стовбцях. У Рубежевичах і 
Лунінці запис у загони проводили полковники Андрієвський і 
Михайловський. 

Як відзначило те ж джерело, особливо не криючись, агенти 
союзників вербували й на радянській території: у Койданові, Мін-
ську, Смоленську. Одне з найбільших угруповань було об’єднане 
під керівництвом слуцького повстанця Івана Мацелія. Воно поді-
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лялося на відділи поручника Мироновича й капітана Константіно-
ва. загін першого дислокувався вздовж кордону в Мозирському 
повіті, другого – напроти Ігуменського. 

Головний політичний штаб об’єднаних антирадянських сил 
розміщувався в Ліді. Штаб займався розробкою стратегічних пла-
нів, розподіленням зброї та провіанту.[9] Формування агентурної 
мережі здійснювалося під керівництвом Інформаційного бюро на 
чолі з молодшим братом Бориса Савінкова Віктором. Інформбюро 
підтримувало робочі контакти з 2-м відділом ПГШ і керівництвом 
французької військової місії в Польщі. По лінії кордону діяли 
проміжні бюро в несвіжі, Лунінці, Ракові, Молодечно, Глибокому, 
Стовбцях. Кожному керівнику посту підпорядковувалися два аге-
нти, які робили як мінімум два походи на місяць на радянську 
сторону.[8] 

Організаційно-інформаційні пункти мали обов’язки налаго-
дження зв’язку з проти більшовицькими силами Росії, сприяння 
організації та їх об’єднання з метою підготовки загального й од-
ночасного повстання (революції) проти радянської влади. В окре-
мій інструкції для керівників постів були прописані задачі новост-
ворених структур: розповсюдження в радянській Росії агітаційної 
літератури; докладне інформування НСЗРС про події в Росії; 
сприяння переходу кордону агентам організації. 

Від новостворених відділів відрізнялися балаховці. Їх форму-
вання складалися з колишніх офіцерів і солдатів армії генерала 
Булак-Балаховича й активно поповнювалися новобранцями. Під 
час підготовки загального повстання влітку 1921 року в районі 
Дісни балаховці проводили мобілізацію молодих людей 1898-1900 
років. Нові формування ешелонами направлялися через Баранови-
чі в Лунінець, де з них сформували відділ кількістю в 1 тисячу під 
виглядом одного з підрозділів «Татарської Язди», озброєні гвинті-
вками й кулеметами. У планах було, що формування очолить ка-
пітан Короткевич. Подібні одиниці очолили полковник Жуковсь-
кий, капітан Фьодоров, отамани Деркач та Івженко. Балаховські 
відділи сприймалися противником як регулярні частини.[10] 

Отамани загонів, які погодилися координувати свою діяль-
ність з НСЗРС, отримували інструкції Савінкова. Напади на ра-
дянські установи, особливо виконкоми, вбивство комуністів і 
представників єврейського населення, знищення об’єктів госпо-
дарства подавалися першочерговими задачами. Для організації 
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терактів на залізниці існував окремий план з позначеними на мапі 
місцями. Інструкції Союзу й «ЗД» забороняли терористичні акції 
проти місцевого населення.[11] 

Частиною стратегічного плану було створення ефективних 
комунікацій і побудова міцних структур. Зв'язок налагоджувався й 
підтримувався в першу чергу з повстанськими загонами з метою 
обмежити свавільство отаманів, утримати від несвоєчасних ви-
ступів, установити зв'язок між окремими партизанськими одини-
цями й об’єднати на базі загальної програми. Зв'язок із повстансь-
кими загонами працював через контактних осіб у селах. При по-
середництві селян будувалися етапові лінії зв’язку.  

Сприяння покращенню організації існуючих структур і підго-
товка до створення нових також розглядалася керівництвом як 
важливий напрямок праці. 

У загальну мережу взаємодії втягувалися місцеві зелені заго-
ни, здатні діяти в якості самостійних бойових одиниць чи окремих 
дружин особливого призначення, а саме: А) терористичні, для 
нападу на центри радянського керування – штаби, ревкоми й т.д.; 
Б) залізничні дружини, які з початком повстання будуть зривати 
мости, руйнувати дороги, рвати телеграфний і телефонний зв'язок; 
В) дружини для знищення транспортів і обозів Червоної армії, 
виявлення й захоплення в полон «живого зв’язку», червоної аген-
тури, кур’єрів і посильних. 

Особливу увагу надавали союзник и організації агентурної 
праці в Червоній армії. Укорінені агенти повинні були «вести ене-
ргійну пропаганду демократичних ідей» і створювати групи, здат-
ні знищити в потрібний момент комуністів і комісарів.[12] 

Для побудови організації (комітетів) на місцях належало при-
тримуватися відповідного плану. Губернський організатор підпо-
рядковував собі повітових керівників. Вони в свою чергу 
об’єднували сільських активістів. «Усі ці організатори повинні 
були в момент повстання взяти на себе керівництво військовими 
діями партизанських відділів».[13] 

Організації будувалися вже перевіреним способом – 
п’ятірками. Ніхто не повинен був знати більш ніж чотирьох членів 
своєї бойової одиниці. Інструкції приписували кожному керівнику 
п’ятірки в час загальної мобілізації привести своїх людей на збір-
ний пункт. Місце збору визначалося повітовим керівником. Кож-
ний повіт збирав свій партизанський відділ. У випадку, коли від-
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діл досягав більшої, ніж заплановано, кількості, він ділився, і на-
впаки, при нестачі – долучався до інших. Окрім таких бойових 
одиниць, належало створити особливі дружини, функції яких були 
вже прописані в першому розділі документа. 

Найбільш сильними радянськими частинами, попереджувало 
те ж джерело, являються відділи ЧК (чрезвичайки). Їх слід було 
знищити відразу. 

Міські комітети створювалися за прикладом селянських – 
п’ятірками й згідно з терористичним принципом – по районах. І 
звичайно, основний клопіт і умова успіху – узгоджені дії через 
розгалужений і добре налагоджений зв'язок, ще раз підкреслюва-
лося в розісланих вимогах. 

Зусилля із створення розгалуженої мережі Союзу на території 
Білорусі мали плоди. Комітети швидко розмножувалися й охоп-
лювали все нові й нові повіти, волості, містечка, села. У Мінську, 
Гомелі, Могилеві, Борисові, Ігумені, Полоцьку, Орші, Лепелі, 
Дрисі до співпраці були залучені офіцери Червоної армії, службо-
вці виконкомів, військоматів, судів, в’язничних служб, міщани й 
селяни. Наприклад, у Мінську існували чотири самостійні осеред-
ки. Звідти, як відзначив у своєму докладі керівник Північної поло-
си Народного союзу Анатолій Орлянінов, поступала дуже цінна 
інформація.[14] 

У загальній стратегії союзників керівник «ЗД» Деркач відпо-
відав за поденно-східний напрямок. Він мав мандат (свідки бачи-
ли – з печаткою й підписом «батька») на підготовку повстання в 
Мозирському й Овруцькому повітах від генерала Булак-
Балаховича, що було в руслі загальних планів об’єднаної опози-
ції.[15] Активізацію діяльності «Зеленого Дуба» зафіксували зве-
дення радянських спец органів за червень-серпень 1921 року. 

За донесеннями начальника міліції 5-го району (Мозирський 
повіт), на підконтрольній йому території на другу половину черв-
ня 1921 року припадає пік активності «банд з місцевих жителів 
Речицької та Копоткевицької волостей Мозирського й Скороднен-
ської волості Овруцького повітів на чолі з отаманом Грозним». 
Він же, встановили чекісти, відомий як деркач, і в цих місцях як 
Сапоненко. гучна акція, пограбування пасажирського пароплава 
«Вєра», який направлявся з Києва у Мозир, 16 червня була здійс-
нена об’єднаними силами зеленодубців та українських партизан 
загону отаман Струка.[13] 
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У районі Комарович, що в тридцяти верстах від озера Князь, 
діяла група розвідників «ЗД» з метою висвітлення місцезнахо-
дження червоних частин. За словами перебіжчика, керував розвід-
відділами Деркач-Грозний. Місцевий люд чув ще про Івана Бури-
лку. Однак червона розвідка викрила, що Бурилко – зовсім не Бу-
рилка, а все той же Деркач. 

У районі села Ленчиці, як доносила агентура, активно діяла 
«шайка Деркача» кількістю 26 чоловік. Його помічник Терещенко 
в цей час направився до рідного міста Єльск з метою поповнення 
рядів партизанки й мобілізації громадян для спротиву радянській 
владі. З метою організації теракту на залізниці в цьому районі 
прибула група бойовиків на чолі з добре відомим у цих місцях 
Багалевичем. Його люди відзначилися і в районі села Убібочки, 
що в 20 верстах на північний схід того ж сакрального для Деркача 
місця – озера Князь. Тут був організований центр забезпечення 
зброєю й іншим необхідним для бойової «роботи». Сюди навіду-
валися отамани – брати Філіповичі й відомий керівник військової 
розвідки Слуцького збройного чину Антон Міронович. 

Свою діяльність із «ЗД» координував і дехто Парфієн (Парфі-
ян), який із відділом оперував поблизу містечка Лельчиці.[14] 

Партизани, до речі, були непогано озброєні гвинтівкамий ре-
вольверами. відділ Багалевича на спецзавданні був екіпірований 
автоматами. На великі акції відділи формувалися в основному з 
офіцерів, забезпечувалися хорошою зброєю. 

За закордонними зведеннями й донесеннями польської розвід-
ки, яка, зі свого боку, також не залишала поза увагою неспокійних 
союзників, у серпні – вересні оперативний штаб савінковців і зе-
ленодубців знаходився у Молодечно, а «пташки» Деркача майже 
не затримувалися в центрі. Взагалі, створюється враження, що 
багатоликий Деркач під різними прізвиськами з’являвся повсюд-
но. 

Основні збройні сили антирадянських партизан знаходилися 
неподалік від бази, в містечку Радашковичі. За інформацією біло-
руських спецслужб, підготовленої для ВЧК, сюди направлялися 
інструктори Народного Союзу, у великій кількості звозилася спе-
ціальна література.[15] 

Для оперативних зносин із базами за кордоном існували спе-
ціальні «вікна». Державний кордон погано охоронявся й був до-
волі прозорий. Для відпочинку, лікування поранених, поповнення 
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бойовими й пропагандистськими ресурсами партизани мали мож-
ливість у потрібний час повернутися в табір. Так, 10 серпня відділ 
Деркача перейшов кордон у Дяковицькій волості Мозирського 
повіту, де було, так би мовити, його особисте вікно. А 25 серпня 
за інформацією ЧК СРСР бойовики повернулися. У Москву поле-
тіло зведення новин: 

 
«У районі Мозиря спостерігається посилення активності 

банд, у великій кількості розповсюджуються прокламації, ли-
стівки савінковського НСЗРС». 
 
Пункти переходу були також у Старобінській волості й по лі-

нії залізниці Мінськ – Барановичі. Дуже популярним аж до затри-
мання Бориса Савінкова був перехід у районі Заслава. Як зрозумі-
ли потім жертви чекістських інтриг – не вікно, а пастка. 

Розрахунок союзників на всенародне повстання не справдив-
ся. Відбулися зміни в тактиці. бойові дії з другої половини серпня 
сконцентрувалися ближче до кордону. У прикордонну територію 
відійшли багато загонів. Отамани Рабцевич, Зайцов, Перакотов, 
Удовін, Рудаковський та інші передислокували свої сили на неда-
леку віддаль від партизанських штабів. Теракти здійснювалися 
вздовж кордону. Загони проникали на радянську сторону, знищу-
вали прикордонні застави, господарчі об’єкти, радянські й партій-
ні установи, грабували потяги й пароплави. Полоса в 50 кіломет-
рів була особливим фронтом, де розгорнулися справжні бойові дії. 
Міста й містечка переходили з рук у руки. 

Напад на Негорєлоє, західний форпост «совєтів» після поділу 
Білорусі, серйозно схвилював керівництво Білоруського ЧК. Вно-
чі 13 серпня 50 чоловік напали на прикордонне містечко й затри-
малися тут майже на тиждень. Захоплення Койданова дезоргані-
зувало працю радянського прикордонного посту на тривалий тер-
мін. Диверсанти розібрали технічне оснащення. 

Слабке місце структурної будови НСЗРС білоруські чекісти 
знайшли в Гомелі. У губернський комітет Союзу був укорінений 
агент. Узявши в руки нитку савінковського «клубка», органи ВЧК 
протягом 1921 року знищили майже всі структури Західного обла-
сного комітету. Близько ста його працівників, у тому числі губе-
рнський і повітовий воєнкоми, комендант міста, закордонні 

 188  



  Частина ІV                                                                                                «Зелений Дуб» 

кур’єри та інші люди, що долучилися до Союзу, були арештовані 
гомельськими чекістами. 

У зв’язку з початком успішної операції, яка отримала назву 
«Кріт», у Гомель завітали співробітники Особливого відділу ВЧК 
Сергій Пузицький та Ігнатій Сосновський (Добржинський), у не-
далекому минулому офіцер польської армії, перебіжчик на радян-
ський бік. Саме Сосновський-Добржинський схилив до співпраці 
з чекістами Едуарда Оперпута, одну з ключових фігур у широко 
відомій контр розвідувальній операції 20-х років минулого століт-
тя – «Трест». 

Операція «Кріт» поклала початок блискучої чекістської 
кар’єри вельми юного на той момент Наума Ейтінгтона. Він брав 
участь у розробці й здійсненні операції із затримання керівника 
Західного комітету, члена Всеросійського комітету НСЗРС Едуар-
да Оперпута. Царський офіцер, після революції він служив то бі-
лим, то червоним. Нарешті хиткого в політичних поглядах війсь-
кового знайшов Борис Савінков. Вже в січні 1921 року постав 
Гомельський губернський політичний комітет НСЗРС і декілька 
його повітових відділень.[17] 

Не менш відомий в історії, ніж керівник Союзу, авантюрист і 
провокатор, який мав добру дюжини прізвиськ (Упелінш, Касат-
кін, Ставніц, Селянінов і т.д.), Оперпут, як випливає зі справи, 
«своїми показаннями дав ключ до розкриття й ліквідації всіх саві-
нковських організацій у межах Західного фронту».[18] У великій 
ступені вірогідно, що він сприяв трагічному фіналу зеленодубсь-
кій операції в Мінську влітку 1921 року. 

Узагальнене зведення ЧК Білорусі за період з 15 серпня по 
1 вересня 1921 року під спеціальною назвою «Кріт», підготов-
лене для московських колег, крок за кроком описує зусилля 
місцевих чекістів з ліквідації контрреволюційних організацій в 
білорусі. Агентурні донесення свідчили про те, що в Мінську й 
губернії діє комітет Союзу. Але викрити організацію вдалося, 
як признали чекісти, тільки після телеграми з Гомеля, отрима-
ної в травні, з інформацією про явочні адреси в мінську й паро-
лі. В цілях перевірки на зазначені квартири спочатку були на-
правлені сексти (секретні співробітники). Паролі, як виявили 
засланці, були справжніми і, більш того, дали можливість візи-
терам отримати по три мільйони радянськими знаками «на 
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справу боротьби з совєтами». Господарі провалених явок були 
арештовані. На одній із квартир «гомельського списку» й був 
затриманий усюдисущий Оперпут.[19] 

Два місяці у внутрішній в’язниці на Луб’янці вистачило, щоб 
Оперпут змінив погляди, прізвисько й господарів. Темна душа, 
особа без певних ціннісних орієнтирів, вже 7 липня він, охопле-
ний відчаєм і страхом, звертається до начальника особливого від-
ділу ВЧК Менжинського. «Неперервний ланцюг пригод і небезпе-
ки, – скаржився в’язень, – врешті-решт так розгойдали мої нерви, 
що дотримуватися спокійного ладу життя я не в стані». Цю нерво-
ву енергію, запевнив в’язень Менжинського, він готовий витрати-
ти на ліквідацію своїх учорашніх партнерів: «савінковські органі-
зації, польську розвідку, частково французьку розвідку…» Для 
здійснення таких глобальних планів Оперпут просив дозволити на 
місяць виїхати до Польщі. Діставав чекістів істериками, погрожу-
вав «розбити голову об стіну чи перерізати горлянку склом.[20] 

Враховуючи трагічні наслідки його зради для білоруських ор-
ганізацій, з великим жалем можна сказати про те, що його обіцян-
ки самогубства не здійснилися. За кордон авантюриста не випус-
тили, але вдало використали на своїй території. Артистична нату-
ра, він реалізував свою гіперактивність у ролі одного з членів 
«Тресту». Життя завертілося, як вестерн. містифікація чекістів 
втягувала все нових і нових людей. 

Між тим клубок подій розкручувався далі. Велика організація 
НСЗРС була викрита в Ігумені. У цьому повітовому центрі майже 
вся керуюча верхівка була в комітеті Союзу. Змовники встигли 
опрацювати захоплення міста. Не дивлячись на те, що Ігуменська 
організація сформувалася тільки в травні 1921 року, вона встигла 
обрости «підсобними» осередками в Клінській та Гливенській 
волостях. Особісти викрили тісний зв'язок ігуменських співробіт-
ників із Борисовським військкоматом. Наступною жертвою стала 
організація у Величанській волості Борисівського повіту на чолі з 
поручником Катом. 22 людини разом із керівником, капітаном 
Зайцовим, були арештовані поблизу містечка Беразіно. 

Найстарша організація, яка діяла більш ніж півтора року в Ка-
пцевицькій волості Мозирського повіту (територія отамана дерка-
ча), також понесла великі втрати: 22 людини були затримані, у 
схованках була знайдена спеціальна література й агітаційні мате-
ріали,чисті бланки з печатками радянських установ. Слуцький і 
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Борисівський повіти, звідки надійшли вже відповідні сигнали про 
наявність структур Союзу, пильні чекісти «взяли в розробку».[21] 

«Кроти» заводилися повсюди. Радянська контррозвідка в 
1920-1921 роках здійснила масове пере вербування польських 
розвідників, а потім використала їх, і не в якості агентів-
двійників, а як кадрових співробітників ЧК. Перебіжчики, до 
речі, урятували штаб Тухачевського і його самого від полону в 
районі Мінська. Ще один «кріт», Станіслав Глінський,[22] який 
також «уписав яскраву сторінку в історії зовнішньої розвідки», 
глибоко «підкопав» організацію Союзу в Оршанському й Гора-
цькому повітах Могилівської губернії. Протягом 1921-1922 
років губернський комітет був зруйнований. У якості представ-
ника вигаданої чекістами антирадянської організації «лібераль-
ні демократи» він навідав повстанські відділи за явками, пере-
хоплені чекістами, «приймав участь у ліквідації одного з таких 
кількістю 500 чоловік…». Савінковці ховалися «на глухому 
хуторі в Горацькому районі Могилівської губернії», де й знай-
шов їх агент. 

Наслідком праці особістів Білоруської ЧК був розгром ор-
ганізації Союзу в цьому регіоні й гучний процес савінковців, 
т.зв. «процес 32-х», широко рекламований у пресі. «Поліська 
правда» у вересні 1922 року друкувала матеріали судового 
розгляду справи, підготовленої Гомельським губернським 
ревтрибуналом. На лаві підсудних опинилися учасники 
НСЗРС, «ціла колекція «білих», як визначила газета склад 
партизанки. 

У 1922 році раз-пораз виникали плани організації загаль-
ного повстання, навіть визначалися терміни походів. Савінков 
ще спробував об’єднати антирадянські сили для широкого 
повстанства на радянській території, але марно. Плани не 
здійснилися. Загони Пермикіна, Павловського, Войцеховсько-
го, Васильєва, Жилінського, Хвядешчені, Короткевича й ін-
ших переходили кордон і на радянській території спробували 
розпалити полум’я загального повстання. Але наслідки опера-
цій не досягали жодного масштабу. Брак фінансування й за-
безпечення відділів самим необхідним приводили до того, що 
формування були слабкими, зустрічей із регулярними части-
нами вони уникали. Боротьба обмежувалася рейдами по тилах 
Червоної армії. селяни під загрозою масових і жорстоких реп-
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ресій ухилялися від підтримки партизанки. Затятий антисемі-
тизм деяких отаманів також не сприяв їх популярності. 
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Російське еміграційне середовище забурлило черговий раз. На-
прикінці 1927 року в європейських газетах розгорнувся грандіозний 
скандал. румунський журналіст Володимир Деменітру публічно зви-
нуватив В’ячеслава Адамовича-Деркача в зв’язках з радянськими 
спецслужбами.[1] Випадок, враховуючи роль Деркача в окремих ан-
тирадянських організаціях, дуже прикрий і зовсім нерядовий, щоб 
залишити його незауваженим. Тільки недавно антирадянська емігра-
ція була буквально приголомшена признаннями провокатора Опер-
пута. Так званий «Трест», як виявилося, був насправді вдалим інсце-
нуванням радянських чекістів з метою використати закордонні 
центри в своїх планах. Руйнування містифікації викликало непопра-
вні моральні й організаційні втрати. Вірогідно, що білоруський ота-
ман потрапив у хитро сплетене павутиння. Хоча й сам був майстром 
імітації. 

Емігрантські газети «Руль», «За свободу», польська преса пильно 
слідкували за подіями. Журналіст Деменітру був досить наполегли-
вим в організації антидеркачівської кампанії, розсилаючи гучні заяви 
в газети. Схоже на те, що надати «справі Деркача» якомога ширшого 
розголосу було однією з цілей цієї компанії. 

«ЗД» долучався до «Братства російської правди» ледь не з само-
го започаткування організації. Братство було засноване представни-
ками вищих аристократичних кіл  Росії, близьких до трону: герцогом 
Г. Лейхтенбарзьким, князем А.Лівеном, генералом П.Красновим, 
літератором С.Соколовим-Кречатовим (Кречетом) у 1921 році. Нова 
організація не мала виразної програми й по суті відмовилася від єди-
ної ідейної платформи. Інакше й не могло бути: Братство зібрало під 
свій «дах» різнокольорові політичні сили. 

Про напрямки діяльності організації свідчили лозунги на кшталт 
«Всеросійська національна революції», «Православна Християнська 
Русь», «Земля селянам» і т.д. Головний програмний документ БРП – 
Конституція – мав еклектичний характер радикальної антирадянсь-
кої організації. Друкований орган Братства, «Русская правда», декла-
рував, що братчики – монархісти. Статті газети були написані псев-
донародною, лубочною мовою, робили враження несерйозних тво-
рів. На кшталт: «Крестьянство! Валом вали за твоим родным Братст-
вом Русской Правды!» Видання призначалося для розповсюдження в 
СРСР. 

Із 1922 року Деркач активно пропонує зеленодубцям співробі-
тництво з БРП. На цей момент можна сказати, що контакти з саві-
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нковською організацією були досить нечастими. Як координую-
чий центр НСЗРС практично не діяв. 

До кінця незрозуміла мотивація цього нового політичного 
шлюбу, але нелогічний на перший погляд зв'язок був найбільш 
тривалим і припинився з уходом БРП з політичної сцени. Треба 
сказати, що в цей час і монархісти були не такі затяті в питанні 
відновлення імперії, реставраційні прагнення потроху стихли. 
Деякі лідери пішли так далеко, що визнали права держав, що по-
стали після розвалу Російської імперії, на незалежність. 

У Данциг, де жив Деркач із родиною, з’їхалися представники 
керівництва БРП, т.зв. Великий Круг й авторитетні спостерігачі 
від громадськості. З Парижа, відклавши справи, приїхав відомий 
викривальник зрадників і провокаторів, видавець і журналіст Во-
лодимир Бурцев. За домовленістю сторін він був обраний головою 
суду честі. Терміново вимагався його досвід і чуття практичного 
експерта в таких делікатних справах. 

Ще до приїзду в Данциг Бурцев розіслав ЗМІ, що «по фактах, 
які він докладно має», звинувачення на адресу Деркача ні на чому 
не ґрунтуються.[2] Румун, однак, не зупинявся. В листі в газету 
«Руль» він виказав протест проти завчасних реабілітаційних ви-
ступів В.Буркевича й С.Мельгунова. Відомий політик та історик 
Сергій Мельгунов не приховував скептичного відношення до 
Братства та його буцімто масштабною терористичною діяльністю 
в СРСР, не вірив історіям про перемоги повстанців, про які труби-
ла преса.[3] Тим не менш автор нашумілої книги «Червоний терор» 
за Деркачем не знайшов вини. 

Відмова впливових людей виступити на процесі на стороні 
Деменітру по його запрошенню висвітлила хисткість позицій жу-
рналіста й недовіру досвідчених осіб до його заяв. Йому нічого не 
залишалося, як погодитися з кандидатурою Бурцева. Третейський 
суд очолив брат №1 Братства. Слідство, яке було проведено напе-
редодні процесу, складу злочину в діяльності отамана не знайшло. 
Цю новину й затвердив голова суду честі. 

Після повернення в Париж Бурцев дав інтерв’ю кореспонден-
ту агентства «Русспресс». Старий есер заявив: 

 
«Звинувачення Адамовича в провокації позбавлено будь-

яких підстав, вигадки злісних авантюристів та агентів ГПУ. 
Чутки ці дійшли до мене ще тижня зо два до того, як вони 
з’явилися в друці».[4] 
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Бурцеву підказали ім’я «одного авантюриста», який розпускав 

плітки про Адамовича, за що був сильно побитий отаманом. Та-
ким чином, активність Деменітру визначалася зовсім не бажанням 
правди, спритний газетник працював на замову якоїсь зацікавле-
ної сторони. 

Польська розвідка приховала досить важливу й цікаву перепи-
ску Деркача з товаришем і «братом» по організації Іваном Пеш-
ком (Густолісом) за квітень 1928 року. Мало не кожний тиждень 
отаман надсилав у Вільно на Зваринець, де в домовій церкві слу-
жив Іван псаломщиком, лист із новинами й дорученнями. Не об-
минув Деркача й жорсткий «чорний піар» у ЗМІ. Згадав Деркач і 
неприємності: 

 
«Чув, що по справі нас і тебе тягали, ну так Всевишній ми-

лостивий. Остерігайся яковлевської шайки, там сидять прово-
катор на провокаторі. На цих днях відбудеться мій суд честі, 
вже приїхав Бурцев, який вступився за мене. По закінченні по-
тягну в суд Яковлева й Бутурліна, відучу писати брехню».[5] 
 
Таким чином, для Деркача джерела обвинувачення не були 

великим секретом. 
Газета «Нова Росія», видавцем якої був осавул Максим Яков-

лев, протягом 1927 року не шкодувала викривальних подробиць 
про віленське «гніздо агентів» радянських спецслужб. політичні 
шахраї, інформатори ГПУ разом з ідеалістами та юнаками-
мрійниками складали, як переконувала яковлевська газета, Вілен-
ський відділ Братства. Після затримання Деркача і його поплічни-
ків у Данцигу за рішенням Великого Кругу почали слідство. Брат 
№1 довідався, що «ЗД» було втягнуто в конфлікт ворогуючих 
сторін у групі Яковлева. У 1926 році загострилися відносини між 
Яковлевим і бойовиком його організації Федором Григор’євим. 
Останній звернувся в «ЗД» й поділився деякими неприглядними 
секретами свого шефа. 

Боючись широкого розголосу Яковлев направив балакучого 
співробітника в СРСР з розвідувальним завданням. Але вже на 
кордоні агента затримали, з чого він зробив висновок, що його 
чекали. Григор’єва судили за шпіонаж на користь Польщі й посади-
ли на три роки. Цікаво, що він писав непогані нариси про становище 
в радянському мінську й посилав у газети.[6] У травні 1928 року він 
був звільнений (чи то внаслідок обміну, чи то ще за якимось сценарі-
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єм), після повернення у Вільно вчорашній в’язень мінської в’язниці 
довідався, що осавул позбавив його майна. До всього, газети почали 
кричати, що він агент ГПУ. Скоро його вислали з Вільно.[7] 

Треба сказати, недовіра й взаємні обвинувачення після пере-
житого шоку від правди про «трест» набули в еміграційних колах 
характеру епідемії. Хоча підстави для тривоги в суспільстві були: 
свідомо чи ні, постійно чи тимчасово, але контакти з ГПУ з різни-
ми цілями, очевидно, мали багато-хто з фігурантів. Справа була 
тільки в тому, хто перший починав кричати «Тримай злодія!». 

Вряди-годи засланців у Братстві викривали. В 1927 році це був 
дехто Брук. У наступному, коли розібралися з Деркачем, заодно 
знайшли крота з прізвищем (швидше за все, несправжнім) Рихтер, 
який, за словами брата №1, «крутився в тих краях і втирав окуля-
ри Адамовичу (й Деменітру також)». Провокатор не став чекати 
суду, миттєво зник з Данцига й сховався у Варшаві, як гадали в 
БРП, під крилом польської розвідки. «Русская правда» навздогін 
надрукувала рішення заочного партизанського суду про смертну 
кару.[8] 

Можна вважати, що полем зіткнення інтересів керівників чис-
ленних угруповань могла бути виборча кампанія у Віленську ду-
му. Вибори були призначені на 19 червня 1927 року. Активісти 
російських громадських об’єднань Бутурлін та Ємільянов увійшли 
в якості кандидатів в «Об’єднаний російсько-білоруський вибор-
чий комітет у Вільно». Могло мати місце й суперництво в рамках 
однієї організації за вплив і ресурси. після теракту каверди поль-
ська поліція здійснила масові арешти більш-менш примітних у 
політиці російських і білоруських діячів. Були затримані члени 
Віленського відділення БРП Олександр Бажаронов, Ганна Коро-
бович, В’ячеслав Адамович та інш. 

ЗМІ також подали новину, що місцева поліція викрила теро-
ристичну організацію монархістів, керівником якої був названий 
Яковлев. між іншим відзначалося, що осавул користується «при-
хильністю серед російської молоді. Людина енергійна та великий 
ентузіаст».[9] Тут, серед компліментів був прихований натяк на 
зв'язок осавула з організаторами замаху на радянського уповно- 
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Виборча програма «ЗД» 
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важеного представника СРСР у Варшаві Петра Войкова. Немає 
сумніву, Деркач також претендував на лідерство. 

Голова суду честі був переконаний: 
 

«Адамович – рядовий член БРП, давно працює в його ря-
дах, під його контролем і користується повною довірою». 
 
Газетярі, підсумував він, тільки переписали один в одного плі-

тки з брудного джерела. Бурцев виказав упевненість, що газети, 
які розповсюдили дезінформацію, також оперативно надрукують 
його категоричний протест. На оборону інтересів керівника «ЗД» 
мобілізувались і його прихильники. Вони цілеспрямовано приїха-
ли до Данцига, щоб підтримати свого отамана. І не з пустими ру-
ками. Хлопці привезли польські, білоруські й радянські газети, де 
згадувалися історії їх боротьби. 

Схоже на те, що зеленодубці переконали есерівського «слідо-
пита». він повірив, що історії окружних отаманів Клима, Шагуна, 
Кречета правдиві. «Я зустрічав людей, які особисто знали Шагуна 
й розмовляв із тими, хто був у його відділах, – написав про свої 
висновки Бурцев брату №1.[10] Сам політик не приховував свого 
негативного ставлення до програми й тактики Братства. Праців-
ник «старорежимного монархізму», Бурцев критично поставився 
до намірів організаторів бачити в якості духовних лідерів БРП 
митрополита Антонія, великого князя Миколая Миколайовича. 
Тим не менш у запеклій дискусії, яка й зараз не стихла, чим є на-
справді БРП – фантом чи глибоко законспірована, але діюча орга-
нізація – він підтримав братчиків. До речі, Деркач мав переписку з 
митрополитом Галицьким і Київським Антонієм (Зраповицьким), 
співпрацював із часописом «Церковный весник», запрошував і 
Густоліса надсилати матеріали для друку.[11] 

Пешка під псевдонімом Густоліс активно долучився до справи 
БРП у 1924 році. До його в Блошніки (Язненська волость Діснен-
ського повіту), де зеленодубець служив псаломщиком у сільській 
церкві, завітали керівники «ЗД», всі великі «птахи» – Деркач, Грач 
і Кречет (Ярошевич) – і умовили повернутися до активної праці. З 
програмою та історією БРП познайомив Адамович-старший. він 
перерахував із десяток прізвищ впливових в антирадянських ко-
лах людей, які підтримують Братство, і розмалював перспективи 
співпраці з ним. для Івана, як людини віруючої, важливим аргу-
ментом було прощення гріхів за діяльність від імені БРП. Він не 
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мав схильності до бойової праці й погодився на посаду начальни-
ка літературного відділу, відповідального за отримання, зберіган-
ня  й розповсюдження спеціальної літератури Братства по Вілен-
ському окрузі. 

Ще одного потенційного «брата» Деркач знайшов у селі Гав-
рильчиці. Юхим Гашко, також зеленодубець, який погодився на 
співпрацю з Братством, відразу був представлений і начальнику 
Віленської експозитури полковнику Грабовському. За співрозмо-
вниками спостерігав радянський агент, який офіційно служив у 
експозитурі міста Лунінця й посилав інформацію в Москву. З до-
несень випливає, що шпигун мав товариські відносини з деркачем. 
Той навіть робив йому різні пропозиції про співпрацю.[12] 

Активне листування отамана з численними адресатами, пе-
реписка польських спецслужб, які пильно стежили за ним і йо-
го «братами», дає багато фактів для знайомства із долями лю-
дей, що були втягнуті в «братський» проект боротьби з «совє-
тами» й усвідомлення тих закручених подій. Правда, переписка 
– нелегке для дослідження джерело. Алегорії, псевдоніми, тає-
мні знаки, якими користувалися кореспонденти, можливо, не 
представляли великих перешкод для спецслужб, але задають 
проблем історикам сьогодні. 

Тим не менш листи Деркача висвітлюють деякі аспекти діяль-
ності організації за період 1928-1932 років. Розповсюдження агі-
таційної літератури, а це – газета БРП «Русская правда», звернен-
ня до селян і червоноармійців, листівки, різного роду інформацій-
ні листки – були дуже важливим напрямком праці, в яку були за-
діяні віленські братчики. Значну допомогу в «антирадянській дія-
льності» БРП надала православна церква. «Довідайся, коли ласка, 
адреси псаломщиків і батюшок… Віленської єпархії, – підказував 
Деркач Густолісу шляхи виконання основних задач його відділу, – 
особливо Дісненського, віленського, Даніловицького, Свянтець-
кого, Ошмянського й Молодечненського повітів».[13] 

У власноручних показаннях Пешка, у 1939 році в’язень біло-
руських спецслужб, підтвердив, що він отримав валізи з пропага-
ндистськими матеріалами з Берліна й Брюсселя й розподіляв їх по 
структурним відділенням у Варшаві, Беловежі, Ліді, Барановичах, 
Лунінці, Пінську, Брест-Литовську, Молодечно.[14] Але організація 
не обмежувалася тільки «літературною» працею. 

Агент №1 віленської експозитури підсумував наслідки спо-
стереження за братчиками у рефераті від 30 квітня 1928 року: 
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«У воєводстві Поліському акції БРП мають більш важливий ха-

рактер,  окрім розповсюдження літератури й збирання внесків, за-
уважені спроби створення локальних одиниць Братства в селах по-
близу радянського кордон й озброєння нових «братів», що свідчить 
про формування бойових дружин БРП на території Польщі».[15] 
(переклад з польської мови. – Н.С.) 
 
На цілі БРП збиралися внески через «російську Визвольну Ка-

зну», в основному серед представників російської громади в окру-
зі. Не було великою таємницею для спецслужб, що засоби здобу-
валися й шляхом вироблення й розповсюдження фальшивих чер-
вінців, які завозилися в країни, суміжні з СРСР, а потім і в Союз. 
Ще один канал заробітку – торгівля інформацією, потрібною роз-
відкам. Цей ходовий товар братчики пропонували англійській, 
німецькій, польській розвідкам. Інструкції для членів організації 
мали рекомендації зав’язувати тісні ділові стосунки з розвідками 
тих країн, де братчики постійно проживали. Таким чином вони 
розраховували на полегшення при переході кордону з СРСР і фі-
нансову подяку за агентурні матеріали.[16] 

12 травня 1932 року в Косовському повіті таємна поліція за-
тримала Герасима Рубаніка, жителя фільварку Середній Бор Луні-
нецького повіту. при ньому була знайдена література БРП. він 
назвався братом №65 Олександровського окружного відділу. По-
літична поліція вияснила, що пакунки з літературою поступають 
на адресу керівника повітової організації БРП, постійного мешка-
нця села Гаврильчиці Лунінецького повіту – Юхима Гашка. Багаж 
з відозвами й листівками (у поліції підрахували – більш ніж 8000 
одиниць) від окружного керівника Олександра Мельникова на-
правлявся на ту саму адресу. Гашко при затриманні запевнив 
представника уряду воєводства, що згідно з інструкцією братчики 
абсолютно лояльні до польського уряду. Література призначалася 
для розповсюдження в Радянському Союзі. 

Брат №16 (цей номер мав Юхим Гашко) навіть у кризисний 
для організації 1933 рік зміг привести в організацію 200 чоловік, в 
основному емігрантів із Росії. Вони готові хоч сьогодні йти в 
СРСР, пояснював Гашко в поліції, щоб розповсюдити відозви й 
листівки Братсва. Члени БРП мусять проводити диверсії й терори-
стичні акції, але не ближче ніж 50 км від кордону. На випадок 
бойових вилазок на радянську територію формувалися спеціальні 
одиниці. Польська розвідка вияснила також, що останнім часом 
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(червень 1933 року) 17 осіб були задіяні через Гашка до акцій 
Братства. 10 чоловік були забезпечені револьверами. Можливо, 
що серед нових братів з’явився й Олександр Полтаржицький, по-
свідчення на його ім’я за №50 знайшлося влітку 2010 року непо-
далік від склепу шляхтянки Феліції Двараковської на старому 
цвинтарі села Бостинь Лунінецького району. 

Як повідомили співробітники Лунінецького краєзнавчого му-
зею, документ має підписи начальника відділу, брата №31 і секре-
таря, брата №409.[17] 

Той факт, що більшість братчиків надавали послуги польській 
розвідці в Лунінцях, забезпечував відносну свободу в межах 
Польщі, але не позбавляв від настирливої опіки польських спецс-
лужб. 

Лунінецький керівник БРП Гашко тримав зв'язок з Мельнико-
вим і представником Братства в Барановичах Григорієм Суще-
нем.[18] 

Головним резидентом БРП в Пінську, також колишній центр 
білоруської партизанки, був інженер Костянтин Петровський. він 
належав до радикального крила російської пінської колонії, яка 
мала вороже ставлення до польської державності. Петровський 
активно друкував у місцевих виданнях «Под небом Полесья» і 
«Пинский голос» пафосні статті на тему народної самосвідомості 
поліщуків у традиційному православному руслі. Людина заможна, 
він пожертвував БРП за рік (1930) 1340 доларів. Гроші на ті часи 
не малі. 

Сусідом Петровського, який мав маєток у Дорогочинському 
повіті, був рідний брат одного з головних функціонерів БРП Сер-
гія Палеолога Борис Палеолог. Тому не випадково, що в Пінську 
зібралася немала кількість «братчиків», поет Михайло Ключано-
вич, пінські монархісти Семен Брадович і Зміцер Капотинський. 
на думку дослідника А. Ільїна, останні мали відношення до підго-
товки вбивства Кавердою радянського дипломатичного представ-
ника у Варшаві П.Войкова.[19] 

Вільно, Данциг, Рига – улюблені місця для тогочасних міжна-
родних аферистів. Близький кордон – для них рятувальне коло. 
Сюди польська влада висилала емігрантів. Польща після Ризького 
договору насторожено поставилася до втікачів зі сходу. Антира-
дянські акції могли зруйнувати хисткий мир. справа Бориса Каве-
рди засвідчила, що Польща не боїться втратити імідж демократи-

 201  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

чної гостинної держави, жорстко покладе край спробам зруйнува-
ти становище після Риги. 

У неспокійний 1928 рік ЗМІ почали енергійно обговорювати 
«бомбу», кинуту польськими журналістами в інформаційний про-
стір. Восени політичні плітки закрутилися довкола версії можли-
вих геополітичних змін у Європі, загрози четвертого поділу 
Польщі. Автор сенсаційних заяв, який заховався за криптонімом 
W.І., стверджував, що існує змова німецьких націоналістів та ро-
сійських монархістів проти інтересів Польщі. Інтрига була ще й у 
тому, що цей антипольський союз буцімто діяв у контакті з аген-
тами ГПУ. Той, хто вкинув цю новину, явно розраховував на зро-
стання напруженості в країні, на посилення тиску з польського 
боку на антирадянські кола. 

Невідомий, який роздавав інтерв’ю, привів аргументи цієї на пе-
рший погляд невірогідної картини. Німці прагнуть до повернення 
східних провінцій і навіть більше – до прилучення Литви до своїх 
територій. Російські монархісти борються з більшовизмом і марять 
про відродження монархії в Росії. До того ж обидві сторони не ві-
рять, що «совєти» можна перемогти зсередини. Головні сподівання 
змовники покладали на зовнішню інтервенцію. Загострення ситуації 
в Польщі, яка в очах європейського обивателя мала імідж форпосту 
перед більшовицькою загрозою, було їм на руку. 

Інтереси більшовиків у цьому угрупуванні визначилися ідеєю все-
світньої революції. Переможна війна з Польщею, за їх розрахунками, 
була б її першим етапом. Таємничий співрозмовник підсумував: 

 
«Ми прагнемо до однієї цілі. ми, російські монархісти, монар-

хісти німецькі та … більшовики… Ми виходимо з різних переду-
мов, але прийдемо до спільного результату. Хто переможе?» 
 
Після поразки чи ослаблення Польщі європейський «мандат 

борця з більшовизмом» і відповідно доступ до ресурсів, на думку 
таємничого співрозмовника, отримає Німеччина. 

У бурхливій Європі таких груп авантюристів була сила силен-
на. Але в публікації конкретно згадувалося БРП, як організація, 
тісно пов’язана з генеральним штабом Німеччини і «густо перепо-
внена агентами ГПУ».[20] У зв’язках із радянськими спецслужбами 
були звинувачені керівник центру БРП у Берліні Кольберг, предста-
вник Братства в Гданську дехто Абрикосов, свояк відомого москов-
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ського торговця. У заплутаний лабіринт шпигунських інтриг потра-
пив і «ЗД». Деркач, представник БРП у Вільно, якого польська влада 
вислала з Польщі після терористичної акції Каверди, має стосунки з 
мінським ГПУ, стверджували автори публікації. «Вся його гра була 
розрахована на конфлікт між Польщею і СРСР».[21] Враховуючи на-
строї Деркача й ту роль, на яку він був змушений погодитися в орга-
нізації, це у великому ступені вірогідно. Погордливе ставлення бра-
тів першої десятки не сприяло відносинам довіри й підтримки. Вика-
зував незадоволення колишніми союзниками й сам уже колишній на 
той момент брат №1 Георгій (С.Соколов): 

 
«…За своїми особистими якостями (підходящими для ро-

боти ТАМ, але зовсім не придатними у важкій обстановці 
такого зарубіжного гнізда, як Данциг) Адамович для Братст-
ва був рівно ні в чому в подальші роки не потрібний. Карта 
давно викинута з колоди».[22] 
 
У вересні 1932 року був викритий агент ГПУ А.Кольберг, брат 

Вірний, один із керівників берлінського відділення Братства. Та-
ким чином, частково факти з інтерв’ю чотирьохрічної давності 
підтвердилися. Треба сказати, що в ті часи стосунки «ЗД» з керів-
ництвом БРП майже припинилися. На рахунок цього С.Соколов, 
який після скандалу з викриттям Кольберга подав у відставку, 
писав Бурцеву: 

 
«За ряд останніх років ставлення Братства до зеленодуб-

ців звелися нінащо, бо самі вони як організація ослабли, розко-
лолися, пішли в більшості своїй по «самостійній» дорозі, пе-
рестали тяжіти до ідейного зв’язку з братством…»[23] 
 
Як випливає, конфлікт поглядів та ідейних переконань зали-

шався протягом існування цього союзу. З того факту, що провока-
тор Кольберг керував діяльністю відділення Братства на білорусь-
ких територіях, постає питання, у який бік і на чий камінь була 
скерована праця первинних структур БРП, таких, як віленська, 
пінська, лунінецька. 

Зі слідчих матеріалів випливає, що люди працювали віддано, 
не знаючи про ігри спецслужб у верхніх ешелонах організації. 
Таким чином, у союзі з Братством колишні зеленодубці, які мали 
спочатку клопіт вижити й знайти засоби існування, виконали роль 
бойового кадру для акцій на радянській стороні. 
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Найманці, вони мало впливали на стратегічні рішення Велико-
го Кругу. 

 
 Джерела, примітки. 

 
1. За свободу. 1928. 7 апреля. 
2. ДАРФ, ф. 5802, оп. 1, спр. 2247, арк. 1. 
3. Борьба за Россию. 1928. 17 января. 
4. ДАРФ, ф. 5802, оп. 1, спр. 2247, арк. 1. 
5. CAW. – Oddzial II Sztabu Generalnego. – Sygn. 1. 303. 4. 5303. – Dok. 347. 
6. Борьба за Россию. 1927. 20 августа. 
7. ДАРФ, ф. 5802, оп. 1, спр. 341, арк. 5. 
8. Там само, арк. 10. 
9. За свободу. 1927. 10 июня. 
10. ДАРФ, ф. 5802, оп. 1, спр. 2247, арк. 1. 
11. CAW. – II Odd…Sіgn. 1. 303. 4. 5303. – Dok. 347. 
12. Архів КДБ РБ, кримінальна справа В.Ксяневича. 
13. CAW. – II Odd…Sіgn. 1. 303. 4. 5303. – Dok. 347. 
14. Архів КДБ РБ, кримінальна справа А.Бажаранова. 
15. CAW. – II Odd…Sіgn. 1. 303. 4. 5466. – К. 67-68. 
16. Там само. К. 66. 
17. Беларусь сегодня. 2010. 18 июня. 
18. CAW. – II Odd…Sіgn. 1. 303. 4. 5466. – К. 65. 
19. Гістарычная брама. 2004. №1. 
20. За свободу. 1928. 16 октября. 
21. Там само. 
22. ДАРФ, ф. 5802, оп. 1, спр. 341, арк. 10. 
23. Там само. 

 
 

5. Отамани, бойовики 
 
Маючи документальні свідчення, навіть персональні спис-

ки учасників антибільшовистської партизанки, не тяжко уяви-
ти й соціальне обличчя бунтівників і їх лідерів. Зелений рух 
слабо зачепив місто. Бо на його розвиток сильно впливав фак-
тор етнічно-територіального розміщення населення: у морі 
білоруськомовного аграрного населення – російсько-єврейські 
міста-анклави й містечка. 
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Село в порівнянні з містом було більш соціально однорід-
ним і єдиним у своїх господарській, культурній і соціально-
культурній поведінці. Дії післяжовтневої держави на селі, не 
дивлячись на всі запевнення більшовиків, по великому рахунку 
класово диференційовані не були й шкодили усім майновим 
категоріям населення. Тому в антирадянському процесі активно 
чи пасивно брали участь усі шари селянства, що формально 
проявилося в створенні союзів трудового селянства, у підтрим-
ці широкими колами Білоруської селянської партії «Зеленого 
Дуба». Основний кістяк бойових сил складали дезертири й де-
мобілізовані солдати, сільська молодь – без поділу на бідних, 
середніх і куркулів. Так, у рядах слуцьких повстанців і зелено-
дубців основна маса – власники 6-10 десятин землі (див. дода-
ток). 

Як свідчить склад партизанки на Ігуменщині, в неї входили 
в основному селяни середнього достатку сіл Репища, Сьомково, 
Слобода, Французька й Зафранцузька Греблі, Нова й Стара Ду-
брави, Волма, Усоха, Сутіна, Турна Гара та інш. Серед учасни-
ків тільки Віктор Замбржицький був заможним, його батько 
мав 50 десятин землі, решта –орендарі в своїй більшості чи ма-
ли у власності не більше 15 десятин.[1] 

За своїм характером загальноселянськими були Велізьке, 
Поріцьке, Городецьке повстання на Вітебщині, Мглінське, Го-
родищанське та інш. у Східній Білорусі, партизанські рухи – 
галаковщина, жигаловщина та інш. Активний учасник тих по-
дій має досить однакові риси. Наприклад, Піменов Прокіп Да-
нилович, 1883 року народження, білорус, малописьменний, 
походив із села Городище, що на Школвщині. Прийняв участь у 
великому повстанні в травні 1919 року, центром якого було 
його рідне село, а керівниками – його брати. Майновий стан до 
1917 року: 10 десятин землі, 2 хати, 2 сараї, 2 коні, 2 корови, 3 
свині, 3 вівці, 1 плуг, 1 баран. У сім’ї 10 душ, з яких 5 праце-
здатних. Коли майно господаря поділити на кількість їдців, то 
навіть до заможних цю сім’ю важко віднести. Найманою пра-
цею не користувався.[2] Треба додати, що він був людиною гли-
боко релігійною, як і обидва його брати. 

Хвиля протесту винесла зі своєї глибини провідників і ота-
манів. Ці герої того часу були доволі типовими продуктами 
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перемінливої пост революційної дійсності. Серед них були сві-
домі й справжні борці за незалежність, за майбутнє країни. Інші 
опинилися в рядах борців у тій ступені, в якій це дозволяло 
добиватися влади, відомості й особистого достатку. Разом із сум-
лінними людьми революційна хвиля видала авантюристів і про-
йдисвітів. Той час виділив і «маргіналів», які шукали виходу й 
можливості реалізації своєї соціальної активності. 

Треба до всього цього додати незвичайні організаторські 
здібності, розум, волю, особисту мужність і, звісно, молодість. 

У травні 1920 року до вищої міри покарання – розстрілу – 
виїзною сесією Реввійськтрибуналу 16-ї армії був засуджений 
Федір Васильович Потьомкін, уродженець села Жарали Бахан-
ської волості Бихівського повіту у віці 27 років.[3] Потьомкін 
представляє собою дуже розповсюджений у ті часи приклад 
місцевого «батька». По-перше, за віком. Більшість повстанців 
дуже молоді – трохи за двадцять, рідше – трохи за тридцять. 
Вони народилися в останньому десятилітті ХІХ чи на початку 
ХХ століття. Отаману Галаці було 27 років, Деркачу – трохи за 
тридцять, Михасю Жилінському в 1921 році, у той час, коли він 
очолив повстанський загін на Ігуменщині, - 23 роки. Його бра-
ту, Томашу, відомому діячу БПС-Р, організатору партизанки на 
рідній Койдановщині в 1920-му – 27 років.[4] 

У списку розстріляних ЧК «за бандитизм», поміщеному в 
газеті «Бідняк» за 13 серпня 1921 рку, найстаршому – шляхтичу 
з Бобруйського повіту Ульяну Соконовському – 33 роки, най-
молодшому з його загону – 20 років. Справді, революційна епо-
ха – епоха молодих. Відомо, що більшовицькі військові керів-
ники також не мали великого життєвого досвіду 
(М.Тухачевському, наприклад, у 1920 році – 27 років). Але мо-
лодими були й ті, хто активно протистояв їх намірам перевер-
нути світ. Екстремізм молодих – характерна риса того складно-
го переломного часу. 

Керівники партизанки в основному були селянського по-
ходження. Брати Короткевичі, брати Яськевичі, Георгій Мо-
ніч, Іван Жданович, Лукаш Семьонік та інші відомі й невідо-
мі отамани народилися й виховувалися в селі. Сільський ме-
нталітет обумовив переконання й поведінку цих людей. Бага-
то було із родин священників і військових. Батько Адамови-
ча-старшого мав духовний сан. А сам В’ячеслав Адамович 
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носив погони полковника царської армії. Брати Жиголови 
походили з родини священика села Бороди Велізького повіту. 
Сином слуцького священика був Арсен Павлюкевич. Семіна-
ристи Мінська й несвіжа, в основному самі попівські діти, 
прийняли участь у Слуцькому повстанні, а потім приєднали-
ся до зеленодубців. 

Характерна риса в загальному портреті повстанця-
антирадянщика – перенесена хвороба на більшовизм. Багато-хто з 
керівників зеленого руху деякий час служили в червоній армії. 
Вже згаданий Федір Потьомкін, звинувачений трибуналом у 
контрреволюційному виступі й зраді, був командиром 40-го окре-
мого (карного) батальйону штабу 8-ї дивізії Червоної армії. Чер-
воними командирами в різні часи були генерал Булак-Балахович, 
полковник Адамович. Іван Галака командував Бобруйським пол-
ком Червоної армії. Антирадянську діяльність й обов’язки керів-
ника військового комісаріату поєднував М.Жилінський. В апараті 
червоних військкоматів служили Г.Конопацький, П.Жаврид, А. 
Ковель та інші. Швидке розчарування в економічній політиці но-
вої влади, у першу чергу – покривдження почуттів селянина-
господаря – мотивували вихід із червоних. 

 

Майже всі учасники повстанського руху, перед усім – керів-
ники, отамани були з місцевих. Радянська історіографія закріпила 
тезис про «імпортне поход-
ження бандитизму» в Білорусі. 
Насправді антибільшовицька 
партизанка, як і антипольська, 
як і проти німецька в ті роки 
була місцевого походження. 
Загін Ф.Потьомкіна складався з 
«несвідомих» биховських селян. 
Газета «Звезда» не приховувала 
того факту, що більшість 
партизан відділу Мефодія 
Короткевича – жителі 
Бобруйського повіту Брозької 
волості, звідки сам отаман був 
родом. 

На своїй землі боролися з 
більшовицькою владою брати 
Олександр, Костянтин і Воло-

Полковник Гасан Конопацький, 
командир білоруських частин 

Війська Польського 
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димир Жиголови, організатори так званої «жиголовщини» – руху 
збройного селянського опору протягом 1918-1922 років у Рорець-
кому й Велізькому повітах Вітебської губернії. Іван Галака був 
родом із сусідньої з Гомельщиною Чернігівської губернії. 

Великий відбиток на цих людей нак4лала війна. Майже всі 
вони – учасники Першої світової війни й громадянської. Керівни-
ки партизанки, як правило, колишні офіцери царської армії у не-
великих, за рідким виключенням, чинах: капітани, поручники, 
підпоручники. В умовах партизанської війни вони непогано вико-
ристовували свій бойовий досвід. Треба зазначити, що війна унес-
ла певні корективи в моральний і психологічний стан людей, 
вплинула на політичні симпатії. Особа, її життя, здоров’я втрати-
ли цінність. 

Людина зі зброєю – головна постать того часу. Всі проблеми – 
політичні, економічні, життєві – вирішувалися з її допомогою. 

 
Керівник селянської партизанки 

М. Д. Піменов 

Довгий час офіційна історіографія переконувала, що це «бан-
дити», маргінали, «потолоч», 
«покидьки» і т.д. Насправді ці 
люди – велика частина того 
суспільства, представники 
найрізноманітніших його кіл. 
Членами організації «Зелений 
Дуб» були професійні військові, 
вчителі, письменники, у тому 
числі такі відомі, як Антон 
Левицький (Ядвігін Ш.); селяни, 
колишні радянські службовці й 
навіть чекісти (Антон Касінський 
– співробітник Молодечненської 
ЧК у 1918 році). До «ЗД» у певні 
періоди свого життя долучалися 
відомі науковці, діячі культури й 
білоруського театру (Р.Земкевич, 
В. Теровський, В.А. Адамович і 
В.В.Адамович). 

Люди, віруючі й безбожники, опинилися в його рядах; з богом 
у душі й серці боролися за відродження Батьківщини Володимир  
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Накази Союзу захисту Батьківщини й свободи 
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Ксяневич-Грач і Віктор Замбржицький, брати Пімонови, Франц 
Татур. 

Для власного збагачення використовували зброю деякі особи, 
які заплямували штандарти «Зеленого дуба» єврейськими погро-
мами й грабунком населення. Ці люди, як колишній поручник 
Костянтин Семьонов, просто призвичаїлися за роки війни до 
вбивства, виробили відповідний «стиль життя».[5] 

Таким чином, за соціальним складом зелена партизанка була в 
основному селянською. У той же час представляла майже всі ша-
ри суспільства. 

До речі, спроби аналізувати склад зеленого руху були зроблені 
ще в ті часи, коли діяла партизанка. В основу аналітики покладені 
соціальний досвід і мотивація участі в партизанських загонах. 
Наслідки праці були приведені зацікавленим установам та особам 
весною 1922 року, коли політичні, кількісні й моральні характери-
стики руху очевидно змінилися в порівнянні з попередніми рока-
ми – періодом найвищого підйому. Аналіз ілюструє наявність 
різних течій у партизанці – як політичних, так і кримінальних, як 
національних, так і «безкольорових». 

Дослідник, із савінковських штабних, капітан Орлянінов, ви-
ділив в окрему частину так званих хронічних дезертирів, однаково 
ворожих до всіх, без певних політичних програм і випрацюваної 
тактики. Головна мета людей, які гуртувалися навколо неформа-
льного лідера, - ухилення від служби в армії, як у Червоній, так і в 
інших. Ця категорія дуже характерна для Білорусі. Населення не 
бажало служити в арміях чужинців і на тривалий термін залишала 
домівку й господарство. 

Військовий аналітик звернув увагу також на наявність кримі-
налу. «Асоціальний, але дуже активний елемент: розіб’є раду, 
перевішає комуністів і разом із тим організує єврейський погром, 
пограбує населення, накладе контрибуцію на село. Ідейність його 
дуже незначна».[6] 

До останньої категорії «ідейних і корисних» автор відніс від-
діли «Зеленого Дуба», підкресливши незалежницьку окраску їх 
політичних настроїв. 

Автор цитованого документа слушно зауважив, що одна з 
причин організаційного й маргінального занепаду партизанки – 
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матеріальні тяжкості, напівголодне існування, відсутність по-
стійних джерел забезпечення, що й штовхає до грабунку насе-
лення. 

На думку експерта, виправити ситуацію могли б спеціальні 
організовані групи військових спеціалістів, які б взяли на себе 
керівництво місцевими відділами й розпочали б процес оздоров-
лення. Однак білоруські партизани не мали схильності довіряти 
чужинцям. З цього часу діяльність загонів приймає все більш за-
мкнений, самодостатній характер сам-на-сам із владою. 

 
 Джерела, примітки. 

 
1. Згідно з аналізом анкет із кримінальних справ архіву КДБ РБ. 
2. Типова й подальша доля повстанця. Термін покарання відбував у гомельській 
в’язниці. У 1933 р. був засуджений на 3 роки висилки до Казахстану за анти 
колгоспну пропаганду, де сліди зникають. Архів КДБ РБ. 

3. ДАМВ, ф. 294, оп. 1, спр. 29, арк. 6. 
4. Архів КДБ РБ, оглядова справа Томаша Жилінского. 
5. Архів КДБ РБ, кримінальна справа В.Ксяневича, П. і М. Піменових, Ф. Татура 
т інш. 

6. ДАРФ, ф. 5872, оп. 1, спр. 231, арк. 1. 
 
 

6. Отаман Деркач 
 
Не дивлячись на те, що ім’я В’ячеслава Адамовича (Деркача) 

найчастіше зустрічається на сторінках різного типу архівних до-
кументів, у першу чергу – спецслужб, як радянських, так і польсь-
ких, навіть його біографію послідовно скласти дуже тяжко. І саме 
тому, що інформація про керівника «Зеленого Дуба» зберігається 
в основному в секретних малодоступних сховищах. 

Захоплення політикою в сім’ї Адамовичів як би традиційне. 
Батько В’ячеслава - В’ячеслав (Вацлав) Антонович, відомий діяч 
білоруського національного руху, один із лідерів його правого 
полонофільського крила. Він народився в місті Відзи Ковенської 
губернії в сім’ї священика в 1864 році. Військову кар’єру починав 
підпрапорщиком піхотного Петрозаводського полку (за військо-
вими списками 1886 року).[1] Полковник старої російської армії. За 
агентурними даними ГПУ, певний час Адамович-старший знахо-
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дився на керівній посаді в Червоній армії – командував Полоць-
ким полком, з яким перейшов на польський бік у 1919 році.[2] 

У 1907-1914 роках – редактор-видавець газети «Северо-
Западный телеграф» (Ковно), друкувався під псевдонімом 
А.Корецький. У 1917 році – один із активістів Білоруської соціалі-
стичної громади (БСГ), Великої білоруської ради, Центральної 
білоруської військової ради. Кандидат від БСГ на виборах в Уста-
новчі збори.[3] 

Все життя користувався пильною увагою спецслужб. Одна з 
кримінальних справ архіву КДБ Білорусі містить довідку, за якою 
Адамович продовжував національну справу до 1932-1933 років. 
Був знайомий доволі близько з Пілсудським. Жив у Вільно за ад-
ресами: Сніговий завулок, 7; Гарбарська, 5; вул. Табезгавзька, що 
на Новому світі. Останній притулок – квартира на вулиці Вітоль-
довій, 36, де політик помер у 1938 році (за іншими даними – у 
1939). Перед уходом у кращий світ тяжко хворів. За 6-7 років до 
смерті відійшов від справ.[4] 

У Мінську Адамовичі мали власний дім по вулиці Михайлов-
ська, 21, який покинули восени 1920 року. Повернутися під рід-
ний дах ні батьку, ні сину не довелося.[5] 

Нажаль, невідоме ім’я матері Деркача. У чекістських матеріа-
лах згадується, що вона була поряд із чоловіком В’ячеславом Ан-
тоновичем і сином В’ячеком у готелі «Саскіє» восени 1920 року 
на момент організації Білоруського Політичного Комітету. Номер 
у цьому готелі в центрі Варшави був притулком для родини й бю-
ро Комітету. 

Невідомо також, коли саме народився Адамович-молодший. 
Деякі дослідники називають 1890 рік. Схоже, що так і є. Різні 
джерела згадують різні місця народження: Ошмяни й Ковно. В. 
Скалабан, автор статті, присвяченій В.Адамовичу в «Беларускай 
гістарычнай энцыклапедыі», виказав небезпідставний сумнів, що, 
можливо, В’ячеславу Адамовичу-старшому приписується діяль-
ність його сина. Справді, тяжко розділити ці дві постаті. До того ж 
плутанину вони вносили цілком свідомо. Так, наприклад, восени 
1921 року арешт загрожував Адамовичу-старшому, буцімто за 
порушення Ризької угоди, але у в’язницю Стшаклово потрапив 
Адамович-молодший, який хвилювався за здоров’я батька.[6] На-
віть почерк і підпис під документами в Адамовичів був майже 
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однаковий. Син до батька звертався, як правило, Вячко.[7] Так за-
звичай називали його самого близькі люди. 

До цього треба додати, що Деркач мав двійників. Сучасники, 
однак, стверджують, що Деркач-отаман і письменник – це Адамо-
вич-син. Ці свідчення добре збереглися, оскільки раніше за істо-
риків особою отамана зацікавилися спецслужби. Інтерес цей був 
довгим. Майже кожного з учасників білоруського руху, хто в 20-
30-ті роки потрапляв у ГПУ-НКВД, змушували «згадати» Дерка-
ча. Послідовну й наполегливу цікавість мали до особи отамана 
польські спецслужби як до співробітника, так і до політичного 
опозиціонера, про що свідчать польські джерела. 

Найбільш змістовно як людину й політичного активіста у пе-
рші післявоєнні роки презентує Деркача кримінальна справа 
ад’ютанта штабу «Зеленого Дуба» Івана Пешка-Густоліса: 

 
«Я, Пешко Іван Митрофанович, у 1917 р. учень духовної 

семінарії в Мінську. В семінарії чув тільки російську мову. 
Вперше білоруське слово почув від жителя міста Мінськ 
В’ячеслава Адамовича, який приходив до семінарії як вільний 
слухач, вивчав предмети середньої школи. Це була перша для 
мене людина, яка агітувала білоруською». 
 
В’ячко закінчив Ковенську гімназію й швидше за все мав по-

требу вивчати шкільний курс. Безумовно, навчання в семінарії 
мало політичні й освітні цілі. За душі й свідомість білоруських 
хлопців, як опинилися у виключно російському середовищі, треба 
було боротися. Дуже швидко він завоював симпатії молоді. 25 
семінаристів увійшли в організований ним білоруський гурток, 
серед них – майбутні слуцькі повстанці й зеленодубці. програму 
прийняли дуже коротку: боротьба за незалежну Білорусь і проти 
«совєтов».[8] 

Духовними й політичними керівниками молоь, яка гуртувала-
ся навколо Деркача, вважала Б. Тарашкевича, В.Ігнатовського, 
П.Жаврида, Ф.Аляхновича, А. Смоліча. Іван Пешко, добросовісно 
викладаючи їх на папері в жовтні 1939 році, згадував слова свого 
наставника: 

 
«Вячко доводив, що революція не потрібна, а необхід-

но всім білорусам своє національне почуття проявити й 
Білорусь організувати, самостійно й окремо від Росії. 
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Найбільш підходяще для білорусів – це Білорусь без біль-
шовиків. Всі й в усіх куточках повинні старатися, щоб Бі-
лорусь була незалежною». 

 
Слідчий підсумував: 
 

«Білоруський гурток молоді, організований та керований 
Адамовичем В’ячеславом В’ячеславовичем, поширював ідеї 
утворення окремої білоруської держави без росіян, а також 
недопущення радянської влади в Білорусі».[9] 
 
Цікаво, що частина мінських семінаристів весною 1920 року 

опиниться в Слуцьку й продовжить навчання на загальноосвітніх 
курсах, підготовлюючи резерв слуцької повстанської армії. 

У той самий час (жовтень 1920 року) Деркач також у Слуцьку. 
Він навідує вчительські курси й гурток слуцької молоді «Папо-
роть-квітка». 

З показань Андрія Барановського, секретаря Слуцької органі-
зації БПС-Р, арештованого в 1938 році: 

 
«Скоро від Білоруської військової Комісії в Слуцьк приїхав 

її агент, прізвища його не знаю, але якого називали Деркач. 
Про цілі свого приїзду – організації вербувальної кампанії для 
Військової комісії в Слуцьку – він доклав Слуцькому Націона-
льному комітету, Жавриду, Петрашкевичу й Осветімському. 
Комітет дав свою згоду, особливо на цьому наполягав Жав-
рид… На Пролетарській вулиці була відкрита контора з вер-
бування людей… вивісили біло-червоно-білий прапор і відпові-
дну вивіску. По волостям розсилали оголошення про набір 
офіцерів і рядових у Білоруську армію. Люди почали приходи-
ти. Їм пояснили необхідність створення білоруських військо-
вих формувань. Вони заповнювали потрібні бланки, отримува-
ли гроші й направлялися в Мінськ».[10] 
 
Деркач на той час – офіцер БВК,її Мінського резерву. Знову 

збирає людей, агітує, створює військові одиниці. 
Багато-хто з сучасників пам’ятав Деркача як актора й співака. 

Так, члени мінської зеленодубської організації в один голос стве-
рджували, що знайомство з ним відбулося саме в хорі Володимира 
Теровського. Захоплення Деркача білоруським театром засвідчили 
Франтішек Аляхнович і Всеволод Фальський у своїх показаннях у 
ГПУ. Прізвисько Деркач (у російських джерелах інший раз зу-
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стрічається в перекладі з білоруської – «Коростель») з’явилося не 
як отаманське прізвисько, а як творчий і сценічний псевдонім. 

І назва організації, яку очолив Деркач, народилася не випад-
ково. На одному з перших місць у репертуарі капели під керівни-
цтвом Теровського була пісня «Зялёны дубочак».[11] Під час бойо-
вих мандрівок отаман записував слова й музику пісень, народні 
перекази й легенди. Текст пісні «Весяліся, рвісь капыта», як свід-
чить відповідний запис у нотному зошиті, належить В. Адамови-
чу, а музика – керівнику хору.[12] За словами помічника Теровсь-
кого Сергія Ломаки, Деркач клопотався про все необхідне для 
капели, шукав навіть костюми для співаків. 

Протягом 1919-1920 років Адамович-молодший багато друку-
ється на сторінках білоруських видань: «Звон», «Беларусь», 
«Рунь». 

Треба сказати, що суміщення політичних і творчих ролей у то-
гочасному суспільстві – явище досить розповсюджене. Літератур-
ні твори, виступи на театральній сцені, – чудові засоби популяри-
зації особи й комунікації в різних середовищах. Багато-хто з відо-
мих отаманів писав вірші й був відомий як гарний виконавець 
музичних творів. Наприклад, пісні отамана Оберона молодь Віте-
бщини передавала з рук у руки в зошитах і охоче співала на весіл-
лях. Дуже жаданим гостем на 
сільських святах був отаман 
Георгій Моніч, загін якого 
оперував на Мінщині. Він добре 
співав, танцював і завжди був 
верховодом у молоді. Лідерство 
підкріплювалося певними 
особистими якостями й 
талантами. 

Деркач виступає і як літо-
писець партизанського руху. У 
щоденнику «Зеленого Дуба» 
ясно згадує політичні задачі 
партизанки (за Батьківщину, 
вільну Білорусь, національне 
Відродження), військові (обо-
рона Поліської брами), соціаль-
ні (порятунок людей від біль-

 
Володимир Теровський, 

керівник хору 
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шовицького насилля й грабунку). Спостережливий читач на сто-
рінках партизанського життєпису збере інформацію про організа-
цію й структуру збройного лісного спротиву, зв’язках між ними. 

Мистецьки замальовується автором життя й побут партизансько-
го табору (стану): харчування, відпочинок, відносини в колективі.[13] 

Червоні командири й комісари – також герої, краще сказати, 
антигерої творчості Деркача. На довгі роки правдивий, неприваб-
ливий, як і сама ця війна, образ більшовиків зник зі сторінок дру-
ку. Лаковані, брехливі портрети безгрішних будьоних і вороши-
лових, великих і маленьких, заполонили всю радянську літературу 
й кіно. Вся їх непривабливість залишилася в літературних і доку-
ментальних свідченнях часу, якими являються партизанські нари-
си отамана. 

Відомих фактів з особистого життя отамана дуже мало. У 
1921 році загинула його кохана жінка – Ганна Довгерт. Відваж-
на розвідниця, вона неодноразово переходила кордон, приноси-
ла цінну інформацію з Мінська. Дружиною Деркача у 1923 році 
стала Зіна, подруга Ганни. Ще одна небайдужа до отамана жін-
ка, будучи вже дружиною московського військового начальни-
ка, не змогла відмовити Деркачу й у «честь кохання молодості» 
передала йому через «свого чоловіка» копію дислокації Черво-
ної армії на 1925 рік, навіть дані про кількість патронів у під-
сумці червоноармійця.[14] 

Згаданий вже раніше М.Крук у своєму «короткому нарисі дія-
льності Зеленого Дуба» неславив усіх своїх колишніх соратників, 
але для В.Адамовича-молодшого знайшов не тільки ганебні слова. 
Він визнавав, що отаман терпеливий, добрий і сміливий. За спога-
дами Ксяневича-Грача, Деркач був людиною дуже комунікабель-
ною, легко гасив полум’я конфліктів, які спалахували поміж гоно-
ровими отаманами. 

За всіма свідченнями, Деркач – людина віддана своїй справі, 
боротьбі за кращу долю Батьківщини. Як соратник генерала Бу-
лак-Балаховича, він одразу після поразки «батька» почав форму-
вати загони з його колишніх вояків і офіцерів під виглядом орга-
нізації Ліги повітряної Оборони. Він знову змусив цих людей по-
вірити в свої сили. Як керівник «Зеленого дуба», продовжував цю 
справу організації бойових сил, при тому на високому професій-
ному рівні. Його відділи були добре структуровані, напіввійськові 
одиниці за типом національної гвардії. 
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Копія протоколу тимчасової Білоруської Ради, яку передав закордонний 

агент ГПУ. Долучена до справи Деркача 
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Деркач спробував уплинути на політику польської влади в бі-
лоруському питанні. На початку грудня 1924 року в Лунінці він 
мав намір створити так званий Комітет білоруських справ, які 
повинен був, за його задумом, контролювати діяльність представ-
ників польської влади у відносинах до білоруського населення. Як 
переконаний антирадянщин, у селі Гаврильчиці (поряд із кордо-
ном) створив дещо на зразок агентурного бюро, яке повинно було 
слідкувати за настроями селян у прикордонній смузі, засилати 
своїх людей у комуністичні осередки, агітувати й організовувати 
селян за єдину неподільну Білорусь. (У єдності сила білорусів, – 
міркував отаман.) Агенти повинні були розвідувати, де знаходять-
ся радянські диверсійні відділи. їх кількість і напрямок діяльнос-
ті.[15] Безумовно, він мав організаторський талант, був здатний у 
різних обставинах притягувати до себе людей. 

Очевидно також, що жорстокий час відбився на характері цієї 
молодої людини. У деяких обставинах Деркач проявляв політич-
ний екстремізм, недалекоглядність. Він міг бути жорстким і без-

 

 
Сергій Беусел, член Ради Случчини. Фото 1939 р. 
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жалісним до тих, кого вважав ворогами. Представники різних 
білоруських організацій у вересні 1925 року на своєму засіданні 
розглядали жахливий випадок убивства Деркачем жінки, в особі 
якої отаман запідозрив більшовичку. 

Дуже показово, що винним він себе не визнав, навпаки, вва-
жав за досягнення, що викрив і знищив, за його словами «хробака, 
який точив організацію зсередини».[16] Можливо, це була помста 
за трагічну смерть коханої Ганни, але дуже легко він вирішив чу-
жу долю. Мабуть, не можна виривати цих людей із рамок того 
часу. вони – люди війни, війни громадянської. Цінностями були 
ідеї комуністична, монархічна, національна, а не життя окремої 
людини. До речі, не шкодували вони й особистого життя. 

Раз-у-раз ім’я білоруського отамана випливало в європейській 
пресі в другій половині 20-х років, у листуванні діячів еміграції в 
30-ті роки. Арештований у 1939 році Іван Пешко та Сергій Бусел 
показали, що на момент початку Другої світової війни Деркач 
служив псаломщиком у православній церкві Данцига. Оскільки 
ім’я В’ячеслава Адамовича ніде не промайнуло під час війни, мо-
жна з великою обережністю думати, що він не минув ГУЛАГу. 
Багато документів архіву КДБ позначені рекомендацією «до спра-
ви Деркача». 

 
 Джерела, примітки. 

 
1. Згідно з довідкою Російського Державного Військово-історичного архіву. 
2. Архів КДБ РБ. З агентурних даних. 
3. Энцыклопедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. Мн., 1993. С. 44. 
4. Архів КДБ РБ, кримінальна справа А. Бажаранова. 
5. Там само, кримінальна справа І.Пешка. 
6. Там само, кримінальна справа В.Ксяневича. 
7. Там само, кримінальна справа савінковців, 1921. 
8. Там само, кримінальна справа І.Пешка. 
9. Там само. 
10. Там само, кримінальна справа А.Барановського. 
11. Там само, кримінальна справа В.Теровського; кримінальна справа савінковців, 

1921. 
12. Державний музей Яна Купали. Особистий фонд Костянтина Пуровського. 
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13. Адамовіч В. Адзін дзень у арміі Зялёнаго Дуба // Звон. 1919. 22 верасня; 10 
кастрычніка. Він же. З днеўніка арміі Зялёнага дуба // Беларусь. 1919. 29, 30 
кастрычніка. 

14. Архів КДБ РБ. Аналітична довідка «Белорусская организация в Польше». 
15. Там само, кримінальна справа В.Ксяневича. 
16. Там само. З оперативних даних. Протокол №29/А Об’єднаного засідання 
Тимчасової Віленської Білоруської Ради, Гроденського тимчасового комітету, 
Бельського комітету, представників проти партизанських відділів і Селянсь-
кого Союзу. 

 
 
 

7. Отаман Грач 
 
Внаслідок знайомства в квітні 2009 року (нажаль, тільки по 

телефону) з онуком відомого отамана Ксяневича-Грача Юрієм 
Каюковим і подальшої співпраці склалася нова доповнена, більш-
менш наближена до правди, картина життя зелено дубця. 

Свою частину його історії я дістала досить давно, в «хвацькі» 
й вільні 90-ті, які обрушили архівні заслони. У спецсховищі КДБ 
РБ мені пощастило потримати в руках кримінальну справу із зви-
нувачення В.Ф. Ксяневича-Грача, керівника Головного штабу 
партизанських відділів «Зеленого Дуба». Цю, так би мовити пер-
шу частину його життєпису склали тут, у Мінську, відомі білору-
ські чекісти. Пан Каюков у свою чергу надіслав мені копію слід-
чої справи №10613 із звинувачення Ксяневича В.Ф. за ст. 58-6, КК 
РСФСР. Це був результат тривалої праці співробітників Балійсь-
кого районного відділення УНКВД по Читинській області. Таким 
чином, не пройшло й десяти років, як знайшлося джерело з висві-
тленням фінальної частини життя мого героя. 

Документальні цінності з важко доступного для дослідників 
архіву – протоколи допитів, показання, власноручні тексти, аген-
турні донесення, листування зацікавлених осіб, фотознімки – да-
туються 19122-1925 рр. Білоруська справа була заведена 12 червня 
1925 року і за два тижні підготована до суду. Але неї зібрані мате-
ріали про антирадянську терористичну діяльність Грача з моменту 
вступу в Білоруську селянську партію «Зелений Дуб» (восени 
1920 р.) і до його переходу в Радянську Білорусь у жовтні 1924 
року. 
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Читинські матеріали мають крайні дати: 25 січня 1938 – 4 ли-
пня 1939 роки. 

Обидві справи мають однаковий результат – присуд до вищої 
міри покарання – розстрілу. Але в 1925 році підсудний зміг його 
уникнути, відклавши небажане на 14 років і заплативши дуже 
високу ціну за помилування. Драма шефа штабу «Зеленого дуба» 
була темою ряду гучних газетних публікацій в БССР протягом 
1925-1926 років. джерел, як бачимо, не багато. тому що діяльність 
нашого героя була законспірована й пов’язана зі сферами зацікав-
лення розвідок і контррозвідок. Цей момент підкреслюю окремо 
для аматорів «чистоти жанру» і нездатних до об’єктивної добро-
зичливої критики. Навіть зараз матеріали таких історій тяжко від-
шукати. 

Доречно буде підкреслити особливість такого роду архівних 
джерел. Треба пам’ятати, що документ з’явився на світ в умовах 
нещирості й бажання уникнути правди. Істина небажана для обох 
сторін. У слідчого – одні цілі, у підсудного – інші. Документ, який 
називається кримінальною справою з відповідним номером, пи-
шеться у співавторстві. У даному випадку це спільний твір зелено 
дубця Грача й слідчого Африкана Пєтрова. В історії «Зеленого 
дуба» цей чекіст відіграє не останню роль і заслуговує бути згада-
ним окремо. Уповноважений ОГПУ Білорусі Пєтров розробляв 
майже всі справи зеленодубців. Грач з них не перший. У 1921-22 
роках Пєтров вів слідство кількох отаманів з Ігуменщини. У спра-
ві одного з них, Володимира Гаркавенька, збереглася скарга на 
слідчого у вищі інстанції: 

 
«Він, Петров, уже з ранку не може без ненависті дивити-

ся на підслідних та їх родичів, страждаючи від бажання по-
хмелитися».[1] 
 
Зеленодубці, які складали листа, відзначили необ’єктивність і 

жорстокість слідчого. Зате бездоганними постають образи слав-
них дзержинців зі сторінок літературних творів про добрих і спра-
ведливих чекістів і кривавих бандитів. Нариси Іллі Борисова «про 
підривну діяльність антирадянської націоналістичної організації 
«зелений Дуб» презентують стриманого інтелігента Пєтрова, ім-
пульсивного, але розумного Гєнкіна (якому буде переадана кри-
мінальна справа Грача) та інших також виключно позитивних. 
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Сопстергав зі грою з «відомою пташкою» мудрий і розважливий 
Апанський, до речі, на момент слідства йому 27 років, на три роки 
молодший за Грача. 

 

 
Сімейне фото отамана Грача з дочками Єлизаветою й Оленою 

та дружиною Ксенією. 1924 р. 

У наслідок непростого діалогу Володимира Францовича з «ін-
телігентним» Африканом Пєтровим, наполегливої обробки душі й 
тіла підслідного «імпульсивним» Гєнкіним народився особливий 
нарис життя, свідчення складної долі людини, який потрапив ра-
зом з усім суспільством у великий соціальний розлом. 

 
Фрагменти особистого життя 

Володимир Францевич Ксяневич народився в червні 1894 ро-
ку в селі Альбертин недалеко від міста Слоніма в дворянській 
родині. батько, Франц Людвігович Ксяневич, – військовий, підпо-
лковник 118-го Шуйського полку царської армії, на початку 20-х 
служив у польському війську. грач у своїх показаннях згадав, що 
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батько займав посаду коменданта міста Слоніма. Про роки дитин-
ства майже нічого не відомо. Нема докладних звісток про його 
матір. Є підстава думати, що вона з дому Борисевичів, оскільки 
рідний дядько Володимира з боку матері звався Борисевич Костя-
нтин Костянтинович. 

Племінник раз-у-раз навідував його в маєтку в містечку 
Кам’янське поблизу Катеринослава. Довгий час у селі Малі Горо-
детичі й до жовтневого перевороту й після, жив другий дядько, 
брат батька, Йосип Ксяневич. Саме в його маєтку знайшла приту-
лок родина отамана – дружина й діти – під час його бойових ман-
дрівок. На допиті 17 червня 1938 року Володимир Францевич на 
наказ слідчого перерахувати родичів назвав сестру Венгржинов-
ську (у шлюбі) Євгенію Францовну, вона на той момент прожива-
ла поблизу Лунінця. Прізвища двоюрідних братів і сестер, яких 
Ксяневич мав багато в Західній Білорусі й на радянській стороні, 
він не пам’ятав. У Слонімі, Альбертині, Лунінці, на мій погляд, 
варто було б пошукати сліди родини, звістки про цікаві нам пер-
сонажі, з тим, щоб деталізувати реконструкцію отаманської істо-
рії, зібрати й скласти з різного роду фрагментів, які буває знахо-
дяться в самих неочікуваних місцях. 

Володимир спочатку закінчив кадетський корпус у Варшаві, 
потім Миколаївське військове училище в Петербурзі, якраз напе-
редодні Першої світової війни. У 1914-му після закінчення учи-
лища був направлений на германський фронт. Воював у складі 
штурмового батальйону VI армії в Румунії. там довідався і про 
жовтневі події в Росії. 

На фронті набув спеціальність сапера й військового будівель-
ника. У мирні проміжки часу будував мости під Варшавою, у 
Пружанах, Ольшанах та інших місцях. 

Не зважаючи на війну, у 1915 році одружився в дуже юному, 
всупереч традиціям родини, віці й у нього народилися двоє дочок 
– Єлизавета (1916) та Олена (1919). Зазвичай, дружина, мати його 
дітей, залишалася в тіні свого неординарного чоловіка. Про неї 
звісток мало. більшість з них на сторінках протоколу, складеного 
начальником Баєйського районного відділу УНКВД сержантом 
держбезпеки Чарамісіним. 25 грудня 1939 року Ксенія Максимів-
на, так її звали, проходила в якості єдиного свідка в справі чолові-
ка. Вона народилася в 1889-му (в протоколі помилково вказаний 
1883 рік), у Петербурзькій губернії. Знайомство молодих людей, 
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скоріше за все, відбулося в північній столиці Росії, де навчався 
молодий шляхтич із Городеччини. У першу свою відпустку Воло-
димир із фронту відразу направився в Москву, куди переїхала 
кохана. Там одружилися. Медовий місяць тривав 15 днів. У воєнні 
часи – рідкісна удача. А потім молодий чоловік поспішив на місце 
служби у свій 4-ий корпус під Варшаву. 

Наступного разу доля звела їх на початку 1918 року в Рязані, де 
після розвалу царської армії капітан Ксяневич знайшов дружину й 
дочку. Тут затрималися тільки на півроку. Дочекавшись літа, виру-
шили в рідний край під виглядом утікачів. Молоду родину гостинно 
прийняв дядько Йосип. Як розповідала Ксенія Максимівна слідчому, 
вже у вересні чоловік виїхав до родичів матері в пошуках роботи в 
Катеринославську губернію й зник на шість років. У його відсутність 
народилася друга дочка. Правда, у 1921-му Ксенія Максимівна не-
сподівано отримала від чоловіка лист із Вільно. Він писав, що кло-
почеться перед польським урядом про дозвіл з’єднатися з родиною і 
радив їй звернутися до польського консула в Мінську. З матеріалів 
випливає, що в справі отамана було 15 листів до дружини. Зберігся 
тільки один. Решту відібрали під час слідства, а потім просто вики-
нули. Польовий командир звертався до коханої: 

 
«Мій милий славний друже, дорога Кіса. Чого від тебе так 

довго немає листа? Чим це пояснюється? Документи твої вже 
в Мінську. Все, що від мене залежало, я зробив… Не подумай, 
люба, що я не хочу вас бачити, все, що я роблю, я роблю для на-
шого спільного щастя. Чекали так довго, зачекаємо ще трохи… 
До вашого приїзду я постараюсь краще влаштуватися, щоб ви ні 
в чому не мали нестатку. Пиши мені частіше, моя радість, че-
каю з нетерпінням твого листа… Цілую тебе й діток. Не забу-
вайте мене в молитвах… Хай береже вас Господь… Твій Вовик». 

 
Звичайний лист турботливого батька й люблячого чоловіка. 
Рідко, але вони зустрічалися під час його бойових рейдів у Ра-

дянську Білорусь. Вважаю, що діяльність чоловіка не була для неї 
великою таємницею. Після переходу Грача на радянську сторону 
Ксенію привезли в Мінськ, у ГПУ. Помічник начальника відділу 
КРО (відділ контрреволюції) дамб ерг запитав її, чи знає вона чо-
ловіка під прізвиськом Грач. Після заперечної відповіді жінки 
чекіст показав «Кісі» її коханого «Вовіка». Вона змушена була  
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Лист отамана Грача до дружини. Вільно, 1921 р. 
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визнати в арештованому свого чоловіка, але сказала, що ніякого 
Грача не знає. Мінська в’язниця, куди помістили Ксяневича-
Грача, знову розлучила їх. 

Після помилування в грудні 1927 року Ксяневич повертається до 
родини. намагається жити звичайним обивателем, працює техніком-
будівельником у комунальному господарстві Мозира. Але спільне 
життя не заладилося. У січні цього ж року він кидає дружину й дітей 
і перебирається в Оршу. там знаходить притулок у свого товариша, 
агронома Неймана, і влаштовується на працю техніком з будівництва 
школи при окружному виконкомі. Чи то не витримав отаман випро-
бування родинним щастям, чи то з’явилися обов’язки перед новими 
господарями, які «подарували» йому життя, – невідомо. Докладно 
можна сказати, що родинний розлад був глибоким, хоча й мав тим-
часовий характер. Ксяневичі розлучилися. 

Дехто Пожиткова Степаніда, фельдшерка очного відділення ор-
шанського шпиталю, стала новою дружиною Грача. Правда, коли 
брати на віру матеріали слідства, спочатку його спокусили зовсім не 
жіночі чари Степаниди, а її агентурна майстерність і широкі зв’язки в 
середовищі військових. Колись наречена білогвардійця, розстріляно-
го червоними, вона швидко захопилася колишнім зелено дубцем і 
допомагала йому в контрреволюційній діяльності. Швидше за все, 
слідчий імпровізував. Але Ксенія так просто не ступила фельдшерці 
батька своїх дітей. Вона приїжджала в Оршу, мала жорстку розмову 
з розлучницею. Вплинув її візит на рішення Володимира чи ні, але 
він повернувся в родину, яка проживала на той час у Мінську. 

Читаючи матеріали слідства, відчуваєш багато різноманітних 
складних почуттів, пережитих нещасною жінкою. Вона соромилася 
цих глибоко особистих подробиць. Їй неприємно було погоджувати-
ся зі слідчим, який витончено нахабно маніпулював списком справ-
жніх і вигаданих захоплень чоловіка. Спецслужби завжди глибоко 
копають життя тих, хто мав необережність потрапити в зону їхньої 
уваги. Чутки, плітки, доноси, свідчення людських слабкостей і не 
дуже гарної поведінки – все буде використано для знищення люди-
ни, його гідності й душі. 

Але треба зауважити, Ксенія Максимівна не дозволила собі жо-
дного брудного слова на адресу чоловіка. Вона добре розуміла, що 
не все знає з його таємних справ, і прийшла вона на допит, а не на 
сповідь, а слідчий – не святий отець, а ворог родини, головної її 
цінності, яку вона в ті жахливі часи зберігала. Достатньо стримано 
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вона виказала здивування на рахунок великої кількості жінок, з 
якими, як показово підкреслював слідчий, її чоловік «мав добрі 
відносини». 

Красивий, коли міркувати по фотознімках, «високий чоловік із 
пишними вусами», так пописав його помічник Кузьма Горинцев, 
який проводив затримання в жовтні 1924го в Мінську. Сильний, 
упертий, імпульсивний – за спогадами сучасників – шляхетного 
вигляду в будь-яких обставинах, Володимир Францевич мав особ-
ливу привабливість у жінок. він ніколи, навіть у самих тяжких 
обставинах, не втрачав цікавості до них. І вони вдячними у відпо-
відь. У кожному новому місці він швидко обростав романтичними 
зв’язками. Йому симпатизували квартирні господині, клієнтки 
Ксенії (вона була гарною кравчинею), співробітниці, артистки 
місцевих театрів. Його чекали в Мінську, Орші, Мозирі, на Дале-
кому сході. правда,імена коханок і просто знайомих жінок з легкої 
руки слідчих Балія й Чити склалися в список шпигунок, терорис-
ток, пособниць антирадянщина. 

Безумовно, строката географія мандрівок визначена іншими 
причинами, ніж сердечні прихильності зелено дубця. Після 
Орші й недовгої затримки в Мінську останнім білоруським міс-
том був Червень (Ігумент – в часи Грача-бойовика). Звідти в 
1931 році, отримавши попередню згоду на працю «Дальстройо-
бъединения», Ксяневич виїхав на Далекий Схід. Невідомі там-
тешні обставини змусили його майже відразу, через три тижні, 
залишити Хабаровськ, куди спочатку направлявся утікач. Дру-
жина приїхала слідом і знайшла його в Благовіщенську, де вони 
прожили чотири роки. 

Але дещо чи дехто заважав йому зупинитися, і він продовжу-
вав свій рух далі й далі від Батьківщини. Наступне місце, де заче-
пилися Ксяневичі в 1935-му, – Среценськ, будівництво верфі. А 
буквально через три місяці старша дочка (у шлюбі Савацеєва) і 
зять покликали їх до себе в селище Балєй при золотодобувному 
комбінаті – т.зв. «Балейзолото». На вулиці Ведєрніковській, №20 
з’явилися нові жителі, а на комбінаті – новий технік-
нормувальник. 

Балєй – місце надзвичайно цікаве й одночасно незатишне 
для європейця. Читинська область займала друге місце в ко-
лишньому СРСР за золотодобуванню, що значно вплинуло на 
якісний склад населення. Разом із великою кількістю політ 
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репресованих, в’язнів Бамлагу, будівників головного створу 
Байкало-Амурської магістралі, багато було різного роду кри-
мінальників і пройдисвітів, які з’їхалися сюди в сподіванні 
легкої наживи. 

І в політичному сенсі місце також не сприяло спокійному 
життю. У 1920-ті під репресії потрапили більша частина дворян, 
духовенства, учасників білого руху й політичних партій. У часи 
бал єйського життя Ксяневичів влада знищувала селянство й тих, 
хто зберігся в попереднє десятиліття. У 1937-1938 роки репресії 
стали масовими по відношенню до всіх соціальних груп населен-
ня. Напруженість на Забайкальському кордоні значно виросла 
після окупації Японією Маньчжурії та створення маріонеткової 
держави Маньчжоу-Го. Звинувачення в шпигунстві на користь 
Японії й тої самої Маньчжоу-Го були звичайною практикою 
служб безпеки. Потрапивши в ці місця по волі нещасливої долі, 
Грач був просто приречений стати агентом розвідок цих країн. 
Що й сталося. 

 
На шляху до Білорусі 

Із закінченням Першої світової війни й розвалом царської ар-
мії серед молодих військових білоруського походження визріва-
ють незалежницькі державні амбіції. Потрапивши в безпрецеден-
тну перебудову світу, головну опору вони знайшли в Батьківщині. 
У цьому сенсі наш герой абсолютно типовий продукт післявоєн-
ної революційної епохи. Він повертався додому з румунського 
фронту. 

Як відомо, саме там доля й обставини зібрали багато білору-
сів-військових, і більшість з них в окопах почала свою патріотич-
ну націєтворчу діяльність на користь Батьківщини. Молоді офіце-
ри вважали національний чинник головним у свій час, дієвим ін-
струментом для самореалізації й досягнення вершин політики. 
Національна ідея передавалася, як вірус, багато-хто на неї захво-
рів і заразив великий простір навколо себе. Самосвідомість приве-
ла до бажання політичного самовизначення, а це диктувало необ-
хідність участі у війні за своє. 

Ксяневич мав шанс зробити кар’єру в Червоній армії. В Рязані 
працював у губернському військкоматі, але на погони не спокуси-
вся, залишився чорно робочим. Не став і білогвардійцем. Із при-
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ходом армії Денікіна в Катеринослав улітку 1918-го (насправді, 
1919-го – прим. пер.), як раз у цей час Ксяневич знайшов тут ро-
боту, його мобілізували, й до розгрому генерала він служив 
ад’ютантом коменданта міста. У Каменському, під Катериносла-
вом, проживало багато поляків. Після поразки білих для сприяння 
їх від’їзду на вітчизну, приїхав представник польського консульс-
тва. він забезпечив утікачів посвідченнями на право повернення 
додому. Отримав документи й Ксяневич. Із польським ешелоном 
через Румунію він повернувся в Білорусь. 

В окупованому поляками Мінську колишній денікінець дові-
дався про формування білоруської національної армії й діяльність 
Білоруської військової комісії з комплектування офіцерського 
резерву. «Я, як білорус, з чисто національних почуттів добровіль-
но вступив у БВК», – пояснив слідчому ГПУ мотивацію свого 
вибору. Але вже через місяць новоспечений білоруський офіцер 
зрозумів, що ця справа безрезультатна. Патронаж ПГШ, на його 
думку, гарантував безрезультатність проекту. Продовжуючи ман-
дрівку по арміях, на півтора місяці зачепився в саперній роті 
№219 польської армії. було б абсолютно зрозуміло й логічно, коли 
б він, виходець із польського середовища, там і зостався. 

Але, спостерігаючи грабунки майна білоруського населення 
польськими військовими, він відчув себе покривдженим власни-
ком. Кривда ще більше зросла в розмірах, коли він став свідком, 
як той самий офіцер, спритний до майна білоруського селянина, 
покарав голодного жовніра за спробу зловити курку на польській 
території. Брати можна тільки в білорусів – зрозумів мародер. 

Про цей випадок, який підштовхнув покинути польську ар-
мію, не дивлячись на те, що там служив батько, Грач розповів на 
своєму першому судовому процесі в Мінську.[2] Видно, що він, 
щирий у своїх відповідях, до кінця не зрозумів, куди й до кого 
потрапив, що совдепівська зграя вже його приговорила, а його 
націоналізм тільки обтяжив долю. 

Не зважаючи на недоброзичливу в своїй більшості аудиторію, 
він проникливо згадував, як одного разу блискавка відкриття при-
належності до білоруського народу увійшла в його юнацький ро-
зум. Читаючи білоруський календар і розглядаючи малюнки на 
його сторінках, молодий шляхтич відчув, що це його мова, його 
земля, його країна. 

Натовп, який ломився в залу суду мінського будинку культури 
червневим днем 1924 року подивитися на польського шпигуна, 
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навряд чи зрозумів пафос промови підсудного й сенс дитячих 
відкриттів білоруського світу в календарі. «Коли навчався у Вар-
шаві, мене сприймали за росіянина, у Рязані колеги вважали мене 
поляком, ні тим, ні іншим я не був», – підкреслив свій білорусь-
кий патріотизм Грач. Він сподівався, що відданість білоруській 
ідеї врятує його. Національна риторика, яку почала використову-
вати влада, наявність на верху політичної піраміди Радянської 
Білорусі націонал-комуністів багато-кого дезорієнтувала. Ігнатов-
ський, Черв’яков мали закордоном репутацію пристойних людей. 
Їм вірили, до них йшли. 

Грач власноручно, не хвилюючись, писав: «Я – націоналіст-
білорус».[3] Зеленодубець, отаман Михайло Крук, який намагався 
всіх колишніх соратників у ГПУ виставити «панськими прислуж-
никами», і той завважив, що Грач «не виносить нічого польського, 
мріє про незалежну Білорусь».[4] 

Ксяневич помилився в своїх розрахунках на союзників-
однодумців серед білоруських більшовиків. Вони вже самі стояли 
в черзі на знищення після таких, як він. Білорусизація була циніч-
ною, тимчасовою, з дозволу Москви грою, пасткою для опозицій-
них діячів із закордону. 

Цікаво, що всі п’ять років до арешту Грач свідомо боровся 
проти більшовизму. Владу «совєтів» на рідній землі вважав випа-
дковим явищем, ворожим селянській сутності білоруса. Палко 
бажав покращити життя простих людей, тому партія Адамовичів 
привабила своєю назвою – «селянська». «Мене завжди тягнуло до 
мого темного народу», – писав в’язень ГПУ. Показово, що вихід із 
темряви й занепаду бойовий отаман бачив, у першу чергу, не че-
рез війну. Вважав, що школа й тільки школа рідною мовою врятує 
націю.[5] 

Саме патріотична постава привела Ксяневича спочатку в 
Гусарський полк генерала Булак-Балаховича, а потім на борне-
потяг «Балаховець», який формувався в Лунінці, і нарешті в 
«Зелений Дуб». 

Не просто зрозуміти погляди шефа Головного штабу парти-
занських загонів. Він багато шукав – і сенс життя, й точку опори, 
й стрижень духовності. У городенській в’язниці, де відсидів п’ять 
місяців, глибоко вивчав Євангеліє. У травні 1923-го прийняв хре-
щення від Лукаша Декуць-Малея, відомого білоруського пастиря 
Євангельської церкви християн-баптистів, який походив, до речі, 

 230  



  Частина ІV                                                                                                «Зелений Дуб» 

зі Слонімщини й вчився в рідному місті Ксяневича. Майбутній 
духовний наставник був на шість років старший, ніж Володимир, 
але швидше за все їхнє знайомство почалося з дитинства. 

Можна вважати, що співпраця білоруських патріотів почалася 
в Гродно. Чудовий пастир, ініціатор перекладу Біблії на рідну 
мову гуртував коло себе все більше прихильників правди й пороз-
уміння з цим складним світом. У 1923-му Декуць-Малей розгор-
нув працю в Бересті. Віряни знайшли помешкання для зібрань – 
підвал під одним із готелів (зараз це вул. Совєтская, будинок 
№13) і заснували там культурницьку організацію, що цікаво, під 
назвою «Беларуская хатка».[6] Це дало можливість налагодити 
перші контакти з жителями міста. 

Таке поєднання ідейних течій зовсім не випадкове: обидві 
пробивалися в не дуже сприятливих умовах, відчували нестачу 
громадської та державної підтримки. Тільки палко переконаний у 
необхідності національного й духовного відродження свого наро-
ду такий діяч, як Декуць-Малей, міг вплинути на істотні зміни в 
свідомості колишнього бойовика. «Старий Адамович, жартуючи, 
почав називати мене святим, – згадував деталі недалекого мину-
лого Ксяневич. – Я кинув палити, пити». Подальші духовні пошу-
ки, бажання служити Богу й людям привели Ксяневича у Варшав-
ську біблійську школу, де він одночасно вчився, вів господарство 
й викладав арифметику. Більшість слухачів школи були малопи-
сьменними. Захоплення було серйозним. Навіть у листі до дружи-
ни відчувається піднесення релігійного настрою. Ксяневич брав 
участь у багатьох з’їздах баптистів. Які обставини зупинили його 
на цьому шляху духовного пошуку, невідомо, але, як він сам за-
свідчив, у баптизмі задоволення не знайшов. В анкетах про віро-
визнання писав «євангеліст».[7] 

Згідно з даними розвідки Західного фронту, у вересні 1921 
року полковник Грач керував групою партизанських загонів 
відомих на Мінщині отаманів: Маховчанки, Лещанки, Тишке-
вича, Кучинського, Янушкевича, Балагевича, поручників По-
лянського, Демеша, капітана Будкарського. Агентура інформу-
вала, що загони добре озброєні, мають вибухові речовини (пі-
роксилін), готують терористичні акції в Речиці. Окремо була 
звернена увага на бездоганність підготовки й надійність складу, 
в основному офіцерського.[8] 
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Але Грач переважно спеціалізувався на розвідувальних опера-
ціях. Ходив на радянську сторону один чи на чолі невеликих 
озброєних груп (до дев’яти чоловік). Звичайна екіпіровка розвід-
ників – револьвери, ручні гранати. Брати гвинтівки, як зброю ве-
ликих розмірів, він не дозволяв. Головною ціллю таких вилазок 
було висвітлення ситуації в районах планованих бойових акцій, 
збір інформації про настої місцевого люду. 

Одночасно керівник штабу інспектував зеленодубські части-
ни, забезпечував польових командирів спеціальними Інструкціями 
керівництва «ЗД» для партизанських загонів. Село Морач було 
звичним і надійним місцем переходу. 

Нерідко Грачу доводилося виконувати місію переговірника 
між лідерами великих збройних угруповань. Після явного погір-
шення відносин із поляками, особливо після тюремних ув’язнень 
отаман Деркач почав шукати шляхи взаємодії з отаманом Розумо-
вичем-Хмарою. Переговори йшли про спільні акції проти польсь-
ких військових частин. Грач повинен був передати партизанам 
Хмари пляшку з ціаністим калієм і забрати декілька одиниць 
зброї. Однак арешти партизан не дозволили планам здійснитися. 
Змову викрила польська політична поліція. Почалося блукання по 
в’язницях Берестя, Варшави, Білостока. В останньому «притулку» 
Ксяневич сидів з арештованими партизанами отамана Чорта, сою-
зника Хмари. Під час допиту їх жорстоко били. Нарешті зелено 
дубця перевели в Городенську в’язницю. У камері його сусідами 
були комуністи із Слуцька брати Карасіки й брати Барановські. У 
Грача, таким чином, був вибір між Євангелієм і комуністичним 
маніфестом. Репресії, безумовно, не сприяли поліпшенню відно-
син із польською владою. 

 
«Переліт» 

Восени 1924-го життя Ксяневича кардинально змінилося. Він 
добровільно перейшов на радянський бік. Його перша криміналь-
на справа починається з повідомлення, що в ніч з 7 на 8 жовтня у 
селі Верамейки на 2-гу заставу 12-го Заславського прикордонного 
відділу з’явився якийсь Поліщук Володимир Францевич. При 
ньому було посвідчення на ім’я Грача, начальника Головного 
штабу партизанських загонів «ЗД». він рішуче вимагав забезпечи-
ти зустріч із зацікавленими фігурами тогочасної радянської полі-
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тики – головою Центрального виконавчого комітету товаришем 
Червяковим і народним комісаром освіти товаришем Ігнатовсь-
ким. Безумовно, його направили у відповідні служби безпеки. Із 
названими діячами побачитися не вдалося. Думаю, що керівник 
Радянської Білорусі залишився в невідомості, хто й чому до нього 
приходив. А наркома Ігнатовського запросили дати пояснення з 
приводу таких дивних заяв візитера. 

У першій власноручній заяві Грач повідомив, що він офіцер і 
син кадрового офіцера. Навчання у військових училищах, із жа-
лем відзначив він, відірвала його від реального життя, що й при-
звело до помилкового політичного вибору. Але останні події, змі-
ни в житті по обидва боки від кордону змусили переглянути став-
лення до радянської влади. Від себе окремо й від імені організації 
«ЗД»він звертається до її представників з пропозицією про спів-
робітництво. Він запевняє потенційних радянських союзників у 
наявності достатніх сил і бажання «бути корисним своєму народу 
… ми готові н все: перейти кордон і працювати в радянській Біло-
русі, продовжувати роботу в Польщі… Партія готова підготувати 
повстання». 

Досить оптимістичний жвавий тон цього звернення дає під-
стави думати, що керівник Головного штабу бойовиків сподівався 
на добрий прийом і порозуміння. Він повірив у попередню домов-
леність. Грач пояснив, що «не знає, з якої нагоди комуніст Ігна-
товський пропонував їм переговори, але вони розраховують на 
загальну незадоволеність селянства, на популярність отамана Де-
ркача й допомогу радянського уряду». 

Однак де жав ю. За два роки до операції «Переліт», 30 серпня 
1922 року на радянський прикордонний пост завітав отаман Крук 
із дружиною й дитиною. Порушник державного кордону вимагав 
зустрічі з головою ГПУ Білорусі Я.Ольським, який його буцімто 
чекав. Крук наполягав на тому, що його перехід підготовлений 
зацікавленими службами. 

Ще на початку року неодноразово помічали, як Крук входив у 
радянську місію у Варшаві. Він і не приховував свої тісні стосун-
ки з цією установою. Із секретної довідки ГПУ із справи Крука 
випливає, що пропозиції про послуги й співробітництво в цей час 
буквально сипалися від керівників «ЗД» одна за другою. Так, у 
березні закордонний відділ ГПУ(розвідка) отримав офіційний 
лист на бланку Селянської партії за підписом голови Деркача й 
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членів штабу, у тому числі й Грача. Автори звернення вказували 
на зміну в політичній орієнтації своєї організації й пропонували 
разом «боротися проти панського іга в білоруських повітах на 
польській стороні». У відповідь чекісти вимагали прислати пред-
ставника «ЗД» для конкретної розмови й навіть гарантували посе-
реднику недоторканність. Бойовики мовчали до літа. У липневому 
посланні отамани попросили ГПУ направити свою людину у Ві-
льно «для надання матеріальної та духовної допомоги». 

З допомогою не квапилися, на тому листування припинилося. 
Однак 28 серпня в Мінську отримали телеграму начальника сек-
ретного оперативного управління ГПУ, в якій повідомлялося, що 
«днями прибуде представник Партизанської організації «ЗД» 
Крук із декількома отаманами для переговорів на предмет перене-
сення штабу «ЗД» в Радянську Білорусь». Із Москви далі вказано 
«ніяких угод із ними не заключати, вияснити діяльність організа-
ції, кількість людей, пункти переходу через кордон». Тісні зв’язки 
«ЗД» із другим відділом ПГШ не були секретом і «щирі» пропо-
зиції партизан викликали насторогу. Услід прийшло донесення з 
Варшави про наміри Крука з рекомендаціями «широко його вико-
ристати». Великої вигоди в особі перебіжчика ГПУ не знайшло, 
хоча він старанно негативні окремі характеристики соратників й 
основні етапи свого життєвого шляху. Розчарований слідчий від-
значив, що підслідний залишив «враження пройдисвіта, авантю-
риста й людини без усілякої суспільної цінності».[9] 

Як виявилося, біографію Крук мав просто феєричну. Росіянин, 
народився у 1892 році в Казані в родині надвірного радника, за-
кінчив лісовий інститут. Служив у білих, червоних, польській 
поліції, 2-му відділі ПГШ. Справжнє ім’я й прізвище – Костянтин 
Аполлонович Ведюков – не знала навіть дружина. Претензійно – 
Вадим Холодний – підписував свої опуси в газеті «Новое утро». 
під цим псевдонімом виступав не театральних помостах. Таку 
особу в «ЗД» привів Антоній Касінський, постать також дуже 
цікава. тільки прізвиськ використовував не менше п’яти. Як Іван 
Шуляк, виконував посередницьку роль між Махном і радянською 
місією у Варшаві. Сценарій був подібний до зеленодубського. 
Махновці у випадку радянської підтримки буцімто обіцяли орга-
нізацію антипольського повстання на Галичині.  
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Безумовно, партизанка мала потребу в лідерах певного психо-
логічного складу й притягувала до себе людей із авантюрною жи-
лкою. Отаманщина була й засобом самозбереження й варіантом 
самоорганізації деяких груп населення по обидва боки кордону. 
«Польові командири» на той час майже цілком втратили матеріа-
льні стимули підтримки польської влади й відчували себе достат-
ньо самостійною силою. Звідси й спроби домовитися навіть із 
різними, навіть супротивними політичними сторонами. 

Найбільшим розчаруванням чекістів у Мінську в справі з 
Круком було те, що цей пройдисвіт, як виявилося, ніяких пов-
новажень від керівництва «ЗД» не мав. Грач, до речі, знав, що 
Крук розстріляний 5 травня 1923 року разом із отаманом Саму-
севичем (прізвище справжнє) в мінській в’язниці. тим не менш 
історія повторилася. 

Радянська контррозвідка, не забуваючи про тісне співробіт-
ництво зеленодубців із 2-им відділом ПГШ, спробувало під-
тримати гру. Через деякий час до Деркача був направлений 
кур’єр з листом від Грача. «У Мінську був прийнятий, перего-
вори вів згідно із завданням, а для кінцевих переговорів про-
сить (Грач. – Н.С.) прибути самого Деркача, а у випадку, коли 
йому не випадає, прислати надійну людину…» – описав у звіті 
опікун Грача хід розпочатої інтриги. 

У доказ серйозних намірів гри з Вільно повинні були предста-
вити документи про свої тісні зв’язки з польською розвідкою аж із 
1920 року. Чекісти (гуляти так гуляти) нахабно вимагали інфор-
мацію про Булак-Балаховича й працю віленської експозитури. Як 
випливає далі із згаданого документу, кур’єр повернувся в Мінськ 
через шість днів без доказів злочинної діяльності «ЗД» і 2-го від-
ділу, але з листом Деркача. Послання переклали російською мо-
вою й долучили до звіту в Москву. 

«Дорогий Грачок! – бадьоро вітав Деркач свого соратника, – 
листа твого отримав, все, що ти пишеш, добре». Погано було те, 
що кур’єр не передав газет. (Уся друкована продукція на ой час – 
дуже затребуване джерело інформації, утому числі й для розвід-
ки.) Отаман запевняв можливих союзників у своїй відданості 
«справі робочого класу», іголовне, закинув інформацію про пере-
хід розвідників від поручника Зацвіліховського Седічина й Соко-
лова. Лист до дорогого Грачка завершувався закликом «Хай живе 
незалежна Батьківщина від польської неволі!». 
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Стражі шефа штабу «ЗД» сприйняли отаманське послання як 
продовження гри. Що особливо надихало – в листі були названі 
реальні імена агентів, колишніх савінковців. Від імені Грача був 
складений новий лист. Моральна, а головне, матеріальна підтрим-
ка була обіцяна за умови, коли кур’єру передадуть документи з 
інформацією про: 1) співробітництво «ЗД» з «двуйкою»; 2) 2-ий 
відділ, його склад, організацію та зв’язки; 3) діяльність генерала 
Булак-Балаховича з формування диверсійних банд для нападів на 
радянську територію й час планованих операцій; 4) інших осіб, 
кому доручена організація подібних частин; 5) агентів «двуйки», 
які будуть займатися цією справою; 6) відносини між Білоруським 
посольським клубом, іншими білоруськими організаціями з поль-
ською розвідкою та поліцією; 7) можливості «влити» своїх людей 
у диверсійні відділи. Для ефективного зв’язку Грач радив підібра-
ти двох надійних людей і користуватися переходом на ділянці 
кордону Койданово – Радашковичі. На прикордонному посту тре-
ба було просити зустрічі з Грачем і показати пропуск Деркача. 

Ще в першому листі була зазначена адреса Деркача у вільно. 
На цей раз, як вияснилося, дуже досвідчений розвідник, Станіслав 
(так звали посередника), відчуваючи небезпеку, сам не зайшов на 
квартиру. Зустрівши десятирічну дівчинку, він дав їй гроші на 
морозиво і, назвавши потрібну адресу, попросив занести записку 
дядькові Арнольду (так звали господаря квартири). На словах 
передати, що дядько Стась зайшов у крамницю й скоро прийде 
сам. Сховавшись за деревом на протилежному боці від крамниці, 
кур’єр побачив, що разом із дівчинкою вибігли молоді люди й 
кинулися в крамницю. У їхніх намірах помилитися було немож-
ливо. Очевидно, облава! Зачекавши три дні на таємній квартирі, 
доки поліція перестала шукати радянського шпигуна, Стась виб-
рався з Вільно. Гра закінчилася. 

Уперті тривалі допити Грача, зусилля керівників ГПУ Білорусі 
Гєнкіна, Ольського дали потрібні результати. Ксяневич признався, 
що операція готувалася за ініціативою й під наглядом «двуйки», 
яка прагнула здобути докази організації антипольської партизанки 
в БСРР. Щоб апелювати до міжнародних організацій, необхідні 
були переконливі козирі. Але, як стверджував в’язень, наміри 
керівництва «ЗД» і його особисті мотиви були невідомі польським 
спецслужбам. 
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Відбулося вигідне спів падіння інтересів. Білоруська сторо-
на прагнула того ж самого – документальних свідчень пору-
шення Польщею Ризької угоди. Для викриття планів нещирої 
сусідки Грач був просто подарунком. Операція «Переліт», та-
ким чином, завершилася. У наслідок закручених інтриг жертов-
ною вівцею зостався Володимир Ксяневич, «пішак», як він сам 
визнав, у цій грі. 

 
Пастка 

Як випливає з оперативних матеріалів на радянському боці 
Грача чекали. У той жовтневий день прикордонник Заславської 
застави Горинцов, спостерігаючи з вишки за хуторами за кордо-
ном, зауважив сигнал закордонного агента Станіслава (за всіма 
даними, в подальшому той самий кур’єр, що тримав зв'язок між 
особістами й Деркачем). Піднявшись на дах будиночка, він робив 
вигляд, що чистить комин. 

Коли жердина з мітлою в сажі була повернута в бік Веремійок, 
а Станіслав, скінчивши працю, двічі проводив правою рукою по 
лобі, буцімто витираючи піт, і чухав за вухом, це означало, що 
готується перехід лазутчика. Начальник застави, отримавши до-
клад пильного помічника, поспішив на зустріч із резидентом. Пе-
реговори зі Станіславом мали регулярний характер. 

У ніч із 7-го на 8-ме відповідно були розставлені дозори, і 
Грач ледь не наступив на Кузьму Горинцева, який лежав під ку-
щем, перебираючись через кордон.[10] Але перебіжчик був впевне-
ний, що ніхто його не зауважив. для кращого уявлення обставин 
переходу необхідно згадати, що Грач перед рішучим кроком зу-
пинився у місцевого поліціанта, а його брат, співробітник «двуй-
ки», допоміг зелено дубцю дістатися на ту сторону. Можливо, 
його звали Станіслав. З одної простої причини – на польському 
боці було тільки два будинки. 

Зараз і спецслужби прагнуть відомості й народної уваги. Про 
своє славне минуле пишуть охоче, розкривають секретні архіви, 
навіть зовнішньої розвідки. Поєднавши різного роду джерела, 
розставивши виявлені факти у відповідному часі й відповідному 
просторі, можна вдало населити їх реальними персонажами, не 
дивлячись на те, що професія героїв вимагала таємниці.  Дистан-
ція часу, що збільшується, також посприяла їх викриттю. 100-
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річним чекістам дозволили згадати минуле. Їх історії частенько 
відбувалися на білоруських землях за участю наших героїв.  

Унаслідок старанного пошуку знайшлося прізвище неоднора-
зово згаданого Станіслава. Польський комуніст Станіслав Марти-
нович (певно, син Мартина) Глінський, почухування за вухом 
якого багато для кого мало буквально сакральний зміст, з вересня 
1920-го працював агентом особливого відділу 16-ої армії. Як ві-
домо, на Західному фронті 16-а армія спеціалізувалася на репресі-
ях проти місцевої збройної опозиції. Особливий відділ займався 
боротьбою з контрреволюцією та шпигунством, організовував 
закордонні агентурні мережі. 

Походженням із родини робітника-залізничника Варшави, ро-
весник Ксяневича, він бездоганно видавав себе за місцевого, не 
дивлячись на те, що спочатку більшовицьке підпілля, а потім слу-
жба в ЧК (Всеросійській надзвичайній комісії) змушували до час-
тих змін місця проживання: Іркутськ, Рига, Сибірська магістраль, 
Урал і знову захід – Мінськ. (Майже шлях Грача, тільки в зворот-
ному порядку.) роль цієї людини в історії зеленодубців не викли-
кала більше питань після знайомства зі списком його професійних 
досягнень. 29 серпня 1921 року С.Глінський був нагороджений 
орденом Червоного Прапору за №49.[11] Влітку цього року була 
знищена мінська організація «ЗД» і їх союзники – савінковці під 
час підготовки крупно масштабного антирадянського повстання в 
Мінську, не в останню чергу дякуючи агентурної діяльності май-
бутнього орденоносця. Він зустрічався напередодні в околицях 
Слуцька з представником генерала Булак-Балаховича й обмірко-
вував із ним плани організації повстання й захоплення мінська. 

Жертвами блискучої шпигунської праці стали близько півсот-
ні чоловік, засуджених за тероризм та антирадянську діяльність. У 
пастку, підготовлену Глінським, потрапили й дві дівчини, за від-
гуком соратників, видатні розвідниці «ЗД» – Ганна Довгерт та 
Ганна Бруєвич.[12] Безоглядна до нього довіра призвела до непо-
правної трагедії. Вони сприймали його за свого, знали як людину 
Бориса Савінкова, а не як начальника Особливого відділу при 
Білоруській ЧК, ким він був насправді. 

Білорусь була територією, де різні сили активно грали в опе-
рацію «Трест». ця знаменита містифікація була вигадана колиш-
нім шефом Особливого корпусу жандармів Володимиром Джун-
ковським. Голова ВЧК Ф.Е.Дзержинський переконав його стати 
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консультантом його служби. Джунковський разом із начальником 
КРВ Артузовим і розробили операції «Синдикат-2», «Трест». Ко-
лишній жандарм пояснив чекістам, що не варто бігати за терорис-
тами й контрреволюціонерами-одиночками. Необхідно створити 
організації-легенди з відомих еміграції діячів. Так народилася 
«Монархічна організація Центральної Росії» (МОЦР), т.зв. «Лібе-
ральні демократи» (ЛД), організації-заманухи, які наполегливо 
шукали контакти з антирадянськими центрами закордоння. Опе-
ративна гра тривала шість років, Джунковський і Артузов знахо-
дили все нових акторів. 

Видаючи себе за члена легендованого підпільної організації 
«Ліберальні демократи», Глінський інспектував відділи бойовиків. 
Довірена особа Савінкова, свій серед зеленодубців, він відіграв 
зловісну роль пособника їх провалу. С. Глінський, один із актив-
них виконавців операції «Синдикат-2», персонально відповідав за 
перехід Бориса Савінкова і його соратників на довіреній йому 
ділянці кордону. З метою досягнення успішного фіналу гри зі 
знаменитим терористом 16 червня 1922 року Глінський був при-
значений начальником Заславського прикордонного Особливого 
відділення. Він забезпечував «коридор» для передачі цінної здо-
бичі чекістів у Мінськ.[13] Стась і Грачу «допоміг» перейти кор-
дон, який, так сталося, пересік життя Ксяневича на дві нерівні й, 
коли розібратися, протилежні частини. Під яким прізвищем Грач 
знав Станіслава, залишається таємницею, але, безумовно, вони 
були добре знайомі. 

З якихось причин зелено дубець під час першого арешту 
приховав, що мав ще одну явку в Мінську, яку отримав від Р. 
Островського, – до П.Д. Медведя, голови ГПУ Білорусі. Зізнан-
ня Грача, зроблене у 1938-му, вже ніяким чином не вплинуло 
на долю чекіста. Він був розстріляний у листопаді 1937 року. 
Пилип Дем’янович Медведь в операції «Синдикат-2» приймав 
саму безпосередню участь, можна сказати, був однією з ключо-
вих фігур надзвичайного фарсу. Судячи з усього, Грач глибоко 
заліз у павутиння «Тресту». Керівництво «ЗД» саме частенько 
вдало блефувало, складало сценарії розвитку подій на свою 
користь. Але у випадку з Ксяневичем багато людей, свідомо чи 
ні – питання зараз тяжке для вирішення, брали участь у подіях, 
підготовлених чекістськими конструкторами. Умовляли, під-
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штовхували, створювали правдоподібну легенду, направляли й 
супроводжували… в пастку. 

Доля Савінкова, пояснював Грач читинському слідчому, пода-
вала надію на краще вирішення його життєвої колізії. Як відомо, 
зірка російського терору, союзник зеленодубців і знайомий Воло-
димира Францевича був арештований у серпні 1924 року. Радян-
ський справедливий суд продемонстрував великодушність, смерт-
на міра покарання була замінена на десятилітній в’язничний тер-
мін. Покаянні промови Савінкова мали колосальний резонанс. Не 
всі його соратники вірили в реальність того, що відбувалося. Од-
нак удар був нищівним. 

 
«Із білоруських окраїн Польщі повідомляється, – відзнача-

ло одне з головних видань радянської Білорусі «Звезда», – що 
серед прихильників Савінкова панує повна розгубленість. Мо-
жна припускати, – смакувала перемогу газета, – що частина 
їх піде по його слідах і змінить свої ставлення до радянської 
влади».[14] 
 
Гра продовжувалася. Помилування фігури такого масштабу 

було видатним політичним кроком. Відстрочка покарання поро-
дила в частині стомлених, розчарованих бойовиків хитку надію на 
порозуміння з більшовиками. Грач, який повторив шлях Савінко-
ва буквально по свіжих слідах, вже через сім тижнів, міг потрапи-
ти в полон таких ілюзій. 

Взагалі, роздумів із приводу переходу Грача на радянський бік 
багато. Причини подаються різні: зі сфер великої політики, геополі-
тики, міжнародних відносин й особистих проблем, душевних хитань. 
Тиск політичних факторів на його долю колосальний. А знаходжен-
ня родини на радянській території робило його заложником вимуше-
них небезпечних кроків. Дезорієнтуючи діяльність політичного про-
тивника, радянські спецслужби одночасно намагалися переконати 
антирадянські «елементи» у відсутності перспектив боротьби й 
втручання у внутрішні справи Радянської держави. Успішно здійс-
нювали пере вербування агентів, використовуючи негативний вплив 
на людей різних факторів. Неприкаяність безробітних і незатребува-
них військових професіоналів, політичний тиск господарів, які дали 
притулок, а найголовніше – втрата Вітчизни, родини – робили з них 
легку здобич для досвідчених мисливців. У зіткненні чесних і при-
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стойних людей з мутними пост модерновими провокаторами (що 
називається – нічого святого) перші завжди залишаються в дурнях. 

Прихильники білоруського суверенітету потрапили в дуже не-
завидну ситуацію післявоєнного тиску. Після укладення ризької 
угоди діяльність антирадянської збройної опозиції знаходилася 
під пильною увагою радянської та польської влади. Для обох сто-
рін прихильники незалежності, білоруські державники билу не-
приємною перешкодою імперських планів. Ще восени 1921 року 
майже всі лідери білоруської партизанки на території Західної 
Білорусі були арештовані й розподілені по польських в’язницях і 
таборах, де знаходилися доволі тривалий час. На думку польських 
політиків факт наявності військових баз і широкої бойової діяль-
ності, яка практично не могла бути цілком законспірована, загро-
жував конфліктом із Радянською Росією. Виходячи з усього, тіль-
ки розпочата «совєтами» партизанська війна на окупованих біло-
руських територіях запобігла кінцевій розправі з антирадянськими 
організаціями. Погромні рейди загонів Мухи-Михальського 
(К.Орловського); Смольського (С. Вавпшасова), Цвєткова (А. Ра-
бцевича) та інших керівників антипольських загонів сприяли по-
верненню генерала Булак-Балаховича до справи. Рештки зелено-
дубців знадобилися для т.зв. проти партизанських відділів, ціллю 
яких було знищення партизанських груп, які мали бази на радян-
ській території Білорусі. Отамани Деркач, Говорухін, Короткевич, 
Вишневський (Хвядещеня) та інші продовжували боротьбу проти 
добре озброєних диверсійних радянських загонів.[15] З обох сторін 
згідно з чужими політичними планами білоруські партизани втя-
гувалися в громадянську війну. 

Очевидним було глибоке розчарування білоруських органі-
зацій результатами партнерства з польськими політиками й вій-
ськовими. Природно, що погляди скривджених направилися в 
бік інших можливих союзників: Німеччини, Ковенської Литви та 
навіть «совєтів». Абсолютно можливою поставала перспектива 
використання ними білоруського питання в своїх інтересах. Бі-
лоруські ліві політики все більш впевнено заявляли, що «по той 
бік кордону радянський уряд будує новий дім для білоруського 
народу».[16] Радянський Мінськ не жалів грошей на підтримку 
лояльних до комуністичної влади політичних партій і засобів 
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масової інформації в західній білорусі. Вони сіяли ілюзії білору-
ського відродження на радянському сході. 

Осередком виховання лівих переконань, радикальних «черво-
них» поглядів стала Віленська білоруська гімназія на чолі з дирек-
тором Радославом Островським. Не було великою таємницю, що 
ця навчальний заклад отримував допомогу при підготовці й здійс-
ненні операції «Переліт». Деркач пояснював розвіднику, що діячі 
в столиці Радянської Білорусі та Островський із товаришами у 
вільно – одна «компанія» («Трест»?). Під час особистої зустрічі 
напередодні відправки на кордон він дав Грачу адреси контактних 
осіб, порадив зеленодубцю, як краще дістатися до Мінська, уточ-
нив маршрут. 

Холодним душем для Грача стали заяви Всеволода Ігнатовсь-
кого, що його «справа пахне якоюсь провокацією». Але потім 
нарком згадав про тісні відносини Островського з віленськими 
комуністами й прийшов до висновку, що саме вони могли напра-
вити посланця «ЗД» до націонал-комуністів. 

 
Судові справи 

У напівголодному Мінську був величезний попит на різного 
роду видовища. Нестачу хліба влада компенсувала величезною 
кількістю політичних шоу. Масштабів 1937 року ще не досягли, 
але «кіно» про шпигунів мінські обивателі могли дивитися щоти-
жня. Газета «Звезда» 25 червня 1925 року в розділі «Сьогодні в 
театрі» і «Видовища» серед оголошень про заплановані постанов-
ки «Мессаліни» та «Балаганчика» дала анонс «Суд. Справа поль-
ського шпигуна Грача». Спрагла до гострих емоцій публіка о 6-й 
годині вечора наступного дня квапилася заповнити залу міського 
Будинку культури. Роль судді на цьому спектаклі виконував дуже 
досвідчений у викритті бандитів тов. Пострейт, державного обви-
нувача – Коноплін, громадського – Панський. Захисником при-
значений адвокат Крейнес (ніхто, безумовно, не хотів добровільно 
виконувати цю функцію). 

ЗМІ відзначили, що підсудний «з інтелігентним обличчям, хи-
трими очима, жвавий», розповідав про себе й свою організацію 
доволі охоче, навіть з азартом, ніби крутив стрічку кіно перед 
цікавими глядачами, задоволеними його приниженням. Йому не 
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повірили, коли він говорив про свою відданість Батьківщині. «Ні-
який він не білорус, говорить з польським акцентом», – винесли 
вердикт присутні.[18] Його розмірковування про національні пріо-
ритети були мло зрозумілими для нових радянських білорусів. 

Півторагодинна промова громадського обвинувача Панського 
закінчилася висновком, що «ми в сучасний момент навряд чи мо-
жемо дозволити собі розкіш відноситися поблажливо до Грача, 
коли вже нові Грачі гарячково готуються до нових злочинів». Піз-
но вночі суддя зачитав присуд до вищої міри покарання – розстрі-
лу. Ксяневич-Грач «визнавався винним в організації в контррево-
люційних цілях збройних повстань для відізвання частини Радян-
ської Білорусі, в організації та участі в шпигунстві».[19] 

 

 
Володимир Прокулевич. Знімок із судової справи 

1930-ті рр.

«Звезда» 2 липня повідомила по відстрочку присуду Грачу, за-
судженому по 1-й частині 56-ої й 1-й частині 66-ої статті Кримі-
нального кодексу. Ксяневич повторив клопотання про помилу-
вання перед Центральним виконавчим комітетом. Прохання було 
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написане на ім’я О. Червякова. Грач шкодував, що став жертвою 
авантюри й вранці 28 липня написав: 

 
«Я хотів би свої знання, енергію та працю присвятити бі-

лоруському народу й хоч трохи загладити свою провину перед 
ним… мій прихід був без злого умислу… Не такий я великий 
злочинець і не провокатор». 
 
Наскільки щирим був Володимир Францевич у своїх покутах? 

Швидше за все страх перед смертю керував поведінкою молодого 
чоловіка. Заступник голови ЦВК Хацкевич припинив виконання 
вироку Верховного Суду. Виписка з протоколу №5 від 3 лютого 
19927 року засідання президіуму ЦВК БСРР свідчить про те, що 
клопотання Грача про помилування було задоволене. Цікаво, що 
рішення приймалося більше ніж півтора роки. Весною цього ж року 
Ксяневич залишив мінську в’язницю. Було це звільненням чи зміною 
однієї форми неволі на іншу – питання риторичне. Слідчим Балея 
Грач зізнався, що життя, можна сказати, подарував йому І.К. Опан-
ський. Саме він клопотав перед владою про помилування. Зі всього 
випливає, що заступник голови ГПУ, один з основних трестівських 
гравців у Білорусі, спочатку доклав багато зусиль, щоб виманити 
Грача на радянський бік. Їх протистояння не мало продовження. У 
червні 1927 року Опанський загинув за невияснених обставин.[20] 

Намагаючись ще раз у 1939 році уникнути смерті, Ксяневич 
поінформував сибірських слідчих про свої послуги білоруському 
ГПУ та НКВД Благовіщенська. Навіть просив під час слідства 
викликати співробітників із цього міста, які б підтвердили, що він 
«перебував на роботі в розвід органах і своє минуле намагався 
загладити». Повідомив Грач і про те, що йому пропонували «ро-
боту» резидента закордоном. 

Викликати свідків не стали: чи то їх вже встигли знищити, чи 
то енкаведистам були не цікаві минулі заслуги підслідного. У до-
ступних матеріалах 20-х років є згадки про «допомогу» Грача 
чекістам. У Балеї він стверджував, що передавав білоруським 
спецслужбам інформацію про плановані напади та відповідальні 
за акції особи. 

Популярними сюжетами у тогочасних радянських ЗМІ були 
повчальні історії про викриття й розкаяння «бандитів» і шпигунів. 
Як мінімум у двох фігурував колишній керівник штабу «ЗД». На-
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прикінці лютого 1925 року газети багато уваги й площі віддали 
судовій справі над учасниками збройного нападу на містечко 
Койданово. Ця терористична акці співпала в часі з першою спро-
бою Грача перейти кордон 2 жовтня. Саме через перестрілку на 
заставі він змушений був відкласти перехід на тиждень. 

Білорусь у ті роки перетворилася на полігон для вияснення 
відносин між сторонами Ризької угоди. В Росії жорстоко й безо-
глядно встановлювався новий політичний режим. Зусилля радян-
ської влади зі знищення політичної опозиції всередині країни ра-
зом із вимогами до Польщі роззброїти «незаконні військові фор-
мування» на підставі Ризької угоди призвели фактично до від-
криття нового фронту. В цю «малу війну», більша частина якої 
розгорнулася на території Білорусі, було втягнуто безліч народу, 
згуртованого в організації й поодинці. 

27 лютого 1925 року влада організувала крупномасштабний 
показовий процес із викриття провокаційної ролі 2-го відділу 
Польського генштабу. Жителів Рубежевич Івана Гайдука та Яна 
Тарновського звинувачували в тому, що вони в складі озброєної 
групи, організованої ПГШ, під керівництвом польського поручни-
ка в ніч на 2 жовтня 1924 року в районі хутору Сули увірвалися на 
територію Білорусі. 

З промови державного обвинувача випливало, що терористич-
на акція мала на меті напад на Койданово, знищення 13-го радян-
ського прикордонного відділення, захоплення документів і звіль-
нення арештованих. 

Для надання процесу належної помпи й політичного зву-
чання з Москви приїхав прокурор Вищого Суду РСФРР тов. 
Вишинський. Його зоря винищувача опонентів тільки-тільки 
почала сходити. Місцеві служителі Феміди подбали про якомо-
га ширше висвітлення процесу в пресі. В залі Вищого Суду не 
помістилися всі бажаючі. У Кремлі серйозно розраховували на 
міжнародний розголос. Судив молодих хлопців, не пощастило 
уникнути арешту й утекти закордон, Пострейтор. Грач вперше 
брав участь у радянському процесі досягнення істини, він ви-
ступав у якості свідка. 

Загін кількістю 13 чоловік ішов як на бій, – суворо повідомив 
суду обвинувач, – тримаючи в руках зброю і гранати. Біля маєтку 
Старинки загін був затриманий радянським прикордонним по-
стом. Годину тривала перестрілка. У результаті Гайдук і Тарнов-
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ський були арештовані, решта розбіглася. Усіх, червоноармійців і 
бойовиків, вразила загибель керівника диверсійної групи Яна Ка-
мінського. Поранений в ногу поручник поклав собі в рот якісь 
документи і спробував проковтнути їх, а потім вистрілом у голову 
підвів риску життя. 

Навіть Вишинський відзначив благородний вчинок польського 
офіцера, відданість його присязі й службовому обов’язку. 
«…Рішучий чоловік із почуттям честі», – не пошкодував він доб-
рих слів на адресу ворога. Папери з рота дістали й продемонстру-
вали їх присутнім. Про зміст таких цінних документальних свід-
чень публіку не поінформували. Високий московський гість по-
відомив, що Ян Камінський у 1922 році (на той момент Гриль-
берг) вже мав присуд до розстрілу в радянській Білорусі за шпи-
гунство, але потім у наслідку політичної торгівлі й обміну був 
висланий у Польщу. Вишинськй мав задоволення, цитуючи пока-
зання Камінського з кримінальної справи. Поручник давав покая-
льні визнання й не шкодував чорної фарби для характеристики 
діяльності «двуйки». 

Обвинувач посилався й на показання Ксяневича-Грача. 
Останній у потрібний момент розповів у суді про спільну опера-
тивну працю з Камінським під час знаходження штабу «ЗД» в 
Молодечно в 1921 році, коли організація готувалася до загального 
збройного повстання в Білорусі. Грач знав Яна під прізвищем 
Прухняк.[21] 

Публіка нервово реагувала на «спогади» зелено дубця про на-
пад на потяг Барановичі – Мінськ, у якому їхала більшовицька 
делегація. Польській розвідці були потрібні супровідні документи. 
«Дороги бандитизму приводять до 2-го відділу ПГШ», – підсуму-
вав прокурор після переліку фактів злочинної діяльності «двуй-
ки». Посилаючись на показання Савінкова й Грача, Вишинський із 
натхненням демонстрував докази участі польської розвідки в під-
готовці нападу на Койданово. Нарешті узагальнив: «Койданівська 
справа зачепила інтереси всього СРСР». Тут присутні зрозуміли, 
що головний підсудний – Польський Генеральний штаб і судова 
постановка має на меті звинуватити польську сторону в порушен-
ні Ризької угоди. Факти втручання у внутрішні справи Країни Рад 
збиралися для пред’явлення в міжнародні організації. «Койданів-
ська іскра не запалила великої пожежі, – радів державний обвину-
вач, – ніяких наслідків для білоруських селян». А коли б радянсь-
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ке відділ дав себе втягнути на польську територію? – імпровізував 
Вишинський. «О! – зала здригнулася від театрального вигуку про-
курора, – згоріли б добросусідські відносини, які рішуче, вперто, 
наполегливо будуємо ми і в деякому сенсі – польський уряд». 

Вина за погані відносини між державами-сусідками була по-
кладена на Польський генштаб. «Офіційна влада тут ні при чому, 
стріляв сам ПГШ», – підкреслював він дуалізм політики польсь-
ких керівників у відносинах до СРСР.[22] Свідчення Грача були 
потрібні для підтримки цієї політичної версії Кремля. 

Постановочні процеси в Мінську продовжувалися. Суди про-
ходили за знайомим сценарієм, із тим же складом виконавців. У 
газетах навіть з’явилися рубрики «Найманці пана Корчевського» 
(польський консул). Влада наполегливо розпалювала шпигунські 
пристрасті довкола польської дипломатичної служби. Майже на 
кожному процесі згадувалося ім’я Володимира Ксяневича у 
зв’язку з провокаційною зловісною роллю польських спецслужб. 

У пошуках тихого місця, якомога далі від «польських шпигу-
нів» і їх ловців, Грач опинився на Далекому Сході. Як він сам 
пояснював, його «відомість» у Білорусі перешкоджала налаго-
дженню нормального життя. Раз-у-раз зустрічався з колишніми 
соратниками. У Мінську в 1927 році зустрівся із зеленодубцем 
Антонієм Касінським, який на той момент влаштувався на роботу 
в закордонний відділ державної бібліотеки. У Мозирі завважив 
колишнього шофера генерала Булак-Балаховича. 

Чи то ностальгія не дала спокою колишньому отаману, чи то 
передчуття близького кінця, але в 1937 році він з Читинської об-
ласті на короткий час повернувся в Мінськ і завітав у Слуцьк. 
«Збирався знайти колишніх учасників Слуцької бригади, інтерно-
ваної поляками, організувати повстанський відділ», – записав слі-
дчий пояснення Грача. Від своїх героїчних намірів на суді підсуд-
ний відмовився, пославшись на жорстоке поводження під час 
слідства, знущання й регулярні побої. 

Ксяневич був арештований у січні 1938 року за шпигунство. 
Перші допити почалися в червні. Очевидно, балейські служби 
чекали матеріали з Білорусі. Головним моментом обвинувачення 
як і раніше залишилася його зеленодубська частина життя. 16 
квітня 1939 року військовим трибуналом Забайкальського війсь-
кового округу Ксяневичу Володимиру Францевичу був винесений 
смертний вирок із конфіскацією майна. 
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Касаційні скарги не дали позитивного наслідку. 1 липня від-
повідь із відмовою на прохання про помилування прийшла з пре-
зидіуму Верховного Суду СРСР. 4 липня 1939 року вирок був 
виконаний. У читинських куропатвах, місцях масових поховань 
репресованих, залишився отаман Грач. 29 серпня 1991 року реабі-
літований. Отаман Грач – герой з історичної тіні. Такі, як він, ви-
йшли на поверхню з небуття, коли суспільство прийшло до ви-
сновку, що перемога, яка більш ніж 70 років не підлягала сумнів, 
зовсім не очевидна. Система тріснула, і молоді паростки націона-
лізму засвідчили марність усіх попередніх зусиль імперців. 

Грач – не міф. Його життєпис склався не парадно. Він був із 
завтрашнього дня, який для нього не наступив. Проект побудови 
національного дому був відкладений. 
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8. Мінська організація «Зелений Дуб» і Ганна До-

вгерт 
 
У лютому 1995 року при загальній обробці Центрального ар-

хіву ВЧК – ОГПУ – НКВД була знайдена справа «шпигунської та 
терористичної організації «Зелений Дуб» (№ 52964) за 1921 рік, а 
по суті, історія Мінської організації «Зелений Дуб». Список обви-
нувачених налічував 32 особи. 

Серед них Теровський Володимир – керівник знаменитого бі-
лоруського хору; Теровська Надія, його дружина; Фальський Все-
волод – нарком першого уряду БСРР у 1919 році театральний ді-
яч; Волочкович Семен – відомий у Мінську лікар-психіатр, дядько 
Адамовича-Деркача. Під номером 12 – Кривошеін Георгій, брат ст. 
ад’ютанта штабу «зелений Дуб» 
миколи Кривошеіна. За ним аж 
чотири представники родини 
Кубарів, активних учасників 
хору Теровського. Двадцятий у 
списку – Язеп Льосік. Правда, 
зазначено, що з-під варти він 
звільнений. 

У списку прізвищ 
тринадцять жінок, дві з них 
отримали присуд до розстрілу. 
Перша з них – Бруєвич Ганна 
Павлівна, 25 років, Рогачевського 
повіту, за професією теле-
графістка, на службі штабу 
Мінського району, створеного з 
метою боротьби з бандитизмом. 
Друга – Зайцева Марія Іванівна, 

 
Михайло Лущицький 
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вона ж Ковальчук Марія, вона ж Ганна Томашевська, вона ж (і це 
справжнє ім’я) Довгерт Ганна Антонівна, наречена отамана Дер-
кача. Як свідчать майже всі зеленодубці, краща з розвідниць «Зе-
леного Дуба». 

Ганночку «здав» савінковець Арцибишев. Арцибишев – прі-
звисько агента. Він чекав її в Радошковичах і разом із нею пере-
йшов кордон. Як відбувся арешт, можна довідатися з доповіді 
оперативника Піганова, який поінформував, що за розпоряджен-
ням начальника секретного особвідділу почали стежити за гр. 
Зайцевою Марією, яка, залишивши будинок на Старожовській 
вул., 29 серпня зранку з гр. Дачником (Кривошеіним Георгієм – 
Н.С.) направилася до Троїцької площ і, не доходячи до колишньо-
го земського шпиталю, попрощалася й пішла геть. Зайцева пішла 
за місто; йдучи, постійно оглядалася. Пройшла 18 верст і, можли-
во, здогадалася, що за нею стежать, спробувала зникнути. 

Ризикуючи загубити її з поля зору, агенти підійшли й 
зав’язали розмову. Один із агентів, бажаючи буцімто потрапити 
до неї в компанію, спитав: «Куди ви йдете, можливо, нам по доро-
зі?» Вона відповіла, що йде в Заслав на польові роботи. Агенти 
вимагали показати папери. Термін документу був до 30 серпня т.р. 
і завтра повинен був закінчитися. Ганна розгубилася й пояснила 
їм, що йде тільки на один день за продуктами. У відповідь на про-
хання віддати всі папери вона дістала з-під пояса хустинку й 
розв’язала вузлик. Там був кавалок якоїсь речовини. У відповідь 
на питання, що це, вона, плутаючись, відповіла, що збирає віск і 
буде робити свічку. Насправді це була отрута. На прохання дівчи-
ни відпустити агенти не реагували. 

Справа Ганни Довгерт – дуже цікаве, цінне джерело. В п’яти 
томах справи зібрані так звані агентурні матеріали. Такого роду 
інформація, як правило, дуже детальна й змістовна, прив’язана до 
конкретного місця й часу. Ганночка могла, звичайно, розказати 
багато легенд слідчому Візнеру, але ж він вже знав, кого затрима-
ли в Заславі 29 серпня. 

Із донесень агента Арцибишева випливає, що він 10 червня 
т.р. познайомився з дівчиною, агентом партії «Зелений Дуб», на-
реченою Деркача. 

 
«Вона від Деркача знала, що я їду від Савінкова. Від неї я 

дізнався, що: 1. До кордону в районі Молодечно повинні при-
бути 6 тис. повстанців із Сілезії; 2. 47-й кресовий полк буде 
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переданий зеленодубцям; 3. Командир 40-го окремого баталь-
йону військ ЧК – агент зеленодубців; 4. У Мінську агенти «Зе-
леного Дуба» – Теравський, Фальський, полковник Іванов, Ван-
гін, Кривошеін, сестра милосердя Молчанова». 
 
Арцибишев уточнив, що Зайцева повідомила про план висту-

пу на 1 вересня т.р. і що тепер проводиться концентрація всіх сил 
зеленодубців. Усі війська Балаховича, які інтерновані, перейдуть 
до них. У Молодечно зі Слуцька приїхав отаман Хвядещеня. Зай-
цева прийшла з метою дістати план оборони Мінська. 

Наступний документ у справі «Красуні» (прізвисько Ганни за 
агентурною розробкою) – так звана агентурна записка за підписом 
О.К.З. – доволі детально змалював недалеке минуле розвідниці та її 
моральне обличчя. Красуня прибула до Мінська безпосередньо від 
Савінкова. Савінков її знає особисто й у відносинах з нею досить 
простий. Красуня при Керенському проживала в Києві, де після 
Жовтневого перевороту її батька й брата розстріляли більшовики.  

Після цього вона втекла, працювала в підпіллі і при виникнен-
ні в Україні махновщини працювала і служила в банді отамана 
Соколовського (отаман Соколовський не належав до махновсько-
го повстанства, підтримував контакти з УНР. – прим. перекл.) і 
далі перейшла в армію Петлюри. Була інтернована в Польщі, три-
валий час бідувала без притулку, а потім вступила на службу до 
Савінкова. Держкордон перейшла в серпні 10-й раз. Від роду має 
21 рік (насправді 20. – Н.С.). Посвідчення особи, як повідомляв 
агент, носить зав'язаним у вузлик правого кінця хустки, в іншому 
вузлику – ціаністий калій, який вона безумовно має намір прийня-
ти при арешті. Хустка носить з правого боку за корсажем. На без-
іменному пальці правої руки перстень чорного кольору з кінсько-
го волосу, знак приналежності до чорносотенної організації. Хоча 
не відмовляється від спиртних напоїв, але морально не зіпсована, 
переконана прихильниця «Союзу Захисту Батьківщини й Свобо-
ди» і повна помсти за розстріл батька й брата. 

Як вияснили чекісти, її перехід через кордон пояснювався не-
обхідністю: 1) перевірити агентуру; 2) налагодити зв’язок із міс-
цевими шпигунами; 3) передати через кордон документи, зібрані 
раніше іншими особами. У своїх діях, відзначили агенти, смілива, 
рішуча, має широке коло знайомств у мінську. Дуже обережна. 
Одягнена по військовому. Ніколи місто не переходила просто, а 
петляє по пустих вулицях. 
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Ця дівчина із зруйнованого родинного гнізда, як зазначено в 
кримінальній справі, – свідома антибільшовичка й переконана 
демократка. Анкета також повідомила, що вона народилася в ка-
толицькій родині у селі Валоки Ошмяцького повіту Віленської 
губернії. Освіта домашня. Батько міщанського стану, мати – зі 
шляхти. Дуже обтяжило її провину й наблизило сумний фінал те, 
що Ганночка була нареченою В’ячеслава Адамовича, легендарно-
го отамана Деркача, та однією з найбільш вдалих його розвідниць. 
Ганна була арештована під час десятої ходки в Радянську Біло-
русь (штаб «Зеленого Дуба» знаходився тоді в Молодечно). 

Саме на вересень 1921 року об’єднана опозиція планувала за-
гальне повстання. У Мінськ Ганна прийшла дізнатися, чи все під-
готовлено для збройного виступу. Але від діячів білоруської спра-
ви почула, що вони займаються переважно проблемами мови й 
культури. Міська філія демонструвала нерішучість. Восени 1921 
року плани не здійснилися. Були ліквідовані по черзі місцеві ор-
ганізації «Зеленого Дуба» й комітети Народного Союзу в Гомелі, 
Слуцьку, Ігумені, Мінську. Деякі з учасників зустрілися й позна-
йомилися вже в Смоленській каторжній в’язниці. Наприклад, Те-
ровський і Фальський із Прокопом Піменовим. 

Після арешту Ганни чекісти послідовно знищили мінських 
членів «зеленого Дуба» і їх прихильників. На лаві підсудних опи-
нилися представники самих різних шарів тогочасного Мінська: 
творча й службова інтелігенція, духовні особи, робітники. У де-
яких випадках – родини повністю: Кубарі, чоловік і дружина, Те-
ровські, чоловік і дружина та інш. 

У цій історії сумний фінал. Ганна Довгерт, Ганна Бруєвич, 
Георгій Кривошеін і Володимир Кубар були розстріляні 19 жовт-
ня 1921 року. Володимиру Теровському й Всеволоду Фальському 
розстріл замінили на п’ять років каторжної в’язниці. 

 
 

9. Отаман Моніч 
 
Прояви сильних характерів і людських пристрастей, палких 

амбіцій, що народжував той час із місцевими особливостями, де-
монструє не така вже й далека історія отамана Моніча і його сора-
тників. Радянська версія подій виставляла х виключно поганими 
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хлопцями, оскільки їх життєві орієнтири не співпали з вимогами 
нової влади. 

До середини 1920-х років невловимим, як повідомляли газети 
Радянської Білорусі, залишався останній «монічовський вовк» 
Демид Букаткін, перший заступник і права рука отамана в усіх 
справах, у своїй місцевості більш відомий як Демко Лисичанський 
(за назвою його рідного села). 

Наприкінці червня 1925 року халопеницька районна міліція 
отримала агентурне повідомлення, що бойовик, за яким відповідні 
служби полювали вже тривалий час, проведе ніч в одному з сіл 
району.[1] У хаті його хороших знайомих була підготовлена засід-
ка. Нічний гість заміть обіймів красуні потрапив у кайдани міліції. 
Очевидно, операції з його захоплення була добре підготовлена, 
людина, дуже близька Букаткіну, посприяла його затриманню. 
Партизан не встиг зробити жодного пострілу з обрізу (тоді казали 
– відріз), хоча останні чотири роки, відчуваючи хортів за спиною, 
ні на хвилину й ніде зброї не залишав. 

Під підсиленим конвоєм Букаткін був доставлений у бори-
сівський ДОПР («дом принудительных работ»  – будинок при-
мусових робіт). Його чекав «справедливий пролетарський суд». 
Коли враховувати «заслуги» Букаткіна перед радянською вла-
дою, сподіватися на її милість ні йому, ні іншим соратникам 
Моніча, затриманим в останньому вільному для них 1925-му 
році, не доводиться. 

 
Пограбування століття 

Інформацію про цю подію в жовтні 1923 року багато європей-
ських газет винесли на першу шпальту. Під Мінськом, на станції 
Прияміно був зупинений і пограбований швидкий потяг. Той са-
мий, який зв’язував радянську столицю й ворожий захід. «Одини-
цею», як і зараз, потяг виходив із Москви і «двійкою» повертався. 
Експрес символізував стабільність і солідність радянської влади, 
як набирала міць. Оксамит, бронза, натуральна шкіра й червоне 
дерево – оздоблення міжнародних вагонів – відповідало міжнаро-
дним стандартам. Потяг доставляв до західного кордону господа-
рів нового життя й дипломатів. Шикарно, комфортно й, здавалося 
б, безпечно. 

Красиву картинку, однак, зіпсувала гучна акція, здійснена 
партизанським відділом знаменитого Моніча. Після того, що від-
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булося на залізниці, ім’я отамана завжди пов’язувалося з «нашу-
мілим пограбуванням». Слідчий повноважного представництва 
ОГПУ по Західному краю Пржибитка відтворив картину жовтне-
вого теракту. Окрема ударна група з боротьби із бандитизмом до 
нового, 1924 року в основному зібрала його учасників і рештки 
награбованого майна.[2] 

10 жовтня о 10 годині 55 хвилин на перегоні Крупки – Бобр на 
582-й версті потяг, який налетів на рейкове пошкодження, зазнав 
краху. Потяг розірвався й один вагон перекинувся на бік. Обійш-
лося, на щастя, без жертв. Свідок Камоцький, працівник-
ремонтник, був першим, хто зустрів партизан: «Увійшли в будку й 
стали вимагати інструменти. На моє питання, хто вони – закрича-
ли, що вони надіслані з Польщі перебити трохи євреїв. Коли я 
став просити не ламати рейки, а дозволити зупинити потяг сигна-
лом, – вони відповіли, що це не твоя справа. Це нам не в перший 
раз».[3] 

Потяг відразу був оточений озброєними людьми. Серед них, 
як повідомили свідки, виділявся чорний високий чоловік інтеліге-
нтного вигляду, одягнений в акуратну тужурку. Він увійшов у 
міжнародний вагон і ввічливо звернувся до представників закор-
донних місій, попросив не хвилюватися. Дипломатичний кур’єр 
італійського представництва Франк Матриноцці пізніше у своїх 
показаннях засвідчив, що у дипломатичний вагон грабіжники за-
бігали не один раз і, не звертаючи особливої уваги на статус па-
сажирів, виносили все, що сподобалося. 

Приязність отаман виказав представникам польської офіційної 
сторони. Він звернувся до військового аташе польською мовою  
спитав, чи знає пан полковник, що в його загоні є люди з Польщі. 
У відповідь почув, що так, для нього, співробітника Польського 
генерального штабу, це не новина. Моніч запропонував офіцеру 
повернути відібране його спритними хлопцями, але поляк відмо-
вився – нічого істотного.[4] 

Після закінчення «праці» бойовики зібралися за свистком і 
зникли. Для їх пошуку й затримання влада направила окремий 
загін, який легко зорієнтувався по слідах місцевих терористів – 
дорога була густо засіяна пляшками з-під портвейну (пограбували 
вагон-ресторан), пачками з під англійських цигарок, шапками, 
кожухами і частинами іншого одягу (переодягалися на ходу). 
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Незабаром червоноармійці, проминувши село Денісовичі, 
потрапили до хутору Яленки. Жителі повідомили, що напередо-
дні пограбування на сусідній хутір Жовняк Івана Бінкіса під ви-
глядом співробітників міліції для збору продподатку з’явилася 
група чоловіків. Останній зізнався слідчому, що до нього вранці 
10 жовтня прийшли 12 чоловік, сказали, що з оршанської міліції, 
вимагали самогон і закуску, грали на грамофоні. Треба сказати, 
їх нахабство по відношенню до місцевого люду не мало меж. У 
цьому випадку господар добре знав своїх гостей. Бінкіс приніс 
необхідні речі (лапа та ключі) для розкручування рейок. Він же 
показав дорогу.[5] 

Білоруські газети соромливо тихо відгукнулися на подію. Че-
рез місяць відповідні органи розібралися, чиїх рук справа й куди 
зникло майно пасажирів нещасливого експресу. Слідчі розвісили 

 

 
Володимир Прокулевич. Знімок із судової справи 

1930-ті рр. 
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оголошення з вимогою повернути награбоване. Із майном, однак, 
селяни розлучатися не квапилися. Тільки 18 грудня 1923 року 
начальник Особливої групи ОГПУ СРСР Мартинов заніс у прото-
кол факт першої явки громадянина Осташки з награбованими 
речами. Останній приніс 42 аршини закордонного білого шовку, 
10 американських доларів, купюру 50 тисяч польських марок та 
один чорний піджак. У Моцкевича Івана при обшуку знайшли 32 
долари, 13649 італійських лір, 330 тисяч австрійських крон, 2 ти-
сячі 200 польських марок. Більшість учасників акції до цього часу 
вже використали свою здобич. «…Частину шовку білого я дав 
сховати своєму свату Івану, а 27 аршин продав Цадеку за 50 пудів 
хліба, за хліб придбав лоша. Ще продав Ароніку Цадеку пальто 
чорне літнє за 15 пудів хліба» – записав у протокол слідчий зі слів 
Григорія Заголовця. Усіх учасників теракту зібрали в спеціально 
підготовленому помешканні на станції Крупки. 

Взагалі-то, здобич була немала. Моніч і Бікаткін на вечірках 
у селі Бабарики перед онімілими молодими пригорщами демон-
стрували золото. Хлопці здобули навіть кокаїн. Серед награбо-
ваних речей знайшлася валізка з 13 бляшанками якогось дивного 
порошку. Моніч роздав кожному по одній і показав, «що це тре-
ба нюхати, потім робишся п’яним і веселим» (із показань обви-
нуваченого Осінського). Те, що вдалося знайти, органи відпра-
вили до Москви. 

Моніч, як показали свідки, від своєї долі відмовився на ко-
ристь своєї партії («ЗД). «А коли хто буде мати бажання долучи-
тися до справи, то отримає гроші й тимчасовий притулок у Поль-
щі», – заохочував він селян. Після розподілу речі заховали на ху-
торі Якова Макаревича. Заплатили господарю за їжу, випивку й 
розійшлися.[6] Ненадовго. 

 
Вчитель, офіцер, отаман 

Малою Батьківщиною отамана, звідки він із соратниками роз-
почав малу війну за велику рідну Білорусь, було село Малі Жабе-
ричі Борисівського повіту. Селянський син, який не відірвався від 
рідного коріння, уперто просувався вверх по соціальних сходах. 
До війни закінчив учительську семінарію і два роки вчителював. 
Під час Першої світової війни за мужні вчинки був нагороджений 
двома Георгіївськими Хрестами. Став офіцером. Коли приїхав на 
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побувку в рідні Жаберичі в січні 1917 року, батько Адам Іванович, 
заможний, за місцевими мірками, господар, вже мав плани одру-
жити сина. Бойовий офіцер і георгіївський кавалер мав побратися 
з Ядвігою Жуковською, дочкою місцевого шляхтича – хто ж від-
мовить герою! Особисті плани, однак, зупинив більшовицький 
переворот. Моніч відразу обрав антирадянський фронт, деякий 
час він служив у військових частинах генерала Врангеля.[7] 

Не звівши сімейного гнізда, Моніч так і залишився мандрів-
ником зі зброєю в руках. Для 
нього з’явився новий фронт 
боротьби, вже не на просторах 
Європи, а, так би мовити, 
удома. Яке місце зайняли 
нездійснені особисті проекти в 
його виборі життєвого шляху – 
важко відповісти однозначно, 
але, безумовно, вони мали 
місце. 

 
Отаман Юрко Моніч 

(малюнок Олеся Пушкіна) 

Європейський фронтовий 
досвід значно вплинув на 
ціннісні й політичні орієнтири 
молодого капітана. Подивив-
шись Європу, яка в новому 
геополітичному форматі постала 
на уламках імперій, він 
повернувся з рішучістю 
збудувати власний національ-
ний дім. Очоливши активних 
працівників нової радянської влади, він створив свій механізм 
впливу в обмеженому, але конкретному просторі. Людина з вели-
кою внутрішньою свободою, він притягував до себе таких ж, хто 
не приймає рабства. На своїй малій Батьківщині він, так би мови-
ти, створив свою вольницю, свою державу. 

Моніч боровся з більшовиками спочатку в польському легіоні, 
потім в армії генерала Булак-Балаховича і до того моменту, як 
його вбили вороги, – на чолі окремого партизанського антирадян-
ського загону, що й був його особистим політичним проектом. 

Бойова діяльність Моніча почалася під стягами знаменитого 
білоруського партизана Лукаша Семеняка (Семьоніка), який набув 
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відомості в боротьбі з німецькими окупантами. У короткий період 
відсутності закордонних господарів, між відходом німців і прихо-
дом більшовиків, селяни обрали Семьоніка військовим комісаром 
Халопеницької волості. Більшовики, які затято викорінювали міс-
цеві ініціативи й політичну активність «тутешніх», представника 
демократичної влади арештували. При пересилці в’язня 27 травня 
1919 року з мінської в’язниці в Борисів він утік. Революційний 
військовий трибунал заочно виніс йому смертний присуд. 

Створивши партизанський загін із дезертирів Червоної армії, 
Семьонік по суті являвся 
господарем у своїй Халопеницькій 
і сусідніх Краснолуцькій і 
Зачисценській волостях.[8] Люди 
часто шукали в отамана оборони 
від свавілля червоноармійських 
командирів, які насправді керували 
справами. Загін кількістю 250 
чоловік, призначений в 
Краснолуцьку волость згідно з 
окупаційними методами боротьби 
з бандитизмом здійснив ряд 
насильницьких і незаконних атів 
проти громадян волості, що й 
стало причиною сварки між 
представником волосного 
виконкому й військовими ке-
рівниками.[9] 

З початком організаційної 
діяльності Білоруської Військової 

Комісії (БВК), Моніч був причетний до справи створення білору-
ського війська. Білоруські ЗМІ подали новину, що «начальник 
штабу білоруського партизанського відділу поручник Г.Моніч 
звернувся до БВК з повідомленням, що він зі своїм партизанським 
відділом хоче перейти під керування Білоруського військового 
командування для боротьби з більшовиками…» БВК постановило 
послати у відділ Моніча для висвітлення всіх обставин члена Ко-
місії капітана Франца Кушаля.[10] Як склалися відносини між БВК 
і партизанами, волю яких виказав Моніч, невідомо. З матеріалів 
розвідки штабу Західного фронту Червоної армії від 1 жовтня 



  Частина ІV                                                                                                «Зелений Дуб» 

1921 року однак випливає, що отаман залишився в угрупуванні 
Семьоніка, яка на той час поділялася на три відносно самостійних 
відділів зі своїми керівниками – Северином, Монічем і Семеню-
ком. «Під час великих операцій, – уточнювало джерело, – вони 
об’єднувалися».[11] 

Під час підготовки загального виступу об’єднаних партизан-
ських сил на радянській стороні, який мав відбутися восени 1921 
року, його організатори (Б. Савінков, С. Булак-Балахович) на Мо-
ніча поклали частину серйозних обов’язків. Це й мали на увазі 
радянські спецслужби, коли зробили висновок, що «за звістками 
закордонного відділу ВЧК (ИНОВЧК) …територія РСРБ (Радян-
ської Соціалісточної Республіки Білорусь) поділена між трьома 
відомими партизанами Монічем, Вишневським і Короткевичем, 
яки, видно, являються окружними отаманами».[12] Однак Моніч з 
невідомих причин цю посаду не зайняв. Можливо, що після пора-
зки в бою на початку серпня біля села Друга Студенка монічовці 
зазнали значних людських і матеріальних втрат. Геть колишні 
балаховці, тріумфували радянські ЗМІ, з пакунками антирадянсь-
ких агіток, потрапили в пастку.[13] За інформацією розвідки Моні-
ча на посаді керівника партизанського загального з’єднання замі-
нив Хвядещеня. 

Але вже в жовтні того ж доленосного року для антирадян-
ської партизанки за «зараженістю бандитизмом» Борисівський 
повіт був другим у терористичному рейтингу. В листопаді ана-
літична група розвід управління Західного фронту відвела 
угрупуванню вже перше місце, завдяки невтомній діяльності 
невеликих по кількості відділів на чолі з Монічем і Демешем.[14] 
Коли в Білорусі опір втрачав колишній розмах, на території 
Моніча він набирав міць. 

Постать не менш відома в білоруській конспірології, ніж наш 
герой, легендарний Сергій Песецький розділ «Забуті герої» своєї 
повісті «Ніхто не дасть нам порятунку», що вийшла в Римі в 1947 
році, присвятив отаману Монічу.[15] Знаменитий шпигун залишив 
шикарний кіношний сюжет у жанрі партизанської саги, вестерна й 
детектива одночасно. Їх бойовий шлях, безумовно, перехрещував-
ся, інакше автор, змальовуючи склад загонів, бойові рейди, побут 
партизанського табору, не був би таким переконливим. 
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Сергій Песецький, який антибільшовицьку партизанку вважав 
за один із основних соціальних і політичних чинників 20-х років, 
засвідчив: 

 
«Тоді прославилися прізвиськ білоруських партизанських 

проводирів Крука і Деркача, правдивих прізвищ яких не подам, 
– застерігався літописець партизанки, – Моніч мав із ними 
зв'язок, але тримався окремо. Був забагато сміливий і любив 
свободу, щоб підлягати якимось впливам та обмеженням». 
 
Ще один герой тієї епохи, отаман Тимофій Хвядещеня, у ра-

порті, адресованому 2-му відділу Польського генштабу, також 
торкнувся проблеми ізольованості партизан Моніча. Улітку 1921 
року Моніч у пошуках зв’язку з іншими діячами прислав свого 
ординарця Гладка на зустріч з ним. Посланець розповів, що вони 
ізольовані, не мають інформацію про те, що відбувається за ме-
жами Мінщини. Монічовці «працюють» на свій страх і ризик, 
«користуючись головним чином антибільшовицькими переконан-
нями», – зробив висновок Хвядещеня.[16] Він, однак, зауважив, що 
зв'язок із Лукашом Семьоніком Моніч ніколи не поривав. Загони 
отаманів Рабцевича, Квіцінського, Клященка, Козловського та 
інших гуртувалися навколо «бандитського ядра», як писали чекіс-
ти. маючи на увазі загін Моніча. 

Партизани прагнули до узгоджених дій і координації, про що 
повідомляв і Хвядещеня, однак у цей час багато-хто з політичних 
гравців зі сходу і заходу був зацікавлений у знищенні білоруських 
партизанських центрів. Умови Ризької угоди зумовили долю Го-
ловного штабу «Зеленого Дуба». Вже влітку 1921 року польські 
«опікуни» почали процес його ліквідації. Партизанський рух, як і 
раніше не відрізнявся монолітністю, розпався на дрібні шматки. 

Шпигунські й агентурні мережі буквально наскрізь – із низо-
вих структур до організаційних центрів – просякнули антирадян-
ський рух. Можливо, дистанція, яку тримав Моніч від різного 
роду об’єднань, дозволила досить довго вести самостійну локаль-
ну війну – більш ніж п’ять років. Мало-хто з отаманів протримав-
ся такий тривалий термін. 

Монічовський загін ще рік після вбивства отамана діяв на чолі 
з Демидом Букаткіним. Василь Шевченко, господар, Белиницько-
го повіту, отаман Аберон із Вітебщини (справжнє ім’я – Михайло 
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Онущенко), Іванов-Прудніков із Горацького повіту,брати Іван і 
Петро Короткевичі (Мефодія вбили в липні 1921 року) з Бобруй-
ського повіту, лепельські Ружинські, ще декілька імен і, звичайно, 
Моніч – це ті, з ким реально «совєтам» доводилося ділити владу в 
їх рідних місцях до середини 20-х років. 

 
Соня й Марусі 

Відомий західний психолог В. Денкіне стверджував, що в ХХ 
столітті відбулася інтелектуалізація та фемінізація терору. На су-
сідніх українських просторах у той час гриміло ім’я не тільки 
знаменитого Махно, але й його соратниці у певний період – ота-
манші (точніше отамана) Марусі (Маруськи), відомої діячки анар-
хо-тероризму Марії Нікіфорової, ім’я якої стало символом розгулу 
анархій та бандитизму. 

Та епоха дала немало харизматичних лідерів – чоловіків, 
представників ворогуючих сторін, які до цього часу створюють 
особливу відмінну персоніфікацію своїх ідей. Претензії жінок на 
подібну роль мали вигляд історичної аномалії, прецедентів, які не 
спостерігалися з часів середньовіччя. 

Таких масштабних персонажів, як Марія Нікіфорова, в Біло-
русі, на перший погляд, не знаходиться, але й тут вистачало теро-
ристок – самотніх двадцятирічних дівчат, освічених і просто жит-
тєво досвідчених, із різних шарів суспільства, які з різних причин 
прагнули «праці» зі зброєю. Білоруським жінкам був менш влас-
тивий екстремізм, у політичному виборі вони керувалися більш 
почуттям, ніж ідеологією. 

Як мінімум дві претендентки на роль видатних осіб того іс-
торичного відрізку яскраво демонструють джерела. До цього 
часу мало цікавилися закрученим життям білоруських «валькі-
рій». І даремно – кілька захоплюючих сюжетів залишилися не-
відомими. Чого вартий тільки життєпис, дуже короткий (у 21 
рік розстріляна) і дуже незвичайний – Ганни Довгерт, нареченої 
отамана Деркача, найкращої розвідниці «Зеленого Дуба». По-
служний список цієї дівчини вражає: до приходу в білоруську 
організацію служила в Махна, отамана Струка й Соколовсько-
го.[17] Цікаво, що після загибелі останнього влітку 1919 року 
загін очолила його сестра Маруся Соколовська, колишня вчи-
телька, прихильниця Симона Петлюри. Жінка назвала загін на 

 261  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

честь брата – Повстанська бригада Дмитра Соколовського. 
Ганночці було в кого повчитися. 

Ще одна Маруся була зауважена поруч із отаманом у бойових 
рейдах Мефодія Короткевича. Список Марусь можна ще продов-
жити. Партизанським антибільшовицьким загоном у Горбатеви-
цькій волості Бобруйського повіту керувала Марія Варанович 
після того, як її чоловік був убитий у сутичці з червоними. Один із 
псевдонімів Ганни Довгерт, до речі, Марія Ковальчук. 

Час, у якому опинилися згадані Марусі, отаман Моніч і його 
коханка Соня (також дуже популярне тогочасне ім’я), цікавий не 
тільки революційними катаклізмами, але й такими явищами, як 
переорієнтація життєвих ідеалів суспільства. Жінки з викликом 
порушували патріархальні традиції: залишали кухню, господарст-
во, родину, виходили на поле бою. Молоді, зухвалі – деякі з них 
скеровували свою енергію й талант у русло справи коханого чоло-
віка. Інші – самі претендували на роль харизматичного лідера. 

Сонька була як дві в одній. У листопаді 1923 року – прозвучало 
на суді – жінка змогла завербувати й переправити через кордон із 
Польщею 12 «бандитів». Добре озброєні, одягнуті в польську вій-
ськову уніформу вони направилися в Борисівський повіт у загін 
Моніча для оперативної діяльності. У матеріалах слідства по справі 
«банди» Моніча Сонька Рибак (прізвище до одруження) фігурує як 
керівник невеликих збройних загонів.[19] Звичайно, вона багато що 
робила для свого коханого, але в бойовій діяльності Соня могла 
бути абсолютно самостійною. Жінка, прийнята на рівних у виклю-
чно чоловічу спільноту, вона знайшла осередок, де витратити свою 
енергію, знайшла свого чоловіка, для якого можна було йти на ри-
зик. До місця буде додати, що радянська розвідка у той час неодно-
разово повідомляла про діяльність у тих місцях загони якоїсь Ма-
руськи.[20] Існувала реальна Маруся чи мало місце плутанина з іме-
нами? Скоріше останнє. Головне, що Марусь було немало. Маруся 
– це символ епохи, модель самореалізації й приклад життя. 

Слідча справа представляє скромну замальовку з багатої на-
тури Хавроні Навроцької (справжнє ім’я й прізвище по чолові-
ку). В епоху знаменитої Соньки золотої Ручки вибір імені був 
зарання визначений. Молода жінка була дуже мобільною. Ман-
друвала з розмахом. географія пригод спритної селянки викли-
кає подив: Румунія, Польща, Кавказ, не кажучи вже про Біло-

 262  



  Частина ІV                                                                                                «Зелений Дуб» 

русь по обидві сторони кордону. Повернувшись одного разу з 
Румунії, вона відрізала косу й захотіла називатися Сонькою. 
Імя, яке знайшлося для дівчини при народженні, жодним чином 
їй не пасувало. 

Природна привабливість та екстравагантна манера поведінки 
вабили чоловіків. Вона любила «інтелігентні» вирази, коханого 
називала Жоржиком. Свідок на суді, її сестра Агафія, не пошкоду-
вала подробиць із життя Соні: «з чортом у голові, кручена, гуляти 
почала з п’ятнадцяти» і в цьому віці пішла з дому. Сільське гос-
подарство не цікавило її зовсім. Душа рвалася на волю, прагнула 
кохання, пригод. Для себе Соня знайшла заняття більш цікаве. 
Через кордон возила контрабанду, на радянській стороні торгува-
ла хустками, панчохами, милом, тютюном – усім, що ще в ту епо-
ху тотального дефіциту користувалося попитом. Для свого Жор-
жика доставляла зброю й патрони, виконувала кур’єрські 
обов’язки. В Білорусі мандрувала по селам, ворожила на картах, 
збирала потрібну інформацію. Завдяки своїй підприємницькій і 
бойовій діяльності, Соня здобула широку відомість.[21] 

Відносини з отаманом склалися дуже непрості. Інакше й не 
могло бути: харизматичні, щедрі на подарунки, міцні тілом і ду-
хом хлопці притягували увагу жіночої половини території госпо-
дарювання й впливу Моніча. Тут він був першим, знаменитим, 
жаданим. Таємний агент із села Велике Хацюхово в черговому 
донесенні за вересень 1923 року детально описав, як Тетяна Рого-
ва, дівчина з неблизької Радиці, одягнена кокетливо й дуже зазд-
рісно для місцевих модниць (шубка, шаровари-галіфе, шкіряні 
черевички на високих підборах), ішла з отаманом у лазню Язепа 
Шишка на очах усього села. Сюди незабаром завітала Соня, вже 
після розмови з коханцем, примусила господаря погодувати її 
людей, розпитала новини й плітки й знову зникла в лісі.[22] 

Історія кохання Єгора й Соні почалася дуже романтично. 
Вони познайомилися підчас його вчителювання у військовій 
школі – виходить, що до війни. Кохання спалахнуло знову після 
повернення Моніча з білої армії. З показань Соні суду випли-
ває, що вона була поруч із ним у Польщі, де він приєднався до 
якогось «жонду (таємний уряд. – прим.перекл.)» (Білоруський 
Політичний Комітет (?). Чому Соня наприкінці бурхливого 
1920 року опинилася одна в Білорусі, з її плутаної розповіді 
слідчому тяжко було зрозуміти. 
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«У 1920 році брат мій Іван, – розповів на допиті молодий се-
лянин із села Щаври Язеп Навроцький, – їздив за сіллю до польсь-
кого кордону, познайомився десь на півдорозі за Якимовкою з 
якоюсь Сонькою Рибак». Після приїзду щасливий Іван оголосив 
своїм хатнім, що знайшов собі дружину. Через певний час вона 
з’явилася в Навроцьких. Менш ніж півроку було потрібно працьо-
витій родині, щоб зрозуміти, що невістка «не здатна до праці по 
господарству, і пропонували брату її прогнати, але він не погоди-
вся». Молодих поселили окремо. Свідок щиро обурювався пове-
дінкою своячениці. У відсутність чоловіка до них у хату завжди 
приходили якісь люди. На питання пильних свідків, хто це, Соня 
особливо не замислювалася – «Братик». Продукти зі своєї хати й 
будинку Навроцьких Соня виносила регулярно. Добрі люди від-
крили очі, куди й кому це все потрапляло. Зв'язок невістки з Мо-
нічем був широко відомим фактом, але, як водиться, чоловік дові-
дався останнім.[23] 

У Щаврах під родинним дахом Соня затрималася близько ро-
ку, восени, прихопивши м'ясо забитого вола, цінні речі (свояки з 
особливим жалем згадували кравецьку машинку) пішла в ліс. За 
романтичною версією самої Соні, Моніч викрав її з допомогою 
свого товариша, якогось Ларивона. Останній не то допомагав їм, 
не то контролював їх із Монічем «працю» в Польщі.[20] М'ясо вола 
з’їли, машинку продали, Соня повернулася в Щаври весною на-
ступного року, 1922-го. Муж простив їй зраду. Свояки попереди-
ли Івана, «щоб ноги її не було в них». Молоді зняли квартиру в 
Щаврах. Життя однак не склалося. Іван був арештований разом із 
іншими фігурантами в справза набуття крадених речей (Соня 
принесла з пограбованого потягу?). Восени 1923 року свояки й 
односельці побачили Соню, про яку знали, «що знову скрутилася 
з Монічем», на лаві підсудних. Кохання й політика привели до 
трагічного фіналу. Другого березня 1924 року Соня разом із ін-
шими шістьма соратниками Моніча була засуджена до вищої міри 
покарання – розстрілу.[24] 

 
Щаври за часів Соні 

Поки драма життя Соні стрімко рухалася до свого логічного 
фіналу, Щаври потроху радянізувалися. Більшість селян ще не 
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відчула змін, але Щаври вже розділяла невидима стіна політично-
го й ціннісного протистояння. Неприховану ворожість один до 
одного демонстрували два молодіжні угрупування: комсомольці 
під керівництвом секретаря й завідувача місцевої хати-читальні 
Ізраїля Дикмана й «бандити» – група молоді, де верховодили бра-
ти В. і К. Пліски. Моніч для останніх був впливовою фігурою. Як 
доносив своєму керівництву повітовий «отсек» («ответственный 
секретарь» – відповідальний секретар) Трофімов, «все тихо, окрім 
бандитизму».[25] 

Комсомольці протягом 1922 року старанно вивчали «азбуку 
комунізму», на загальних зібраннях співали «Інтернаціонал», 
читали потрібні для нового життя книжки, за наказом партії за-
взято вивчали міжнародне становище. За тим, що читають і як 
часто навідують хату-читальню й зібрання, пильно слідкував 
комсомольський секретар. Комсомолець Горбач отримав догану 
за те, що дозволив собі посміхатися під час виконання пролетар-
ського гімну. Випивки Пліска з компаніями були предметом жо-
рсткого публічного засудження. Багато зусиль доклали комсомо-
льці, щоб затягнути жінок на комсомольські зібрання й співи, 
але ті вперто відмовлялися: «Маркса ми любимо, але треба ку-
жіль прясти».[26] 

Протоколи зібрань Щаврівської комсомольської організації 
яскраво ілюструють перепитії місцевого конфлікту. «Класовим 
ворогам» В. і К. Пліскам були присвячені більшість засідань. 
Окреме зібрання було присвячене вживанню ненормативної лек-
сики – брати Пліски «комсомольців послали», чим викликали їх 
справедливе обурення. Погрози братів «перебити й перерізати 
членів осередку й спалити їх будинки…» комсомольці сприйняли 
цілком серйозно й звернулися за допомогою в окремий відділ ЧК 
4-ої Смоленської стрілецької дивізії. Але там великої політики в 
конфліктах щаврівської молоді не знайшли й братів Плісків довго 
не тримали. Після повернення розлючені хлопці пообіцяли будів-
никам комунізму»повиламувати руки й ноги, відкрутити голови». 
Свої обіцянки невгамовні брати не здійснили. Тим часом комсо-
мольський поводир добився зняття з посади волосного секретаря 
тов. Беленького за «слабку роботу серед молоді й …оборону інте-
ресів куркулів і спекуляцію».[27] 

 

 265  



Ніна Стужинська                                                                                   Білорусь бунтівна 

Бандит і герой 

Раніше писали просто, контрастно, фарби обирали чорні й 
білі – життєвої різнобарвної палітри ніби не існувало. По один 
бік тієї війни кришталево чесні, мужні борці за радянську вла-
ду, по інший – кровожерні безглуздо жорстокі бандити. Радян-
ська версія, як правило, викладалася без імен політичних опо-
нентів, обходилася узагальненими термінами: вороги, бандити, 
шпигуни. 

Творець галереї парадних портретів видатних дзержинців 
Ілля Борисов уперше персоніфікував ворогів своїх героїв. Не-
об’єктивність, щедро полита чорною фарбою упередженості, – 
це, тим не менш, краще, ніж забуття. Георгій Моніч і Ян Крик-
ман, персонажі чекістського літопису, – антиподи. Хто з них 
хто, герой чи бандит, – зараз важко відповісти, все не так оче-
видно. Заслуги славетного чекіста Крикмана з часом поблякли 
й не викликають колишнього захоплення. І навпаки, дії Моніча 
набули іншого змісту, природну логіку й історичне підтвер-
дження розвитком білоруського національного проекту. 

Ці молоді люди зіткнулися в дуже заплутаний час, наприкі-
нці 1920 року. зустріч була не випадковою. Отаман Моніч був 
дуже серйозним противником для більшовиків. Операція з уко-
рінення чекіста в «лігво банди» розпочалася заздалегідь і дета-
льно, в жанрі «шерше ля фам». Для спецслужб не було секре-
том, що зембінську красуню вдову Авдотью Габець навідує 
отаман «зелених». Цей романтичний зв'язок невтомно обгово-
рювали всі місцеві тітки. Будинок щедрої на ласку Дусі став 
місцем розвитку чекістської інтриги. Не встиг у містечку стати 
на постій кінний червоноармійський загін «для охорони від 
бандитів» (не стільки жителів, скільки місцевого спиртозаво-
ду), як командир з абсолютно місцевим прізвищем Корзун по-
чав атаку на веселу вдовичку.[28] 

Спиртозавод, як магніт, притягував чоловіків самих різних 
політичних поглядів, тих, хто був за «совєти», і тих, хто був 
категорично проти. Цей об’єкт не залишав місцевим обивате-
лям надії на спокійне життя. Зембінці не здивувалися, коли в 
них розмістився ще один взвод червоних на чолі з Іваном Шпа-
ковським, а список Дуськіних кавалерів поповнився новими 
прихильниками. Місцеві жителі з цікавістю слідкували за бойо-
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вими діями між червоноармійськими командирами за серце 
красуні. Вони й не здогадувалися, що в будинку Авдотьї згідно 
з таємними планами білоруської ЧК розігрувалася прелюдія 
добре спланованої акції зі знищення отамана Моніча. 

Візити закоханих чоловіків, як і розраховували організатори 
інтриги, одночасно співпали в часі. Розлючені суперники, вияс-
няючи відносини, схопилися за зброю. Кволий на вигляд, неве-
личкого зросту Шпаковський (насправді Ян Крикман) одним 
пострілом звалив міцного Корзуна на підлогу. На увесь Зембін 
закричала Авдотья. Поки кипіли пристрасті, Шпаковський 
зник. Разом із групою вірних товаришів, він утік у ліс. Поране-
ного Корзуна відвезли до борисівського шпиталю. Потім пішли 
чутки, що він помер. 

Пізніше, згадуючи ті дні, Корзун не без задоволення ствер-
джував, що операція не була бездоганною, але ж акція дозволила 
досягнути мети – наблизитися до керівника антибільшовицької 
партизанки й потрапити в його загін. Знаючи, що Авдотья Габець 
– коханка Моніча й підтримує з ним постійний зв'язок, військові 
за чаркою в її гостинній хаті дозволяли собі обговорювати війсь-
кові «секрети». Спритна жіночка передавала інформацію кохано-
му. А винахідливі чекісти раділи, що тримають розвиток подій під 
контролем. Спектакль із перестрілкою дав можливість Шпаковсь-
кому-Крикману увійти в довіру Монічу. 

На другий день після події в домі Грабець посланець отамана 
знайшов біглого червоноармійського командира й передав йому 
листа з пропозицією про співробітництво. Моніч не приховував 
свого захоплення вчинком Шпаковського. При зустрічі підступну 
Авдотью не згадували. Шпаковський «погодився» зі своїми верш-
никами приєднатися до партизан.[29] 

Два тижні продовжувалася оперативна гра. Розв’язка прийшла 
вночі разом із озброєним червоноармійським загоном. Втрати 
необачних довірливих партизан, які потрапили в пастку чекістсь-
кої інтриги, були величезними. Моніч із частиною загону врятува-
вся, але бази забезпечення, адреси підтримки в селах, явочні квар-
тири в Крупках. Зембині й Борисові були провалені, плани бойо-
вих операцій не здійснилися. 

Як засвідчив акт огляду становища Зембінського волосного 
військкомату в листопаді 1920 року, «в плані бандитизму у волос-
ті спокійно». Особісти 16-ої армії забезпечили порядок. Наказ 
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№124 військовим частинам і установам Борисівського повіту 
військкома Бенгера і воєнрука Лезіна передбачав добровільну 24-
годинну явку для дезертирів містечка, а для волості – 48-
годинну.28 чоловік, коли вірити документу, прийшли з пови-
нною.[30] Проблема, однак, для влади залишилася, загін Моніча 
нікуди не зник. Війна продовжувалася. 

Цікаво, що в повісті Песецького, багато ілюстрованої ефект-
ними прикладами з життя партизанів Моніча, подається сюжет, як 
загін потрапив у пастку й вислизнув із неї. Герой Песецького, 
передбачливий розумний отаман, вивів свій загін із оточення й 
наввіть досягнув реваншу. Це була блискуча операція, яку парти-
зани завершили нападом на повітовий виконком: 

 
«…увійшли в Кулішово. Вулиці були пустими. Затрималися. 

Відбулася коротка нарада й загін вирушив далі по вулиці… Моніч 
і ще двоє партизанів йшли попереду. Пісок сільської дороги глу-
шив їхні кроки. Вартовий запримітив їх тільки тоді, коли вони 
зупинилися перед ним. Зняли з нього гвинтівки й дали понюхати 
дуло. – «Одне тільки слово й дістанеш у лоба! Веди до свого ко-
менданта відділу»! Декілька хвилин пізніше повитягали з лігва 
всю охорону волвиконкому. забрали у них зброю й амуніцію. захо-
пили також харчі й великий мідний чайник». 
 
Далі автор не без задоволення пояснює, що таке «зробити по-

рядок» по-партизанському: місцева влада позбавлялася зброї, офі-
ційних паперів, печатки, бланків. На цей раз забрали ще «близько 
пуду цукру й багато махорки». Поводження із затриманими було 
жорстоким – до позбавлення життя. В повісті події розгортаються 
в м’якому варіанті, навіть комедійно. «Далі Моніч звернувся до 
голови й, показуючи на начальника хорони, коротко наказав: – 
Бий його в морду!» після того як охоронець отримав прочуханки, 
отаман наказав йому побити голову. 

 
«Розправа була закінчена. Моніч увійшов у волость і за-

крутив ручку польового телефону, який висів на стіні… 
– Доношу, що загін Моніча напав на Кулєшово, обеззброїв 

солдат, забрав продовольство й набив морди начальнику охо-
рони й голові волвиконкому. 

– Хто говорить?.. 
– Я… Моніч… Власною персоною… 
Наблизив дуло пістолету до телефону й вистрілив біля 

самої трубки…» 
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Дуже знайомий сюжет про «бандита» – червоного командира: 
«Я, Котовський…» 

 
Територія отамана 

«Загін Моніча вже другий місяць викручувався від більшови-
цьких відділів, які гналися за ним, – пафосно почав повість вже 
згаданий Сергій Песецький. – Декілька разів в оточенні, але щас-
ливо виривався, залишаючи за собою трупи». Для свого улюбле-
ного героя автор не шкодував лірики, не уникав деталізації. 

Пойдзем, браткі, ў лес зялёны! 
Зямлянку выкапаем там, 
Ноч-маці буде нам аслонай, 
Лес-бацька дасть свободу нам! 

Так співали партизани Моніча, гуртуючись навколо вогнища. 
Табір, лісовий вогонь, як центр при тяжіння, спільна вечеря, коло-
ритні персонажі бойовиків і самого Моніча виписані детально й зі 
смаком. Автор так пояснює особливості його боротьби: 

 
«Це була «фурманська війна». Більшовики забирали селян в 

обози, які повні людей їздили по дорогах і селах, шукаючи «бі-
лих бандитів» і контрреволюціонерів. так у той час називали 
всіх, хто, втікаючи від більшовиків, пішов у ліс, щоб урятува-
ти життя й волю». 
 
Дезертири з Червоної армії, селяни з навколишніх сіл і робіт-

ники-міщани – визначив Песецький основні соціальні складові 
партизанського руху. 

 
«Людей мав (Моніч. – Н.С.) певних, вибраних із сотні ін-

ших… його загін, який нараховував 50 чоловік, творив тісну 
товариську громаду». 
 
Автор партизанських хроні зауважив відсутність у загонах ін-

телігентів. «Останні гинули, як овечки, під більшовицьким ножем, 
бо були нездатні покинути місто й піти на вільне, дике, хоч і не-
безпечне життя». 

Успіх, який мали партизани на початку антибільшовицької 
війни, С.Песецький пояснював їх місцевим походженням, добрим 
знанням території бойової «праці». 

 
Вони «… мали прихильність місцевого населення, можли-

вість швидко змінювати місце… більшовики ж, обтяжені 
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обозами й великою кількістю зброї, волоклися тижнями по 
околицям лісів, у яких легко лавірували партизани…» 
 
Із Песецьким солідарні чекісти: 
 

«…Останній загін 40-го батальйону (військ ВЧК. – Н.С.) 
оперував у районі міста Борисова, – наскільки важко було ді-
яти загону, видно із донесень. Бандитські шайки пересува-
ються по лісам із одного місця на інше. Здійснювати їх вилов-
лювання в лісах нема можливості».[31] 
 

«Моніч перекидав свій загін із повіту в повіт, сковзав по 
кордонам губерній і грав у шахи зі Смертю». 
 
Так, із пошаною, з великої літери відгукнувся досвідчений ав-

тор про одну із активних тогочасних діячок. 
Легко прийти до висновку, що отаманщина це не просто сва-

вілля партизан, а засіб самозбереження й варіант самоорганізації 
населення з умовах безладдя. Як писав оглядач газети «Звезда» на 
судовому процесі, люди, зайняли 25 рядів у кінотеатрі Борисова 
(більшість зали) не мали уявлення про радянську владу, «і це на 
шостому році її існування, – обурювався журналіст, – потрясні 
роки громадянської війни для них пройшли непомітно». Малі Жа-
беричі він визнав глухоманню, центром бандитизму. Однак влас-
ний кореспондент, не зауваживши суперечності, правдиво напи-
сав, що «темні й забиті» селяни услід за своїми лідерами виступа-
ли за «відновлення незалежної Білорусі… за скликання Установ-
чих зборів, проти влади пастухів».[32] Отаманські лозунги були 
простими й зрозумілими, оскільки тогочасні соціальні й політичні 
активісти самі дуже недалеко відійшли від натовпу. 

Сила так званих отаманів була в зв’язку з людьми, які створи-
ли навколо їх навіть не військо, а співдружність вояків, поєднаних 
загальною ціллю й відповідальністю. кожний отаманський загін – 
локальне явище на своєму соціальному ґрунті. Моніч опирався на 
односельців і людей із округи. Сам обходив села уздовж залізниці, 
агітував селян, не пропускав можливості поговорити з людьми на 
весіллях і ярмарках. На весну 1924 року отаман планував селянсь-
ке повстання. 

На процесі обвинувачений Сидоренко розповів: 
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«Він (Моніч. – Н.С.) сидів на колоді перед народом, якого 
багато зібралося в малих Жаберичах. Як раз було весілля. Він 
агітував… проклинав продподаток, комуністичні закони й го-
ворив, що ці самі Установчі збори краще всього. Старі пого-
джувались, молодь заперечувала». 
 
Так передав основний зміст агітаційних промов Моніча не 

дуже письменний, але уважний слухач. Свідок не забув і про обу-
рення отамана засиллям багатеньких євреїв при владі.[33] 

Під час праці «особливої ударної групи з боротьби з бандитиз-
мом», яка працювала на Борисовщині з осені 1923 року, були ви-
криті «посібники», для яких, за спостереженням спецкора «Звезди», 
«радянська влада з її податками була гіршої за полинь». Списки 
складали на підставі доносів, рапортів відповідних служб, агентур-
них даних, оперативних розробок. 75 чоловік на процесі – це не 
тільки учасники партизанки, але й люди які давали притулок, про-
дукти, одяг, зброю. Військові створили агентурну й комунікаційну 
мережі. «Бандитські малини» (згідно з термінологією радянських 
ЗМІ) густо покрили територію дій Моніча і його соратників. Це – 
десятки сіл, хуторів, де життя бурлило поза межами радянських 
загонів, де Моніч міг організовувати людей, вплинути на хід подій. 

З оперативної інформації: 
 

«У селі Лужа громадяни Андрійко мають тісний зв'язок із 
бандою Моніча. Андрійки виступали порукою за відомого бан-
дита Шпильку (помічник отамана)слідчому Славінському. 
Андрійки мають зброю – револьвер системи «кольт», кара-
бін».[34] 
 
Із рапорту місцевого міліціонера: 
 
«Моніча й дружків бачили в селі Хатюхово. Один в англійській 

шинелі, шкіраному капюшоні. Він видавав себе за уповноваженого 
ГПУ Віноградова. БМоніча оперує в цьому районі. 

 
«Схвилюваний охоронець просив своє керівництво прислати 

відділ у 4-5 чоловік у район Кльон – Додуково – Великі Жаберичі 
та хутр Єрашевка». 

 
На суді прозвучало, що «бандити завжди гостювали в Поляко-

вих (у селі Вовковиськ. – Н.С,). Тетяна Полякова гуляла з поміч-
ником Моніча Букаткіним та отримувала від нього презенти». 
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Пильний хлопець, пастух Мітькін, який виступав свідком, не по-
жалів сусідок. Він підгледів, що вони миються польським духмя-
ним милом (як виллють воду, так запах на все село), обливаються 
польськими духами. І Моніч також заїжджав у це село з подарун-
ками до вдови Улляни Мікітіної, яка на тому процесі зайняла міс-
це на лаві підсудних поряд із Сонею Рибак.[35] 

На хуторі Утєха давав притулок партизанам його господар 
Василь Апет. Гостинно приймали їх і господрі Шмитава Застін-
ка Саричанські. А у селі Якимовка, як можна зрозуміти з непи-
сьменного заплутаного доносу агента, «увесь штаб монічевсь-
кий» – каптер Василь Ткачонок і роздаччик каші Ничипір Чор-
ний. У селі знали, де і хто смажив м'ясо для отамана. Люди до-
помагали не із примусу, лагодили одяг, коли зношувався геть, 
«обідраний», як показав свідок Агафія Липченко, Моніч прихо-
див із-за кордону.[36] 

Кількістьселян, які укривали отамана та його людей, яскра-
во свідчить про відносини партнерства та єдності політичного 
вибору. Нерідко люди гинули, зв’язані словом і справою. 15 
листопада при спробі утекти був убитий Савелій Клящонок, 
командир окремого загону. Він не побажав показати місце збо-
ру своїх партизан – землянку в лісі неподалік села Славне. Ду-
же ризикували жителі села Перасеки Бобруйської волості, при-
ймаючи в себе отамана й поповнюючи загін новими кадрами.[37] 
У кожному районі, підсумували обвинувачі на суді, Моніч і 
його соратники мали свій збірний пункт. 

На суді обвинувачення викрило факти підтримки «банди-
тів» представниками місцевої влади. Як вияснили слідчі, са-
могоном, самоваром, яєчнею й обіймами зустрічав партизан 
голова Круглицької сільради Чарейської волості. «Годували 
людей, виводили на дорогу» в Поросятинкх сільський секре-
тар Лука Чорнуха і його брат Захар. Свідки розповіли про 
спільні застілля голови сільради цбого села А. Степановича з 
отаманом і його підручними.[38] Місцеві люди, вони залиша-
лися частиною сільської громади, підпорядковувалися її тра-
диціям і вимогам. 

Кримінальний розгул – нерідка складова партизанського 
руху – був скерований у першу чергу проти місцевих євреїв. 
Грабунки дрібних торговців здійснювалися не тільки для еко-
номічної вигоди, але і з політичною ціллю. Правда, місцевий 
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антисемітизм керувався особистими відносинами й симпатіями. 
Як ображено зауважив під час судового розгляду Арон Цадак, 
жертва халопеницької терористичної акції, Левін Самуїл і Рабін 
Залман під час нападу не були пограбовані, хоча й багаті. У них 
хлопці купували сукно й шили бекеші. Цадак, однак, у цій істо-
рії виступає в ролі не тільки мученика. 

На суді не залишилося поза увагою, що гендляр речі, які при-
несли хлопці після нападу на потяг, відкрито виклав у своїй лавці 
на продаж. Підприємець мав свої інтереси у взаємовідносинах із 
бойовиками, й особливо з отаманом.[39] А «полохливий Гринш-
тейн, останній уламок НЕПу», м обурювався «звездовець», – не 
побажав свідчити проти Моніча. Помічник отамана Ткаченко до 
всього додав, що «Гринштейн утримував банду на свої засоби, 
забезпечував її харчами та якось навіть цілувався з Монічем на 
прощання». Довірою велелюбного Моніча користувалася й відома 
всім місцева спекулянтка Ітка (Іда Камянкович). Як зауважив пи-
льний слідчий, «вона має зв'язок із бандитами й закордоном».[40] 

Бізнес заповзятливої Ітки не в останню чергу тримався на те-
рористичній активності односельців. Продаж здобичі давав непо-
ганий дохід жінці. Взагалі, джерела залишають враження, що єв-
рейське питання штучно акцентувалося в усій цій справі. Біль-
шість свідків, як за наказом, його зачіпали й подавали як конфлікт 
із представниками нової влади й класовими ворогами, заможніми 
підприємцями. Вина отамана і його соратників обтяжувалася про-
явами антисемітизму. Зі сльозами перерахував втрати уповнова-
жений Борисівського продкомітету Каган: 

 
«Зняли з мене й дружини перстні й перстень дамський із 

маленьким аметистом, дамське кольє, золоті сережки, го-
динник дамський срібний і т.д.» 
 
У село Жуковець, де жив небідний продкомісар, нічні візитери 

потрапили не випадково. те, що Каган являвся ще й секретним 
агентом особливого відділу 52-ої дивізії Червоної армії, в селі не 
було таємницею.[41] Акція була направлена проти представника 
ненависної влади. 

Житя, таким чином, будувалося згідно з традиційними відно-
синами, що склалися протягом часу між різними групами селян-
ської спільноти. 
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Напад на Халопеничі 

Річницю жовтневого перевороту збиралися святкувати не 
тільки більшовики. Дата не кругла, тим не менш готувалися сер-
йозно. Досі загадка, чому на 1923 рік припадає пік активності Мо-
ніча, але саме в цей період були здійснені найсміливіші й найгуч-
ніші акції. Із самого початку збройний напад планувався як акція 
політична із сподіванням на широкий розголос. 

 
«…Перед святом Жовтневої революції йшли хлопці з вечі-

рок, – згадував на допиті Спиридон Соболевський, – й отри-
мали пропозицію від Букаткіна «піти на справу» – на Халопе-
ничі, грабувати Цадака. Однак Моніч, якого не всі знали в об-
личчя, нагадав про політичний зміст акції – головне – не при-
буток, не барахольство – приструнив він місцевих спритни-
ків, а виконання політичного акту, зіпсувати свято комсомо-
льцям».[42] 
 
Після короткої наради 18 чоловік рушили на Халопеничі. Зі 

зброєю в руках увірвалися в клуб. Нікого не знайшли. Розчаровані 
невдачею, розсипалися по містечку, шукаючи місце зібрання. Се-
ляни показали хату, де збиралася молодь святкувати шосту річни-
цю жовтневої революції. У комсомольців забрали зброю, нароби-
ли шуму на всі Халопеничі й направилися до місцевих євреїв. 
Нікого не вбили. Пограбували Арона Цадака. Акція в першу чергу 
була розрахована на політичний резонанс, але про це було відомо 
тільки дуже вузькому колу організаторів. Для молодих селян це 
була звичайна «буденщина». Як показали на суді свідки, у цих 
місцях подібний «бізнес», коли наймалися для участі в одній акції, 
широко практикувавя. Ходили й для куражу. Влада не набрала ще 
тої сили, щоб діяли з осторогою на неї. Навіть на суді мало-хто 
побажав свідчити проти підсудних, бо на захист сільської влади 
не сподівалися. 

 
Смерть отамана 

Прийшов час, коли Моніч програв партію Смерті. О 3-й годи-
ні ранку 23 травня 1924 року в лісі, неподалік від станції Крупки, 
як повідомила «Звезда», Особливим відділом із боротьби з банди-
тизмом на чолі з Пінкусом був убитий відомий отаман Моніч.[43] 
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Газета стисло перерахувала його «заслуги» перед радянською 
владою, пригадала напад на міжнародний потяг і справу 75 учас-
ників монічовської партизанки, яка слухалася в лютому поточного 
року особливою сесією Верховного Суду. Його 22 соратника були 
засуджені на смерть. 

Убитого отамана привезли в рідне село Малі жаберичі. Батько 
й односельці упізнали небіжчика. Далі труп повезли в Борисівсь-
кий ДОПР для остаточної ідентифікації. 

Через день «Звезда» уточнила, що поспішила назвати героєм 
операції із знищення Моніча тов. Пінкуса. Насправді пересліду-
ванням і вбивством керував дехто А.Корнєічев. Чекіст отримав 
звістку, що отаман ховається в Радицькому лісі. На світанку Кор-
нєічев із 5 червоноармійцями був на місці. Моніч спробував утек-
ти, але пострілами в шию й спину був убитий. «Як це він вас усіх 
не перестріляв!» – тільки й сказав батько убивцям сина, які супро-
воджували віз із тілом отамана.[44] 

Виконавців ліквідації Моніча чекали нагороди. Повістка дня 
Президіуму Центрального Виконавчого Комітету БСРР від 29 
серпня 1924 року ілюструє вдячність влади героям операції із 
знищення ворога. Громадянам Бачище Дмитру, Стародубцю Пет-
ру й Антоневичу Данилу була виділена матеріальна допомога. 
Докладно невідомо, чи то донесли куди треба про місце знахо-
дження отамана, чи то застрелили його під час операції. У доку-
менті вони зазначені, як громадяни (не червоноармійці), «що вби-
ли бандита Моніча». Було також вирішено сприяти влаштуванню 
«героїв» у навчальні установи.[45] Клопотання підписав голова 
засідання Президіума й голова ЦВК Олесь Червяков, політик, 
який не менш за Моніча любив свою Білорусь, але спробував бу-
дувати національний дім із російськими союзниками. Що з цього 
вийшло – відомо. Карєра Червякова зазнала краху, честь політич-
ного лідера й державного діяча були розтоптані й зневажені його 
вчорашніми союзниками. Трагедія його життя засвідчила, що ви-
бір був глибоко помилковий. Зіткнення Моніча й Червякова в 
тогочасному політичному просторі якраз і є проявом громадянсь-
кої війни в Білорусі, за яку вони боролися, маючи різне уявлення 
про її майбутнє. 

Пройшли ще два роки. на початку жовтня 1926 року республі-
канські газети оголосили, що через тиждень у Борисові відкриєть-
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ся друга сесія Мінського окружного суду, яка почне розгляд 
«справи рештків банди Моніча».[46] Головною фігурою на лаві 
підсудних був демид Букаткін. До вищої міри покарання, розстрі-
лу, разом із ним були засуджені Адам Моніч, батько отамана, бо-
йовики Соколович і Пригажонак. 24 бойовики отримали різні те-
рміни тюремного покарання. 13 виправдали.[47] 

Так завершилася ще одна багата на події та фігурантів парти-
занська історія, а по суті – мала війна проти нової влади, в одному 
з регіонів Білорусі. 
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10. Ігуменське вогнище опору 
 
Приклад впертого й тривалого опору показала Ігуменщина. 

Причина не в останню чергу криється в тогочасному складі насе-
лення цього району, 60% якого складала шляхта.[1] Їй властиве 
почуття господаря, не дивлячись на те, що власну ділянку землі 
вона обробляла чи орендувала. Саме на цю особливість звернули 
увагу певні органи під час розкуркулювання в 1931 році. 

Як засвідчив житель села Зафранцузька Гребля Ісак Герман, 
населення Болоцької, Сутинської, Грабенецької, Лапицької сіль-
рад, де проживало чимало шляхти, утворили після Жовтня 1917-го 
осередок «бандитизму». Майже всі жителі сіл Сьомкова Слобод-
ка, Уборок «були в банді». 

Зі слів місцевої колгоспниці Ганни Соколової слідчий ГПУ в 
1931 році записав наступне: 
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«…Під час існування бандитизму в нашій місцевості всі 
особи молодого віку з Репища, підкосися, Ганутова, Усох, 
Французької та Зафранцузької Греблі усі до одного були в ба-
ндитах. Удома зоставалися старі й малі, але й вони банди-
там допомагали – носили в ліс їжу».[2] 
 
Ганна Соколова, батько якої, до речі, на той момент був ви-

сланий на Урал, як і більшість односельців, мала на увазі, що під 
час антибільшовицької партизанки вся молодь знаходилася в по-
встанських загонах. 

Списки учасників антибільшовицької партизанки, які зберег-
лися в архіві КДБ, свідчать про її виключно місцеве походження. 
В загони приходили цілими родинами: з хутору Чаромуха до по-
ручника Войницького долучилося п’ять братів Яськевичів. Із селя 
Турна Гора прийшли брати Романовські, з Дубрави – брати Про-
коповичі та їхні свояки з Грабянця та Французької Греблі, три 
брати Живуцькі – з хутору Августово й т.д. 

Бойовик Павло Довнар, затриманий у серпні 1921 року, дав 
слідчому ГПУ відповідь на питання про персональний склад уча-
сникі: «У всіх бандах – місцеві люди, в основному селяни». Згадав 
ще двох учителів із хутора Максимовичі та лісника Мілюту з ліс-
ництва біля річки Ольса.[3] Майже на сто відсотків участь ігумен-
ського селянства в зеленому русі пояснюється й деякими місце-
вими особливостями. Вибух ненависті викликали дії так званого 
загородвідділу під керіництвом Песера, основним обов’язком яко-
го була боротьба з бандитизмом і дезертирством. Цей червоний 
командир поводив себе як справжній бандит: грабував населення, 
ґвалтував жінок, влаштовував п’яні оргії. Його загін маневрував 
по селянських полях. Зловживанням Песера поклав кінець ревт-
рибунал: він був розстріляний у трані 1922 року. Але до того він 
встиг сколихнути населення Ігуменщини й Бобруйшини.[4] 

Величезним резервом поповненя повстанських загонів були 
дезертири. Із них майже повністю складалася 63-я, так звана лісо-
заготівельна дружина під керівництвом Володимира Гаркавенка. 
Капітан царської армії та місцевий за походженнм (із села Сьом-
кова Слобода), він зміг обєднати навколо себе 1600 утікачів із 
різних армій і навіть озброїти їх за допомогою Ігуменського 
військкомату. Ззовні зберігаючи лояльні відносини до радянської 
влади, Гаркавенко насправді був одним із організаторів та отама-
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нів зелених загонів і груп. Михась Жилінський, якого арештували 
в липні 1923 року, засвідчив, що склад дружини був найбільш 
сприятливим для комплектації загонів Павловського, головного 
бойовика Савінкова.[5] Дружинники стояли в селах Лачина, Снус-
цік, Висока Старина, Гомановка. 

Ще до початку 1918 року в згаданому районі виник загін спо-
чатку в цілях місцевої самооборони в той неспокійний час, а потім 
для самостійних партизанських дій. Ініціативу проявили брати 
Павлюки з хутору Тисячна гряда. Антось, у недалекому минулому 
офіцер царської армії, об’їхав далеких і близьких сусідів, серед 
яких також було багато офіцерів. Вирішили об’єднатися й озбро-
юватися. 

У грудні 1917 року виступили. Роззброїли полк революційних 
солдат біля сіл Снустик та Уборок і полк козаків, який стояв у селі 
Очижи. У військову організацію ввійшли жителі Нової та Старої 
Дубров Юркевичі, Радкевичі, Лаплицькі, Прокоповичі, Лукаше-
вичі. До них долучилися Станішевські з Тисячної Гради й багато-
хто з Репіща. На той час підтримали повстання Довбор-
Мусницького.[6] У 1920 р. у ряді волостей Ігуменського повіту 
оперував капітан Володимир Жуковський, який наприкінці року із 
своїми партизанами вливається у військо генерала Булак-
Балаховича. 

У грудні 1920 року (знаменно, що одночасно із слуцьким по-
встанням) повсталим селяни Погорільскої та Якшицької волостей. 
Розігнали ревкоми, роззброїли представників радянської влади, 
повернули награбоване продкомісією – 800 пудів збіжжя господа-
рям. Головны організатори – місцевий ксьондз Варанович, поруч-
ник Антось Кличко, шляхтичі Янушкевич, Трубський і воєнком 
Белічанський. Партизанські загони заходили в себа під біло-
червоно-білим стягом. Люди підтримували заклики «Нехай живе 
Білоруська рада!», «Нехай живе незалежна батьківщина!».[7] По-
встанці мали головний штаб і базу забезпечення, декілька дрібних 
штабів у різних районах. 

До приходу спеціального карального відділу під керівництвом 
сумновідомого Кутафіна, радянської влади в селах не існувало. 
Після розгрому штабу в руки карателів потрапили списки парти-
зан. Після цього відбулися арешти й конфіскація майна партизан 
та їх родин. Партизани-повстанці розбіглися по лісах групами по 
7-8 чоловік. 
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Внаслідок каральної операції було розстріляно 56 чоловік, 
арештовано так званих дезертирів 1620, у 560 родин конфіско-
вано майно, декілька сотень корів, свиней, овечок.[8] Відібра-
ним обмундируванням і зброєю забезпечили Ігуменський гарні-
зон.[9] Але скоро майно повернеться до тих, у кого його відібра-
ли, оскільки з весни 1921 року посаду воєнкома і начальника 
Ігуменського гарнізону займе Михась Жилінський, член «Зеле-
ного Дуба», «Народного союзу захисту Батьківщини й свобо-
ди», організатор повстанства.[10] 

В Ігумені була створена потужна первісна організація Народ-
ного Союзу. Всі службовці повітогвого військкомату були його 
членами. офіцери Олександр Ковель, Микола Калтович,Гасан 
Конопацький забезпечували організацію бланками із штампами, 
посвідченнями, даними про кількість і стан червоноармійських 
загонів, шляхи їх пересування. 

Роль зв’язкових виконували секретар першої дільниці народ-
ного суду Костянтин Семьонов і слідчий нарсуду Борис Ярема. 
Сприяли організації партизанки службовці установ міста ольга 
Урбанович, дружина М. Жилінського, секретар повітового пар-
тійного комітету Карелін, начальник в’язниці Пекарський, технік-
будівельник Віктор Замбржицький, який пізніше очолить контр-
розвідку С.Павловського. Цими людьми до приходу групи Пав-
ловського була здійснена велика підготовча праця. 

Полковник С.Павловський перейшов кордон у травні 1921 ро-
ку. Головний штаб партизанського з’єднання розмістився між 
селами Дубрава й Сьомкова Слобода (Погорільська волость).[11] 
Голова місцевої сільської ради Міськевич відразу налагодив за-
безпечення продуктами, використавши прихильне ставлення до-
вколишніх жителів до зелених. До того ж основні сили партизанки 
складала місцева молодь. Медичну допомгу надавав фельдшерсь-
кий пункт станції Градзянка. Про зброю попіклувалися раніше, ще 
до приходу павловського. З одного тільки хутору Дубовий Ліс, 
чий господар був прямо зв’язаний із Жилінським, у штаб достави-
ли 18 скринь із патронами й декілька одиниць зброї. Везли зброю і 
з інших хуторів. 

За свідченнями учасників, партизанка мала чітку організацію. 
Територія була поділена на п’ять районів дій: у першому оперував 
відділ під керівництвом самого полковника Павловського. За кі-
лькістю відділ досягав 100 чоловік і контролював територію По-
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горільської, Пуховицької та Якшицької волостей. Другий район – 
Кліноцька й Узденська волості – «доглядав» поручник Войниць-
кий із відділом у 16 чоловік. Третій район, який включав Лагойсь-
ку, Должанську, Городецьку й Хуторську волості, був під нагля-
дом капітана Тронова та його 20 бойовиків. Район під Мінськом 
курирував поручник орлов. Його штаб знаходився в лісництві на 
ріці Ольса. Йому підпорядковувалися 18 чоловік. Відділ поручни-
ка Міхайлова оперував на всій території дій, викону.чи роль орга-
нізатора первинних комітетів «НСЗРС» і невеликих місцевих бо-
йових груп.[12] 

Для зносин із головним штабом існувала непогано відпра-
цьована система зв’язку. роль зв’язкових виконували місцеві 
люди, які добре знали округу. Так, Юркевич Іван, житель села 
Дубрава, тримав зв’язок між головним штабом та Ігуме-
ном.Штаб у Репищі зв’язувався з комітетом через голову сіль-
ради Яровича. Язвінський штаб підтримував зв’язок із своїми 
людьми в Погорільському ревкомі, секретарем Лашкевичем.[13] 
Хутор Язепа Зеньковича Дубовий Ліс був місцем зустрічі чле-
нів комітету НСЗРС, дружинників Гаркавенька й керівництва 
партизанки. Існував і добре налагоджений зв’язок і з містами. З 
Могилевськими й Гомельськими організаціями тримали зв’язок 
поручники Михайлов і Сікорський, міста борисова – поручник 
Орлов і Жилінський. Були свої люди й у червоноармійських 
підрозділах і в залізничному комітеті. 

Свою діяльність Ігуменські партизани по можливості коорди-
нували з отаманами Кулевським (Хвядещеня), Давидовим, Драгу-
ном, Катом, Жуком, Перекатовим. спільно з іншими партизансь-
кими загонами захорпили станцію Городянка. 800 пудів солі, взя-
тої внаслідок операції, роздали селянам навколишніх сіл. 

Швидко визначилися отамани з місцевих людей. Невеликі бо-
йові групи очолили Микола Яськевич, Іван Жданович, Михайло 
Павловський, Язеп Лісовський, августин Круковський. Кількість 
бойових загонів і угруповань у різні часи досягала від 18 до 80.[14] 
Різниця в кількості пояснюється здатністю партизанських 
з’єднань у залежності від обставин об’єднуватися й навпаки – 
дробитися. 

Ігуменський комітет «Союзу» проводив широку агітаційну 
кампанію з розповсюдження програмних документів НСЗРС, «Зе-
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леного Дуба». Листівки пояснювали цілі й задачі цих організацій, 
викривали більшовицьку політику: 

 
«У 1917 році комуністи кричали: пора, нарешті, зупинити 

братовбивчу війну. Вони дали Росії Брестський мир і війну 
громадянську. Страшну, нещадну, яка забрала жертв у бага-
то раз більше, ніж Германська, війну по-справжньому брато-
вбивчу. Вони зуміли нацькувати російського робітника на ро-
сійського робітника, селянина на селянина, козака на козака і 
всіх проти всіх. Комуністи брешуть безсовісно й нагло. Нема 
миру й не буде доки вони існують… Жовтневий переворот – 
злочинне захоплення влади, вже вирваної в царя, але яка ще не 
утвердилася в руках народу. Жовтневий переворот – справж-
ня контрреволюція… 

Замість обраних Росією Установчих зборів, розігнаних 
штиками, виникло «Робітничо-селянський уряд»… Купка зло-
чинців і навіжених, які утвердилися насиллям, ведуть Росію 
до злиднів і загибелі… Вони обіцяли народу землю. Чи дали її 
йому? Ні. Народ отримав право працювати на землі, але не 
отримав право користуватися плодами своєї праці. Маєтки 
поміщиків перетворилися в «радянські господарства», які 
експлуатують селянську працю безсовісніше й нещадніше, 
аніж поміщики… Кого, крім самих себе, нагодували комуніс-
ти? Кого, крім самих себе, зробили вони багатими?..»[15] 
 
Треба зазначити, що така агітація знаходила розуміння в широ-

ких колах населення, бо сумна дійсність підтверджувала висновки, 
викладені в листівках. Ігуменська організація мала найближчою ціл-
лю захопити Ігумен, потім мінськ і створення своєї влади в цих міс-
тах.[16] Спочатку вдавалося працювати в радянських установах. Жи-
лінський займав посаду начальника гарнізону, навіть очолив надзви-
чайну трійку із боротьби з бандитизмом. Під його керівництвом про-
водилися всі наради, метою яких була організація цієї боротьби. Щоб 
не афішувати антирадянську діяльність Жилінського й своє голово-
тяпство, ЦК КПБ змушений був повідомити громадськість про ви-
ключення його з партії й позбавлення посади через зловживання 
молодого воєнкома… горілкою.[17] 

У липні провали спіткали Мінську обласну організацію. Був 
арештований один із її керівників Тумолович. Про цей факт по-
відомили Ігуменську організацію, членам комітету було запропо-
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новано заховатися в партизан. Встигли вийти з міста ще до обла-
ми Жилінський із дружиною, В.Замбржицький і Г.Конопацький. 
Внаслідок масових арештів організація втратила 30 членів.[18] Роз-
ром відділів Павловського – це не військивй успіх командира 12-
го полку Тітова, а наслідок добре налагодженої агентурної розвід-
ки й оплаченої зради. 

Після викрадення зі штабу документів червоноармійському 
командуванню стали відомі списки учасників, адреси, явки в міс-
тах Білорусі та Росії. Павловський порахував за краще розпус-
тити людей, але виказав сподівання, що ненадовго, і з невели-
ким загоном у серпні 1921 року сховався в польщі. Але дії ди-
версійних угруповань продовжувалися й далі. Не складали 
зброї отаман І. Жданович, Я. Лісовський, І. Драгун. Із-за кор-
дону періодично навідувалися Микола й Іван Яськевичі, Віктор 
Замбржицький, Августин Круковський і полковник Павловсь-
кий.[19] 

Трагічно склалася доля ігуменських партизан. Майже всі 
вони були розстріляні чи потрапили із родинами в заслання. У 
1921 році, відразу після відходу частини партизанів закордон, 
почалися репресії. Про деякі подробиці стало відомо із пока-
зань голови Балоцької сільради Антося Матусевича в 1932 році. 
У 1921 році він був обраний головою сільради. Наприкінці літа 
в селі Зафранцузька гребля стояв відділ із боротьби з бандити-
змом. Якось командир цього відділу почав вимагати від усіх 
громадян села довідки про те, де знаходяться їх сини мобіліза-
ційного віку. Багато-хто не зміг дати відповідний документ. 
люди зверталися до голови, і він давав довідки, що їх діти зна-
ходилися в Червоній армії.[20] 

Треба сказати, що швидко підміна викрилася. Населення 
Зафранцузької Греблі було повністю вислане в 1921 році на 
російський Північ. Щодо населення всієї Балоцької сільради, то 
воно поменшало на 80%. У 1921-му й наступних роках вислали 
жителів бунтівних сіл – Репища, Ганутова, Уборо, Сьомкової 
Слободи. 

Ці села дали відомих організаторів партизанки. З Репища 
походив Віктор Замбржицький, начальник контррозвідки заго-
ну поручника Войницького. він повернеться в рідне село в 1928 
році, спробує організувати селян для опору колективізації, що 
насувалася. 
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Отаман Іван Жданович також із Репища. З села Ганутово 
походили брати Олександр і Микола Старжинські, активні по-
мічники отамана Михася Жилінського. 

Діяльність останнього з перерахованих осіб заслуговує дета-
льного розгляду. Нажаль, пошуки дали небагато. Пощастило 
знайти так звану наглядову справу брата Михася – Жилінського 
Фоми (Томаша) Фомича, 1893 року народження, члена партії со-
ціалістів-революціонерів із 1912 року, члена Мінської повітової 
земської управи з 1917 року, прихильника, як зазначено у справі, 
Установчих зборів. Назва документу – наглядова справа – означає, 
що в момент розгляду питання про реабілітацію Томаша Жилінсь-
кого кримінальна справа, матеріали слідства не були знайдені. 
питання вивчалося за допомогою інших джерел, це значить – кри-
мінальних справ людей, пов’язаних із ним у часі подій, що роз-
глядаються. Як правило, такі матеріали малоінформативні. Тим не 
менш Томаш Жилінський давав показання про свого брата Миха-
ся й згадав, що брат був перший раз арештований поляками в 1919 
році й сидів у в’язниці Білостоку. Другий раз був затриманий ГПУ 
Білорусі й розстріляний у 1924 році. 

Можна вважати, що Михась Жилінський був арештований ра-
зом із Володимиром Гаркавеньком, а можливо, і з Сергієм Пав-
ловським, оскільки це відбулося одночасно, влітку 1923 року. У 
справі Гаркавенька зберігся протокол допиту М.Ф. Жилінського 
від 14 липня 1923 рку. З цього документу можна довідатися, що 
Михась народився в м. КойдановоМінського повіту в 1898 році. 
Член РКП(б) із 1917 року, виключений у 921-му – буцімто «за 
виконання обов’язку в нетверезому стані» (так звучала офіційна 
версія ЦК КПБ), насправді – «за бандитизм». Колишній Ігуменсь-
кий воєнком засвідчив, що в організацію входили «всі колишні 
офіцери з місцевих, шляхти, шкільроби (шкільні робітники). На-
селення безумовно симпатизувало організації». 

Цікаво і, звичайно, певним чином характеризує Жилінського, 
що серед названих ним прізвищ – ті, кого вже вбили чи заслали – 
Борис Ярема, Олександр Ковель, розстріляні в 1921 році за нака-
зом Комбанда (Комісії із боротьби з бандитизмом), Костянтин 
Семьонов і Володимир Гаркавенько вже сиділи у в’язниці. Ми-
хась Жилінський активно діяв у 1921-22 роках. Зведення Розвіду-
правління Західного фронту (жовтень 1921 року) засвідчило: 
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«В Мінській губернії тимчасове затишшя. Невеликі загони 
Жилінського, Жибля, Броневицького, Величка, Ходотова – 
здійснили напади на млини, протистояли збору податків. У 
північній частині Ігуменського повіту активно діє банда Жи-
лінського, яка всмоктала в себе бандитів організації Ката й 
павловського. Повернення із-за кордону у вересні повітових 
керівників Зайцева, Павловського, Мартело (Іван Мацелій. – 
Н.С.) не викликає посилення руху. Зміни в тактиці бандитів: 
вони ведуть приховану підготовчу роботу в цьому (мінському) 
напрямі. Активізували діяльність у смузі Глибоке – Лунінець. 

 
Підпис: нач. РУ штабу Західного фронту і воєнком 

А. Рандмер. Смоленськ».[21] 
 
Провали зеленодубських керівників у 1923 році пов’язані із 

зрадницькою діяльністю окремих савінковців – Селянінова-
Оперпута, Павловського та інших. 

Цікаво, що ця історія мала продовження в кримінальній справі 
місцевого жителя Ф. Татура та інших. Вона з’явилася в 1932 році 
зусиллями спецслужб і мала назву «Грачі». Зі справи розвиток 
подій виглядає наступним чином. Влітку 1928 року повернувся в 
рідне село Репище, що в Червенському районі, колишній зелено-
дубець, нчальник контррозвідки загону полковника С. Павловсь-
кого Віктор Замбржицький. Йому вже 36 років, останні десять – 
«переконаний ворог радянської влади», як заявив про себе під час 
арешту. До Жовтневої революції його батько, старий Замбржиць-
кий, місцевий шляхтич, мав 50 десятин землі. Не були бідними й 
численні родичі, що жили навколо. Власну землю мали не всі, 
багато-хто орендував. Віктор отримав освіту спочатку в Ігуменсь-
кому училищі, потім засвоїв спеціальність техніка-будівельника в 
Москві. Воював на фронтах Першої світової війни на стороні бі-
лого руху. У громадянську разом із розчаруванням в ідеї білих 
прийшла зацікавленість есерівською програмою. 

На рідній Ігуменщині Замбржицький був одним із організато-
рів комітету НСЗРС.[22] 

Організація, яка пізніше отримала назву «Селянська партія» 
чи «Народний союз здорової Батьківщини», як випливає з матері-
алів слідства, почала утворюватися влітку 1928 року, відразу після 
повернення В. Замбржицького додому. Увесь час він ховався від 
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влади в лісі, але тримав тісний зв’язок із односельцями, користу-
вався їх допомогою. 

Перший організаційні збори відбулися в будинку Язепа Захаре-
вича. Були присутні брати Ждановичі та Романовські з Репища, Ста-
ржинські та Яськевичі з Ганутова, прийшли люди із Зафранцузької 
Греблі, хто повернувся до того часу з російської Півночі. Усього 16 
чоловік. Вирішили почати працю із створення організаціїз ціллю 
згуртувати довкола себе всіх незадоволених, кількість яких із кож-
ним днем зростала. У село йшла нова навала – колективізація, ціль 
якої селяни зрозуміли по-своєму: у селян відбирають землю, ство-
рюють нову панщину. Влада руйнувала життя села, різала по-
живому, ламала долі й душі. До згаданого часу сил на активний про-
тест не вистачала. Тим не менш люди готувалися до збройного ви-
ступу. Зброю майже кожна родина ховала ще з часів боротьби зеле-
них із «совєтами». Хто в хліву, хто на могилках, хто в лісі. 

Село жило, чекаючи війни. Пояснення цьому просте: радянсь-
ка пропаганда тримала людей у постійній напрузі. Навколо – самі 
лише класові вороги. Як свідчит учителька Захаревич, у Червону 
армію на випадок війни йти ніхто не збирався, готивалися йти в 
ліс, у партизани для самостійної боротьби з комуністами. Мелен-
тій Броневицький розповідав: 

 
«Ми добре готувалися, чекали війну на пасху, довго чекали 

й терпіли від радянської влади, але сподівалися, що скоро все 
закінчиться, люди повернуться із засллання й будуть жити 
так, як жили раніше…» 
 
У 1928 році організація мала до тисячі чоловік. Так порахував 

слідчий Лісовський. В основному це були люди із сіл Червенсько-
го, Осиновицького, Пуховицького районів. Люди передавали один 
одному, що (цитата з матеріалів слідства): 

 
«Є звьонзак («відділ», «відділення» з польськ. – прим.пер.) 

чи партія, в якій багатополяків і росіян (точніше, католиків і 
православних. – Н.С.), які чекають хвилювань чи війни, відразу 
більшовиків повиганяють». 
 
Ворожий настрій до влади панував не тільки серед шляхти, 

але й «мужиків». 
Протягом 1928-29 років, доки влада не почала розкуркулюва-

ти, члени організації частенько збиралися на таємні збори: у млині 
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Фридланда, у хаті Захаревичів, родичів В.Замбржицького, а той 
просто в лісі. 

Партійну програму, за версією слідства, розробив Франц Фо-
мич Татур – 39-річний селянин із села Репища, білорус-католик, із 
родини орендаторі. Сам орендував землю в дядька віктора Замбр-
жицького. Він був одним із тих небагатьох, хто в цих місцях від-
разу підтримав радянську владу, навіть допомагав місцевим сіль-
радам. Але скоро він зазнав розчарування. На зміну здивуванню 
від безгосподарності нових володарів прийшло обурення невпин-
ним насильством. Розкуркулювання, висилки, арешти пересліду-
вали його родичів, односельців, знайомих з округи. Тому Франц 
Фомич відразу дав згоду на пропозицію Замбржицького вступити 
в селянську партію. 

У матеріалах слідства збереглися дві невеликі книжечки з ру-
кописним текстом програми. Зміст свідчить, що писала людина 
освічена, із філософським складом мишлення, схильний до глибо-
кго аналізу й обґрунтування. Більшовизм – хвороба, до такого 
висновку прийшов Франц Фомич. Його програма – пошуки шля-
хів виздоровлення. Будувати «здорову Батьківщину», на думку, 
укладача програми, можна, дотримуючись самих основних лозун-
гів-закликів: 

 
1. За демократичний самостійний лад життя! 
2. За волю й справедливість, любов і простоту! 
2. За гніздо рідне! 
4. За розвиток науки й культури! 
5. Проти експлуатації! 
6. За мирне життя! 
7. Роби добро людям![23] 
 
Відчувається, що складала цей цікавий документ людина ві-

руюча, що з біллю сприймає руйнування споконвічного ладу жит-
тя, щиро бажаюча змін на краще. Безумовно, на деякі пропозиції 
наклала відбитокрадянська діяльність.[24] Це видно в тій частині 
програи, де виказані погляди на державне будівництво, але в ос-
нову клався головний принцип: влада належить не класу, а народу 
в особі обраних представників. Форма державної влади – радянсь-
ка, але без комуністів. лозунг повстанців 20-х років, як бачимо, не 
загубив своєї актуальності. Верховна влада – народному з’їзду; 
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між з’їздами – обраному народом (не менш як 75% виборців) – 
Виконавчому комітету. Контрольна функція за програмою нале-
жала так званому Центральному комітету, також виборному орга-
ну, який повинен був слідкувати за відповідністю життя головним 
семи принципам. Програма відстоювала власність на землю – 
«Плани передавати у власність селянам, робітникам і службовцям 
без викупу…» Партійні документи декларували безкоштовну 
освіту дітям до 5 класів, свободу віросповідання. І ще Франц Та-
тур записав і підкреслив: 

 
«Ніхто не має права позбавити людину Батьківщини. Ні-

хто, навіть держава». 
 
Так озвався біль засланих… 
У 1930 році знову на російську Північ, за Урал і багато ще ку-

ди поїхали жертви колективізації. У лютому 1930 року далеко від 
Ганутова опинилися брати Олександр і микола Старжинські, ви-
слали декілька родин із репища, у тому числі й Захаревичів. На-
половину опустіли села Уборок і Тисячна Гряда. 

З липня 1931 року в Пуховецькому й Осиповецькому раойнах 
стали з’являтися листівки антирадянського контрреволюційного 
змісту. Листівки закликали активно протидіяти організації колек-
тивних господарств, у яких автори звернень бачили тільки форма-
льний засіб для здійснення головного задуму влади – позбавлення 
селянства землі й встановлення нового кріпосного права. 

Відповідні державні органи відреагували швидко. У небезпеч-
ній місцевості з’явився слідчий лісовський, який довгий час робив 
вигляд, що шукає золото. Постанова по агентурній справі «Грачі» 
про арешт 150 членів організації (27 чоловік тільки з Репища) 
вийшла 5 травня 1932 року. Хвиля арештів прокотилася по селах 
Ганутово, Висока Старина, Зафранцузька й Французька Греблі, 
Подкосся, Сутіно, Блузький Бор, Маліновка Пуховицького райо-
ну, Турна гора Червенського району, у багатьох селах Осиповиць-
кого району, у містечку Пуховичі. 22 травня 1932 року був затри-
маний Віктор Замбржицький. Його як «польського шпигуна очі-
кував розстріл». Він зробпв спробу покінчити життя самогубством 
– не вдалося. рядові члени партії були засуджені на десять років 
виправно-трудових таборів. але майже все життя провели в 
ув’язненні. Романовський Олександр Михайлович із Турної Гори 
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був арештований у 1932 році, отримав термін десять років, опини-
вся спочатку в Мариїнську, потім у Північносхідному таборі в Мага-
дані. на волю вийшов у 1947 році. У грудні 1949 був арештований 
знову по справі сумновідомої «Трудової селянської партії» (Трудо-
вой крестьянской партии – ТКП). і знову етапом у Новосибірськ… 

У 1952 році в прокуратуру зі скаргою звернувся Антон Паск-
робко, колишній селяниніз села Затітова-Слобода Пуховицького 
району: 

 
«Вже 20 років я несу незаслужене покарання. Маю вік 60 

років і дуже поганий стан здоров’я. прошу зрозуміти моє 
старече становище, переглянути справу… Дайте можли-
вість відвезти старі кістки на батьківщину, тут у засланні 
нема кому доглядати, а на батьківщині три дочки». 
 
У перегляді справи було відмовлено, так і помер старий у се-

лищі Роговські Гриви Новосибірської області. 
Жорстоко були покарані ці люди за те,  що спробували чинити 

опір безглуздій авантюрній політиці соціалістичної «перебудови» 
села. Аналізуючи події 1920-х років на Ігуменщині, можна прийти 
до висновку, щов цей час протест мав організований та оформле-
ний характер. Наприкінці десятиліття настрої місцевих людей 
кардинально не змінилися. Але, швидше за все, стихійне обурення 
селян допомогли оформити спецслужби, які, викриваючи «нові 
організації» в небезпечних місцях із бойовим минулим, викоріню-
вали будь-які прояви незадоволення «совєтами». 

 
 Джерела, примітки. 

 
1. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа Ф.Татура, В.Замбржицького та інших 

(всього 95 чоловік). 
2. Внаслідок репресій у1931 р. шляхти залишилося менше 30% від загальної кіль-
кості населення. 

3. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа П.Довнара. 
4. Там само. Кримінальна справа В.Гаркавенька. 
5. там само. Кримінальна справа Т.Жилінського. 
6. Там само. 
7. НАРБ, ф. 60, оп. 3, спр. 827, арк. 34. 
8. Там само, спр. 826, арк. 11. 
9. Звязда. 18 снежня 1920 г. 
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10. Архів КДБ РБ. Наглядова справа Т.Жилінського. 
11. Також біля сіл Дубрава, Усохи, Репище, Язвіно. Архів КДБ РБ. Кримінальна 
справа К. Семьонова. 

12. Там само. 
13. Там само. Кримінальна справа В.Гаркавенька. 
14. Там само. Кримінальна справа М.Яськевича. 
15. Там само. Кримінальна справа П.Старжинського. 
16. Там само. З даних контррозвідки особливого відділу 8-ої дивізії. 
17. Звязда. 19 чэрвеня 1921 г. 
18. Там само. 
19. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа Ф.Татура… С.Павловський був арешто-
ваний у 1923 р. Деякий час чекісти використовували йогов своїхцілях. Саме він 
допоміг виманити Б.Савінкова із закордону. Застрелений при спробі втечі. 

20. Там само. 
21. ДАРФ, ф. 6990, оп. 1, спр. 12, арк. 10. 
22. Архів КДБ РБ. Кримінальна справа Ф.Татура. 
23. Там само. 
24. Там само. 



 
 

Борис Каверда 
 
Ця терористична історія – одна з ряду найгучніших історій ХХ 

століття. Вона довго не зникала зі сторінок преси європейських 
країн ще декілька років після пострілу Бориса Каверди на варшав-
ському вокзалі 7 червня 1927 року. Про неї не забули ні в 30-ті, ні 
в 40-ві воєнні роки. 

Радянському читачу добре знайоме ім’я жертви теракту, вір-
ного більшовика-ленінця Петра Войкова, який саме в останній 
якості увійшов у радянські підручники й енциклопедії. Але мину-
ло трохи більше 70 років, і в зв’язку з перепохованням царської 
родини російське суспільство вже з ганьбою згадало комісара 
Войкова як одного з убивць монарших осіб. 

Випадково чи ні, але в 1998 році ім’я Каверди прозвучало в 
одній із мінських квартир, господиня якої, 90-літня Зоя Опанасів-
на Гриц училася разом із Борисом у Білоруській віленській гімна-
зії в першій половині 1920-х років. «Схвильовані новиною з Вар-
шави, учні збіглися до будинку гімназії, – згадувала картину ми-
нулого пані Гриц, – і гаряче загомоніли, виказуючи різні думки 
про причини вчинку свого товариша». 

Треба враховувати, що вбивство радянських представників, як 
акт протесту проти комуністичного режиму, у 1920-ті роки було 
доволі розповсюдженим явищем. Але в даному випадку віленців 
схвилювало питання, чому теракт здійснила людина з їх середо-
вища, знайомий хлопець, син відомої всім білорусам у Вільно 
добросердечної пані Ганни, завідуючої білоруського сирітського 
притулку. 

І справді – чому? Питання тоді й тепер доволі непросте. 
Інтерес до історії теракту, внаслідок якого загинув повноваж-

ний представник СРСР у Варшаві Петро Войков, був настільки 
великий, що в особистих архівах таких політичних діячів тієї епохи,  
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як В.Мілюков, В.Бурцев, Б.Савінков, відклалися цілі стоси доку-
ментів і публікацій під назвою «Справа Бориса Каверди». (Тепер 
вони зберігаються у відповідних фондах відділу білої еміграції 
Державного архіву РФ у Москві). 

Відразу після процесу з’явилася книга з матеріалами слідства 
й суду, а потім і її російський переклад із додатками відомого на 
той час журналіста Сергія Войцехівського. Навряд чи інтерес цієї 
людини, в минулому отамана, до особи юного терориста був ви-
падковий. 

Невідомо, плановано чи через збіг обставин молодший брат 
журналіста Юрій Войцехівський через рік після подій у Варшаві 
повторив учинок Каверди. Як писала еміграційна газета «Руль», 
«напружена ненависть, яка ніколи не втихала, вибухнула терорис-
тичним актом». Батька братів Войцехівських – корніловського 
офіцера – вбили в київському ЧК. У травні 1928 року Юрій Вой-
цехівський приїхав у Варшаву з наміром убити радянського пов-
новажного представника Коцюбинського, але намір не здійснив. 
Випадковою жертвою пострілу Войцехівського став клерк радян-
ської амбасади, дехто А.Лізарєв. Ще не закінчився термін молод-
шого брата, як рука терориста з ломом опуститься на голову 
старшого – Сергія, автора книги про Каверду. 

Цей терористичний ланцюжок плететься на фоні збуреної Єв-
ропи 1920-30-х років, яка, по суті, і не виходила зі стану проти-
стояння, доки не обрушилася в Другу світову війну. 

Традиційно в колишній Російській імперії вплив ідей терору 
був дуже великим. Співіснували й розвивалися різні версії теро-
ризму: народовольська, есерівська, анархістська, більшовицька, 
антибільшовицька та ніші. Здійснювалися різні види насильниць-
ких актів: вибухи, вбивства, експропріації 9екси), захоплення 
транспортних засобів, заложників і т.д. Їх не цуралися не тільки 
есери й анархісти, але навіть і соціал-демократи. Не засуджували 
їх до певного часу й ліберали. 

«…Принципово ми ніколи не відмовлялися й не можемо від-
мовитися від терору», – висловився з цього приводу вождь Жовт-
невої революції Ленін. 

І справді, терор у СРСР був одним із активних, коли не голо-
вних засобів державної політики. Більшовики криводушно гань-
били цей засіб боротьби, але антирадянські емігранти були завжди 
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об’єктом убивств. Такі історії досить відомі. А шляхом масового 
терору сталінський режим знищив мільйони людей у колишній 
радянській країні; той час засвідчив, що суспільство призвичаїло-
ся до насильства. Вбивство сприймалося як нормальний засіб бо-
ротьби. 

Однак і ті, хто боровся з радянською владою, для кого грома-
дянська війна ще не закінчилася, розглядали терор як інструмент 
досягнення ідеалу, а не тільки як засіб придушення, залякування й 
помсти. Вони були впевнені, що добре організована група людей 
зможе досягти мети, якою б нереальною вона здавалась би споча-
тку. 

7 червня 1927 року о 9 годині ранку посланець СРСР у Польщі 
Петро Войков у супроводі співробітника амбасади Юрія Григоро-
вича прибув на головний вокзал Варшави для зустрічі повноваж-
ного представника уряду СРСР у Лондоні Аркадія Розенгольца. 
Зустрівшись, обидва вирушили в залізничний буфет пити каву, а 
потім вийшли на перон до скорого потяга, який відходив із Вар-
шави о 9 годині 55 хвилин. Цим потягом Розенгольц направлявся 
в Москву. У той момент, коли посланець Войков і Розенгольц 
знаходилися біля спального вагону, вибухнув постріл. Стріляв 
невідомий чоловік. Войков відскочив і кинувся тікати, нападник 
стріляв йому вслід. 

У відповідь на постріл Войков вихопив із кишені револьвер і 
декілька разів вистрілив у нападника, потім похилився й упав на 
руки поліціанта. 

Нападник добровільно здався в руки поліції. Заявив, що він 
Борис Каверда й що стріляв, маючи на меті вбити Войкова – по-
сланця СРСР, із тим, щоб помститися за Росію, за мільйони лю-
дей. Войков після надання йому медичної допомоги на вокзалі був 
перевезений у шпиталь Немовляти Ісуса. О 10 годині 40 хвилин у 
той самий день він помер у присутності міністра закордонних 
справ Польщі Залєького, який навідав шпиталь від імені польсь-
кого уряду. 

Зі шпиталю тіло небіжчика було перевезене в російське пред-
ставництво, яке використало цей випадок для організації у Вар-
шаві комуністичної демонстрації. Протягом двох днів труна з ті-
лом була виставлена в залі представництва. 
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Амбасада СРСР у Варшаві. 1927 р. 
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Польський уряд висловив удові Войкова й уряду СРСР спів-
чуття й виконав усі формальні обов’язки, пов’язані з наявністю 
дипломатичних відносин між Польщею та Росією. 

10 червня труну перевезли на Варшавський вокзал і звідти спеці-
альним потягом – у Москву. За труною по вулицях Варшави йшли 
всі місцеві комуністи, представники дипкорпусу Росії й Польщі, 
польського уряду, а також відділ польського війська, який одночасно 
віддавав знаки військової пошани й охороняв порядок настільки 
жорстко, що процесія йшла абсолютно пустими вулицями. 

Не дивлячись на прояви офіційного жалю, майже всі газети 
засвідчили симпатії польського суспільства, який викликав Борис 
Каверда своєю молодістю й патріотизмом. Йому подарували полі-
тичні ускладнення, викликані його вчинком. 

Хто був цей молодий чоловік, який у ті червневі дні став 
центром уваги всіх засобів масової інформації, політиків різного 
кольору та розмірів, письменників, громадських і навіть фашист-
ських організацій? Чому доля звела його у смертельному поєдин-
ку з представником іншого світу й моралі? 

Зі справи Бориса Каверди. 
 

«Стріляв у Войкова Борис Каверда, 19-ти років, ученик 
гімназії Російської громади у вільно, який був допитаний у 
якості звинуваченого й визнав себе винним у свідомому вбивс-
тві посланця Войкова та заявив, що він, противник існуючого 
в Росії соціального й політичного устрою, вирішив убити 
останнього, як представника цієї влади в Росії. Раніше він мав 
намір виїхати до СРСР із тим, щоб взяти активну участь у 
боротьбі проти радянського режиму. За дозволом на в’їзд він 
звернувся в представництво СРСР у Варшаві. Коли йому від-
мовили в його проханні, він вирішив здійснити акт покарання 
й помсти у Варшаві. При цьому вже на першому допиті ще в 
приміщенні вокзалу, куди з’їхалися всі представники судової, 
поліцейської та адміністративної влади Польщі, Каверда дав 
свідчення, що з посланцем Войковим він інколи не розмовляв, 
ніяких претензій до нього особисто не мав, до політичних ор-
ганізацій не належав і свій вчинок здійснив самостійно».[1] 
 
Безумовно, ні одна з політичних сторін не повірила заявам 

молодого терориста. Ще в 1924 році, після призначення повнова-
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жним представником Войкова у Варшаві, у західному друці 
з’явилися погрози білоемігрантів-монархістів знищити царсь-
кого вбивцю. І справді, Петро Войков, у своєму юнацькому 
минулому Наум Вейкін, мав зовсім непривабливу для європей-
ського обивателя біографію. Дуже рано він долучився до рево-
люційних справ. 2 березня 1906 року його молодший брат покі-
нчив життя самогубством. 

Наступного дня директор Керчинської гімназії, де вчилися 
брати, перед строєм гімназистів зняв порізаний уздовж парадний 
портрет Миколи ІІ. У розрізі стирчала записка: «нікого не звину-
вачуйте, це зробив я». І підпис самовбивці. Чи знав у цей момент 
старший брат, стоячи в строю учнів, що буде причетний до спра-
вжнього знищення царя Миколи ІІ і його родини? Але відразу 
встав на терористичний шлях. 

Після того як загинув брат, Петро прийняв участь у замаху на 
ялтинського градоначальника генерала Думбадзе. Бойовики зби-
ралися підірвати помешкання поліцейської дільниці, коли туди 
прибуде генерал, однак акція провалилася. Як завжди, знайшовся 
провокатор, і героїв почала шукати поліція. Войков зміг виїхати 
до Швейцарії, де закінчив фізико-математичний факультет і по-
знайомився з Леніним. У травні 1917 року другим «пломбованим 
вагоном» разом із Мартовим і Луначарським він повернувся до 
Росії. У серпні офіційно вступає в партію більшовиків. Російська 
жовтнева смута застає його в Самарському гарнізоні. Гарнізон 
відряджає його в Петроградський совдеп. Тут він стане відомий 
своєю промовою в першому кулеметному полку, – промова закін-
читься масовими убивствами солдатами офіцерів. 

Потім Войков поступить в особисте підпорядкування Сверд-
лова й замінить останнього на його посаді в Єкатеринбурзі. За 
його активної участі спеціальний комісар із мандатом Леніна 
В.Яковлем (Мячин) перевіз родину Миколи ІІ з Тобольська в Єка-
теринбург. 

Минуле Войкова широко виплило на сторінки емігрантської 
преси в червневі дні 1927 року під час слідства й суду над моло-
дим месником. Майже всі газети цитували сторінки книги судово-
го слідчого з особливо важливих справ Миколи Соколова «Вбивс-
тво царської родини», яка вийшла в Берліні в 1925 році: «17 липня 
1918 р. в аптечну крамницю Єкатеринбургу зайшов службовець 
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комітету забезпечення Зімін і від імені обласного комісара Войко-
ва пред’явив листа наступного змісту: 

 
«Пропоную швидко без будь-яких застережень та затри-

мок виділити з вашого складу п’ять пудів сірчаної кислоти 
пред’явнику цього. Обласний комісар забезпечення Войков». 
 
Кислота Зіміну була виділена. Копія вимоги Войкова вміщена 

на фото за №78 у книзі Соколова. 
 

«Комісар Войков… завжди відрізнявся своєю схильністю 
до театральних жестів, дурниць та зайвої балаканини, осо-
бливо серед дам. У такому 
оточенні його якось 
запитали про долю царської 
родини. Він, надувшись, 
відповів: «Світ ніколи й не 
дізнається, що ми зробили з 
ними» (с. 249). 
 
Тим не менш світ довідався, і 

ката не обминула доля жертви. 

 
П. Войков (Н. Вейкін)

На самому початку 1924 року 
«совєти» спробували направити 
Войкова представником у Канаду. 
У той час вона вважалася домі-
ніоном Великобританії. Але 
англійський король Георг V був 
кузеном Миколи ІІ. Войкову 
відмовили в агремані, назвавши «царевбивцею». Тоді «совєти» 
зіграли інакше, призначивши новоспеченого дипломата в Польщу. 
Однак і польський уряд, перш ніж як дати згоду на це призначен-
ня, вимагав публічно підтвердити неучасть Войкова в розстрілі 
царської родини. Народний комісар Чичерін відповів, що «Войков 
– людина невійськова, не мав відношення до виконання присуду». 

Поляки, безумовно, вдячні більшовикам за ризький поділ, із 
великою неохотою, але ж погодилися. 

У жовтні 1924 року Петро Войков приїхав у Варшаву і 
пред’явив Пілсудському вірчі грамоти. тут він опинився в атмос-
фері життя, яке відповідало його смаку. Прийоми, багато гарних 
та доступних панянок… За твердженнями сучасників, Войков у 
найтяжчий та голодний час виділявся демонстративним франтівс-
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твом. Він завжди носив бриджі з шовковими панчохами й ще-
дро поливав себе французьким одеколоном. Малосимпатичний 
портрет нового посланця доповнювала його дружини, в мину-
лому дочка капелюшника роза лімоніт, під час служби чолові-
ка в Єкатеринбургу сумно відома вбивця ЧК на прізвисько 
Квітка («Цветок»). 

Безумовно, європейське суспільство було обурене появою в 
Варшаві цієї жахливої пари. Незадоволення й погрози демон-
стрували тогочасні газети. 

Цей стомлений від більшовицького аскетизму колишній ко-
місар викликав своєю поведінкою незадоволення самого Сталі-
на. Тим більше він дозволив собі втрутитися в  справу радянсь-
кої закордонної розвідки, поклавши око на гарну ефектну жінку 
й досвідчену розвідницю, направлену в Польщу, М. Скаковську. 
Квіти, подарунки, візити радянського дипломата до красуні не 
залишились поза увагою польської дефензиви. Розвідницю Вой-
ков провалив, а разом із нею провалилася й вся агентурна мере-
жа. Після строку у в’язниці Скаковську депортували в СРСР, а 
потім, як було заведено, без пересадки вона опинилася в ГУЛА-
Гу. 

За моральний розклад партійні контролери Ярославський і 
Сольц виключили «старого більшовика» Войкова з партії та ре-
комендували Наркомату закордонних справ відкликати його з 
посади повноважного представника. Але доки проверталася пар-
тійно-наркоміська бюрократична машина, гримнув постріл Ка-
верди. 

26 травня 1927 року Чембрелен розірвав дипломатичні від-
носини з  СРСР і вислав із країни всіх радянських дипломатів. 
Висланий із Лондона Розенгольц їхав через Варшаву. Щоб зу-
стрітися з колегою, на вокзал приїхав Петро Войков. тут зустрів 
він і свою смерть. 

Але ж постріл Каверди врятував репутацію Войкова. Все за-
крутилося в зворотний бік. У Варшаву полетіли погрозливі ноти 
з вимогою видати вбивцю «палкого революціонера». Акція Ка-
верди розглядалася як явище системної й запланованої боротьби 
англійського й польського імперіалізму. Друга нота згадувала 
генерала Булак-Балаховича й інших борців із «совєтами», які, не 
дивлячись на Ризьку угоду, не були вислані з Польщі. 

Нарком закордонних справ Літвінов вимагав допустити до 
слідства нового повноважного представника СРСР у Польщі 
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Ульянова. Наказом по Нарокмату закордонних справ була оголо-
шена двотижнева жалоба. 11 червня Войкова хоронили в Москві, 
зібравши стотисячний натовп. Виголошувалися промови про «гід-
ру всесвітньої контрреволюції», «непохитного більшовика» і т.д. 

Ім’я Войкова отримала вулиця й металургійний комбінат у 
Керчі, село в Криму, заводи й пароплав, станція метро в Москві, 
численні колгоспи й радгоспи, у тому числі й у Білорусі. 

 

 
Войков 

Не дивно, що на цьому фоні фальшивого героя поза увагою 
радянського читача залишилася головна діюча особа теракту. Ра-
дянські енциклопедії та підручники згадували «білогвардійця та 

білоемігранта» Каверду. До речі, ні першим, ні другим він не був. 
Як не був і випадковою фігурою в цій історії. 

Зі справи Бориса Каверди. Протокол судового засідання від 
15.06.1927 року. Надзвичайний суд у Варшаві. Голова суду – 
І.Гумінський, за участю прокурора К.Рудніцького. Адвокати: Па-
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вло Андрєєв, Мар’ян Нєдельський, Франциск Пасхальський, Ме-
числав Етігер. Засідання відкрилося о 10 годині 45 хвилин. 

Загальна картина суду. З ранку будинок суду був оточений на-
товпом. Загони поліції були заслабкими, щоб його стримати. Ви-
кликали допомогу. Деякі дами з букетами квітів. приїхала мадам 
Арцибишева, дружина відомого письменника. Зала переповнена. 
Були присутні представники польської адміністрації, суду, проку-
ратури, поліції. російська еміграція представлена невеликими 
групами на чолі з керівником Російського комітету у Варшаві 
паном Сємьоновим. Були присутні також деякі більшовики з 
представництва СРСР на чолі з новим керівником Ульяновим. 
Серед свідків – також більшовик, «завхоз» представництва Григо-
рович. Відповідаючи, він злими очима з-під лоба розглядав суд і 
публіку, яка не шкодувала зауважень на його адресу, називаючи 
«типово кримінальною особою». 

Були присутні 120 представників преси, в тому числі газет 
«Правда» та «Известия», які знаходилися подалі від «буржуазної 
преси». У залі були також представники білоруських громадських 
організацій і білоруської преси, яких, однак, дружно не зауважили 
ні російські, ні польські газети. 

Під сильним конвоєм Б. Каверду ввели в залу суду. Він відра-
зу завоював симпатії своєю усмішкою і виразом обличчя. У чистій 
сорочці й скромному костюмі він виглядав майже хлопчиком. 

 
«Підсудний Борис Каверда, син Софрона й Ганни, народи-

вся у Віленській губернії 21 серпня 1907 року, православний, 
хрещений в Індурській церкві. Місце проживання – Вільно. 
Учень гімназії і працівник редакції щотижневика «Беларускае 
слова». Раніше не був засуджений». 
 
Перші слова підсудного: 
 

«Визнаю, що вбив Войкова, але винним себе не вважаю. Я 
застрелив Войкова за все те, що зробили більшовики в Росії. 
Особисто я його не знав». 
 
Із показань свідків: Мар’ян Ясінський і Костянтин Домбров-

ський, поліцейські, які затримали Б.Каверду: 
 

«…був абсолютно спокійний, сказав: я помстився за Ро-
сію, за мільйони людей». 
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При ньому були пістолет системи «маузер» без номера з пустим ма-
газином, пістолет браунінг « 80451 з патронами, 4 набої для маузера. 

Ганна Каверда: 
 

«Про вбивство я дізналася з газет. Це було несподіванкою. 
Борис завжди був тихим і скромним, добрим, робив усе, щоб ма-
ти не засмучувалася. Ми віленські, жили у Вільно перед війною. У 
1915 році були евакуйовані владою до Тамбова, потім виїхали до 
Самари, де жили до 1920 року. 

Я повернулася в Польщу з дітьми, чоловік ще залишався в Ро-
сії. Головним нашим опікуном і годувальником був Борис. Він пра-
цював у редакції «Беларускага слова», був експедитором, а остан-
ній час – і коректором… 

Борис багато читав, за своїми поглядами – демократ. Віруючий. 
Те, що він бачив у Самарі, залишило сильне враження. У той час ми 
жили в селищі Зубанінське Самарської губернії. Його переслідували 
як буржуйське дитя. Більшовики зруйнували школу, в якій він навчав-
ся, і церкву, знущалися на очах дітей над священиком, тримали його в 
хліві. Син моєї сестри був там убитий більшовиками. 

Розстріляли багато знайомих. Борис був свідком розгулу чере-
звичайки». 
 
З показань підсудного, Бориса Каверди: 
 

«Я був свідком злочинів, які 
здійснювали банди більшовиків. по 
дорозі додому з Росії в Польщу я 
багато чув про ЧК. Я був малим, 
але пам’ятаю, що життя було 
інакшим, був якийсь порядок, а 
потім настав хаос… Я зрозумів, 
хто винен у тому, що люди пе-
ретворилися в людожерів». 
 
З промови захисту, Мар’ян 

Недельський: 
 

«У Росії більшовики запус-
тили маховик знищення. За під-
рахунками С. Мельгунова, 
1 700 000 чоловік були вбиті 
тільки за розпорядженнями ЧК. 
Ленін, Троцький, Бухарін, 

 
Борис Каверда. 

Знімок зроблений у Варшаві, 
В будинку суду в день процесу 

15 червня 1927 р. 
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Дзержинський ухвалюють масові вбивства, висловлюються за 
терор як засіб розповсюдження комуністичних ідей. Чим відпо-
віла еміграція на масовий терор? У 1923 році Конраді вбив у 
Швейцарії радянського представника Воровського. А Каверда – 
«це маленька трісочка, принесена на хвилях моря крові зі сходу 
на захід». 
 
Співробітник газети «Громадський голос», у минулому бойо-

вик, зеленодубець Івженко, учень Білоруської віленської гімназії й 
товариш Бориса Семен Захаронок та інші відзначили, що він у 

першу чергу був антикомуністом. 
Увесь час мав конфлікти з гім-
назистами комуністичних поглядів. 
На суді згадували епізод, як Борис 
вигнав із помешкання, де проходив 
з’їзд Західної Білорусі, учнів 
Саковича й салогуба, які були 
прихильниками радянської влади. 

 
Браунінг Каверди 

 
 
 
 

Пістолет системи «маузер» 
1910 р. 

 

До речі, саме Юліан Сакович 
відіграв свою жахливу роль у житті 
вже згаданої Зої Гриц. Він умовив 
її, тоді ще зовсім молоду дівчину, 
перейти в Радянську Білорусь, 
«країну загального щастя». 15 років 
вона потім шукала це радянське 
щастя в ГУЛАГу. І Зоя Опанасівна 
була не єдиною жертвою комуніс-
тичної агітації вербувальників, 
агентів, які працювали серед 
гімназистів і студентів. Із цим злом 
Борис спробував боротися, 
публічно викриваючи більшо-
вицьких агітаторів. Навіть такі 
газети, як «Беларускія ведамасці», 
«Беларуская думка», він вважав 
близькими до радянських і 

демонстративно залишив роботу в них. 
Таким чином, глибоке почуття ненависті керувало юнаком. 

Він обрав нераціональний на перший погляд засіб боротьби. Об-
межити радянську владу вбивством було неможливо, оскільки 
вона сама широко практикувала знищення людей. Але це була 
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можливість для одинокого борця привернути увагу громадськості. 
І промови перед пресою і в судах були не засобом захисту, а пуб-
лічним оголошенням символу віри, доведенням до людей своїх 
переконань і бажанням сколихнути несправедливий і неправдивий 
світ. 

Зрозуміло, що теракт без широкого розголосу – нонсенс. Лю-
ди, використовуючи індивідуальний терор для прискорення жит-
тєвого процесу й збудження народу, у першу чергу розраховують 
на публічний ефект. І не помиляються. Терор, як свідчить історія 
Бориса Каверди, не тільки ефективний засіб вирішення політич-
них задач, він ще й дуже ефектний засіб. Терористи – найбільш 
надихаючі постаті в історії революцій, як правило, надовго закрі-
плюється в свідомості суспільства й раз-ураз спливає на хвилях 
історичної неперервної пам’яті. 

Не останню роль у виборі засобу боротьби відіграв жертовний 
мотив. Борис походив із білоруської родини й рано приєднався до 
білоруської справи. І батько,і мати мали певну політичну й гро-
мадську біографію й відомість серед білоруських і російських 
еміграційних кіл. 

Мати, пані Ганна, була завідувачкою білоруського притулку 
для дітей-сиріт у Вільно. Дві її дочки й син були учнями Білору-
ської віленської гімназії, і тільки у 7-му класі Борис перейшов у 
гімназію Російської громади, пояснивши свій перехід фінансови-
ми проблемами (насправді – через конфлікт із учнями, які симпа-
тизували «совєтам»). Як засвідчила пані Ганна на суді: 

 
«Ми були росіянами по культурі, але Білорусь ніколи час-

тиною Росії нами не вважалася». 
 
Батько був більш детальним: 
 

«Я – білорус і дружина також. Удома ми говоримо біло-
руською, польською і російською мовами». 
 
Софрон Каверда походив із селян Бєльска-Підляського повіту 

Гроденської губернії. Під час Першої світової війни був важко 
поранений під Сморгонню. Протягом чотирьох місяців лікувався в 
Москві, там спостерігав жовтневий переворот. Був мобілізований 
до Червоної армії, але втік і перейшов кордон у районі Несвіжа. 
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Ще до війни – активний член партії соціалістів-революціонерів. У 
1922 році був головним редактором газети «Крестьянская Русь», 
яку фінансував Борис Савінков. Деякі документи з архіву КДБ РБ 
(документи закордонного відділу ОГПУ, агентурні донесення) 
свідчать про пильну увагу радянських спецслужб до цієї постаті. 
У 1924-1925 роках Каверда-старший активно займався вербуван-
ням бойовиків-добровольців у «Зелений Дуб». Таким чином, біло-
руська справа була родинною справою Кавердів. 

Російська біла еміграція доклала багатьох зусиль, щоб зробити 
з молодшого Каверди справжнього патріота Росії, всіляко підкре-
слюючи його буцімто російське походження й приналежність до 
православ’я. 

Очевидно, що те ж саме мали на меті довести й автори чис-
ленних статей в емігрантських газетах «Возрождение», «Руль», 
«Русь», «За свободу», які детально висвітлили хід слідства, судо-
вого процесу, біографію терориста й обставини події. Журналісти 
російських видань нав’язливо цікавилися, якою мовою розмовля-
ли в родині Кавердів, ким себе вважали члени родини, чому вдома 
користувалися польською, білоруською та російською мовами. 
Вже згаданий журналіст Сергій Войцеховський, до речі, білорусь-
кого походження, але російський націоналіст за переконаннями, 
так пояснив білорускість Кавердів: 

 
«Батько й мати розійшлися. мати була в тяжкому мате-

ріальному становищі й, можливо, щиро, а можливо, більше в 
пошуках заробітку, перестала називати себе росіянкою, а 
стала називати себе білорускою. Саме вона віддала Бориса в 
3-й клас Білоруської гімназії. Він опинився в середовищі, в 
якому російське ім’я не користувалося ні любов’ю, ні пова-
гою» («Возрождение», 23 червня 1927 р.). 
 
М’яко кажучи, смішне пояснення. Білоруській справі однако-

во не сприяли ні польська окупаційна влада, ні російські велико-
державники. Національне самовизначення ніяким чином не спри-
яло поліпшенню матеріального становища Гани Каверди. Швид-
ше навпаки. 

Відоме еміграційне видання «Руль» намагалося уникнути тен-
денційності у цьому делікатному питанній посилалося на матеріа-
ли слідства. 
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«Каверда на допиті заявив, не є російським емігрантом, а 

почуває себе білорусом». («Руль», 11 червня 1927 р.). 
 
Польські джерела свідчили, що молодий терорист – син польки 

та росіянина, не дивлячись на те, що Софрон Каверда увесь час під-
креслював свою білорускість, а пані Ганна ніколи не вважала себе 
полькою. Треба сказати, що питання про національну приналежність 
Б.Каверди постало зовсім не випадково. Відчувається, воно було 
дуже непростим і болючим для молодого чоловіка. Один із оглядачів 
судового процесу відзначив стриманість і невиразність питання на-
ціональності й мови підсудного й пояснив це особливим місцевими 
умовами. Під «місцевими умовами» він мав на увазі ганебну практи-
ку влади звинувачувати білоруську опозицію в симпатіях до більшо-
вицького режиму. Польська окупаційна пропаганда брехливо ствер-
джувала, що білорус – це обов’язково комуніст. 

Насправді антидемократична анти білоруська політика поль-
ської влади забезпечила швидкий ріст антипольських настроїв 
серед білоруського населення й примушувала білоруську опози-
цію шукати собі союзників навіть у комуністичних колах. 

 

З іншого боку – білоруський рух, до якого був причетний молодий 
Каверда, переживав не найкращий час. Білоруська антирадянська опо-
зиція демонструвала слабкість, 
відсутність єдності, великі 
політичні помилки й поразки. Це 
й рішення Берлінської 
конференції про визнання БСРР 
єдиною й легітимною формою 
білоруської державності, та від’їзд 
у БСРР деяких відомих діячів, і 
наявність декількох протилежних 
течій у білоруському таборі: 
полонофільської, проросійської, 
прокомуністичної. По суті, 
припинилася бойова диверсійна 
діяльність білоруських організа-
цій. 

Молодість не поважає слаб-
кість і свій вибір робить, як 
правило, на користь сили. До 

 
Борис Каверда. 
Знімок 1937 р.
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того ж юнака весь час поливали брудом білоруські газети, які під-
тримував офіційний Мінськ. Були серйозні підстави, щоб покину-
ти білоруський рух. 

Вчинок Бориса був викликом недалекоглядності й боязливості 
дорослих, але не постійних політиків, протестом проти фатальної 
приреченості. Він засвідчив всю глибину розчарування й болю 
молодих. Це була спроба перетворити слабкість у силу, надати 
акту вбивства характер соціально-історичного пожертвування. 

До кінця червня 1927 року був відомий присуд. Не дивлячись 
на те, що захищали Каверду кращі юристи Польщі, він отримав по 
максимуму – 15 років тюремного терміну. Ще один реверанс вдя-
чної Польщі в сторону більшовицької Росії. 

Амністія дозволила скоротити термін до 10 років. Останні зві-
стки про білоруського терориста подали європейські газети в сер-
пні 1931 року, посилаючись на свідчення депутата Сейму Станіс-
лава Мацкевича. Борис Каверда спробував покінчити життя само-
губством. Після чотирьох років ізоляції, у стані глибокої депресії 
перерізав собі вени на руках, але був врятований. 

Тим не менш Каверда прожив не малий вік, після виходу з 
польської в’язниці наполегливими зусиллями російської еміграції 
перейшов на бік російського антирадянського руху. 

Помер у сполучених Штатах Америки в лютому 1987 року.[2] 
 
 

 Джерела. Примітки. 
 

1. Тут і далі цит. із: С.В. «Убивство Войкова и дело Бориса Коверды». Париж. 
1927. 

2. Беларускі голас. 1987. Травень. № 334 (Торонто). 
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Матеріали й документи 
 
Білоруська історія, особливо радянського часу, майже безлюд-

на. Багато імен було під забороною. Вчинки, події замовчувалися. 
Твори знищувалися. Тому дуже важливо для розуміння тієї епохи 
відновити імена учасників подій, носіїв ідей і переконань, відчути 
подих часу через політичні документи й літературні твори. 

Список повстанців (першим його почав відновлювати професор 
А.Грицкевич) складався на підставі численних джерел. У першу 
чергу треба було вшанувати пам’ять случаків, які боролися за неза-
лежну Батьківщину. Слуцька подія визначила долю багатьох тисяч 
людей: в одних забрала життя відразу, на полі бою, інших приму-
сила покинути батьківську хату – хто залишився в Польщі, хто був 
засланий на Північ чи до Сибіру. І мало хто повернувся. Населення 
бунтівної місцевості в 1920-30-ті роки майже цілком змінилося. Під 
час святкування 74-ї річниці повстання в Грозаві ті, хто прийшли на 
свята, підтвердили цей висновок. Прізвищ добровольців, які запи-
салися в Грозавський полк, вони не знають. Найстарші згадали, що 
деякі із згаданих родин вислали ще в 30-ті роки. Тільки одиниці 
повернулися після війни. Тому наш список, на жаль, не повний. 

Це тільки частина людей, імена яких збереглися в пам’яті свід-
ків (досить небагато) і в архівах: Національному архіві РБ, Держав-
ному архіві Мінської області, Білоруському державному архіві му-
зики, літератури й мистецтва, у кримінальних справах КДБ. 

Інформація про героїв різна і за змістом, і за об’ємом. В одних 
випадках джерела зберегли тільки прізвища, в інших – місце й дату 
народження, дані про майновий стан родини, освітній рівень, про 
фінал життя. 
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Як бачимо, учасники подій, в основному, молоді люди, вони 
народилися в останнє десятиліття ХІХ століття чи на початку 
ХХ. Значно менше тих, кому в тому ж 1920-му було більше, ніж 
30 років. Це, в основному, політичні й військові керівники. Ще 
раз переконуємося, що «контрреволюцію», як і революцію, ро-
били молоді. 

Переважна більшість слуцьких повстанців – селяни, як рядові, 
так і офіцери, із Слуцького та сусідніх повітів. В основному небага-
ті чи середнього достатку, власники 5-12 десятин землі. Заможних, 
які мали по 30-40 і більше десятин землі, – одиниці. 

Таким чином, оцінка Слуцького повстання як «кунацького» – 
неправдива. Кількість представників середнього стану й службов-
ців різних державних установ, викладачів, учителів, торговців і 
підприємців по відношенню до основної маси учасників невелика. 
У рядах повстанців – представники духовенства, багато дітей свя-
щенників. 

Спостерігається досить високий освітній рівень учасників по-
дій, що розглядаються. Серед молоді багато учнів установ Слуцька, 
гімназії, реального й комерційного училищ, духовних семінарій 
Мінська й Несвіжа. Офіцери, в основному, мали за плечима війсь-
кові училища. На світогляд і поведінку случаків сильно вплинула 
Перша світова війна, з фронтів якої додому вони принесли й нама-
галися використати багатий бойовий і політичний досвід. Цікаво, 
що в радянський час багато-хто з колишніх бунтівників закінчив чи 
навчався у ВУЗах. 

Щодо національного складу Бригади, то неважко зробити ви-
сновок, що повстанці в основному – білоруси. У деяких випадках 
імена й прізвища дають підстави думати, що серед них були поляки 
(білоруси-католики?), татари, євреї. 

Як свідчать архівні джерела, життєвий шлях більшості повста-
нців проліг через ГУЛАГ. Радянська влада не подарувала нікому з 
бунтівників. Перші арешти й висилки почалися в 1921 році, але 
вироки не були жорстокими – не більше ніж 2 роки ув’язнення чи 
штраф. У другій половині 1920-х років почалися досить гучній ба-
гатолюдні процеси, сроки покарання все збільшувалися. У 1930-ті 
роки мало-хто зміг уникнути розстрілу. За участь у повстанні влада 
судила по 2-3 рази. На знищення були й засуджені й родини. 
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Радянська влада знищила не тільки людей, але й здобутки іншої 
економічної, політичної культури, інший світогляд. Як із небуття 
постають тепер імена, твори, політичні програми, лозунги – величе-
зна частина тієї історії. 

 
 

Учасники повстання 
 
Абрамаў (Абрамов), офіцер Бригади. 
Аляхновіч Павел (Аляхнович Павло), рядовий Бригади. 
Андрусевіч Якуб (Андрусевич Якуб), рядовий 1-го Слуцького 

полку. Народився в 1891 р. у с. Сарогі, мав 30 десятин землі. У 1932 
р. арештований, засуджений до 10 років таборів. 

Анцыповіч Анастас (Антипович Анастас), капітан, член Ради 
Случчини, командир Першої Бригади стрільців БНР, член «Зелено-
го Дуба». 

Арэбіна Нестор (Аребіна Нестор), рядовий 4-ої роти 2-го Гро-
завського полку. 

Арцыхман Лукаш (Артихман Лукаш), рядовий Бригади. 
Арцыховіч Філімон (Артихович Филимон), рядовий Бригади. 

Народився в 1900 р. у с. Селище. Навчався у військових школах 
Лодзі й Варшави. Підчас арешту в квітні 1929 р. студент Білдержу-
ніверситету й член ЦВК БСРР. Засуджений на 3 роки концтаборів, 
засланий на Соловки. 

Арцышэўскі (Артишевський), поручник, офіцер Білоруської 
Військової комісії, один із організаторів 2-го Грозавського полку, 
ад’ютант командира Бригади. 

Асвяцімскі Марк (Освятимський Марк), голова Слуцької ор-
ганізації БПС-Р, член ЦК БПС-Р. Народився 24 квітня 1886 р. у 
Слуцьку. Білорус-католик. До жовтня 1917 р. входив у російську 
партію есерів. Опікун і вихователь молоді. Направляв діяльність 
організації «Папороть-квітка». Від БВК влітку 1920 р. у Слуцьку 
проводив запис добровольців у білоруські війська, збирав молодь 
для навчання у військових школах. Відмінну роль відіграв у госпо-
дарському житті Слуцька. Один із організаторів і членів правління 
кооперативу «Зара». Заготівля продуктів, збір засобів для біженців і 
незаможних, відкриття учительських білоруських курсів, вихід 
газет проходили під його пильною увагою і за його безпосередньої 
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участі. Прихильник і оборонець білоруської мови. Арештований 11 
лютого 1938 р. у Гомелі. Розстріляний 10 листопада у Мінську. 

Асіповіч Фелікс (Осипович Фелікс), рядовий 3-ї роти 1-го Слу-
цького полку. 

Астаповіч Антон (Остапович Антон), рядовий Бригади. 
Астаповіч Вінцук (Остапович Вінцук), рядовий Бригади. 
Астрэйка Антон (Острейко Антон), рядовий бригади. Слухач 

учительських курсів. 
Аўтка Кастусь (Автко Костянтин), рядовий Бригади. 
Бабарэка Пётра (Бабарека Петро), член Ради Случчини. Наро-

дився в 1898 р. у с. Стариці Пукавської волості. Батько мав 8 деся-
тин землі. У 1917 р. закінчив Несвізьку вчительську семінарію, 
потім Київську школу прапорщиків. У червні 1917 р. був направле-
ний у 11 запаасний полк у місто Іркутськ, потім на фронт. Демобі-
лізувався у грудні 1917 р. Учителював у Велещинській школі Теля-
довицької волості. З вересня 1918 р. по березень 1920 р. – студент 
Мінського педагогічного інституту. З кінця 1918 р. – член БПС-Р. У 
червні 1920 р. був обраний завідувачем відділу народної освіти 
Пукавського волосного виконкому. Був мобілізований до Червоної 
армії, але при наступі поляків дезертирував і залишився в рідному 
селі. Був обраний делегатом від Пукавської волості на з’їзд Случ-
чини. Як член Ради організував Національні комітети в Грозавсь-
кій, Пукавській, Греській, Ленінській і Тимковицькій волостях. Був 
обраний комендантом Грозави; один із організаторів 2-го Грозавсь-
кого полку. Після поразки Слуцького повстання продовжував полі-
тичну й культурно-освітню діяльність у Клецьку й Барановичах. 
Сприяв відкриттю білоруських шкіл, організації гуртків молоді. 
Арештований польською владою, відбував покарання в таборах 
військовополонених у Брест-Литовську. У квітні 1921 р. був висла-
ний у Радянську Росію. Знову мобілізований до Червоної армії, 
служив командиром роти, в Могилеві, у військовій частині органі-
зував гурток «Асьвета» і хор виконавців білоруських пісень. За 
участь у слуцьких подіях вперше арештований у серпні 1922 р. Був 
засуджений на три роки умовно. 8 липня 1938 р. арештований зно-
ву за контрреволюційну діяльність. Загинув у ГУЛАГу. 

Багдановіч Кастусь (Богданович Костянтин), рядовий 1-го 
Слуцького полку. 

Багрыцэвіч Ігнат (Багрицевич Ігнат), рядовий Бригади. 
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Багушэвіч Язэп (Багушевич Йосип), капітан, нагороджений 
командуванням Бригади за бойові заслуги. 

Бадылевіч Якуб (Бадилевич Якуб), рядовий 1-ї роти 2-го Гро-
завського полку. 

Бакіноўскі Антон (Бакінов-
ський Антон), рядовий Слуцького 
полку. 

Балвановіч Павел (Балванович 
Павло), рядовий Бригади. 

Балвановіч Раман (Балванович 
Роман), рядовий Бригади. 

Бандарэвіч Васіль (Бондаревич 
Василь), рядовий Бригади. 

Бараноўскі Адам 
(Барановський Адам), рядовий 4-ї 
роти 2-го Грозавського полку. 

 
Якуб Бадилевич 

Бараноўскі Аляксандр (Бара-
новський Олександр), рядовий 
Бригади. народився в 1900р. у 
застінку Яровка (біля с. Мащиці). 
навчався в Слуцькій гімназії та 
військовій школі Лодзі. Після повернення на батьківщину вчите-
лював у с. Задоліно Острашицько-Городоцького району. Арешто-
ваний 18 червня 1929 р. і засуджений на 3 роки концтаборів. 

Бараноўскі Андрэй (Барановський Андрій), секретар Слуцької 
організації БПС-Р. Народився в 1895 р. у с. Машиці Слуцького повіту. 
Навчався в Слуцькому духовному училищі. У 1914 р. здавав іспити на 
звання народного учителя. Учасник Першої світової війни. Після Жо-
втневої революції повернувся додому. Працював діловодом у Слуць-
кому військкоматі. У 1919 р. був обраний керівником «Папороть-
квітки». Один із організаторів Слуцьких учительських курсів, видання 
часопису «Наша каляіна». Безпосередньої участі в повстанні не при-
ймав, разом із військовим комісаром евакуювався в Рославль. Разом із 
Полутою Бодуновою домагався прийому в народному комісаріаті 
закордонних справ у Москві з ціллю обговорити становище Слуцького 
повіту (безрезультатно). На початку 1920-х років викладав білоруську 
мову й літературу в Слуцькій семилітці. Учасник останнього, ліквіда-
ційного з’їзду БПС-Р. Із 1924 р. по 1930 р. викладав білоруську мову й 
літературу в Об’єднаній Білоруській військовій школі. брав участь у 
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складанні літературної хрестоматії для учнів школи, входив до складу 
комісії з видання словника білоруської військової термінології. Керу-
вав драматичним гуртком військової школи. Після тяжкого нервового 
захворювання залишив викладацьку працю. Арештований у ніч із 25 
на 26 січня 1938 р. 1 вересня 1938 р. розстріляний у Мінську. Родині 
повідомили, що засуджений на 10 років і помер у 1943 р. 

Бараноўскі Дзяніс (Барановський Денис), рядовий Бригади, 
народився в 1895 р. у с. Біле Болото. Навчався у військових школах 
Лодзі та Бидгощі. Арештований 28 травня 1929 р., засуджений на 3 
роки концтаборів. 

Бараноўскі Фёдар (Барановський Федір), рядовий 3-ї роти 1-го Слу-
цького полку. Походив із с. Мащиці. Навчався у військовій школі в Лодзі. 

Барысавец (Борисовець), член Ради Случчини, офіцер Брига-
ди, учитель із Романовської волості. 

Барысевіч Павел (Борисевич Павло), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Барысевіч Пётра (Борисевич Петро), рядовий Бригади. 
Барсевіч Рыгор (Борисевич Григорій), рядовий Бригади. 
Барысевіч Якуб (Борисевич Якуб), рядовий Бригади. 
Баткоў Сямён (Батков Семен), рядовий 4-ї роти 2-го Грозавсь-

кого полку. 
Бачко Іван, рядовий Бригади. Житель с. Лапатичі. Навчався у 

військових школах Лодзі, Бидгощі. 
Бачко, штабс-капітан, член військової трійки, офіцер Бригади. 
Баязетаў Незам (Баязетов Незам), рядовий Бригади. 
Берасневіч Франц (Берасневич Франц), рядовий 1-ї роти 2-го 

Горзавського полку. 
Берлінаў Тамаш (Берлінов Томаш), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Бернат Пётра (Бернат Петро), капрал Бригади. 
Борай Мірон (Борай Мирон), рядовий Бригади. 
Борык А. (Борик А.), капітан, начальник загального відділення 

БВК, начальник штабу бригади. У 1939 р. працював у дирекції Ві-
ленської залізниці. 

Бранавіцкі Іпаліт (Брановицький Іполіт), офіцер Бригади, зе-
ленодубець. 

Бранавцікі Павел (Брановицький Павло), поручник, командир 
5-ї роти 1-го Слуцького полку, зеленодубець, отаман загону. оперу-
вав у Слуцькому, Бобруйському повітах. 

Бржазоўскі Мацвей (Бржазовський Матвій), рядовий 3-ї роти 
1-го Слуцького полку. 

Будзілаў Дарафей (Будзілов Дорофей), сержант Бригади. 
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Бусел Сергей Нікіфаравіч (Бусел Сергій Никифорович), член 
Ради Случчини, член Слуцької організації БПС-Р. Народився 19 люто-
го 1901 р. у с. Сухавчиці Бистрицької вол. Із селянської родини, батько 
мав 7 десятин землі. Закінчив початкове училище у м. Леніно. У 1917-
1920 рр. – учень Слуцької гімназії. Один із кращих гімназистів. Акти-
вний учасникусіх подій і політичних акцій. У партію есерів вступив 
весною 1920 р. Підчас повстання притримувався есерівської позиції. 
Активно підготовлював з’їзд, виїжджав інструктором з організації 
зборів для виборів делегатів з’їзду Случчини (у Бистрицькій і Ленінсь-
кій волостях). після поразки повстання продовжував партійну працю у 
Вільно. Деякий час очолював роту Білоруського батальйону війська 
генерала Желіговського, але потім зосередився на партійній праці. За 
наказом ЦК БПС-Р вів агітацію серед слуцької молоді в Лодзі, вербу-
вав у партію (травень 1921 р.). У червні 1921 р. повернувся у Вільно. 
Антипольська праця підчас виборів до сейму викликала репресії з 
боку польської влади, тому змушений був утекти в Ковно, де працю-
вав у Міністерстві білоруських справ. Із квітня 1922 р. у Празі, де при-
єднався до білоруської праці. На початку 1930 р. переїхав у Вільно. 
Працював технічним редактором часопису «Саха». Член «Центросою-
зу». З Миколою Чарнецьким спробував відродити організацію «неза-
лежних соціалістів». Видавав часопис – 1932-1938 рр. Арештований 
27 жовтня 1939 р. у Вільно. 19 лютого 1940 р. Військовим трибуналом 
засуджений до 15 років ув’язнення. 

Бяспалы Сямён (Беспалий Семен), рядовий Бригади. 
Вайцаховіч Ігнат (Войцехович Ігнат), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Валаткевіч Ілля (Волоткевич Ілля), рядовий Бригади. Навчав-

ся у військовій школі Лодзі. 
Валоцька Піліп (Волотько Пилип), член Ради Случчини, заги-

нув у першому бою. 
Варанецкі Васіль (Воронецький Василь), рядовий Бригади. 
Васілевіч Кузьма (Василевич Кузьма), рядовий 2-ї роти 1-го 

Грозавського полку. 
Васілевіч Пётра (Василевич Петро), рядовий 2-ї роти 2-го Гро-

завського полку. 
Васілевіч Сяргей (Василевич Сергій), рядовий 2-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Васюк Ілля, ст. рядовий 1-го Слуцького полку. 
Ваўчок Пётра (Вовчок Петро), рядовий Бригади. 
Велімовіч Міхась (Велімович Михайло), рядовий 1-го Слуць-

кого полку. 
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Вечар Сцяпан (Вечар Степан), рядовий 4-ї роти 2-го Грозавсь-
кого полку. народився в 1892 р. у с. Шуляки Греської вол. Арешто-
ваний у 1937 р. Загинув у ГУЛАГу. 

Вечар-Шчарбовіч (Вечар-Щарбович), рядовий Бригади. навчався 
в реальному училищі Слуцька і військових школах Лодзі та Варшави. 

Віткоўскі Пётра (Вітковський Петро), рядовий 3-ї роти 1-го 
Слуцького полку. 

Волат Антон, рядовий 3-ї роти 1-го Слуцького полку. 
Волат Ануфрый (Волат Онуфрій), капрал 1-го Слуцького полку. 
Волат Мартын (Волат Мартин), рядовий Бригади. 
Волат Павел (Волат Павло), рядовий Бригади. Народився в 

1894 р. у с. Замостє. 
Всцісло Язэп (Встісло Йосин), капрал Бригади. 
Вышамірскі Лявон (Вишамірський Левон), рядовий 3-ї роти 1-

го Слуцького полку. 
Вярбіцкі Гаўрыла (Вербицький Гаврило), взводний 1-ї роти 2-

го Грозавського полку. 
Вяргейчык Васіль (Вергейчик Василь), рядовий 1-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Вяргейчык Макар (Вергейчик Макар), рядовий Бригади. 
Гайдук, штабс-капітан, завідувач арсеналу Бригади. 
Гайдукевіч Платон (Гайдукевич Платон), рядовий 1-го Слуць-

кого полку. 
Ганчар Васіль (Гончар Василь), рядовий Бригади. 
Ганчарык Рыгор (Гончарик Григорій), рядовий Бригади. На-

вчався у військовій школі Лодзі. 
Гапановіч Людвік (Гапанович Людвіг), рядовий Бригади. 
Гарбаты Язэп (Горбатий Йосип), рядовий 3-ї роти 1-го Слуць-

кого полку. 
Гаўрыловіч Ахрэм (Гаврилович Охрім), підполковник, офіцер 

царської армії, учасник Першої світової війни, служив у отамана 
Краснова. У 1920 р. потрапив у полон, був мобілізований у Червону 
армію. Підчас відступу червоних залишився в рідному селі Дюдо-
во, брав участь у формуванні Бригади. Спочатку командував 1-м 
батальйоном, з 28 листопада 1-м Слуцьким полком. Член «Зеленого 
Дуба». Організував партизанські антибільшовицькі загони в Клець-
ку. У 1924 р. перейшов у Радянську Білорусь. Був засуджений у 
грудні 1925 р. до п’яти років виправно-трудових таборів. Подальша 
доля невідома. 

Гедзіч Мікалай (Гедзіч Микола), рядовий Бригади. 
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Гнароўскі (Гнаровський), капітан, заступник командира 2-го 
Грозавського полку. 

Гофман Ян, рядовий Бригади. 
Грынкевіч Адам (Гринкевич Адам), рядовий Бригади. 
Грынюк Пётра (Гринюк Петро), рядовий Бригади. 
Гузней Якуб (Гузній Якуб), поручник, командир 1-ї роти 1-го 

Слуцького полку. 
Гурленя Сямён (Гурленя Семен), рядовий 3-ї роти 2-го Гро-

завського полку. 
Гурскі Дамянік (Гурський Домінік), рядовий Бригади. 
Гурыновіч Антон (Гуринович Антон), рядовий Бригади. 
Гурыновіч Давід (Гуринович Давид), рядовий 4-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Давідовіч Ілля (Давидович Іллля), рядовий Бригади. 
Давідовіч Стэфан (Давидович Стефан), рядовий 1-го Слуцько-

го полку. 
Давыдоўскі Васіль (Давидовський Василь), рядовий Бригади. 

Народився у 1899 р. у с. Шищиці. 
Давыдоўскі Сцяпан (Давидовський Степан), рядовий. Похо-

див із с. Каліта. У 1930 р. був арештований і засланий. 
Данілевіч Стэфан (Данилевич Стефан), рядовий 1-го Слуцько-

го полку. 
Данілюк Фёдар (Данилюк Федір), поручник, офіцер Бригади, свя-

щеник Білоруської Автокефальної 
церкви в Америці, помер у 1960 р. 

Дарэўскі Аляксандр (Доревський 
Олександр), рядовий Бригади. 

Даўладны Ахмет (Довладний 
Ахмет), рядовий Бригади. 

Даўшэўчык Астап (Довщевчик 
Остап), взводний Бригади. 

Дварэцкі Аляксей (Дворецький 
Олексій), рядовий 1-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

Дзілендзік Мікалай (Дзілендик 
Микола), капрал 1-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

 Дзмітраў (Дмітров), рядовий 
Бригади. Митрофорний протоієрей отець 

Дзянісаў Сцяпан (Денісов Сте-
пан), рядовий 1-го Слуцького полку. 

Федір Данилюк 
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Добржанскі Язэп (Добржанський Йосип), капрал 1-го Слуць-
кого полку. 

Доўбік Міхась (Довбик Михайло), капрал 1-ї роти 1-го Слуць-
кого полку. 

Дробыш Васіль (Дробиш Василь), рядовий Бригади. Народив-
ся в 1892 р. у с. Леньки Греської вол. Арештований у 1937 р. 

Дробыш Іван (Дробиш Іван), рядовий 2-ї роти 2-го Грозавсь-
кого полку. 

Дубіна Міна (Дубіна Мина), член Слуцької Ради, член Слуць-
кої організації БПС-Р. Один із організаторів бойових п’ятірок у с. 
Гнойний Рак. 

Дубіна Улас, член Слуцької Ради; секретар Національного коміте-
ту; член Слуцької організації БПС-Р. Народився у 1888 р. у с. Ісерна 
Слуцького повіту. До революції родина мала 3 десятини орної землі й 8 
десятин сіножаті. У 1903 р. закінчив трирічну народну школу в м. По-
гост. Із 1905 р. працював ст. писарем у Слуцькій чоловічій гімназії. З 
1909 р. по 1917 р. – служба в Севастопольській кріпосні й артилерії. У 
1919 р. повернувся додому, працював у Слуцькому військкоматі. За 
наказом БПС-Р організував бойові п’ятірки для боротьби з польськими 
окупантами в селах Ісерна, Гнойний Рак, Мелковичі. За партійну працю 
вперше арештований у 1919 р. особливим відділом Західного фронту, 
був засуджений на 3 роки тюремного ув’язнення. Звільнився з прихо-
дом польської армії. Один із активних організаторів Слуцького полку в 
Семежаво. Після ліквідації повстанської акції працював інструктором 
білоруських шкіл у Вільно. Переслідувався поляками за організацію 
антипольської партизанки. Проходив по процесу «33-х» і висланий до 
Литви. У 1923 р. нелегально повернувся в рідне село. Вступив у комсо-
мол, створив пожежну дружину. У 1925 р. був знову арештований за 
«лістопадівською справою» за розповсюдження антирадянський листі-
вок, але провина не була доведена. Весною 1933 р. змушений був хова-
тися в лісі від нового арешту. Затриманий був 4 травня 1933 р. У липні 
1933 р. висланий з Білорусі за анти колгоспну й антирадянську агітацію. 
Вважав, що «колгосп – другий панський двір, де селяни відпрацьовують 
панщину». У 1940 р. повернувся з Уралу в Бобруйськ. 

Дубінін Філімон (Дубінін Филимон), рядовий Бригади. 
Дубовік Іван, рядовий 3-ї роти 1-го Слуцького полку. 
Дутка, поручник, офіцер Бригади. 
Елініцкі Сымон (Єльницький Симон), рядовий Бригади. 
Есіповіч Піліп (Єсипович Пилип), рядовий 1-го Слуцького 

полку, походив із хут. Селище. 
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Есьман Антон (Єсьман Антон), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Жаўняровіч Амельян (Жовнярович Омелян), взводний 1-ї ро-

ти 2-го Грозавського полку. 
Жаўрыд Павел (Жаврид Павло), керівник повстання. З 1921 р. 

у Вільно входив у Віленську БНК, був одним із засновників Това-
риства білоруської школи, входив у його Наглядову Раду. З 1923 р. 
у БСРР працював викладачем у Мар’їногорському сільськогоспо-
дарчому технікумі, співробітником Інбілкульту, редактором газети 
«Звязда». 18.07.1930 р. арештований по справі «СВБ». 10 жовтня 
1931 р. засуджений на 3 роки спец таборів. Після звільнення пра-
цював бухгалтером у Сарапулі (Татарстан), підтримував тісні 
зв’язки з в’ятськими засланими літературознавцями Адамом Баба-
реком, Генадієм Богдановичем та інш. У 1937 р. повторно арешто-
ваний, засуджений на 10 років концтаборів, розстріляний. 

Жаўрыд Юльян (Жаврид 
Юліан), рядовий Бригади, народився 
1900 р. у м. Старобін, син 
ветфельдшера. Навчався у військо-
вих школах Лодзі й Варшави. 

Жмайлік Язэп (Жмайлік 
Йосип), рядовий Бригади. 

Жуковіч, офіцер Бригади. 
Жываглодаў Аляксей (Живо-

глодов Олексій), рядовий Бригади. 
Жышкевіч Кастусь (Жишке-

вич Костянтин), капрал 1-го Слу-
цького полку. 

Забродскі Фёдар (Забродський 
Федір), рядовий 3-ї роти 1-го 
Слуцького полку. 

Павло Жаврид. 
Забродскі Ян (Забродський 

Ян), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Фото із судової справи. 

1930-ті рр. 
Залесскі Кастусь (Залєський 

Костянтин), рядовий Бригади. 
Житель Слуцька. Навчався у військових школах Лодзі й Варшави. 

Залесскі Язэп (Залєський Йосип), капітан, офіцер Бригади. На-
городжений за бойові заслуги. 

Заранчук Макей (Залєській Мокій), рядовий 1-ї роти 2-го Гро-
завського полку. 

Заяц Антон (Заяць Антон), рядовий 1-ї роти 2-го Грозавського 
полку. Народився в 1899 р. у с. Ляньки Греської волості. Родина 
мала 12 десятин землі. 
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Заяц Зміцер (Заяць Зміцер), рядовий 1-ї роти 2-го Грозавського 
полку. 

Заяць Ян (Заяць Ян), капрал 1-ї роти 2-го Грозавського полку. 
Походив із с. Лесище. 

Зубовіч (Зубович), рядовий Бригади. Навчався у військових 
школах Лодзі й Варшави. 

Зялевіч Іван (Зялевич Іван), рядовий 4-ї роти 2-го Грозавсько-
го полку. 

Зялевіч Макар (Зялевич Макар), рядовий 4-ї роти 2-го Грозав-
ського полку. 

Зялевіч Павел (Зялевич Павло), рядовий 4-ї роти 2-го Грозав-
ського полку. 

Зяневіч Антон (Зяневич Антон), рядовий 3-ї роти 2-го Грозав-
ського полку. Народився у 1892 р. у с. Великі Борові. Розстріляний 
у 1938 р. у Слуцьку. 

Зяневіч Іван (Зяневич Іван), рядовий Бригади. 
Зяневіч Рыгор (Зяневич Григорій), рядовий Бригади. 
Ігнатовіч Сцяпан (Ігнатович Степан), рядовий 2-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Ігнатовіч Сямён (Ігнатович Семен), рядовий 2-ї роти Грозав-

ського полку. 
Ігнацьеў Міколай (Ігнатьєв Микола), молодший мед. фельд-

шер 3-ї роти 2-го Слуцького полку. 
Ісаенка Андрэй (Ісаєнко Андрій), рядовий Бригади. 
Кавальскі Вікенцій (Коваль-ський Вікентій), рядовий. Народився 

в 1897 р. у с. Набушаво. 
Казак Палікарп (Казак 

Полікарп), рядовий Бригади. 
Казак Станіслаў (Казак 

Станіслав), рядовий Бригади. 
Казак Франц, рядовий 1-го 

Слуцького полку. Народився в 
1895 р. у с. Рудня Греської вол. У 
грудні 1921 р. повернувся з 
Польщі на Батьківщину. Відразу 
був арештований і судимий. 

Казак Язэп (Казак Йосип), 
рядовий 1-го Слуцького полку. 
Народився в с. Рудня Греської вол. 
Закінчив народну школу. Родина 
мала 5 десятин землі. Улітку 1920 Франц Казак. 1921 р. 

 318  



                                                                                                                            ДОДАТОК 

р. мобілізований до Червоної армії. Дезертирував і приєднався до 
загону зелених, яким керував отаман Гринкевич. Потім цей загін 
влився в Бригаду. З Польщі повернувся в грудні 1921 р. Відразу був 
арештований і судимий. 

Казека, поручник, офіцер Бригади. 
Казлоўскі Адам (Козловський Адам), рядовий Бригади. 
Каляда Фёдар (Коляда Федір), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Калядзінскі Антон (Колядинський Антон), рядовий 1-го Слу-

цького полку. 
Калядка Рыгор (Колядка Григорій), рядовий Бригади. Навчав-

ся у військових школах Лодзі й Варшави. 
Канаплянік Язэп (Конопляник Йосип), рядовий 1-го Слуцько-

го полку. 
Кандыбовіч Пётра (Кандибович Петро), рядовий Бригади. 

Слухач учительських курсів. 
Канторскі (Канторський), офіцер Бригади, колишній артист Бі-

лоруського театру. 
Капелюш Вінцук, рядовий 1-го Слуцького полку. 
Карабельнік Максім (Корабельник Максим), рядовий Бригади. 
Караневіч Майсей (Короневич Мойсей), ст. медфельдшер 3-ї 

роти 1-го Слуцького полку. 
Карэлька Іван (Карелько Іван), рядовий 4-ї роти 2-го Грозав-

ського полку. 
Карафа-Корбут Іван, рядовий Бригади. Народився в 1899 р. у 

с. Кулаки, шляхтич. Учасник білого руху. Дезертир із Червоної 
армії. Навчався у військових школах Лодзі, Бідгощі, служив у поль-
ській армії. У 1922 р. повернувся на Батьківщину. Арештований 30 
травня 1929 р., засуджений на 3 роки концтаборів. 

Каржанеўскі Мікалай (Коржаневський Микола), рядовий 1-ї 
роти 2-го Грозавського полку. 

Каролік Адам, рядовий 1-го Слуцького полку. 
Карповіч Мікалай (Карпович Микола), рядовий 2-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Карынкевіч Аляксандр (Коринкевич Олександр), рядовий 4-ї 

роти 2-го Грозавського полку. 
Кахановіч (Коханович), поручник, ад’ютант штабу 1-го Слуць-

кого полку. 
Кашкарэвіч (Кашкаревич), прапорщик, начальник господарчої 

частини 1-го Слуцького полку. 
Кернажыцкі Лявон (Кернажицький Левон), рядовий Бригади. 
Кернажыцкі Н. (Кернажицький Н.), поручник, командир 6-ї 

роти 1-го Слуцького полку. Нагороджений за бойові заслуги. У 
1939 р. висланий до Сибіру. 
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Кірко Ілля, рядовий Бригади. 
Кірко Юльян (Кірок Юліан), рядовий 1-ї роти 2-го Грозавсь-

кого полку. 
Кісель Нічыпар (Кісель Ничипір), рядовий 1-ї роти 2-го Гро-

завського полку. 
Кісель Пётра (Кісель Петро), рядовий 1-ї роти 2-го Грозавсь-

кого полку. 
Кіслюк Пётра (Кіслюк Петро), рядовий 3-ї роти 1-го Слуцько-

го полку. 
Кітовіч (Кітович), поручник, офіцер Бригади. 
Кітуновіч Несцер (Кітунович Нестор), рядовий 2-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Кіш Сяргей (Кіш Сергій), рядовий Бригади. Народився в 1898 

р. у с. Гривень (поруч із м. Грозава). Загинув у бою. 
Клачкоў Аялксандр (Клочков Олександр), рядовий 1-ї роти 2-

го Грозавського полку. 
Клебановіч Антон (Клебанович Антон), рядовий Бригади. 
Клебановіч Міхась (Клебанович Михайло), рядовий Бригади. 
Клішэвіч (Клішевич), підпоручник, офіцер Бригади. 
Клюка, капітан, офіцер Бригади. 
Ключановіч Міхась (Ключанович Михайло), рядовий Бригади. 

Походив із м. Старобін, навчався у військовій школі в Лодзі. 
Ключановіч Трыфан (Ключанович Трифон), рядовий Брига-

ди. 
Кобель Франц, рядовий. Народився в 1898 р. у с. Ленькі Гре-

ської вол. У 1930 р. засланий до Сибіру як антирадянський елемент. 
Коберец Міхась (Коберець Михайло), рядовий Бригади. Похо-

див із с. Кожушки. Навчався в Слуцькій гімназії та військовій шко-
лі Лодзі. Помер у 1927 р. у Празі. 

Каўпак Аляксей (Ковпак Олексій), поручник, командир 3 ба-
тальйону 1-го Слуцького полку. Голова Старицької організації 
БПС-Р. Народився у с. Стариця. Вчитель. 

Копец Іван, поручник, командир роти. 
Корбут Стэфан (Корбут Стефан), рядовий Бригади. 
Корзун Антон, рядовий 4-ї роти 2-го Грозавського полку. На-

родився в с. Шищиці. 
Корзун Віктар (Корзун Віктор), рядовий Бригади. 
Коршак Ян (Коршак Ян), сержант 1-го Слуцького полку. 
Косцел Васіль, рядовий Бригади. 
Коўган Агей (Ковган Огій), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Коўган Даніла (Ковган Данило), капрал 1-го Слуцького полку. 
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Кракасевіч Алексей (Кракасевич Олексій), рядовий Бригади. 
Крот Герасім (Крот Герасим), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Крук Цімафей (Крук Тимофій), взводний 1-го Слуцького полку. 
Крукоўскі Антон (Круковський Антон), рядовий 1-го Слуць-

кого полку. 
Крукоўскі Васіль (Круковський Василь), поручник, командир 

4-ї роти 2-го Грозавського полку. 
Крывал Мікалай (Кривал Микола), ст. підофіцер 1-го Слуць-

кого полку. 
Крыж Сямён (Криж Семен), взводний 1-го Слуцького полку. 
Крыжаноўскі (Крижановський), капітан, офіцер Бригади, вчитель. 
Крыжаноўскі Цімафей (Крижановський Тимофій), взводний 

1-го Слуцького полку. 
Крышэўскі Іван (Кришевський Іван), рядовий 3-ї роти, 2-го 

Грозавського полку. 
Кузьменка Рыгор (Кузьменко Григорій), рядовий Бригади. 
Кулікоўскі Стэфан (Куліковський Стефан), рядовий Бригади. 
Курбыка Дзям’ян (Курбика Дем’ян), рядовий Бригади. Наро-

дився в 1900 р. у с. Замостє. 
Курыловіч А. (Курилович А.), поручник, командир 2-ї роти 1-

го Слуцького полку. 
Кухто Іван, рядовий Бригади. Походив із с. Лучніки. Навчався 

у військових школах Лодзі та Варшави. 
Лабкоўскі Ян (Лобковський Ян), рядовий Бригади. 
Лагун, рядовий 2-ї роти 2-го Грозавського полку. 
Лагун Аляксей (Лагун Олексій), рядовий 3-ї роти 2-го Грозав-

ського полку. 
Лагуновіч Ігнат (Лагунович Ігнат), капрал 1-го Слуцького полку. 
Ламак Нічыпар (Ламак Ничипір), рядовий 3-ї роти 2-го Гро-

завського полку. 
Лапковіч-Корчік Язэп (Лапкович-Корчик Йосип), ст. писар 2-ї 

роти 1-го Слуцького полку. Народився в 1891 р. у с. Защиці Старобін-
ської волості в родині дрібного орендатора. В 1907 р. закінчив Слуць-
ке міське училище, у 1921 р. – віленські білоруські вчительські курси. 
В 191 р. – комісар радгоспу «Круговичі», в 1920 р. – керівник радгоспу 
«Старица». Член БПС-Р. У 1920-30-ті роки – відомий діяч КПЗБ. 
Арештований у лютому 1939 р. Загтинув у ГУЛАГу. 

Лапковіч Ян (Лапкович Ян), рядовий Бригади. 
Ласько Пётр (Ласько Петро), рядовий Бригади. Походив із с. 

Царавці. Навчався у військовій школі Лодзі. 
Леановіч Кузьма (Леанович Кузьма), рядовий 3-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
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Леановіч Сцяпан (Леанович Степан), рядовий роти 2-го Гро-
завського полку. 

Лебедзевіч Іван (Лебедзевич Іван), рядовий Бригади. Походив 
із с. Кожушки. Навчався у військовій школі Лодзі. 

Лемеш Піліп (Лемеш Пилип), рядовий Бригади. Народився в 
1892 р. у с. Подлєсся. Навчався в реальному училищі Слуцька й 
військовій школі Лодзі. Арештований 26 травня 1929 р. і засудже-
ний на 3 концтаборів. 

Лямбовіч Іван (Лямбович Іван), рядовий Бригади. Походив із 
с. Амговичі. Зеленодубець. 

Лярух Якуб, рядовий Бригади. 
Лясун Зміцер (Лісун Зміцер), сержант Бригади. 
Ляташ Захар, рядовий Бригади. 
Ляшчанка Адам (Лященко Адам), ст. рядовий 1-го Слуцького 

полку. Народився в 1903 р. у с. Замостє. З Польщі повернувся в 
1922 р. Арештований у березні 1930 р. і висланий. 

Ляшчанка Аляксандр Адамовіч (Лященко Олександр Адамо-
вич), взводний Бригади. Народився в 1893 р. у с. Замотє. Родина 
мала 13 десятин землі. З Польщі повернувся в 1922 р. Арештований 
у березні 1930 р. і висланий. 

Ляшчанка Аляксандр Антоновіч (Лященко Олександр Анто-
нович), рядовий Бригади. Народився в 1904 р. у с. Замостє. Родина 
мала 5 десятин землі. З Польщі повернувся в 1922 р. Арештований 
у березні 1930 р. і висланий. 

Ляшчанка Аляксандр Людвігавіч (Лященко Олександр Люд-
вігович), ст. підофіцер 1-го Слуцького полку, командир взводу. 
Народився в 1897 р. у с. Замостє. Родина мала 5 деесятин землі. З 
Польщі повернувся в 1922 р. У 1933 р. засуджений за антиколгосп-
ну агітацію. 

Ляшчанка Гаўрыла (Лященко Гаврило), рядовий Бригади. 
Ляшчанка Іпаліт (Лященко Іполит), взводний Бригади. Наро-

дився в 1892 р. у с. Замосцє. Родина мала 4 десятини землі. З 
Польщі повернувся в 1922 р. Арештований у березні 1930 р. і ви-
сланий. 

Лящанка Мікалай (Лященко Микола), рядовий 1-го Слуцько-
го полку. 

Ляшчанка Міхась (Лященко Михайло), рядовий. Народився в 
1898 р. у с. Замостє. Арештований у березні 1930 р. і висланий. 

Ляшчанка Палікарп (Лященко Полікарп), рядовий Бригади. 
Народився в 1893 р. у с. Замостє. Родина мала 5 десятин землі. У 
1922 р. повернувся з Польщі. Арештований і висланий у 1930 р. 
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Ляшчанка Фёдар (Лященко Федір), рядовий Бригади. 
Ляшчанка Франц (Лященко Франц), рядовий Бригади. Наро-

дився в 1894 р. у с. Рудня. У грудні 1921 р. повернувся з Польщі (з 
Несвізького повіту) у рідне село. Арештований у 1922 р. за нелега-
льний перехід кордону. Знову засуджений у 1930 р. і висланий. 

Ляшчанка Юльян (Лященко Юліан), рядовий 1-го Слуцького 
полку. Народився в 1904 р. у с. Замостє. У грудні 1921 р. повернув-
ся з Польщі. Арештований у 
березні 1930 р. і висланий. 

Ляшчанка Язэп (Лященко 
Йосип), рядовий 1-го Слуцького 
полку. 

Ліхадзіеўскі Антон 
(Ліходієвський Антон), рядовий 
Бригади. Навчався в реальному 
училищі Слуцька, військових 
школах Лодзі й Варшави. 

Лосік Яляксей (Лосік 
Олексій), рядовий Бригади. 

Лосік Андрэй (Лосік Андрій), 
рядовий Бригади. 

Лосік Павел (Лосік Павло), 
рядовий 3-ї роти 2-го Грозавського 
полку. 

Франц Лященко. Знімок 1921 р. 
 

Лук’янчук Фёдар (Лук’янчук 
Федір), поручник Бригади. 

Лушчыцкі Міхась 
(лужицький Михайло), рядовий 
Бригади. Народився в 1900 р. у м. 
Семежаво. Син учителя. Навчався 
в слуцькій гімназії, військових 
школах Лодзі й Бидгощ. Був 
в’язнем Несвізької в’язниці. У 
1923 р. повернувся на 
Батьківщину й був засуджений за 
нелегальний перехід кордону. 
Арештований знову в травні 1929 
р. і засуджений на 3 роки концта-
борів.  

Вікентій Маковський.  
Маеўскі Ян (Маєвський Ян), 

рядовий Бригади. 
Знімок 1937 р.
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Мажэйка Стэфан (Мажейко Стефан), рядовий Бригади. 
Макарэня Навум (Макареній Наум), рядовий Бригади. 
Макоўскі Вікенцій (Маковський Вікентій), рядовий Бригади. На-

родився в 1897 р. у с. Каліта. Родина мала 45 десятин землі. Закінчив 
комерційне училище. У 1920 р. дезертирував із Червоної армії, добро-
вольцем вступив до Бригади (відділ штабс-капітана Неронського й 
поручника Яновіча). У 1921 р. повернувся з Польщі. У 1930 р. родину 
розкуркулили й вислали. Розстріляний у лютому 1937 р. 

Макоўскі Іван (Маковський Іван), рядовий Бригади. Походив 
із с. Каліта. 

Макоўскі Ілля (Маковський Ілля), рядовий Бригади 1-го Слу-
цького полку. 

Макоўскі Рыгор (Маковський Григорій), рядовий Бригади. 
Народився в 1899 р. у с. Каліта. Родина мала 10 десятин землі. У 
1920 р. дезертирував із Червоної армії. Добровольцем вступив до 
Бригади. Брав участь у бою під Визною. У 1921 р. повернувся до 
рідного села. У 1929 р. родину розкуркулили й вислали. Розстріля-
ний у серпні 1937 р. 

Макоўскі Язэп (Маковський Йосип), рядовий Бригади. 
Маліноўскі Пётра (Малиновський Петро), рядовий 1-го Слу-

цького полку. Народився у 1902 р. у с. Ульяновка в бідній родині. 
Малыш Навум (Малиш Наум), командир 2-ї роти 1-го Слуць-

кого полку. 
Малыш Фёдар, рядовий Бригади. 

Маркевіч Аляскандр (Марке-
вич Олександр), каптенармус Брига-
ди. Народився в 1896 р. у Слуцьку. 
Після повстання навчався в Лодзін-
ській військовій школі, яку 
організувала БВК. У 1922 р. 
повернувся з Польщі додому. У 1925 
р. був притягнутий до відпо-
відальності разом із А.Гавриловичем 
«за військові дії проти радянської 
влади», але провина не була доведена. 
У жовтні 1929 р. знову арештований, 
засуджений на три роки концтаборів. 
Загинув у ГУЛАГу. 

Масілевіч Леонцій (Масіле-
вич Леантій), рядовий 4-ї роти 2-го 
Грозавсього полку. 

Григорій Маковський. Знімок 1937  р.

 324  



                                                                                                                            ДОДАТОК 

Маскалевіч Іван (Москалевич Іван), молодший підофіцер Бри-
гади 1-го Слуцького полку. 

Маскалевіч Павел (Москалевич Павло), капрал Бригади. 
Мацэлі Іван (Мацелій Іван), командир 2 батальйону 2-го Грозав-

ського полку, один із організаторів і керівників слуцької народної мі-
ліції. Народився в 1892 р. у Лунінецькому повіті. Зеленодубець. Про-
довжував антирадянську партизанську діяльність до кінця 20-х років. 

Маціс Уладзімір (Матіс Володимир), рядовий Бригади. 
Машчыцкі Іван (Мащицький Іван), капрал 2-ї роти 2-го Гро-

завського полку. 
Мікіцюк Франц (Мікітюк Франц), рядовий Бригади. 
Мінькевіч Кліменцій (Мінькевич Климентій), рядовий 3-ї ро-

ти 1-го Слуцького полку. 
Мірановіч А. (Міронович А.), ротмістр, начальник контррозві-

дки Бригади. Після повстання служив у БВК у Лодзі, потім у поль-
ській поліції. Зеленодубець. Отаман загону. 

Мірановіч Юльян (Міронович Юліан), рядовий Бригади, на-
родився в 1900 р. в Слуцьку. Навчався у військовій школі Лодзі. 

Міскевіч Іван (Міськевич Іван), рядовий Бригади. Походив із 
с. Каліта. Засуджений у 1937 р. на 10 років концтаборів. 

Міхайлоўскі Мікалай (Михайловський Микола), рядовий Бри-
гади. Народився в 1900 р. у с. Селище. Арештований 27 травня 
1929 р., засуджений на 3 роки концтаборів. 

Міхайлоўскі Рыгор (Михайловський Григорій), капрал Бригади. 
Міхасёнка Трахім (Михасенко Трохим), рядовий 1-го Слуць-

кого полку. 
Міхневіч Пётра (Міхневич Петро), рядовий Бригади. 
Міхневіч Язэп (Міхневич Йосип), рядовий Бригади. 
Мурашка Фёдар (Мурашко Федір), рядовий Бригади, житель 

с. Селище. 
Мыслівец Сцяпан (Мисливець Степан), рядовий 3-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Мялешка Цяренцій (Мелешко Терентій), молодший мед фе-

льдшер 3-ї роти 1-го Слуцького полку. 
Мяшэчок Цімафей (Мешечок Тимофій), один із організаторів 

повстання. 
Навіцкі Васіль (Новіцький Василь), рядовий Бригади. Походив 

із м. Семежаво. Навчався у військових школах Лодзі й Бидгощ. 
Навумовіч Уладзімір (Навумович Володимир), рядовий 1-ї ро-

ти 2-го Грозавського полку. 
Насянка Аляксандр (Носенко Олександр), рядовий 1-го Слу-

цького полку. 
Новік Андрэй, рядовий 3-ї роти 2-го Грозавського полку. 
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Новік Віктар (Новік Віктор), рядовий 3-ї роти 2-го Грозавсько-
го полку. 

Новік Купрэй (Новік Купрій), рядовий 3-ї роти 2-го Грозавсь-
кого полку. 

Новік Павел (Новік Павло), рядовий 3-ї роти 2-го Грозавського 
полку. 

Нямковіч Аляксандр (Немкович Олександр), капрал Бригади. 
Няронскі Ануфрый (Неронський Онуфрій), штабс-капітан, на-

чальник господарчої частини. Один із організаторів Бригади. Наро-
дився в 1887 р. у с. Сараги в селянській родині. Родина мала 6 деся-
тин землі. З 1909 р. по 1917 р. служив у царській армії. У 1920 р. 
командував батальйоном Червоної армії. Дезертирував і перейшов на 
бік повстанців. У 1922 р. повернувся з Польщі. Жив і працював у с. 
Набушово в сільському господарстві. З 1931 р. голова колгоспу 
«Авангард». У 1932 р. засуджений «трійкою» на 5 років таборів. 

Нячай Уладзімір (Нечай Володимир), капрал 3-ї роти 1-го 
Слуцького полку. 

Пазнякевіч Павел (Познякевич Павло), рядовий Бригади, на-
родився в 1892 р. у с. Замостє. Родина мала 8 десятин землі. 

Памашынскі (Помашинський), сержант. 
Пархімовіч Ян (Пархимович Ян), взводний 1-го Слуцького полку. 
Паўлюкевіч Арсень (Павлюкевич Арсен), лікар Бригади, організа-

тор і керівник шпиталю. Народився в 1889 р. у родині слуцького свяще-
ника. Долучився до білоруського руху в 1920 р., у листопаді деякий час 
очолював Національний комітет у Слуцьку, учасник з’їзду Случчини, де 
був суперником Вол. Прокулевича в боротьбі за посаду голови Білору-
ської Ради Случчини. У 20-ті рр.. жив у Вільно, певний час очолював 
там Білоруську Раду, був політичним опонентом Білоруської селянсько-
робітничої громади (БСРГ). Являвся подвійним агентом польської де-
фензиви й радянського ГПУ. В 1928 р. як радянський шпигун засудже-
ний польським судом на 12 років каторги. Подальша доля невідома. 

Пацкевіч Аялксандр (Пацкевич Олександр), рядовий Бригади. 
Народився в 1898 р. у с. Замостє. 

Пацкевіч Антон (Пацкевич Антон), взводний Бригади. Наро-
дився в 1891 р. у с. Замостє. Родина мала 7 десятин землі. Висланий 
до України в березні 1930 р. 

Пацкевіч Фларыян (Пацкевич Флоріан), рядовий Бригади. 
Народився в 1892 р. у с. Замостє. 

Пашкевіч Сцяпан (Пашкевич Степан), рядовий 2-го Грозавсь-
кого полку. 

Пенязь Ануфрый (Пенязь Онуфрій), рядовий Бригади. Похо-
див із с. Подлошиця Омговицької сільради. Висланий у 1937 р. 
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Пісарык Афанасій (Пісарик Афанасій), рядовий Бригади. 
Петручэня Сідар (Петрученій Сидір), рядовий Бригади. 
Пешка-Густалес Іван (Пешко-Густоліс Іван), рядовий Брига-

ди. Народився в 1898 р. у с. Гривень у родині священика. В 1919 р. 
закінчив Мінську духовну семінарію. У 1920 р. навчався на слуць-
ких учительських курсах. З осені 1920 р. член «Зеленого Дуба», 
виконував обов’язки ад’ютанта й секретаря штабу. З 1924 р. член 
антирадянської організації «Братство Русской Правды». З 1924 по 
1939 р. виконував обов’язки псаломщика церкви на Звіринці у Ві-
льно. У 1939 р. арештований як польський шпигун. У лютому 1940 
р. військовим трибуналом засуджений на 10 років таборів. Помер 
10 листопада 1944 р. в Інтинському таборі. 

Пілецкі Рыгор (Пілецький Григорій), рядовий 2-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

Понтус Антон, поручник 1-го Слуцького полку, потім офіцер 
Білоруського батальйону військ генерала Желіговського. 

Понтус Міхаіл (Понтус Михайло), рядовий 1-го Слуцького полку. 
Пракаповіч Арцём (Прокопович Артем), взводний Бригади. 
Пракаповіч Лаўрэнцій (Прокопович Лаврентій), рядовий 2-ї 

роти 2-го Грозавського полку. 
Пракаповіч Рыгор, рядовий Бригади. 
Пракулевіч Уладзімір (Прокулевич Володимир), керівник по-

встання. З 1921 р. у Вільно входив до Віленьскої БНК. У 1922 р. в 
числі «33-х» висланих польською владою в Лтву; був кооптований 
до складу уряду БНР Вацлава Ластовського на посаду державного 
секретаря. З осені 1922 р. переїжджає в Прагу, де був одним із ліде-
рів Білоруської Ради. З 19925 р. у БСРР, працював в Інбілкульті й 
Білоруській академії наук. Арештований ГПУ за справою «Союзу 
визволення Білорусі» 18.07.1930 р. У березні 1932 р. на 5 років ви-
сланий у Перм. У 1938 р. після повторного арешту розстріляний. 

Пратасевіч Кірыла (Протасевич Кирило), рядовий Бригади. 
Народився в 1898 р. у с. Селище. Навчався у військових школах 
Лодзі й Бидгощі. Арештований у березні 1929 р. і засуджений на 3 
роки концтаборів. 

Прахарэвіч Андрэй (Прохоревич Андрій), рядовий 1-го Слу-
цького полку. 

Працэвіч Ян (Процевич Ян), рядовий Бригади. 
Пушкайла Пётр (Пушкайло Петро), рядовий Бригади. 
Прохараў Васіль (Прохоров Василь), рядовий Бригади. Син 

ковбасника із Слуцька. Навчався у військовій школі Лодзі. В 1921 
р. підхорунжий Віленського гарнізону. В 1927 р. переїхав до Праги. 
У 20-ті добровільно повернувся до СРСР. Подальша доля невідома. 
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Пякарчык Максім (Пекарчик Максим), рядовий 3-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

Пянеха Кастусь (Пянеха Костянтин), рядовий 1-го Слуцького 
полку. 

Пярко Стэфан (Пярко Стефан), капрал 4-ї роти 2-го Грозавсь-
кого полку. 

Рябцаў Ціт (Рябцов Тит), рядовий Бригади, походив із с. Каліта. 
Рабы (Раби), член Ради Случчини. 
Рагасевіч Аляксей (Рогасевич Олексій), рядовий Бригади. 
Радзюкевіч Міхась (Радзюкевич Михайло). Рядовий Бригади. 

Походив із с. Востров-Борки. Мав 24 десятини землі. В 1933 р. втік 
від арешту. 

Ражанец Пётр (Рожанець Петро), рядовий Бригади. Навчався у 
військовій школі Лодзі. 

Рамановіч (Романович), начальник караульної роти 1-го Слу-
цького полку. 

Рачыцкі Уладзімір (Рачицький Володимир), рядовий Бригади. 
Рогач Сяргей (Рогач Сергій), підпоручник Бригади. Народився 

в 1891 р. у с. Шищиці, командир 2-ї кампанії під час інтернування 
1-го Слуцького полку. В 1922 р. очолив політичну й військову дія-
льність у Литві. В 1923 р. переїхав до Праги, де закінчив агрономі-
чний факультет Вищої технічної школи. В 1927 р. легально повер-
нувся до СРСР. Подальша доля невідома. 

Русак Васіль (Русак Василь), член Ради Случчини. Народився 
в 1896 р. в Слуцькому повіті. Учасник Першої світової війни, один 
із лідерів Білоруської Ради білорусів-військових на Північному 
фронті. Підчас з’їзду Случчини обраний його головою, увійшов до 
складу президіуму Білоруської Ради Случчини. Після ліквідації 
Слуцького повстання призначений лектором Білоруської військової 
комісії, нелегально вів агітацію серед білоруського селянства. У 
травні 1922 р. переїхав у Ковно (Литва), займався організацією пар-
тизанських загонів на Віленщині проти поляків, був у тісному 
зв’язку з литовськими стрілецькими організаціями. В кінці 1922 р. 
виїжджає на навчання до Чехословаччини. З 1931 р. очолював Пра-
зький Білоруський національний комітет. Після приходу в 1944 р. (, 
насправді в 1945 р. – прим.пер.) у Чехословаччині до влади комуні-
стів був виданий радянській владі й вивезений до Мінська. Засу-
джений до концтабору, помер у неволі на початку 1950-х рр.. 

Рыдлеўскі (Ридлевський), рядовий Бригади. Жив і навчався в 
Празі,потім у Франції. 

Рынеўскі Антон (Риневський Антон), рядовий 1-го Слуцького полку. 
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Рэўт Яўген (Реут Євген), офіцер розвідки Бригади. Народився в 
1899 р. у Слуцьку. В 1921 р. був завербований ЧК, одночасно являвся 
агентом польської розвідки. Засуджений ЧК за т.зв. «савінковською 
справою» у серпні 1921 р. в Мінську, розстріляний у лютому 1922 р. 

Савановіч Аляксандр (Саванович Олександр), підпоручник, 
командир 3-ї роти1-го Слуцького полку. Народився в 1893 р. у с. 
Лучніки. Родина мала 5,5 десятин землі. Закінчив 2 класи народно-
го училища в рідному селі. У 1919 р. школу прапорщиків у Петер-
гофі. Учасник Першої світової війни. Влітку 1920 р. мобілізований 
до Червоної армії. Підчас відступу червоних від Варшави залишив-
ся вдома. Добровільно записався в Слуцький полк. Рота, якою він 
командував, була обеззброєна в Ляховичах і направлена в Білосто-
цький табір, потім у Дорогогуськ. У квітні 1921 р. звільнився й 
працював на польському боці в артілі з ремонту телеграфних ліній. 
Нелегально перейшов кордон. У 1923 р. був засуджений на висилку 
до Самари на два з половиною роки. Знову арештований як колиш-
ній «балах овець» і антирадянщин у квітні 1933 р., засуджений на 5 
років таборів. У травні 1989 р. реабілітований. 

Савельеў Алесь (Савєльєв Олесь), рядовий Бригади. 
Савіцкі Валяр’ян (Савицький Валеріан), мол. мед фельдшер 3-

ї роти 1-го Слуцького полку. 
Сак Юльян (Сак Юліан), рядовий Бригади. 
Сакалоўскі Станіслаў (Соколовський Станіслав), рядовий 1-ї 

роти 2-го Грозавського полку. 
Салавец Стэфан (Соловець Стефан), рядовий Бригади. 
Самойлік Стэфан (Самойлік Стефан), рядовий Бригади. 
Самусевіч Андрэй (Самусевич Андрій), мол. підофіцер 3-ї ро-

ти 2-го Грозавського полку. 
Самусевіч Антон (Самусевич Антон), капітан, офіцер армії ге-

нерала Булак-Балаховича й Бригади БНР. Народився в серпні 1892 
р. у Слуцьку. Учасник Першої світової війни. У 1919 р. займав по-
саду коменданта Томського губ військкомату. У січні 1920 р. ареш-
тований ЧК за «спекуляцію», засуджений на 5 років примусової 
праці, але добився амністії й був направлений на Західний фронт. Із 
Червоної армії дезертирував. Взяв участь в організації бойових 
одиниць повстанців. Вкінці 1920 р. за наказом отамана «Зеленого 
Дуба» очолив так звану робітничу дружину в Клецьку, насправді 
диверсійний відділ. У 1921-22 рр. активно брав участь в антирадян-
ській партизанській боротьбі. Розстріляний у жовтні 1922 р. при 
третій спробі втекти з мінської в’язниці. 

Самусевіч Ілля (Самусевич Ілля), рядовий Бригади. 
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Самусевіч Ілля Іванавіч (Самусевич Ілля Іванович), рядовий 
3-ї роти 2-го Грозавського полку. 

Самусевіч Ілля Сямёновіч (Самусевич Ілля Семенович), ря-
довий 3-ї роти 2-го Грозавського полку. 

Самусевіч Пётра (Самусевич Петро), рядовий 2-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

Санько Мітрафан (Санько Митрофан), рядовий 3-ї роти 1-го 
Слуцького полку. 

Сараговец Тодар (Сараговець Тодор), рядовий Бригади. 
Сарокін Сяргей (Сорокін Сергій), рядовий Бригади. 
Сасіноўскі Базыль (Сасіновський Базиль), рядовий 1-го Слу-

цького полку. 
Сасіноўскі Мікалай (Сасіновський Микола), рядовий 1-го 

Слуцького полку. 
Сасіноўскі Павел (Сасіновський Павло), рядовий 1-го Слуць-

кого полку. 
Сасноўскі Іван (Сосновський Іван), рядовий Бригади, походив 

із с. Набушаво. 
Семянюк Ваўруц (Семенюк Вавруц), рядовий Бригади. 
Семяняка (чи Сямёнік) Лукаш (Семеняка чи Семьонік Лукаш), 

капітан, командир 2 Грозавського полку. 
Сідарэвіч Алесь (Сідоревич Олесь), рядовий Бригади. 
Скуцэна Саўва (Скуцена Сава), рядовий 3-ї роти 2-го Грозав-

ського полку. 
Славашэвіч Максім (Славашевич Максим), рядовий 4-ї роти 

2-го Грозавського полку. 
Славінскі Стэфан (Славінський Стефан), рядовий 2-ї роти 2-го 

Грозавського полку. 
Слябцэвіч Цімафей (Слабцевич Тимофій), рядовий 2-ї роти 2-

го Грозавського полку. 
Смірноў Аялксандр (Смірнов Олександр), рядовий Бригади. 
Смоліч Кастусь (Смоліч Костянтин), взводний 1-го Слуцького 

полку. 
Сокал-Кутылоўскі Антон (Сокол-Кутиловський Антон), коман-

дир Бригади. Народився 7 лютого 1892 р. на хут. Переволокі_Дорогіще 
(пізніше с. Червона Горка) Чучавицької волості Лунінецького повіту. 
Шляхтич. У 1910 р. закінчив Панявезьку вчительську семінарію. Пра-
цював у школах Литви. В 1914 р. закінчив географічний факультет Пет-
роградського університету, у червні 1915 р. – Казанське військове учи-
лище. Призваний до царської армії. Учасник Першої світової війни, 
воював у Галичині, литві. Нагороджений солдатським Георгіївським 
Хрестом. Після розвалу старої армії повернувся додому. Учасник гро-
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мадянської війни, воював у військах Денікіна, Юденіча. В 1920-30-х рр. 
викладав у школі в с. Жалєзніца, Востров. Служив у церкві. 19 червня 
1941 р. вперше арештований. Родина була вислана. У період німецької 
окупації працював шкільним інспектором у Ганцовичах, викладав гео-
графію й білоруську мову в білоруській військовій школі, так званому 
Першому кадровому батальйоні. 18 квітня 1945 р. прийняв команду-
вання батальйоном білоруського полку, з яким 30 квітня здався амери-
канським військам. У серпні 1945 р. відправлений у Радянський Союз. 
Із 25 грудня 1945 р. по жовтень 1947 р. знаходився в Північнопечорсь-
кому таборі. 20 квітня 1948 р. Військовим трибуналом МВС Білорусь-
кого округу був засуджений на 25 років ув’язнення. Покарання відбував 
у таборі. У серпні 1956 р. термін ув’язнення був скорочений до 13 років. 
Напередодні 40-ї ріниці Жовтневої революції повернувся в Ганцовичі, 
потім переїхав у Польщу, у Щецін до дружини й доньки. Помер 7 бере-
зня 1983 року. 

Статкевіч Пётра (Статкевич Петро), мол. підофіцер 1-го Слу-
цького полку. 

Сташэўскі Антон (Сташевський Антон), капрал 1-го Слуцько-
го полку. Народився в 1898 р. у с. Каліта. Родина мала 10 десятин 
землі. В 1919 р. дезертирував із Червоної армії. Добровільно всту-
пив у Бригаду. В 1921 р. засуджений на 3 роки в’язниці за дезер-
тирство, в 1925 р. – за зрив виробничого плану на півтора роки, в 
1933 р. за антиколгоспну агітацію. В 1929 р. господарство було 
розкуркулене. 27 листопада 1937 р. розстріляний у Слуцьку як 
«польський шпигун». 

Струкоўскі Ян (Струковський Ян), рядовий Бригади, походив 
із м. Грозава. 

Стружынскі Ян (Стружинський Ян), сержант 1-го Слуцького полку. 
Сукала Язэп (Сукало Йосип), рядовий Бригади. Член БПС-Р. На-

родився в 1902 р. у с. Гулевичі. Навчався в Несвізькій семінарії, військо-
вій школі Лодзі. В 1922 р. закінчив педтехнікум, потім вчителював у 
рідному селі й навчався на літературному відділені БДУ. Арештований 
30 травня 1929 р. і засуджений на 3 роки концтаборів. 

Сулкоўскі Іван (Сулковський Іван), рядовий Бригади, син свя-
щеника, походив з-під Слуцька. Навчався у військових школах Ло-
дзі й Бидгощі. 

Сумар Пётр (Сумар Петро), рядовий Бригади. 
Супрыяновіч Зміцер (Суприянович Зміцер), рядовий 3-ї роти 

1-го Слуцького полку. 
Сухоцкі Пётр (Сухоцький Петро), капрал Бригади. 
Сучкоў Павел (Сучков Павло), капрал 2-ї роти 2-го Грозавсь-

кого полку. 
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Сучкоў Цімафей (Сучков Тимофій), сержант 2-ї роти 2-го Гро-
завського полку. 

Сучкоў Цярэнцій (Сучков Терентій), рядовий 2-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

Сцепурко Пётр (Степурко Петро), рядовий 4-ї роти 2-го Гро-
завського полку. 

Сямашка Ян (Семашко Ян), офіцер Бригади, нагороджений за 
бойові заслуги. 

Сянюк Васіль (Сенюк Василь), рядовий Бригади. Походив із с. 
Гулевичі, навчався у військовій школі Лодзі. 

Сяўрук Васіль (Севрюк Василь), ст. підофіцер 1-го Слуцького 
полку. 

Сяўрук Якаў (Севрюк Яків), рядовий Бригади. Походив із с. 
Набушава. У 1933 р. засуджений на 5 років виправно-трудових 
таборів. 

Таран Кірэй (Таран Кирей), мол. підофіцер 3-ї роти 1-го Слу-
цького полку. 

Таранаў Навум (таранов Наум), рядовий 3-ї роти 1-го Слуць-
кого полку. 

Тарасевіч Адам (Тарасевич Адам), рядовий Бригади, походив 
із с. Замостє. 

Тарасевіч Аляксандр Адамавіч (Тарасевич Олександр Ада-
мович), рядовий Бригади, народився в 1892 р. у с. Замостє. Засу-
джений на заслання в 1930 р. 

Тарасевіч Аляксандр Дзем’янавіч (Тарасевич Олександр 
Дем’янович), рядовий Бригади. Народився в 1898 р. у с. Замостє. 
Засуджений на заслання в 1930 р. 

Тарасевіч Антон (Тарасевич Антон), рядови 1-го Слуцького полку. 
Тарасевіч Ануфрый (Тарасевич Онуфрій), рядовий Бригади, 

народився в 1899 р. у с. замостє. Засуджений на заслання в 1930 р. 
Тарасевіч Казімір (Тарасевич Казимир), рядовий 1-го Слуць-

кого полку, народився в 1898 р. у с. Замостє. Засуджений на за-
слання в 1930 р. 

Тарасевіч Людвік (Тарасевич Людвіг), рядовий 1-го Слуцько-
го полк. 

Трахімовіч Мікіта (Трохимович Микита), рядовий 2-ї роти 2-
го Грозавського полку. 

Трахімовіч Стэфан (Трохимович Стефан), капрал 2-ї роти 2-го 
Грозавського полку. 

Трушко Іван, рядовий Слуцького полку, житель хутору Селище. 
Тупік Васіль (Тіпік Василь), рядовий 3-ї роти 2-го Грозавсько-

го полку. 

 332  



                                                                                                                            ДОДАТОК 

Тычына Язэп (Тичина Йосип), рядовий Бригади. 
Урбановіч Іван (Урбанович Іван), рядовий Бригади. Народився 

в 1900 р. у с. Кожушки. Навчався в гімназії Слуцька, військових 
школах Лодзі й Варшави. Залишився служити в польській армії. 

Фалей Ян, рядовий Бригади. 
Федаровіч Алесь (Федорович Олесь), рядовий 1-го Слуцького 

полку. 
Федаровіч Аляксандр (Федорович Олександр), рядовий 3-ї ро-

ти 2-го Грозавського полку. 
Федаровіч Павел (Федорович Павло), рядовий 1-го Слуцького 

полку. 
Федасеня-Хвядашчэня (Федасеня-Хвядащеня), офіцер Брига-

ди, організатор партизанського руху, зелено дубець. 
Філіповіч Міхась (Філіпович Михайло), рядовий Бригади. 
Філіповіч Раман (Філіпович Роман), рядовий 3-ї роти 1-го 

Слуцького полку. 
Фядзюшка Язэп (Федюшко Йосип), рядовий Бригади. Похо-

див із хут. Селище. Навчався у військовій школі Лодзі. 
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СТАТУТ 
БІЛОРУСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ 

«ЗЕЛЕНИЙ ДУБ» 
 
 
 

§1 
ГОЛОВНА МЕТА 

Білоруська селянська партія «Зелений Дуб» ставить своєю го-
ловною метою визволення Білорусі від московсько-більшовицької 
навали й відбудову свого незалежної держави. 

Партія вважає, що для досягнення цієї мети потрібно: 
А) Вести неперервну партизанську війну з більшовиками, що 

зайняли більш ніж половину територій Білоруської землі; 
Б) Вести проти більшовиків, комуністів і тих партій, програма 

яких близька за своїми лозунгами з більшовицькою, інтен-
сивну агітацію шляхом видання спеціальних відозв, листі-
вок і книг. 

В) Поширювати серед населення національну свідомість, біло-
руську літературу, білоруське мистецтво і культуру. 

Г) Встановлювати з тими сусідами, які прихильно ставляться до 
Білорусі та до її незалежного існування тісний дружній 
зв’язок. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 

§2 
Партія «Зелений Дуб» складається з чотирьох відділів: 
Перший – Бойові партизанські дружини й п’ятірки. 
Другий – Агенти Центрального Комітету (Ц.К.) 
Третій – Мистецтво «зеленого дуба» 
Четвертий – Відділ дипломатичний для зносин з іншими парті-

ями, що існують на Білорус, а також і з сусідами. 
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§3 
На чолі партії стоїть Отаман «Зеленого Дуба», який являється 

головним керівником усіх чотирьох відділів. 
§4 

При Отамані «Зеленого Дуба» знаходяться: 
І. «головний Штаб» партизанських загонів, який тримає в своїх 

руках перший, другий і четвертий відділи. 
ІІ. «Центральний Комітет» із трьох членів під керівництвом 

Отамана. 
Діяльність Ц.К.: 

1) Веде політичні зносини з іншими партіями, організаціями й 
установами. 

2) Веде агітаційну роботу. 
3) Розподіляє по відділам партійних працівників. 
4) Судить за наказом Отамана винних членів Партії. 
5) Веде дипломатію з іноземними державами. 
6) Завідує партійним господарством і казною. 
7) Завідує розвідкою в усіх напрямках. 

§5 
Організатор «п’ятірки» повинен відмітитися в Ц.К. й отримати 

номер своєї п’ятірки. 
§ 6 

Кожна «п'ятірка» повинна виконує всі завдання Ц.К. 
Заувага 1. За виконання доручень Ц.К. організатор «п’ятірки» 

відповідає своїм життям. 
Заувага 2. «П'ятірка», яка не виконала наказу Ц.К., ліквідову-

ється. 
§ 7 

Партія має своїх секретних представників в усіх організаціях, 
партіях i установах, що існують не тільки в Білорусі, але й за кор-
доном. Ці представники вважаються секретними агентами Ц.К. i 
повинні час від часу давати в Головний штаб усе потрібні відомос-
ті. Агенти в будь-який час можуть бути Ц.К. відкликані зі свого 
місця. 

§ 8 
Прийом в Партію 

У Партію приймаються тільки Білоруси, що вірять у Бога, які 
дали перед трьома свідками зеленадубцями обіцянку свято викону-
вати «дванадцять заповідей Зеленого Дуба» й ті обов'язки й накази, 
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які на нього будуть покладатися Отаманом або Ц.К., що мають ре-
комендацію не менш ніж чотирьох зеленодубців. 

Зауваги: 
1). Люди інших національностей можуть прийматися в партію 

тільки тоді, коли вони є активними борцями за незалежність Біло-
русі й надали які-небудь послуги партії. 

2). Особи особисто знайомі Отаману, або двом членам Ц.К., за-
раховуються в партію. 

3). Організатор «п’ятірки» вправі зарахувати в свою п'ятірку, 
відповідаючи за зарахованих перед Отаманом i Ц.К. своїм життям. 

4). Вихід із партії для всіх членів заборонений. Якщо хто захоче 
ухилитися від роботи в партії, то він подає про це заяву в Ц.К. 
Останній може прийняти або не прийняти до уваги цю заяву. 

5). Члени партії, звільнені Ц.К. від партійної роботи, все ж по-
винні у своєму житті дотримуватись «дванадцяти заповідей Зелено-
го Дуба». 

 
БОЙОВІ ДРУЖИНИ ЗЕЛЕНОДУБЦІВ 

§ 9 
Бойові дружини зеленедубців складаються з добровольців, які 

долучаються до її першого організатора (голови), який отримав 
Директиви від Ц.К. 

§ 10 
Організатор є головою дружини, її повним керівником. Він по-

винен: 
1). Виконувати накази Головного Керівника Військових справ, 

Отамана «ЗД» i Головного Штабу. 
2). Тримати зв'язок i контакт з іншими дружинами, що знахо-

дяться в даному районі. 
3). Надавати сусідній дружині допомогу, якщо це буде потріб-

но. 
4). Вести розвідку в своєму районі. 
5). Доносити про все в Головний штаб. 
6). Захищати у своєму районі селян від більшовицьких 

реквiзицій, від наїздів комісарів i чрезвичайкi. 
7). Підтримувати, чим можливо, роботу агентів Ц.К. 
8). Підтримувати контакт i дружній зв'язок із прихильною до 

нас Польською Владою, де вона існує. 
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Голова є відповідальною особою перед Ц.К. за своїх людей, які 
можуть i не вважається членами партії. 

§ 11 
Вся здобич, захоплена в більшовиків, є власністю Дружини, але 

частина грошей (не менше 30%) передається в Ц.К. на витрати з 
друкування літератури, утримання Головного Штабу й агентів Ц.К., 
на закупівлю потрібних матеріалів. 

§ 12 
Голова Дружини в місцях, звільнених від більшовиків, підтри-

мує ту цивільну Владу, яка буде призначена Тимчасовим Урядом 
Білоруської Народної Республіки. 

§ 13 
Зеленодубці за свою роботу не отримують ніякої пенсiї, але 

Ц.К. по можливості допомагає тим членам партії, якi не мають вла-
сності й грошей. 

§ 14 
Зеленодубський пароль 

Секретний зеленодубський пароль встановлюється Отаманом. 
Пароль дається для того, щоб дізнатися про своїх членів. 
Заувага 1. Пароль повинні знати: члени Ц.К., Головного штабу, 

голови дружин, організатори «п’ятірок» й агенти Ц.К. 
Заувага 2. За розголошення паролю винний відповідає своїм 

життям. 
Заувага 3. Отаман може в будь-який час замінити старий пароль 

новим. 
 

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ 
§ 15 

Особи, які мають заслуги, ті чи інші, перед Вітчизною, або ті, що 
надали матеріальну чи моральну підтримку партії, можуть бути зара-
ховані за постановою Отамана й Ц.К. почесними членами партії. 

§ 16 
Зеленодубці завжди повинні допомагати, чим тільки можуть, 

почесним членом партії. 
Особисто, на всіх зборах i при всіляких виборах зеленодубці 

своїми голосами підтримують кандидатуру почесних членів. 
§ 17 

При виборах до Сейму почесні члени зараховуються в канди-
датські списки. 
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МАТЕРІАЛЬНА СПРАВА ПАРТІЇ 

§ 18 
Весь більшовицький скарб i гроші, де б вони не знаходилися, 

вважаються власністю партії «ЗД». 
Заувага: відібрана від більшовиків власність місцевих жителів 

передається їм під квитанції. 
§ 19 

Партія «ЗД» шукає допомоги у держави, які зацікавлені в тому, 
щоб більшовизм не поширювався на материк Європи. 

Більш за все партія сподівається, що братська Польща, пов'яза-
на історично з Білорусією, яка сама звільнилася від Московського 
iга, надасть i нам допомогу у Святій справі звільнення від того ж iга 
Вітчизни. 

§ 20 
Приватні пожертви від осіб, прихильних ідеям i головній цілі 

партії, надходять у розпорядження Ц.К. 
§ 21 

Ніяких обов'язкових членських внесків не встановлюється. Але 
ті члени партії, які мають власність, або багато грошей, повинні час 
від часу робити пожертви в партійний фонд. 

 

ПАРТІЙНІ ЗБОРИ 

§ 22 
Партійні збори за наказом Отамана, великі й малі, збира-

ються Ц.К. 
§ 23 

На великі збори кожна «п'ятірка» може послати свого делегата. 
Крім цього, на зборах приймають участь і члени Ц.К., всі аген-

ти ЦК, представники від Дружин, Мистецтв i всіх інших зелено-
дубських організацій. 

Головою зборів є Отаман або його повноважний – один із чле-
нів Ц.К. 

§ 24 
На Зборах можуть бути присутніми почесні члени партії й при-

ватні особи за запрошенням Отамана. 
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§ 25 
Великі збори збираються заради: 
1). Виборів Отамана й членів Ц.К. 
2). Зміни Статуту. 
3). Розв’язання тих справ i питань, якi передає Отаман або Ц.К. 

на волю великих зборів. 
Заувага: Отаман вважається беззмінним, але ¾ голосами вели-

ких зборів може бути зарахований до почесних членів і тоді обира-
ється новий отаман. Члени Ц.К. обираються на рік. 

§ 26 
Рішення Великих зборів приймається більшістю голосів. 

§ 27 
Малі збори збираються за наказом Отамана (або Ц.К.) для 

розв’язання інших менш поважних справ i питань. 
§ 28 

На малих зборах є присутніми тільки ті члени партії, якi отри-
мають запрошення на збори від Отамана. 

§ 29 
Місце й час зборів призначаються Отаманом. 

 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ 

§ 30 
Визнаючи приватну власність, партія «Зелений Дуб» вважає, 

що вся земля повинна бути викуплена за справедливою оцінкою 
урядом i передана людям, якi займаються сільським господарст-
вом. 

Ніякої різниці між поміщиком i селянським господарем пар-
тія не бачить. Як перший, так i другий повинні мати права на 
земельну власність у тій нормі, яка буде встановлена 
Установчим Сеймом. 

Зауваги: 1) Не чекаючи розв’язання земельного питання 
Установчим Сеймом, кожен повіт організовує свій земельний 
комітет, який повинен встановити тимчасову норму земельної 
площі серед господарів i тих людей, які хочуть жити сільським 
господарством. 

2) Духовні особи й сільські вчителі мають право отримати в 
свою тимчасову власність ділянку землі з тимчасової нормі. 
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3) Ті господарі, які самі не живуть на своєму господарстві, 
або мають господарство десь в іншому місці, витрачають право 
на земельну власність. 

 
РОБІТНИЧЕ ПИТАННЯ 

§ 31 
У кожному повіті організовується «робочий комітет». До скла-

ду його входять представники трудового народу всіх категорій. Цей 
комітет встановлює minimum заробітної плати i maximum робочого 
дня згідно економічної ситуації й умов життя кожної місцевості й 
розглядає скарги працівників i господарів та постановляє свої по-
станови. 

§ 32 
Для матеріального забезпечення працівників має бути введе-

не страхування на дожиття тих, хто втратив працездатність, i 
сиріт. 

§ 33 
Всі працівники мають право об'єднуватися в професійні союзи 

й інші організації, але за умови, щоб вони не були небезпечними, з 
господарського погляду. 

 
СВОБОДА СОВІСТІ 

§ 34 
Партія «ЗД» стоїть за повну свободу совісті. 
 

СВОБОДА ДРУКУ Й СЛОВА 

§ 35 
Партія «ЗД» стоїть за свободу друку й слова. 
Заувага 1. Видання, що проповідують більшовизм i Комуністи-

чну теорію, повинні бути заборонені, щоб не збивати з розуму i не 
ошукувати Білоруський народ. 

Заувага 2. Повинна бути заборонена більшовицька агітація й 
пропаганда більшовицьких ідей i лозунгів. 
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ОСВІТА ДІТЕЙ 

§ 36 
Партія «Зелений Дуб» принципово стоїть за загальну нижчу 

й середню безкоштовну освіту. 
Заувага: В усіх нижчих i середніх училищах діти обов'язково 

повинні вивчати Закон Божий. 
§ 37 

У першу чергу повинні бути відкриті професійні училища й 
вчительські семінарії для підготовки кадрів професійних праців-
ників i вчителів. 

 
ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 

§ 38 
Партія «Зелений Дуб» вважає, що перше місце серед націо-

нальностей у Білоруській Народній Республіці належить Білору-
сам i Полякам-Кресовцям, якi пов'язані з Білоруссю історично й 
винесли на своїх плечах разом з білорусами Московське iга. 

 
СТАВЛЕННЯ ДО СУСІДІВ 

§ 39 
Партія «Зелений Дуб» вважає, що Радянська Росія є таким же 

ворогом Білоруській Народній Республіці, яким була для неї 
Царська самодержавна Росія. 

Виходячи з цього, «Зелений Дуб» тримається орієнтації на 
Захід i вважає, що тільки тісний зв'язок i дружба з одного боку з 
Польщею, з іншого з Україною, можуть створити політичну 
кон'юнктуру, за якої можливе існування незалежної Білоруської 
держави. 

 
ВІДБУДОВА БАТЬКІВЩИНИ 

§ 40 

Партія «Зелений Дуб» вважає, що винуватцями зруйнувння 
Батьківщини в часи війни з німцями i більшовицькою окупацією 
є Російська держава. Виходячи з цього погляду, партія домага-
тиметься, щоб Російська держава виплатила Білоруській Народ-
ній Республіці всю суму, необхідну на відбудову i щоб була по-
вернута вся власність, вивезена більшовиками з Білорусі. 
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ЗОЛОТИЙ ФОНД 

§ 41 
Партія «Зеленого Дуба» вважає, що частина золотого фонду, 

захопленого Радянською Росією від Царської Росії, є законною 
власністю Білоруської Народної Республіки. 

Заувага: Депутатом від «Зеленого Дуба» повинні підняти пи-
тання про золотий фонд у Білоруському Установчому Сеймі. 

 
Статут читав i згоден з ним Отаман ЗД (Деркач) 

Підтверджую підписом i додаю печатку 
Ад'ютант Головного Штабу «ЗД» (М.Корч) 

 
 
(Супровідний запис) 
 
Цей статус розглядав і затверджую. 
Вважаю, що партія «Зелений Дуб» йде по визначеному шляху і 

є справжньою національною Білоруською селянською партією, яка 
відповідає тяжкості умов, у яких знаходиться наша Батьківщина в 
теперішній час. 

 
Міністр внутрішніх справ (В.Адамович) 
26 листопада 1922 р. 
Національний архів РБ. Стиль і правопис документа збереже-

ний. 
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Назва 
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ЗЕЛЕНОДУБЦІ ! 
 

Настав історичний, відповідний час визволення рідної земель-
ки від більшовицької опіки, від знущань і насильства комісарів, 
від того кривавого терору, який запанував з того часу, як прийшли 
до нас московські більшовики. 

25 жовтня, справжній син Білорусі, командуючий Народною 
Добровольчою Армією – Білоруський Батько Булак-Балахович, 
якого ще з минулого року чекали всі Зеленодубці, перейшов де-
маркаційний кордон, встановлений Ризьким прелімінарним ми-
ром, виставив наш прапор на звільненій Білоруській землі й іде 
далі, щоб прогнати з нашої Мучениці-Білорусі запеклих її ворогів 
– комуністів-більшовиків і заявити всьому світу, що ми, Білоруси, 
також, як і інші народи, здатні до незалежного життя й більше не 
пустимо нікого чужого господарювати на нашій земельці. 

Так ось у цей момент треба всім, у чиїх грудях б’ється білору-
ське серце, хто бажає бачити свою мати-Білорусь нерозірваною на 
шматки, хто не хоче пухнути з голоду, мучитися від чужинського 
насилля чи помирати в чужій неволі, треба всім чимшвидше леті-
ти до нашого Провідника – Батька Булак-Балаховича, ставати в 
ряди білоруського війська й бити останнім смертельним боєм най-
гірших наших ворогів – комуністів-більшовиків. 

Ви, Зеленодубці, увесь час билися з чужинцями за незалеж-
ність нашої дорогої Батьківщини! 

Ваші славні дії, повні відваги й спритності – в лісах і болотах 
Полісся, в Борисівському повіті, на Смоленщині та інших місцях – 
добре відомі й знані й за кордоном Білорусі. 

Ваші товариші-дружинники вже з самого початку стали в ряди 
Білоруського війська й проливають свою кров за відбудову Бать-
ківщини, за її свободу, за її щастя. 

Так сильно кличемо й тих, які до цього часу ще залишилися в 
селах, містечках, а то в лісах і болотах – йдіть до Нашого Провід-
ника – Батька Булак-Балаховича! 

Всі йдіть швидше, щоб не залишився Зеленодубець без робо-
ти! Щоб історія на своїх сторінках золотими літерами надрукува-
ла ім’я Зеленодубців, що рятували свою Батьківщину від чужин-
ців й підняли прапор її вільності й незалежності. 
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Всі йдіть – вас кличе наша Мучениця Білорусь, вас зве наш 
Провідник Батько, вам наказує йти сильний голос білоруського 
серця й народного сумління. 

Нехай же від цього часу існує Незалежна Білорусь! Нехай во-
на, як дитя, росте з кожним моментом і виросте в грізну, велику 
силу! 

Хай живе наш Маршал Провідник Батько Булак-Балахович! 
Ідіть усі й не випускайте з рук зброї, доки хоч один аршин 

нашої землі будуть топтати чужинці – більшовики-комуністи! 
Білорусь кличе Вас – ідіть! 

Біл. Пол. Ком. 
 

Архів КДБ РБ 
 

НАКАЗ №1 
Згідно наказу головного отамана «Зелений Дуб» від 10.06.21 р. 

за №07/11 всі партійні комуністи й комісари, які в 7-денний тер-
мін не вийдуть із партії, оголошуються поза законом і підлягають 
терору. Ті, хто вийшов із партії й припинив свою шкідливу для 
населення діяльність, терору не підлягають. 

Доводячи це до загального відома, оголошую: 
1. Всякому, хто до … ц.р. вийде з партії, гарантується від за-

махів на його життя на всій території Білорусі. 
2. Особи, які в цей термін не вийшли з партії, підлягають термі-

новому знищенню незалежно від того, велику чи малу шкоду вони 
завдали населенню своєю діяльністю на користь більшовиків. 

3. Особи, які не перебувають у партії, але служать у каральних 
загонах ЧК, як і ті безпартійні службовці, які завдають шкоди 
населенню, будуть розглядатися як партійні комуністи й знищува-
тися, коли в 7-денний термін не припинять свою діяльність і не 
залишать службу. 

4. У час терору дозволяється використовувати всі засоби, які є 
в нашому розпорядженні, до газів і отрути включно. 

 
Начальник терористичних груп, 

Полковник Шуляк 
Завідувач хімічного відділу д-р Сікора 

Члени ЦК «Зелений Дуб» Снегір 
Сазанович 
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Архів КДБ РБ 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

Начальникам Білоруських Партизанських Загонів 
«зеленого Дуба», що існують на терені 

Білоруської Народної Республіки 
 

§1 
Кожен начальник підтримує в своєму відділі міцну дисциплі-

ну й безпощадно карає смертю партизанів, які не слухають його 
службових наказів. 

§2 
Начальник не допускає ніяких самовільних реквізицій у селян, 

захоплень приватної власності та їх приватного майна. 
Заувага: Вся більшовицька власність, де б вона не знаходила-

ся, може бути реквізована в будь-який час і розглядається як вій-
ськова здобич. 

§3 
Всі відділи намагаються залишатися в тих районах, які при-

значені для їх діяльності. Але в момент діяльності для координу-
вання спільних дій можуть обиратися місця за власним розсудом. 

§4 
Начальники відділів підтримують зв'язок із сусідніми парти-

занськими відділами, про що й про свою діяльність надсилають 
донесення до Головного штабу. 

§5 
При роззброєнні червоноармійців усі комуністи й політкоми 

караються смертю, солдати розпускаються по хатах. Військове 
майно, озброєння й спорядження та весь обоз поступає в повну 
власність партизан. Надлишки зброї передаються селянам для 
організації народних дружин. 

§6 
Комуністи, політкоми, агенти чека, члени РТ (революційних 

трибуналів – прим.пер.), більшовицькі агітатори без будь-якої 
пощади знищуються все й що при них знаходиться конфіскується. 

§7 
Громадяни, що виступають зі зброєю проти партизанів, кара-

ються смертю. 
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§8 
Зайнявши населені місця, начальник відділу відразу ж ліквідує 

всі виконкоми та інші більшовицькі інститути й організації й за-
кликає населення організовувати цивільну владу, яка існувала до 
часів більшовицької навали, й народні дружини для боротьби з 
більшовиками. 

§9 
Начальник відділу у міру можливостей підтримує агентів ЦК 

ЗД працюючих у його районі. 
§10 

При зайнятті району білоруськими регулярними військами на-
чальник партизанських відділів повинен виконувати військові 
накази, видані Начальником регулярних військ. 

§11 
Щодо доставки продуктів начальник відділу знаходиться в 

зв’язку з сільською владою, яка в міру можливостей повинна на-
давати партизанам допомогу. 

§12 
За невиконання цієї інструкції начальники відділів будуть під-

лягати військово-польовому суду. 
 

Отаман Білоруських партизанських Деркач 
Ад’ютант, капітан Корч 

 
М.п. 
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Архів КДБ РБ. В. Адамович. 

 
 

ОДИН ДЕНЬ В АРМІЇ «ЗЕЛЕНОГО ДУБА» 
 

Варта 
Тихо, тихо кругом, тільки де-не-де зашумить вітер поміж гілок 

дерев і знову тихо, як у могилі. 
В’ється гребля крізь гущу Полісся, повзе, як гадюка, й зникає 

десь серед густого грабняку. Здається, що ця дорого зроблена не 
для живих людей, бо нікого на ній не видно. 

А чи ж це так? Ні, ось у тіні гілок ялин стоїть людина з гвинті-
вкою за плечима й пильно дивиться в кінець греблі, де та зникає з 
очей в гущавині лісу. 

Хто ця людина? Хто його тут поставив, кого він пильнує? Чи 
може це розбійник вийшов на дорогу, щоб убити кого? Чи може 
мисливець чекає звіра, щоб влучною кулею звалити його? Ні, все 
це не так. Поставила цю людину тут, серед греблі, недоля, уклад 
всього нашого теперішнього життя. 

Придивіться добре в його молоде обличчя! Чи не впізнаєте в 
ньому того, кого гонить життя в ліс від людської неправди? Він 
міцно стиснув гвинтівку руками й плаче душею від гіркої кривди. 
Сильно б’ється серце в грудях… Не відомо тільки, чи довго? Не-
хай хоч годинку, аби воно билося за правду, за рідний край! 

А вітер тихо гойдає гілки ялини, а ті, як широкі лапи смерті, 
пригорнули до себе цього молодого бійця за свою Батьківщину. 
Ось вже ближче й ближче, ось і виріс вершник на білому коні. 
Впилася в нього очима людина з гвинтівкою під ялиною, і тиха 
радість засвітилася в його очах. Свій! Ось вже добре видно моло-
де обличчя й шапку, а на ній три дубові листочки, а за поясом 
заткнутий «маузер». Ось він стримав коня, й сильний «гнізд» за-
вив у лісі. 

– Гві, гві, гві! – відізвалася молодою качкою людина з-під 
ялини, й вершник погнав коня, і ще хвиснув і – він під’їхав до 
ялини. 

– Ну, Сьомко, здоров! – сказав він, злазячи з коня. 
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– Нічого, добре. Зведи хутчіше коня з греблі. 
Вершник звів коня з греблі, прив’язав до молодої осики й пі-

дійшов до вартового. 
– Ну, здоров ще раз, Сьомко! 
І два чоловіки обнялися, як брати, і міцно поцілувалися. 
– Ну, ось я і вдома! А де стан? – запитав вершник. – Треба ско-

ріше бігти та сказати, що «башлики» хочуть іти на нас облавою. 
– Або ж? 
– Але, брате, – можливо навіть завтра. 
– Ось як! – сказав Сьомка. 
Вершник відв’язав коня й ледь помітною стежкою рушив у 

гущавину лісу. А Сьомка залишився знову на своєму місці під 
тінями ялини. Знову дивиться в кінець греблі й чекає… 

 

У стані 
Пройшовши кроків триста, вершник почув голоси людей, що го-

моніли, і швидко вийшов на галявину. На ній, у різних куточках, сиді-
ло й стояло близько десяти озброєних людей. Посередині на трьох 
колах, на товстому дроті, висів великий казан, а в ньому булькала ка-
ша. Поряд один молодий хлопець рубав сокирою щіпки, інший підки-
дав їх у вогонь, третій різав сало, смачно облизуючись. Вершник огля-
нув усю галявину швидким оком, зняв із коня сідло, повісив його на 
гілку й знявши збрую пустив коня на траву, а сам направився до най-
більшої групи людей, звідки йшов найбільший гомін. 

– Чи здорові, товариші, як мається? – гучним голосом озвався 
він до них. Кілька голів озирнулося, скоро піднявся цілий ґвалт 
голосів. 

– А, Деркач, здоров! Як, що чувати? Де більшовики? 
І люди обступили прибулу людину. 
– Тихо, тихо! – замахав він на них руками. – Закаркали, немов 

вороння! Чого доброго, і Лейбу Троцького збудите в Москві та-
ким ґвалтом. А де ж Пилип? А ось він! Ну, здоров! Здоров’я й вам 
усім, товариші! – сказав він, привітавшись із Пилипом. 

– Ну, ну, добре! Кажи, кажи, що чув, де був? – загомоніли 
знову довкола нього. 

– Але ж тихо, тихо,  щоб вас, дурні! – замахав на них рукою 
Деркач. – Все скажу. 

Всі затихли. 
– Ну, ось, товариші, я прийшов до вас сказати, що більшовики 

йдуть на нас двома шляхами. Один загін іде Петряковським шля-
хом, інші бобруйським. Вони вже біля Дякович. Ми вже про це 
дали знати й у головний наш штаб «Каче болото». Ось й усі нови-
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ни! А тепер, пани старшини, ходімо погомонимо десь у стороні 
про всі справи, як зустріти наших ворогів, – закінчив він, і люди 
розступилися, даючи дорогу йому й Пилипу. Підійшовши до зру-
баного дуба, вони сіли на нього. Зараз же до них підійшло ще 
троє. Це були старшини: капітан Морин, поручник Щедров і Во-
рон. Довго гомоніли вони між собою, а потім заліз ворон на пень і 
покликав: «Гей, товариші, сюди!» З усіх кінців збіглися люди й 
окружили звалений дуб і пень, на якому стояв без шапки Ворон. 

– Брати мої рідні! Час боротьби пробив. Ворог іде на нас, щоб 
відібрати нашу волю, щоб убити у нас дух національного відро-
дження. Брати, чи стерпимо ми це, чи зможемо мовчати? Ні! Ко-
жен із вас знає, чому ми тут, посеред лісів; чому в руках ми три-
маємо рушниці й за яке життя ми б’ємося. Так нехай-же наш во-
рог зустріне з-під кожного пня й куща кулю й могутній передсме-
ртний клич кожного полеглого бійця: «Хай живе Вільна Біло-
русь!» 

– Хай живе! – вигукнули всі люди в один голос, і ялини дале-
ко-далеко понесли цей клич. 

– А тепер, пани десятники, хай люди пообідають і відпочи-
нуть. Бог один знає, що завтра буде, – сказав Ворон і зіскочив із 
пня. 

– Ну, так бувайте здорові! – сказав Деркач, вставши з дуба. – 
Треба їхати в свій стан. 

– Трохи зачекай, пообідаєш із нами, тоді й поїдеш, – відповів 
ворон. – ось вже й нам несуть кашу. 

Молодий хлопець поставив миску з кашею на пень і відійшов. 
– Ну, бери, брате, ложку й прошу чим Бог послав! сказав він, 

знімаючи шапку. 
Старшини обступили пень з мискою і почали їсти. 
Всюди стихли розмови, тільки й було чути брязкання ложок 

об миску та чвиркання коней. Всі їли, – хто знає? – може в остан-
ній раз… 

– Ну, дякую, бувайте здорові! – сказав Деркач, обійнявшись із 
старшинами, і пішов до свого коня. Осідлавши, він озирнувся й 
гукнув до всіх: 

– Щасливо, товариші, бути! Бувайте здорові! Борони вас, Бо-
же! 

– Дякую, бувай здоров! – загули люди, махаючи, хто ложкою, 
хто кавалком хліба, а хто й шаблюкою. 

Деркач взяв коня за повід і пішов відомою стежкою на греб-
лю. За ними йшов молодий зеленодубець, змінити Сьомку з варти. 
Ось уже й ялина, а під нею вірний вартовий. 
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– Ну, будь, Сьомко, здоров! Бережи тебе Матір Божа! – обі-
йняв його Деркач. – Дивіться-ж, не пускайте ворога тут! Нехай він 
згине й не ввійде через цю браму до Полісся! – сказав Деркач, 
вивівши коня на греблю. 

– Ну, будьте здорові! – крикнув він, сівши на коня, й поїхав. 
– Щасливої дороги! – сказав Сьомка й пішов у стан, залишив-

ши на своєму місці свого товариша. 
 

На греблі 
Знову тихо на греблі. Сонце вже сповзло нижче й скоро зовсім 

сховається за деревами, а там опуститься ще нижче й сховається 
за край землі. Ось вже й зорі вийшли на небо й мигають своїми 
розмитими вогниками й будять багато думок у голові молодого 
вартового. А він стоїть, обпершись на рушницю й – хто відає, про 
що думає? Може прощається з тими, хто далеко звідси… 

А в лісі коли-не-коли закричить сова, або крикне деркач у бо-
лоті за лісом, та знову тихо, тихо… А хто знає, може через хвиль-
ку залунають тут постріли, застогнуть люди, загогоче кулемет… 
Та знову стихне, знову зійде сонце й освітить трупи людей, а над 
ними радісно закаркають ворони, літаючи над смачним людським 
м’ясом. Але ні: тихо все навколо, сплять жителі лісу, спить і ліс, 
нашіптуючи чудну казку молодому вартовому… 

Стій-же, брате, на варті, міцно стій! Бо вже чути тупіт ніг во-
рога, що наближається. Міцніше стисни гвинтівку в молодих ру-
ках  і гукни товаришам: «Хутчій сюди набій, хутчій! Час пробив!» 
Нехай ворог знає, що тут стоять ті, хто вмираючи кажуть: «Хай 
живе вільна Білорусь!» 

 
«Звон» – 19, 22 вересня 1919 р. 
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ІЗ ЩОДЕННИКА АРМІЇ ЗЕЛЕНОГО ДУБА 

 
 

Ніч у стані 
Ось нічка накрила галявину, де ледь мигала остання щіпка у 

вогнищі. При догораючому вогні сиділо чоловік із десять зелено-
дубців і пильно слухали одного товариша, який, важно розмахую-
чи руками, про щось гомонів. Здалеку здавалося, що цей оповідач 
говорив про щось поважне, але добре приглядівшись, на обличчях 
слухачів можна було розібрати, що розмова йде про дуже сміш-
ний випадок, бо не встиг він закінчити свою розповідь, як підняв-
ся такий регіт, що старий Симон, який спав неподалік від вогню, 
підняв голову, послухав і вилаявся: «А щоб вас нечиста сила по-
душила! Спокою нема від вас… Годі вже!» Але цей незадоволе-
ний голос ще більше піддав жару, і зареготали вже не тільки ті, 
що сиділи біля вогню, але почали реготати звідкись із темряви. 

– «Ну, на сьогодні годі, хлопці!» – сказав Пилип, підіймаю-
чись із землі. «Гайда спати, бо бачте Симона розбудили, – бур-
чить, як ведмідь у барлогу», сміючись сказав він і відійшов від 
веселої компанії. 

Помаленьку всі розійшлися. Біля вогню залишилось чоловік зо 
три, але й ті, покуривши, полягали, поклавши під голови свої мішки з 
одягом. Скоро був чути тільки храп відпочиваючи людей… Не спали 
тільки вартові, стоячи в кутку галявини, пильно прислухаючись до 
кожного шуму. А ліс спав. Тихо шуміли ялинки між собою, розмов-
ляли про таємні справи свого життя. Світили зорі з високого неба, 
дивилися на відпочиваючих людей і, здається, пестили їх ледь помі-
тними променями. Спали люди, але не довго. 

 

Сигнал 
Ось у нічній тиші почувся плач сови, і вартові нагострили ву-

ха, ось ще і ще. Так і є: ворог іде! Побудилися люди, почали шту-
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рхати під боки тих, які ще не прокинулися. Хутко всі були гото-
ві… Страшно було чути, як серед ночі лягали гвинтівки, й тяжко 
зітхали люди. 

Ось над громадою людей висунувся якийсь чоловік у косматій 
шапці. Це був Деркач. тихим голосом він почав говорити: – Това-
риші! Час настав! Ворог іде, так нехай же знайде собі тут, серед 
лісів, могилу! Постоїмо за рідну справу! Хай кожен добре знає, 
що ворог не буде мати милосердя, коли переможе нас, – так бий-
теся до останнього подиху… Хай Бог нам допоможе! – закінчив 
він. «А тепер, старшини, до мене!» І коли люди обступили Дерка-
ча. 

– Ну, ось що, наші старшини: треба зробити так, щоб ворог не 
встиг отямитися, допоки буде знищений, або розбитий. А для цьо-
го треба ось що6 ви, пане Йорш, підете зі своїми людьми й куле-
метом і підпалите купи щіпок, що лежать біля греблі при Вовчій 
Стежці, вогонь відкриється з другого боку греблі. Все це зробіть, 
як почуєте сигнал. 

– Добре, –сказав Йорш, – і швидко зі своїми людьми зник у 
темряві лісу. 

– А ви, пане Громов, зі своїми людьми розберете місток на 
греблі і перші відкриєте вогонь. А я з товаришами нападу на них 
із двох боків греблі. Ну, в добрий час, друзі, з Богом! 

І старшина Громов з молодцями уплив у темряву. 
– А ви, пане Симон, бороните стан своєю командою! – закін-

чив Деркач. 
На галявині залишились тільки Симон і його люди. 
 

Ворог іде 
Причаїлися зеленодубці по баках греблі, у кущах за пнями, за 

високими дубами й чекають… Вже чути великий шум від тупоту 
коней і людей. Скріплять колеса возів і чути, як люди часами го-
монять один до одного… Все ближче й ближче. Ось уже до мосту 
під’їжджають… Ще мить і почувся крик. Хтось полетів у воду. 

«Стой! Куда прош! Моста нєт!» – розноситься голос ворога, і 
декілька чоловік спішать допомогти своєму провіднику. Але в цю 
мить із другого боку канави заговорив хтось гучним голосом: 
«Здавайтеся, коли життя миле, а ні – згинете, як дим у повітрі!» 
То кричав їм Громов. 
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– Товарищі, ні с мєста! К оружжю! Сюда пулємьоти! – чути 
команду серед ворогів. 

У цю мить заговорив кулемет, але не ворожий. А разом роз-
нісся сильний свист, і велике полум’я запалало позаду ворога… 
Тріщать постріли, говорить кулемет: «бах, бах, бах». 

Почулися смертні крики й лайка начальників. Сунулися 
люди в гущину лісу, але й звідти загриміли постріли, засвистіли 
кулі. 

– «Здаємося, здаємося!» – заголосили ошалілі люди, оточені 
з усіх сторін і почали кидати рушниці на землю. 

Ось знову звучить свист, і стихли постріли. Запалав вогонь, 
і Деркач з людьми вийшов із засідки. З усіх сторін бігли зеле-
нодубці й відбирали у вогка його бойові припаси. Багато забра-
ли гвинтівок, набоїв, три кулемети й все це унесли з очей воро-
гів, що стояли як неживі. 

– Ну, а тепер, звернувся до них Деркач: можете йти туди, 
звідки прийшли, і сказати своїм, що так загинуть усі, хто при-
йде сюди, хто підніме руку на свободу нашої Батьківщини! 
Скажіть своїм, що тут спіткали ви тих, хто умираючи кричить: 
«Хай живе Вільна Білорусь!» 

– Хай живе! – вигукнули зеленодубці в один голос. 
– Ну, йдіть собі, – кивнув Деркач до ворогів. 
Несміливо рушили люди й пішли, опустивши задумливі 

голови, від того місця, де кілька їх товаришів зосталося лежа-
ти на віки. 

 

Після битви 
Догорали вогні, згасли зорі в небі одна за одною. Проки-

нулися пташки й заспівали назустріч вранішній зорі… А зеле-
нодубці хутко копали яму для вбитих ворогів. Інші ремонту-
вали міст, треті зносили здобич до стану. Все скінчено. похо-
вали вбитих ворогів… Але в стороні під ялиною лежали двоє 
вбитих товаришів, і над ними стояв без шапки Громов. Ось 
товариші зняли з гвинтівок паски, положили на них убитих і 
понесли до стану… 

А в темній ще пущі ялини гілки гойдалися, ніби вклонялися 
вбитим, і тихо шуміли, ніби останнє привітання посилали. 
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Похорони товаришів 
Не дзвонили по них у дзвони, не читали святих пісень; не в 

домовину поклали їх, – поклали їх у могилу, покрили вінками із 
дубових гілок всі боки цієї могили й опустили в неї двох загиблих 
за рідний край бійців. 

– «Спіть, товариші рідні спіть! Ми пам’ятатимемо про вас!» З 
цими словами кинув Громов дубовий вінок і три пригоршні землі. 
«Прощавайте!». 

«Брат мій рідний, прощай навіки! Прощай і ти, товаришу його 
найкращий!» – крикнув він і заплакав, відійшовши від могили. 
Кинули всі старшини по три горсті землі. Зробили те й всі това-
риші. 

І ось швидко виросте могила, а на ній хрест із вінком дубовим. 
А сонце вже зійшло. Пташки радісно співали у гущавині гілок. 

Здавалося, що не могло цього бути, щоб поки сонце пройшло 
свою дорогу, тут вже спали сном вічності два бійці за рідну Бать-
ківщину. 

Хмурі розійшлися люди, і тільки один Громов стояв, обпер-
шись на хрест над могилою. 

Гей, брате, не плач! Не рви душі моєї сльозами! Хай краще 
міцніше рука твоя стисне меч… бо боротьба ще йде! Хай загину-
ли вони, але серце їх билося за рідний край, за Батьківщину святу! 

 

Буря й мрії 
Тріщить, ламається гілля. Бушує вітер. Стогне ліс. По чорному 

небу блискає довгими гадюками блискавка, і регоче грім. Краплі 
дощу сильно січуть молоде обличчя вартового, але не піддаєть-
ся непогоді молодий боєць. Далеко, далеко його мрії звідси, від 
лісу, від бурі… Ось він бачить село, а з краю – хатинку. Ось 
мати подала вечерю. Зійшлася вся родина. Прийшов брат-
учитель із школи. Всі сидять і смачно їдять юшку. Скінчили, і 
брат почав читати книжку. Всі слухають, а малий братик Ясько 
аж рота роззявив, дивлячись і дивуючись, як шпарко й так доб-
ре виходить читання у брата, а в нього ось іде не гладко… Сес-
тра сидить і шиє комусь із братів сорочку. А коло неї – Оксана, 
і на сумному обличчі видна глибока думка… Про що сумуєш, 
моя далека краса? Про мене?.. Не сумуй! Як щиро пригорнув би 
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він тепер її до своїх грудей! Віддав би життя, щоб хоч погляну-
ти на свою зіроньку ясну. Мрії пливуть одна за одною, і не чує 
він, як із греблі несеться плач дитячий. Блимнула страшенна 
блискавка: услід за нею гримнув грім і велика гілка з тріском 
полетіла з дерева, під яким стояв задумливий вартовий. У ту 
мить почувся крик: «Рятуйте, рятуйте!..» – «Боже милосердний, 
що це?!» – промовив до себе вартовий і, знявши шапку, пере-
хрестився. Але крик знову… Якимось гострим болем стиснуло 
йому серце. «Боже, хто це кричить? Яке дитя приблудило сюди 
в таку страшну ніч?..» Ось знову… Не витримав він і побіг на 
крик. Вже близько підбігає. Освітила блискавка і побачив 
він…» 

 
 

За допомогою! 
– Боже мій! Милий Ясько, звідки ти тут? 
–Петрику, рідненький! Це… це я! – закричав він. Але вже 

огорнув вартовий свою цінну знахідку шинеллю, і міцно цілує 
обличчя дитини, що дрижала, й питає його: 

– Хто послав тебе сюди, мій рідний брате, такого малого 
серед ночі й бурі? 

Плаче малий Ясько й дрижачим голосом каже. 
– Петрику, рідненький! Сьогодні ввечері приїхали «боль-

шаки», заарештували Левона, а завтра, на світанку, повезуть 
його у Слуцьк і там уб’ють» 

Сильніше заплакав хлопчик і притулився до брата. 
– Бое, поможи! Скоріше, скоріше у стан!» Не чує він ноші, 

біжить знайомою стежкою. Ось хвилька, і приніс якогось за-
плаканого хлопчика, а сам реве, як корова! Але ось з’явився 
Морин. Розступилися люди, даючи дорогу. 

– Петре, що тобі? Звідки цей хлопчик? – питає він його й 
ласкаво бере за плече». Заспокойся, Петре! 

Ледве-ледве оволодів собою Петро й став перед начальни-
ком, як каже їм військовий устав. 

– У чім справа? Кажи, брате, скоріше! – ласкаво запитав Мо-
рин. Петро розповів, що довідався від брата. Взяв Морин на руки 
Яська, погладив по мокрій голові й почав розпитувати про все, що 
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робили «большаки» у них у хаті. Нічого не приховував Ясько, все 
розказав: як примусили мати готувати їм їсти і як зловили в клуні 
брата, Левона, бо вискочив він із сіна, куди заховався, щоб уборо-
нити від знущань сестру. Розповів, як його побили, зв’язали, – і 
ось він, малий Ясько, побіг за допомогою до Петра. 

 

Слава малому 
Міцно поцілував голівку Яська Морин, потиснув руку Петру й 

гучним голосом звернувся до товаришів. 
– Товариші! Перед вашими очима стоїть мале дитя. Воно при-

бігло до нас серед бурі й негоди, шукати рятунку. Нічого воно не 
боялося, бігло через болота й ліс, не відчувало страху. Любов, 
велика любов до своїх гнала його вперед; не відчував він страху, 
бо хотів врятувати свого брата. Так будемо пам’ятати цю хвилину 
життя нашого й шанувати її, бо вона нас учить, як треба любити 
один одного й не шкодувати свого життя для порятунку своїх бра-
тів. Підемо на допомогу зараз! Хай щира любов малого хлопчика 
до брата буде прикладом для нас. Слава малому! – закінчив він і 
підняв Яська на руки, щоб бачили всі. 

– Слава! – вигукнули всі в один голос. 
– А тепер дайте йому поїсти та інший одяг, а ого власний 

треба висушити… І скоріше збирайтеся на допомогу! 
– Велике дякую вам, пане старшина! – сказав Петро, з лю-

бов’ю дивлячись на свого отамана. 
Через мить Ясько сидів у сухій сорочці й смачно їв хліб із 

салом, а люди збиралися в похід, щоб врятувати від смерті його 
брата й усю родину. 

 

Поміч іде 
Готові всі збори, і чоловік шістдесят зеленодубців, під коман-

дою Шнуровського вийшло на греблю. Швидко йшли вони. 
Буря втихла. Дощ перестав. На небі де-не-де через хмари були 

видні зорі. А на сході вже світало, і швидко густа імла стала зни-
кати десь у гущавині лісу, а ще за мить заспівали в лісі пташки на 
різний лад. 

Закінчився ліс, і перед очима людей захвилювалося, як море, 
жовте жито. Потім потягнувся овес, картопля, гречка, льон, – все 
багатство селянина. 
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Яскраво блиснуло сонце. Синій туман побіг від нього й зник 
вгорі… Ось знову ліс, а за ним вже добре видно невеличке село… 
Сильно забилося серце у грудях Петра. Стиснув він гвинтівку й 
дивиться на село. Звиклі очі знайшли знайому хату й шепче він. 
«Боже поможи. Дай Боже встигнути вчасно!» 

 

Ворог потішається 
Сидить побитий Левон у коморі, чує, як плаче стара мати, чує 

як стогне батько, – і рветься серце на шматки. Не відчуває він, що 
болить йому сильно забита голова… А що, як вона не встигла 
втекти в ту мить, як кинувся він на червоноармійця? Що, коли не 
встигла вона утекти, що тоді сталося з нею? А ворог гуляв у хаті: 
самогон лився рікою, і погані пісні звучали всю ніч по селу. Розбі-
глися люди, хто куди, а п’яні червоноармійці грабували хати, 
знущалися над людьми… Ось заграло сонце. Вийшов їх началь-
ник ЧК з хати й гукнув своїх опричників: «Товаріщі, запрягать 
лошадєй!» Жалісно заржали коні, як вовки смикали їх озвірілі 
люди, з червоними зірками на шапках. 

– Виводь контр-революціонера! – знову скомандував їх стар-
ший із ЧК. 

Декілька чоловік увійшли до хати за рушницями й через мить 
вивели Левона із закрученими назад руками. За ним вибігла мати, 
плачучи й заламуючи руки, кинулася на коліна перед людиною, 
обвішаною з ніг до голови зброєю, й стала молити, щоб відпустив 
сина на волю. Але всміхнувся Юда й крикнув: «Убрати стару ві-
дьму!» А Левон стояв і думав. «Мати, мати! Перед ким ти втрача-
єш свій гонор? – і злість додала йому сил: тріснула мотузка, що 
стискала йому руки. «Але, що це? Почувсь якийсь крик, і з хліва 
витягнули Зосю – його сестру. 

– А, вот красавіца! – радісно крикнув начальник. 
– Куда прікажетє єйо, товариш Вєдров, підбіг до нього, пита-

ючи, один червоноармієць. – На сєно ілі в ізбу? 
– Тащі на сєно! – подав він команду, і бідну дівчину потягну-

ли до клуні, а за п’яною ватагою, ухиляючись, пішов Вєндров, але 
ледь тільки він порівнявся з Левоном, як той з прокляттями кину-
вся на нього й схопив лиходія за горло. 

– Сюда! – встиг крикнути лиходій. Близько десятка рук нава-
лилося на Левона, а звільнений член ЧК з піною в роті закричав: 
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«А, ти нападать? Так вот-же тєбє, контр-революціонєр! – і вихо-
пив із-за пояса револьвер. 

– Рятуйте! – закричала не своїм голосом мати Левона, і нежи-
ва впала на землю. 

 

Бог у поміч 
Усе це бачив Шнуровський зі своїми людьми, причаївшись у 

коноплі по городах навколо хати, і ось коли вже смерть дивилася 
в очі Левона, і заголосила його мати, грянув постріл. Покотився на 
землю член ЧК. У ту ж мить роздався гучний голос: 

– Товариші! Лупи нехристів! Як ангели смерті, налетіли зеле-
нодубці на ошалілих і нічого не тямучих червоних дияволів. Один 
за одним гинули вони під тяжкими ударами зеленодубців. Через 
мить трупами лежали всі кривдники. Кинувся Петро до Левона; 
обійнялися, заплакали брати; підбігла Зося; вийшов старий батько 
з хати; відлили водою стару мати. Побачила вона своїх діток і 
заплакала, але вже сльози радості текли по її старому обличчі. 
Перехрестився на сонце старий батько й вітав синів та рятівників 
своїх. 

 

Велика подяка 
А Шнуровський зібрав своїх людей і його гучний голос дри-

жав у вранішньому повітрі: 
– Заберіть, хлопці, цих собак та закопайте за околицею в боло-

ті! 
Швидко стягнули вбитих, швидко закопали й зійшлися всі пе-

ред хатою Петра, а Шнуровський крикнув усім: 
– Велика вам подяка, товариші, за добру роботу! 
– Раді старатися, пане старшина! – відповіли зеленодубці. Да-

леко, далеко понісся відголос рятівників. 
Хай знає кожен із наших ворогів: за одного нашого товариша 

згине їх зі світу більш як сотня. 
 

Беларусь. – 29, 30 жовтня 1919 р. 
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