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праДмова

Чым быў верасень 1939  г. і  ягоныя наступствы для Беларусі 
і  яе жыхароў? У  часы БССР і  СССР адказ быў адназначны: «За-
ветная мечта трудящихся Белоруссии осуществилась. Благодаря 
мудрой политике Коммунистической партии и Советского прави-
тельства впервые в своей истории белорусский народ объединил-
ся в едином свободном суверенном Советском социалистическом 
государстве»1. Адпаведна, дзень 17 верасня трапіў у спіс афіцыйных 
святаў БССР як дзень «ўз’яднання» Беларусі. У ХХІ стагоддзі, нягле-
дзя чы на рэлікты савецкасці ў афіцыйнай ідэалогіі і гістарычнай па-
лі ты цы, а таксама на імкненне дзяржавы не дапусціць плюралізму 
думак і мер ка ван няў, падобнага адназначнага адказу на пастаўленае 
пытанне ўжо няма.

У апошнія гады цалкам адсутнічае святочная эйфарыя ў  дзяр-
жаў ным выкананні. Так, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі 
фактычна праігнаравалі 75-годдзе гэтай важнай гістарычнай па дзеі. 
Ані вод нае (!) афіцыйнае перыядычнае выданне або праграма дзяр-
жаў на га радыё і  тэлебачання ў  верасні 2014  г. нават не прыгадалі 
пра «ўз’яд нан не Беларусі». Гэтае маўчанне наводзіць на думку, што 
дзяр жаў ныя ідэолагі наўпрост не ведаюць, што рабіць з гэтым ка-
ляндарным святам.

Аднак іх маўчанне зусім не азначае дазволу на свабодную прэ-
зентацыю пазіцыі, якая разыходзіцца з  колішнімі ўстаноўкамі са-
вец кіх гісторыкаў. Так, у 2014 г. у музеі Заслаўя была забароненая 
выстава «Заходнебеларуская Атлантыда». Яна складалася з  артэ-
фак таў прыватнай калекцыі Ігара Мельнікава і прысвячалася што-
дзён на сці жыцця жыхароў Заходняй Беларусі – паўночна-ўсходніх 
вая вод стваў міжваеннай Польшчы, а таксама ваенным падзеям во-

1 Абецедарский Л. С., Баранова М. П., Павлова Н. Г. История БССР. Учеб-
ник для учащихся средней школы. Изд. 7-е. Минск. 1982, с. 219.
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се ні 1939 г., у тым ліку ўдзелу беларусаў у баявых дзеяннях Войска 
польскага супраць гітлераўскай Германіі і сталінскага СССР2.

Пакуль дзяржава маўчыць, сярод беларускай культурніцкай элі ты, 
якая не знаходзіцца на дзяржаўным утрыманні, адбываюцца дыскусіі 
вакол ацэнкі верасня 1939  г. Значная частка гэтай элі ты лічыць 
17  верасня «нацыянальным святам» і  сцвярджае, што «ўз’яд нан не» 
пад уладай Сталіна мела вялікае пазітыўнае значэнне, бо дазволіла 
Беларусі перажыць савецкія і польскія рэпрэсіі 1930-х гг. і захаваць 
культурную самабытнасць. Прынамсі, так ацэньваюць гэтыя падзеі 
даследчыкі, што належаць да кола Беларускага гіс та рыч на га тавары-
ства ў Беластоку3. А вядомы журналіст Ві таль Цы ган коў у эфіры бе-
ларускай службы «Радыё Свабода» заклікаў беларусаў браць прыклад 
з  Літвы, грамадскае меркаванне якой негатыўна ацэньвае палітыку 
СССР і Германіі напрыканцы 1930-х гг., але пры гэтым вітае перадачу 
Сталіным Вільні Літоўскай Рэспубліцы ўво сень 1939 г.4 

Падобны падыход адмаўляе важнасць пэўных маральных ацэ-
нак палітыкі кіраўніцтва СССР і ў прыватнасці ацэнкі тайнага пра-
такола «пакта Молатава-Рыбентропа» і  савецкай агрэсіі супраць 
Польскай Рэспублікі. Між тым, палітычныя і культурныя перамены 
ХХІ стагоддзя патрабуюць пераасэнсавання многіх падзеяў белару-
скай гісторыі ХХ стагоддзя, сярод якіх адной з найважнейшых за-
стаюцца падзеі восені 1939 г. Гэтае пераасэнсаванне павінна грун-
тавацца на перакананні, што нацыянальныя інтарэсы не могуць 
уступаць у канфлікт з агульначалавечымі каштоўнасцямі, а падзеі 
Другой сусветнай вайны ў  Беларусі трэба разглядаць у  кантэксце 
еўрапейскай і сусветнай гісторыі. 

Важнае значэнне мае таксама ўсведамленне таго, што ў верасні 
1939  г. Беларусь уступіла ў  вайну, якая аказалася самай жахлівай 
у яе гісторыі. Менавіта ў гэты час беларуская зямля пачала ператва-

2 Б. п. У Заслаўі адмянілі выставу пра Заходнюю Беларусь і 1939 год. Гл.: 
[online], (https://nn.by/?c=ar&i=135164). Дата доступа: 10.07.2019.

3 Мірановіч Я., Найноўшая гісторыя Беларусі, Пецярбург, 2003, с. 106–124.
4 Цыганкоў В., Вы супраць таго, што тэрыторыя Беларусі павялічылася 

ўдвая? Гл.: [online], (https://www.svaboda.org/a/26590277.html). Дата до-
ступа: 10.07.2019.
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рацца ў арэну змагання двух таталітарызмаў – камуністычнага і на-
цысцкага. Гэтыя ды іншыя аргументы на карысць пераасэнсавання 
ваенна-палітычных падзеяў восені 1939 г. прысутныя ў публікацыях 
і  публічных выступах Рыгора Лазько, Ігара Мельнікава, Леаніда 
Лыча, Аляксандра Смаленчука, Анатоля Трафімчыка ды інш.5 

Дыскусія пра значэнне верасня 1939 г. у беларускай гісторыі з’яў-
ля ец ца толькі адным з эпізодаў сучаснай «вайны за памяць» у Бе ла-
ру сі. Памяць як галоўны інструмент стварэння сацыяльнай сувязі, 
калектыўнай і  індывідуальнай ідэнтычнасці ператварылася ў важ-
ны элемент барацьбы за будучыню краіны. Пры гэтым пашыраец-
ца разуменне, што жыхарам Беларусі дзяржава навязвае гісторыю, 
якую ніколі не перажывалі іх продкі.

Падмуркам дамінуючай інтэрпрэтацыі падзеяў верасня 1939  г. 
у  культурнай памяці і  гістарычнай палітыцы Рэспублікі Беларусь 
па-ранейшаму застаюцца яго трактоўкі часоў СССР/БССР. Варта за-
зір нуць на старонкі школьных падручнікаў па гісторыі, каб убачыць 
старую савецкую інтэпрэтацыю «ўз’яднання» ў  трохі абноўленым 
выглядзе. 

Так, у рускамоўным падручніку для 11 класа (2009) аўтар тэксту 
прафесар Яўген Новік адзначыў «миролюбивую политику СССР», 
імкненне Англіі і Францыі накіраваць нямецкую агрэсію на Усход, 
іх нежаданне прыняць прапанову СССР пра стварэнне сістэмы 
калектыўнай бяспекі ў  Еўропе і  вымушаны характар савецка-
германскіх пагадненняў жніўня 1939 г., у тым ліку згаданага тайнага 
пратаколу. Аўтар адмовіўся даваць яму ацэнку6. 

5 Гл., напрыклад, Смалянчук А., Верасень 1939 года як месца памяці бе ла-
ру саў // Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі. Пад 
рэд. А. Смаленчука. Мінск, 2015, с. 11–21; Лазько Р., Нас аб’ядналі – хто? 
Чужаніцы… Аб гістарычных умовах аб’яднання Беларусі ў верасні 1939 г. // 
Восень 1939  года ў  гістарычнай традыцыі…, с.  22–35; Трафімчык  А., 
1939 год і Беларусь. Забытая вайна. Мінск, 2014; Мельнікаў І., Заходнебела-
руская Атлантыда. 1921–1941. Мінск, 2015 ды інш. 

6 История Беларуси. ХІХ – начало ХХІ в. Учебное пособие для 11 класа об-
щеобразовательных учреждений с русским языком обучения. Под ред. 
Е. К. Новика Минск, 2009, с. 150.
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Агрэсія Чырвонай арміі (у тэксце: «освободительный поход») тлу-
мачыцца клопатам савецкага ўраду пра «защиту населения Западной 
Беларуси». Адзначаецца, што гэты «поход» распачаўся толькі пасля 
акупацыі нямецкімі войскамі тэрыторыі карэннай Польшчы, «боль-
шинство населения Западной Беларуси встречало советских солдат 
с радостью, цветами, хлебом-солью». «Освобождение» завяршылася 
да 25 верасня. Пры гэтым «большинство польских солдат и офицеров 
сдавались без боя». Аўтар прыгадаў Катынскую трагедыю, але толькі 
дзеля таго, каб заявіць, што ўстанавіць вінаватых ў  злачынстве не-
магчыма7?! Новік не стаў паўтараць хлусню савецкай прапаганды пра 
нямецкую адказнасць за масавае забойства палонных афіцэраў і сал-
дат польскай арміі і прапанаваў уласны варыянт хлусні. 

Яўген Новік перакананы, што ўвосень 1939  г. «сбылась извеч-
ная мечта белорусского народа жить в едином белорусском наци-
ональном государстве»8. Менавіта так трактуецца БССР у сучаснай 
дзяржаўнай ідэалогіі. Рэпрэсіі супраць насельніцтва і  непапуляр-
ныя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні ў падручніку нават не 
згадваюцца. Такім чынам, паводле сучаснай гістарычнай палітыкі, 
верасень 1939 г. з’яўляецца месцам памяці пра ўз’яднанне беларусаў 
у «адзінай нацыянальнай дзяржаве», якое стала магчымым дзякую-
чы кіраўніцтву Камуністычнай партыі (чытай: Іосіфу Сталіну) і са-
вецкаму ўраду. 

Прынамсі частка беларускай культурніцкай эліты добра ўсве дам-
ляе, які надзвычай высокі кошт заплаціла Беларусь за «ўз’яднанне» 
ў выніку змовы Сталіна і Гітлера. Варта прыгадаць, што тайны пра-
такол «пакта Молатава-Рыбентропа», падпісаны ў Маскве ў ноч на 
23  жніўня 1939  г., фактычна, развязваў Другую сусветную вайну 
і гарантаваў падзел краінаў і народаў Цэнтральна-Усходняй Еўропы 
паміж Германіяй і  СССР. Першым наступствам гэтай змовы ста-
ла агрэсія нацысцкай Германіі супраць Польшчы 1 верасня 1939 г. 
17  верасня 1939  г. Савецкі Саюз падтрымаў нямецкага саюзніка, 
і Чырвоная армія перасекла межы Польскай Рэспублікі. 

7 Тамсама, с. 151.
8 Тамсама, с. 154.
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Варта нагадаць, што агрэсію СССР суправаджала ідэалагічная 
кампанія, якая заяўляла пра «вызваленне беларускага і  ўкраінскага 
народаў ад прыгнёту польскіх паноў». ІІ Рэч Паспалітая, якая не да-
чакалася рэальнай дапамогі ад сваіх еўрапейскіх саюзнікаў, не мела 
шансаў у барацьбе з арміямі двух таталітарных дзяржаваў. У выніку 
вераснёўскай ваеннай кампаніі два агрэсары падзялілі тэрыторыю 
Польскай дзяржавы. Вянцом гэтай супольнай перамогі стала дамова 
пра сяброўства паміж ІІІ Рэйхам і СССР, падпісаная 28 верасня 1939 г. 

Надзвычай важную ролю ў пераасэнсаванні беларускім грамадствам 
падзеяў восені 1939  г. ды іх наступстваў адыгрывае вусная гіс то рыя 
(Oral History), якая дае магчымасць выказацца тым, хто звычайна быў 
пазбаўлены права голасу, і стварае перспектыву ацэн кі па дзе яў мінулага 
ў  кантэксце пэўнай агульначалавечай перспектывы. Вусная гісторыя 
ўяўляе сабой накірунак сацыяльна-гу ма ні тар ных даследаванняў, 
галоўным прадметам якога з’яўляецца ін ды ві ду аль ны жыццёвы вопыт 
чалавека, ягоная памяць. Пры гэтым яна таксама выступае і як метад 
гістарычных даследаванняў, які вы ка рыс тоў вае выкліканыя даследчы-
кам вусныя ўспаміны, вызначае спосаб іх збору (інтэрв’ю), захавання 
і аналізу. Звычайна вусная гіс то рыя дапамагае сканструяваць новае ба-
чанне мінулага або ма ды фі ка ваць ці дапоўніць існуючую версію.

У Беларусі вусная гісторыя атрымала развіццё толькі ў 1990-я гг. 
ва ўмовах незалежнасці. Перыяд СССР/БССР з  характэрным 
для яго жорсткім ідэалагічным і  палітычным кантролем не 
спрыяў асабістым успамінам, тым больш калі яны разыходзіліся 
з гістарычнай палітыкай дзяржавы. Напрыканцы 1990-х гг. рэдак-
тар гэтага зборніка пачаў фіксаваць вусныя ўспаміны жыхароў 
Піншчыны пра жыццё і  лёс Рамана Скірмунта (1868–1939), пад-
час якіх былі запісаныя аповеды пра прыход «першых саветаў» на 
Палессе, стаўленне мясцовых жыхароў да сацыяльна-палітычных 
і культурніцкіх зменаў, а таксама ініцыяваныя «саветамі» расправы 
з «сацыяльна чужымі»9. 

9 Смалянчук А., Сідлярэвіч А., «Добры быў пан...» Раман Скірмунт у вус-
ных успамінах жыхароў в. Парэчча Пінскага раёну // «Спадчына». 2000, № 
5–6, с. 96–103.
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Памяць пра падзеі восені 1939 г. на сучасным польска-беларускім 
памежжы вывучалася падчас рэалізацыі навуковай праграмы Між-
на роднай школы гуманістыкі пры Цэнтры даследаванняў антычнай 
традыцыі ў Польшчы і Цэнтральна-Усходняй Еўропе Варшаўскага 
ўніверсітэта (MSH OBTA UW) «Памежжа Беларусі: гісторыя, куль-
тура, мова» (навуковы кіраўнік  – прафесар Эльжбета Смулкова 
(Elżbeta Smułkowa) у 2001–2006 гг.10 Даследчыцы Ірына Махоўская 
і Ірына Раманава сабралі вялізны архіў вусных успамінаў жыхароў 
славутага мястэчка Мір (Карэліцкі раён Гродзенскай вобл.), у якім, 
між іншым, адлюстраваліся такія сюжэты, як сустрэча «пер-
шых саветаў» жыхарамі мястэчка, паводзіны чырвонаармейцаў, 
арганізацыя новых органаў улады, змена становішча жыдоў, ства-
рэнне калгасаў, адкрыццё савецкіх школ, савецкія рэпрэсіі ды 
інш. Гэтыя ўспаміны дазволілі ім зрабіць грунтоўную рэканструк-
цыю падзеяў восені 1939 г. у Міры і паказаць стаўленне мясцовага 
насельніцтва да новай улады11.

У 2011  г. распачало працу анлайн-сховішча вусных успамінаў 
Беларускі архіў вуcнай гісторыі12 (БАВГ), у якім сёння захоўваецца 
каля 1  400 успамінаў грамадзян Беларусі. Большая іх частка была 
сабрана на тэрыторыі Заходняй Беларусі, якая прываблівала да след-
чы каў шырокім спектрам сюжэтаў, якія стваралі магчымасць выву-
чэння памяці пра даваенных і пасляваенных трансфармацыі, адной 
з якіх былі падзеі 1939–1941 гг. Яны прысутныя ў больш за 300 аўта-
бія графічных нарацыях.

Памяць пра падзеі верасня 1939 – чэрвеня 1941 г. актыўна вы-
вучалася ўжо падчас першай экспедыцыі БАВГ на тэрыторыі Нава-
грудскага і Карэліцкага раёнаў Гродзеншчыны (2011). Але галоўным 

10 Смалянчук А., Другая сусветная вайна ў памяці насельніцтва заходняга 
і  ўсходняга памежжаў Беларусі // Pogranicza Białorusi w  perspektywie in-
terdyscyplinarnej. Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве. 
Red. Elżbieta Smułkowa i Anna Engelking. Warszawa, 2007, s. 121–156.

11 Раманава  І., Махоўская  І. Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго 
жыхары. Вільня, 2009. 

12 Архіў быў створаны з ініцыятывы Ірыны Кашталян (Мінск), якая стала 
яго першым кіраўніком. 
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прадметам даследавання яна стала ў 2012–2014 гг. падчас рэалізацыі 
навуковага праекта «1939 год у памяці жыхароў Беларусі». Асноўнай 
задачай была фіксацыя вусных успамінаў у форме аўтабіяграфічнай 
нарацыі ў  рэспандэнтаў старэйшага веку, што пражывалі ўздоўж 
ко ліш няй савецка-польскай («Рыжскай») мяжы. Фактычна выву-
чалася камунікатыўная памяць той катэгорыі насельніцтва, якая не 
чытала савецкіх падручнікаў і  не пераняла афіцыйную трактоўку 
падзеяў. Экспедыцыі БАВГ праводзіліся на Палессі ўздоўж р. Случ 
(Жыт ка віц кі раён Гомельскай вобл. і  Лунінецкі раён Брэсцкай 
вобл.), на Міншчыне (Стаўбцоўскі і  Нясвіжскі раёны Мінскай 
вобл.), а  таксама ў  Віцебскай вобл. (Глыбоцкі, Мёрскі і  Докшыцкі 
раё ны). Усяго было апытана каля 220 чалавек. Запісваліся аўдыё – 
і ві дэа ўспа міны, якія былі размешчаныя на сайце БАВГ (http://www.
nashapamiac.org). 

Пэўным падсумаваннем гэтай працы стала міжнародная наву-
ковая канферэнцыя «Верасень 1939  года ў  гістарычнай традыцыі 
і вус най гісторыі», арганізаваная БАВГ у верасні 2014  г. у Мінску. 
Най боль шую цікавасць выклікала якраз вусная гісторыя, у  якой 
адлюстравалася параўнанне савецкай і польскай улады (А. Смалян-
чук), вобразы «заходнікаў» і  «ўсходнікаў» (В.  Іванова), практыка 
першых са вец кіх «выбараў» (А.  Трафімчык), пераўтварэнні «пер-
шых са ве таў» (Т. Касатая і А. Вашкевіч), а таксама стаўленне на сель-
ніц тва да ваенна-палітычных пераменаў (С.  Токць, А.  Да бронь скі, 
Е. Мілеўскі) ды інш. 

Матэрыялы канферэнцыі, дапоўненыя адмысловымі вусна гіс та-
рыч ны мі даследаваннямі, увайшлі ў зборнік «Восень 1939 года ў гіс-
та рыч най традыцыі і  вуснай гісторыі»13, які стаў ся пэўнай вехай 
у раз віц ці Oral History у Беларусі, а таксама ў да сле да ван ні па дзе яў 
восені 1939 г. У 2018 г. выйшла з друку кніга Вольгі Івановай «Пра-
моў ле ная гісторыя: ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі»14, дзе 

13 Восень 1939 года ў  гістарычнай традыцыі і  вуснай гісторыі. Пад рэд. 
А. Смаленчука. Мінск, 2015. 

14 Іванова В., Прамоўленая гісторыя: ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай 
вёскі. Мінск, 2018. 
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па дзеі 1939–1941 гг. разглядаюцца ў кантэксце канкрэтнага аўта бія-
гра фіч нага наратыву і жыццёвай гісторыі. 

Праблематыка памяці пра «першыя саветы» таксама была шыро-
ка прадстаўленая ў экспедыцыях БАВГ па праекце «Калектывізацыя 
ў Заходняй Беларусі. 1948–1952 гг.» Архівісты працавалі над ім з 2015 
па 2017 г., запісваючы вусныя ўспаміны ў Пінскім Палессі, Лід скім 
і Воранаўскім раёнах Гродзеншчыны, а таксама ў раё нах Маладзеч-
на і Вілейкі на Міншчыне. Было сабрана каля 180 успа мі наў. Памяць 
пра падзеі восені 1939  г. на Гарадзеншчыне адмыслова фік са ва ла-
ся гродзенскімі гісторыкамі Таццянай Касатай і Андрэем Ваш ке ві-
чам15, якія перадалі сабраныя вусныя ўспаміны ў фонд БАВГ. 

Матэрыялы вышэйзгаданых калекцый, а  таксама вусныя 
ўспаміны, якія запісваліся ў  2018–2019  гг. адмыслова для гэтага 
зборніка, склалі ягоную аснову. Да іх былі далучаныя фрагменты 
ўспамінаў, сабраныя ў  розныя часы Аляксандрам Смаленчуком, 
Ірынай Кашталян, Алесяй Белановіч, Таццянай Касатай, Андрэем 
Вашкевічам, Валерыяй Чарнаморцавай, Зміцерам Люцікам, Русла-
нам Кулевічам ды іншымі даследчыкамі. Упершыню публікуецца 
90 успамінаў. 

***
Савецкую ўладу, якая разам з Чырвонай арміяй прыйшла ў паў-

ноч на-ўсходнія ваяводствы ІІ  Рэчы Паспалітай  – Заходнюю Бела-
русь., людзі сталага ўзросту звычайна называюць «першымі са-
ве та мі», адрозніваючы ад улады, што ўсталявалася ў 1944 г. пасля 
нямецкай акупацыі («другія саветы»). Таксама ў вуснагістарычным 
дыскурсе людзей пакалення вайны фігуруюць назвы «бальшавікі» 
і «рус кія». Ужо самыя гэтыя тэрміны сведчаць пра дыстанцыяванне 
рэс пан дэн таў ад новай улады.

Такім чынам, перыяд, які ў вуснагістарычным дыскурсе мае на-
зву «першыя саветы», храналагічна ахоплівае час ад 17  верасня 
1939  г. да 22  чэрвеня 1941  г., калі гітлераўская Германія распачала 
вайну супраць СССР. Аднак уласна вусная гісторыя гэтага перыя-

15 Зусім іншы горад. Гродна і  гродзенцы ў  вусных успамінах. Уклад. 
А. Вашкевіч, Т. Касатая. Гродна, 2017. 
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ду значна больш шырокая. Яна пачынаецца з гісторыі беларускага 
бежанства ў  гады Першай сусветнай вайны (1915), якая пакінула 
ў па мя ці бежанцаў-беларусаў вобраз багатай і шчодрай Расіі. Гэтыя 
ўяў лен ні захоўваліся сярод беларускага праваслаўнага насельніцтва 
краю на працягу ўсяго міжваеннага перыяду і  зніклі толькі пасля 
прыходу «рускіх». Падзеі 1939–1941 гг. у вусных аповедах, звычайна, 
пераплятаюцца з  успамінамі пра штодзённае жыццё «за польскім 
часам». Яны працягваюцца амаль да сярэдзіны 1950-х  гг., калі 
завяршыліся асноўныя трансфармацыйныя працэсы ў  Заходняй 
Бе ла ру сі і пачаўся працэс рэабілітацыі ахвяраў савецкіх рэпрэсій.

У зборніку прадстаўленыя 106  успамінаў16 жыхароў Беларусі 
(усяго 107 рэспандэнтаў17) 1920–1930-х гг. нараджэння. Сярод рэс-
пан дэн таў пераважалі жыхары беларускіх вёсак, сацыяльны склад 
якіх уключаў як сялян-калгаснікаў з пачатковай адукацыяй ці без 
яе, так і вясковую інтэлігенцыю (настаўнікаў, медперсанал) і свя та-
роў, а таксама былых кіраўнікоў мясцовай адміністрацыі і калгасаў. 
Апошнія групы звычайна мелі сярэднюю ці вышэйшую адукацыю. 
Веравызнанне і  нацыяльнасць рэспандэнтаў запісваліся павод-
ле іх самаідэнтыфікацыі. У  выніку 80  суразмоўцаў назвалі сябе 
беларусамі/ беларускамі, 25  – палякамі/полькамі і  па аднаму ру-
скаму і  габрэю. Паводле канфесійнай прыналежнасці рэспандэн-
ты падзяліліся на 75  праваслаўных, 29  каталікоў, 2  пратэстантаў 
і 1 іўдзея. Звяртае на сябе ўвагу, што толькі чацвёра каталікоў вы зна-
чы лі сваю нацыянальнасць як беларускую. У вясковай су поль на сці 
Беларусі і на пачатку ХХІ ст. канфесійная прыналежнасць у боль-
ша с ці выпадкаў вызначае нацыянальную. Таксама варта адзначыць, 
што 13  рэс пан дэн таў былі ахвярамі савецкіх рэпрэсій. Большасць 
з іх была вывезеная разам з сям’ёй у Казахстан ці ў Сібір. 

Гэтая статыстыка ў  пэўнай ступені адлюстроўвае спецыфіку 
гіс та рыч нага, культурнага і рэлігійнага развіцця Беларусі ў другой 
палове ХХ ст. Яна, дарэчы, праяўляецца не толькі у складзе рэс пан-

16 Раней публікаваліся фрагменты ўспамінаў 10 рэспандэнтаў, чые аповеды 
ўвайшлі ў гэты зборнік.

17 Адзін з успамінаў быў запісаны ад двух рэспандэнтаў. 
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дэн таў (іх веравызнанні, нацыянальнасці, сацыяльным статусе), але 
таксама ў тэматыцы сюжэтаў, стратэгіях асэнсавання і ацэнках па-
дзе яў у залежнасці ад рэгіёну і мясцовасці (гарадской ці сельскай).

Рэспандэнты размаўлялі пераважна на дыялектах беларускай 
мовы або г. зв. «трасянкай» ці «мяшанай» мовай. Выключэннем былі 
толькі ўспаміны гараджанаў, якія часта прамаўлялі на рускай мове. 
Найбольш арганічная беларуская мова характэрная для сялян-
вяскоўцаў, бо яна ўключае мінімум моўных штампаў і запазычанняў 
з іншых моваў. Моўныя звароты тут натуральныя, а элементы фаль-
клору і фразеалогія рэпрэзентуюць назапашаны сялянствам на пра-
цягу стагоддзяў жыццёвы досвед. Найбольш адметнай была гаворка 
жыхароў Палесся. Вясковая інтэлігенцыя і мясцовае кіраўніцтва ча-
ста прамаўлялі «мяшанай» (руска-беларускай) мовай з характэрнай 
беларускай фанетыкай і вымаўленнем. Акрамя таго, іх аповеды ня-
рэдка ўтрымлівалі ўстойлівыя канцылярскія і ідэалагічныя выразы, 
уласцівыя савецкаму культурнаму дыскурсу, што часам сведчыла 
пра імкненне рэспандэнтаў заключыць сваю жыццёвую гісторыю 
ў гэтыя рамкі. У межах канкрэтных нарацый сустракаліся перахо-
ды на польскую мову (напрыклад, аповед пра навучанне ў польскай 
школе). 

Першы раздзел зборніка (Вобраз «першых саветаў» ва ўспамінах 
гараджан) утрымлівае ўспаміны пра савецкія пераўтварэнні 
ў Грод не, Шчучыне, Наваградку, Слоніме, Скідзелі, Дзісне і Вільні. 
У апош няй усё яшчэ дзейнічаў даволі моцны беларускі культурніцкі 
асяродак, сябры якога спадзяваліся на далучэнне горада да БССР. 
Цэн траль нае месца ў  раздзеле занялі падзеі ў  Гродне, што тлума-
чыцца як наяўнасцю рэспандэнтаў, так і фактам абарончых баёў 20–
22 верасня 1939 г., якія прывялі да рэпрэсій супраць ягоных жыхароў. 
У ін шых раздзелах сустракаюцца згадкі пра асобныя падзеі ў Лу нін-
цы Брэсцкай вобл. (Ірына Шэйбак) і  Валожыне (Яўгенія Чап лін-
ская). Асобнай увагі заслугоўвае ўспамін Рыгора Хасіда з Гродна, які 
рас па вёў пра становішча жыдоўскага насельніцтва. 

У другім раздзеле («Саветы» ў памяці вясковых жыхароў) сабра-
ныя сведчанні пра штодзённасць вёскі ў пачатковы перыяд яе «са-
вецкай трансфармацыі». Рэспандэнты прыгадвалі сацыяльны статус 
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і ма тэ ры яль ны стан бацькоў, распавядалі пра сацыяльную, кан фе-
сій ную і  нацыянальную структуру вёскі, узаемаадносіны паміж 
яе жы ха ра мі, згадвалі памеры заробкаў, дзейнасць адміністрацыі, 
школьнае навучанне, стан духоўнага жыцця і асаблівасці польскай 
прапаганды. Успаміны пра падзеі восені 1939 года складаліся з сю-
жэ таў пра мабілізацыю ў Войска польскае, з’яўленне і сустрэчу Чыр-
вонай арміі, асаблівасці паводзінаў чырвонаармейцаў і г. зв. «усход-
ні каў», пра пачатак рэпрэсій і савецкую прапаганду, змены ў сістэме 
аду ка цыі, дэфіцыт тавараў і прадуктаў, арганізацыю новых органаў 
улады, змену становішча жыдоўскага насельніцтва ды інш.

Успаміны перадаюць тагачасныя спадзевы многіх беларусаў на 
перамены да лепшага ў выніку замены польскай улады на савецкую. 
Здалёк ад мяжы на гэта ўплывалі аповеды старэйшага пакалення, 
колішніх бежанцаў Першай сусветнай вайны. Жахі ста лін ска га рэ-
жыму з ягонымі лагерамі і расстрэламі, з гвалтоўнай ка лек ты ві за-
цы яй звычайна лічыліся вымыслам польскай прапаганды.

Хуткае расчараванне ў  новай уладзе  – выразная рыса амаль 
усіх успамінаў. Суразмоўцы адзначалі, што прыйшлі зусім «не тыя 
рускія». Ужо першыя мерапрыемствы новай улады, якая дазваля-
ла рабаванне памешчыцкіх маёнткаў, падштурхоўвала да гвалту 
і забойстваў леснікоў, памешчыкаў, асаднікаў і польскіх службоўцаў 
шмат каго прымусілі задумацца. 

Трэці раздзел (Савецка-польскае памежжа ад Дзісны да Пінска) 
ілю струе жыццё на памежжы ўздоўж г.  зв.  «Рыжскай мяжы», якая 
ў 1921 г. падзяліла беларускія землі паміж Савецкай Расіяй і Поль-
шчай і  канчаткова перакрэсліла надзеі на незалежную Беларускую 
дзяржаву. Рэспандэнты распавядалі пра штодзённасць жыцця на 
мяжы, падзеленыя вёскі і  сем’і, асаблівасці памежнага рэжыму як 
з савецкага, так і з польскага боку, выпадкі пераходу мяжы, спробы 
кан так таў са сваякамі з «замежных» вёсак ды інш. Дарэчы, жыццё на 
памежжы спрыяла стварэнню яго жыхарамі вобразаў «заходніка» 
і «ўсход ні ка», а таксама параўнанню жыцця ў БССР і жыцця ў Заход-
няй Бе ла ру сі ў складзе Польскай дзяржавы. Гэтае параўнанне павяр-
нулася тым, што амаль нідзе на мяжы «заходнікі» не віталі Чырвоную 
армію ў верасні 1939 г. і не радаваліся прыходу «першых саветаў». 
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Важнай часткай успамінаў былі сведчанні пра пачатак ваенных 
дзеянняў у верасні 1939 г. падчас пераходу мяжы савецкімі войскамі. 
У  памяці жыхароў памежных тэрыторый захаваліся асобныя 
эпізоды баёў. У  прыватнасці, рэспандэнты прыгадвалі мужнасць 
польскага памежніка Паўла Палчынскага, які адзін абараняў поль-
скую памежную заставу паблізу вёскі Шо Глыбоцкага раёна. Такса-
ма варта адзначыць сведчанні сведкаў пра існаванне старой савец-
кай мяжы з памежнікамі і памежнымі заставамі да чэрвеня 1941 г. 
Нават савецкая анексія абшару паўночна-ўсходніх ваяводстваў 
II Рэчы Паспалітай і далучэнне іх да БССР 14 лістапада 1939 г. не 
зліквідавала памежны рэжым, які, відавочна, павінен быў забяспе-
чыць правядзенне масавых рэпрэсій на захопленых тэрыторыях. 

Стварэнне калгасаў у 1939–1941 гг. было з’явай нярэдкай, але ка-
роткачасовай. Тым большую вагу маюць успаміны Ірыны Цыбуль-
скай і  Марыі Вірынскай, у  жыцці якіх калгасы адыгралі вялікую 
ролю. Рэспандэнткі распавядалі пра тэхналогію стварэння пер-
шых калгасаў, арганізацыю працы і  ўзровень жыцця калгаснікаў, 
характарызавалі постаці калгасных кіраўнікоў і прыгадалі іх лёс ды 
інш.

Вусныя ўспаміны сведчаць, што для непасрэдных сведкаў гіс то-
рыі з заходняга боку былой мяжы верасень 1939 г. і ягоныя наступ-
ствы – гэта ў першую чаргу моцнае расчараванне ў новай уладзе, якая 
так і не стала «сваёй». Пры гэтым ва ўспамінах пра тагачаснае неза-
давальненне пераменамі ў жыцці часам адчувальны страх рэспан-
дэнта перад рэпрэсіямі, ад якіх ніхто не быў абаронены. Апошняе 
таксама адлюстравалася ў цалкам негатыўным вобразе «ўсходніка». 
Варта адзначыць адсутнасць у большасці вусных успамінаў нацыя-
нальных аспектаў. Тут выразна дамінавала сацыяльнае.

Аповеды рэспандэнтаў, змешчаныя ў  чацвёртым раздзеле (Па-
мяць пра савецкія рэпрэсіі), прысвечаныя найбольш трагічным ста-
ронкам савецкага «вызвалення», а менавіта забойствам земле ўлас-
ні каў (напрыклад, Рамана Скірмунта з  вёскі Парэчча), асаднікаў 
і  лес ні коў, якіх новая ўлада аднесла да катэгорыі «сацыяльна чу-
жых», а таксама масавым дэпартацыям насельніцтва. Успаміны тых, 
хто перажыў высылку, утрымліваюць аповеды пра арышты бацькоў, 
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стаў лен не беларускай вёскі да трагедыі дэпартацыі, умовы высылкі 
і жыцця ў выгнанні, асаблівасці пасляваеннага вяртання. 

У асобны раздзел (Памяць асабістых і  сямейных архіваў) 
увайшлі фотаздымкі і дакументы з асабістых архіваў рэспандэнтаў, 
якія ілюструюць асноўныя сюжэты прамоўленых гісторый: жыццё 
сем’яў да і пасля 1939 г., службу у войску, адукацыю, гаспадарку ды 
інш. Памяць пра трагічныя падзеі пачатку Другой сусветнай вай-
ны захоўвае апошні ліст салдата Войска польскага Пятра Кажэніка 
з сямейнага архіва Яніны Снежкі і памятныя запісы за 1939–1940 гг. 
у  «дзявочым» альбоме Яўгеніі Чаплінскай. Большасць іх аўтараў 
былі вывезены «першымі саветамі» ў  Сібір або загінулі ў  віхуры 
вайны. Таксама публікуюцца шматлікія фотаздымкі важных для 
рэспандэнтаў эпізодаў жыцця і штодзённасці (навучанне, касцель-
нае жыццё, побыт, вяселлі, пахаванні) перыяду 1930-х гг., у тым ліку 
віленскія фотаздымкі з архіва Ганны Кэнэ, гродзенскія – з архіваў 
Яўгеніі Календы і Лідзіі Івашчанкі, фотапартрэты і дакументы дэ-
партаваных «саветамі» (архіў Зінаіды Мандрык) ды інш.

Зразумела, што аніводзін успамін не абмяжоўваецца толькі ад-
ной тэмай або толькі адным рэгіёнам ці храналагічным перыядам. 
Пераважная большасць успамінаў  – гэта аўтабіяграфічныя апо-
веды, у кантэкст якіх упісаныя падзеі 1939–1941 гг. Памяць пра іх 
абумоўленая не толькі папярэднім жыццёвым досведам рэспан-
дэнта і яго сям’і, але таксама пераменамі, якія распачаліся ўвосень 
1939  г. Пры гэтым асноўнымі вехамі жыццёвай гісторыі часта 
былі не столькі гістарычныя падзеі (прыход «першых саветаў» 
або немцаў, савецкія выбары ці стварэнне калгаса), колькі падзеі 
асабістага жыцця (смерць родных, пераезд на новае месца жыхар-
ства, нараджэнне дзяцей, хвароба ды інш.). 

Трэба адзначыць дамінаванне ў большасці вусных успамінаў са-
цыяльнай праблематыкі. Нацыянальная складовая тагачаснага 
жыцця ў памяці большасці рэспандэнтаў, асабліва з ліку вяскоўцаў, 
не знай шла належнага адлюстравання. Гэта абумоўлена як асаб лі ва-
сця мі працэсу фармавання беларускай ідэі ў ХХ стагоддзі, для якога 
была характэрнай перавага сацыяльнай праблематыкі, так і тым, што 
нашыя рэспандэнты ў 1920–1930-я гг. былі вельмі маладымі людзьмі.
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Вяртаючыся да сітуацыі ў калектыўнай памяці беларусаў, трэба 
адзначыць відавочнае існаванне дзвюх супрацьлеглых ацэнак ве-
расня 1939 г. – «афіцыйнай» і «неафіцыйнай». Першая – гэта памяць 
пра «гіс та рыч ную перамогу» беларусаў, якой паспрыяла палітыка 
СССР. Яна з’яўляецца элементам дзяржаўнай ідэалогіі і  дамінуе 
ў  школь ных падручнікаў. А  вось «неафіцыйная» памяць найперш 
на поў не ная ўспамінам пра пачатак вайны. Гэта таксама памяць пра 
страх чалавека перад магутнай і бязлітаснай дзяржавай і выразная 
сацыяльная траўма, якая нават сёння не мае шансаў быць прагаво-
ранай і пераадоленай.

Пра што сведчыць наяўнасць гэтых двух ацэнак адной гіс та-
рыч най падзеі? Магчыма пра тое, што падзел беларускіх земляў на 
польскую і савецкую часткі, сімвалам якога стала «Рыжская мяжа», 
захоўваецца і  па сённяшні дзень. Відавочна, што «афіцыйная» 
і  «неафіцыйная» ацэнкі моцна нагадваюць ацэнкі восеньскіх 
падзеяў 1939 г. колішнімі «ўсходнікамі» і «заходнікамі». Афіцыйная 
трактоўка гэтых падзеяў не ўлічвае памяці «заходнікаў», а яны не 
разумеюць месца гэтай падзеі ў  дзяржаўным святочным календа-
ры. Можна сцвярджаць, што праблема «ўз’яднання Беларусі» яшчэ 
захоўвае пэўную актуальнасць, прынамсі, у галіне памяці…

***
Успаміны змешчаныя ў  раздзелах у  тэматычнай паслядоўнасці 

ці па геаграфічнай прыкмеце. Найбольш поўныя і значныя нараты-
вы па пэўнай тэме прыводзіліся ў пачатку раздзела. У анатацыі да 
ўспаміну пазначалася прозвішча, імя, імя па бацьку рэспандэнта, 
дзявочае прозвішча. Таксама пазначаўся год нараджэння рэспан-
дэнта або гады жыцця, месца інтэрв’ю ці месца нараджэння ў вы-
падку, калі яно супадала з месцам апісаным ва ўспаміне. У некаторых 
выпадках пры разыходжаннях пазначалася месца ў якім адбываліся 
падзеі, а месца інтэрв’ю анатавалася ў характарыстыцы ніжэй. Дзе-
ля характарыстыкі рэспандэнта пазначаліся запісаныя з яго словаў 
нацыянальнасць, канфесійная прыналежнасць, узровень адукацыі, 
род заняткаў, а таксама найбольш важныя асаблівасці яго біяграфіі. 
Пазначалася форма запісу ўспамінаў – аўдыё – ці відэаінтэрв’ю.

З аўтабіяграфічнага ўспаміну вылучаліся часткі, якія апісвалі 
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падзеі 1939–1941 гг. і складалі цэласны сюжэт. Паслядоўнасць аповеду 
не мянялася, пераходы на іншыя тэмы і пропускі былі абумоўленыя 
пераважна ходам размовы ці пытаннямі інтэрв’юера. Выключэн-
нем былі толькі ўспаміны Марыі Вірынскай і Клаўдзіі Несцярэнкі, 
якія запісваліся двойчы. У  гэтых выпадках дзеля публікацыі 
выбудоўвалася храналагічна-тэматычная паслядоўнасць. Успаміны 
Яніны Снежкі і Яўгеніі Чаплінскай былі спалучаныя з дакументамі 
з  сямейных архіваў, якія істотна дапоўнілі аповед. Рэдактарскае 
імкненне да храналагічна-тэматычнай паслядоўнасці аповеду так-
сама датычыла ўспамінаў Тэрэзы Скірмунт, якая аказалася адзінай 
у зборніку грамадзянкай Польшчы. Выключэнне было абумоўлена 
яе прыналежнасцю да роду Скірмунтаў, якія на працягу амаль 
500  год былі неад’емнай часткай сацыяльнага і  культурніцкага 
ландшафту беларускага Палесся. 

Таксама ў зборнік увайшлі вусныя ўспаміны Генадзя Кар ша коў-
скага, Крыстыны Жулегі, Баляславы Куцэвіч, Станіславы Рой, якія 
за піс валіся яшчэ ў 2002 г. і былі апублікаваныя ў краязнаўчым аль-
манаху «Горад святога Губерта» (Сейны, 2002), прысвечаным гіс то-
рыі Гродна. Пры падрыхтоўцы да друку яны былі перакладзеныя на 
беларускую мову рэдактарам альманаха А. Смаленчуком. 

Падчас публікацыі ўспамінаў рэдактарскія пропускі ў  тэксце 
пазначаліся шматкроп’ем у квадратных дужках – [...]. Для некато-
рых аповедаў патрабавалася рэканструкцыя сказаў і ў гэтым выпад-
ку да да ва ліся асобныя словы ў квадратных дужках альбо ў круглых, 
ка лі курсівам пазначаліся эмоцыі (смех, плач ды інш.). Размоўныя 
фор мулы, паўторы, фрагменты сказаў, няскончаныя і незразумелыя 
думкі прыбіраліся без пазначэнняў. Гэтаксама выпраўляліся ня-
ўзгод неныя канчаткі. Пры публікацыі захоўваліся асаблівасці вы-
маў лен ня і мовы рэспандэнта. 

Напрыканцы ўспаміну давалася яго характарыстыка, уключаю-
чы пошукавыя дадзеныя (шыфр і рэжым доступу), па якіх яго мож-
на ве ры фікаваць у архіве БАВГ (http://www.nashapamiac.org/archive/
home). У некалькіх выпадках успаміны браліся з асабістых архіваў 
інтэр в’ю е раў. Таксама пазначалася інфармацыя пра тое, кім, калі 
і дзе быў запісаны ўспамін, прыводзілася імя транскрыбатара, паз-



21

началася агульная працягласць інтэрв’ю і канкрэтныя яго сегменты, 
прад стаў ле ныя ў  публікацыі. Сегменты не пазначаліся ў  выпадку, 
ка лі іх было больш за тры на адзін успамін. 

Каментары і  заўвагі рабіліся з  дапамогай уведзеных у  навуко-
вы зварот баз дадзеных: Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie 
w  XX  wieku [online], (http://ziemianie.pamiec.pl/pl/majatki/wi.html); 
Peł na lista majątków kresowych, adresy właścicieli domów Wilna i  ich 
ówczes nych właścicieli [online], (https://jaroslawrokicki.com/majatki-
kresowe-adresy-wlascicieli-domow-w-wilnie); Адкрыты спіс [online], 
(https://by.openlist.wiki); Репрессированные общественные и  куль-
турные деятели Беларуси [online], (http://www.marakou.by/by); 
Жертвы политического террора в СССР [online], (http://lists.memo.
ru/index.htm), а  таксама публікацыях дакументаў і  звестках гіс та-
рыч ных даследаванняў.

***
Зборнік быў падрыхтаваны ў  межах праекта «Польска-белару-

скае памежжа пад савецкай акупацыяй 1939–1941 гг. ва ўспамінах 
сведкаў» („Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–
1941 w relacjach świadków“) Цэнтра польска-расійскага дыялогу 
і паразумення (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia). 
Кіраўнік праекта – др Мацей Вырва (Варшава).

Хачу таксама выказаць удзячнасць усім супрацоўнікам Белару-
скага архіва вуснай гісторыі. Сабраныя вусныя ўспаміны жыхароў 
Беларусі – гэта сапраўдны скарб нашай культуры, здольны супраць-
стаяць як тэндэнцыям бяспамяцтва і забыцця, так і новым спробам 
фальсіфікацыі айчыннай гісторыі.

Аляксандр Смалянчук
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I. вобраЗ «першых саветаў»  
ва ўспамінах гараДжан

№ 1. кэнэ (антановіч) ганна антонаўна, 1934 г. н., г. вільня – 
беларуска (дачка беларускага дзеяча антона антановіча), 
пра ва слаў ная, філолаг (паланістка). Фрагмент аўтабія гра-
фічнага аў дыё ін тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «што-
дзённасць беларускага грамадства. 1944–1953 гг.» (2011)

[…] В [19]39-м году мне было пять лет, и я хорошо помню собы-
тия того года. Вообще, это странно, что эти события запомнились. 

Хотя причину перемены власти в Вильнюсе 
я  поняла только недавно, когда прочитала 
исторические документы, которые давали 
представление о том, какие события в мире 
происходили. Я родилась в Польше и, живя 
на той же улице Савич, № 2, я была снача-
ла польской гражданкой, потом граждан-
кой буржуазного Литовского государства 
с [19]39-го до [19]40-го года. Потом я была 
в оккупационной зоне. Когда началась вой-

на, то при немцах жила. Не знаю, было ли тогда у нас какое-то граж-
данство. А может, тогда у нас никакого гражданства не было? После 
присоединения Литвы в [19]40-м году к Советскому Союзу я стала 
гражданкой Советского Союза. 

Мои родители: мать  – портниха, отец тогда был безработным. 
Он закончил техническое училище в Вильнюсе. И должен был зани-
маться паровозами, если бы у него была работа. Он по паровозному 
делу был...

В [19]41-м году я поступила в школу, в Вильнюсе была белорус-
ская гимназия. И при этой белорусской гимназии находилась […] 
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четырёхлетняя школа. Школой это трудно назвать, потому что это 
было одно помещение, в котором сидели все четыре класса. У нас 
были два учителя. Это почти как в  деревне. Все ученики в  одном 
классе. […] Но все мы как-то очень дружно жили в  этой школе. 
У меня есть даже фотографии того времени. […] Это была нормаль-
ная гимназия, которую в  [19]44-м  году закрыли,  когда город был 
освобождён. […] Учителей почти всех арестовали. Правда, нашу 
[учительницу] Русецкую довольно быстро выпустили, но она уже 
была после этого ареста не совсем нормальная. […]

Тогда я  познакомилась с  Мирославой Станкевич. Мы до сих 
пор с ней дружим. […] Она была классом старше меня. […] Её отец 
имел большое значение для Вильнюса. У него был книжный мага-
зин, этот книжный магазин как бы служил клубом беларусов. Туда 
приходили не только для того, чтобы спросить какую-то книгу, но 
и просто поговорить. […]

Вильнюс оказался литовским городом в [19]39-м году потому, что 
Германия напала на Мемельский край и  отхватила от Литвы кусок 
этого Мемельского края. Там жило очень много немцев. Они все были 
в восторге, что их наконец, так сказать, хайм інс райх18 забрали. И Со-
ветский Союз воспользовался этим фактом и предложил буржуазно-
му Литовскому правительству, что введёт ограниченный контингент 
войск для защиты Литвы от немецкой армии на случай, если те за-
хотять ещё больш отхватить. Было разрешено […] ввести. В оплату за 
это Литве отдавали Виленский край, эту […] маленькую полоску зем-
ли. В принципе, эта территория никогда не принадлежала Литве. […]

Это самая северная часть той земли,  на которой говорили по-
беларуски. Литовцам очень хотелось иметь Вильнюс как столи-
цу своего государства […] А  в  [19]40-м году (там была, конечно, 
в Вильнюсе и коммунистическая партия) поехала часть представи-
телей правительства этой Литвы буржуазной в Москву. Попроси-
ли, чтобы их приняли в состав Советского Союза19. И тогда Виль-

18 Ням. Heim ins Reich – назад у імперыю.
19 Насамрэч, гэта быў працяг агрэсіі СССР у Цэнтральна-Усходняй Еўро пе, 

распачатай у верасні 1939 г. Але ў адрозненне ад вайны супраць Поль-
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нюс оказался в составе Советского Союза. А другая часть Беларуси 
уже отошла, так сказать, к Советскому Союзу после раздела Поль-
ши. А Виленский край, он как-то оказался в стороне. С ним произо-
шла совершенно другая история, то есть он не вошёл в те договоры 
и переговоры с Германией. […] 

Вот в этот период я стала, значит, гражданкой, то есть, в [19]39-м году 
гражданкой этой буржуазной Литвы. И тогда сразу появилась литов-
ская полиция. Были выбраны для этого очень высокие такие молодые 
люди. Они ходили в таких металлических касках. И я их запомнила, 
потому что полицейский когда-то пришёл в нашу квартиру и потре-
бовал от дедушки,  чтобы он немедленно шёл убирать или поливать 
улицу. На что дедушка сказал: «Вот доем обед до конца и тогда пойду». 
Они говорили только по-литовски. [Их] не понимали. Так вот дедушка 
сказал: «Ты, – говорит, – не понимаешь, что я тебе говорю, а я не пони-
маю, что ты мне говоришь. Я доем и пойду убирать. Я знаю зачем ты ко 
мне пришёл». Они друг друга не поняли, но, так сказать, по тону беседы 
было ясно. […] [Дедушка был] дворник. […] Тогда ещё поливали улицу 
из шланга. Это было уже, видимо, в [19]40-м году, когда присоединили 
Вильнюс к Советскому Союзу, потому что по нашей Большой улице 
ехали разукрашенные грузовики. В них сидели люди. И видимо, это 
было 1-е мая, или может быть какое-то торжественное событие, свя-
занное с присоединением к Советскому Союзу. […] 

Поскольку  [у родителей] в Вильнюсе работы не было, они попы-
тались [найти ее] в Варшаве. […] Это был уже 1939-й год. Но ещё до 
начала войны, может быть в апреле или в мае они уехали в Варшаву, 
у  них тоже никаких средств не было. Мама нашла работу, кто-то 
помог. Она ходила по богатым квартирам, чинила бельё или шила 
что-то. А отец должен был 1-го сентября начать работу на какой-то 
фабрике металлических изделий. И ничего из этого не вышло, пото-
му что 1-го сентября […] уже бомбили Варшаву. И поскольку у них 
были документы о том, что они с той территории, которая была за-
нята Советским Союзом (Барановичи – это всё-таки администра-

шчы кіраўнікі СССР акупацыі Літвы спрабавалі надаць форму «са цыя-
ліс тыч най рэвалюцыі».
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тивный центр), то им выдали разрешение двинуться в ту сторону. 
И они ушли, пешком опять.

[А в Вильнюсе] тогда была только я с бабушкой. Они уехали без 
меня. Они вот дошли, до той полосы, где проходила граница разделён-
ной Польши. И оттуда они попали… Там был какой-то барак, в кото-
ром было очень много таких беженцев, как они. И даже мама расска-
зывала, что сесть негде было, они так всю ночь простояли. А потом их 
как-то распределили, и они оказались в Барановичах. В Барановичах 
отец одно время получил работу. Он был директором торфоразрабо-
ток или что-то такое. […] Но в Вильнюс они не могли попасть. [19]39-й 
год, Вильнюс – это буржуазная Литва. Но что-то было возможно. То-
пливо, которое он получал в Барановичах, как-то можно было пере-
везти в Вильнюс. […] И мы в Вильнюсе получили то ли брикет, то ли 
уголь. […] Какие-то уже были связи. […] И для меня было огромным 
потрясением жизненным, когда я  смогла однажды, когда они были 
в Барановичах, разговаривать с ними по телефону. […] Мы должны 
были пойти на почту. Пришло приглашение на центральный телеграф. 
Я, наверное, такой взволнованной в жизни никогда не была…

Потом приехали родители. Но всё это было очень недолго, по-
тому что началась война. Они потом, конечно, были всё время, или 
почти всё время, в Вильнюсе. Но отец получил работу в Ошмянах 
в белорусской школе. А до этого он прошёл […] учительские курсы 
уже в оккупированном [немцами] Вильнюсе.

В [19]44-м  году мне было 10  лет. Это было страшно. […] Отец 
с матерью, я думаю, практически не спали. У нас у всех были узелки 
сложены с фотографиями. Был свёрнут такой длинный, как когда-то 
было модно, палас. Его вешали на стенку и на тахту клали, прикры-
вали аж до пола. Его обязательно хотели взять. Какие-то кастрюли 
разрешали брать с собой. Это были не аресты, это были вывозы. Так, 
25 килограмм на человека. И этот ковёр должен был служить, если 
где-то выбросят в снегах, чтобы можно было палатку из него сделать. 

Каждую ночь приезжала чёрная машина, и,  значит, сидели не-
сколько дней. И даже жители нашей улицы, если знали, что там кто-
то есть, то говорили, встретив соседа на улице: «Не заходите в эту 
квартиру, там сидят». Потому что все, кто входил туда, всех тоже за-
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бирали с собой. [Арестовали] отца Миры, она на той же улице жила. 
Мы не знали поименно, но из соседнего дома, и через дом, отовсюду 
увозили ночью людей. Причём это были самые бедные из бедных, 
которые жили вот на этих улицах. […] 

Отношение к советской власти высказывать, так сказать, наружу 
никто не решался. Стояли в очередях с продовольственными кар-
точками, чтобы отоварить их. Во время оккупации никогда не было 
очередей в  эти магазины. Хотя тогда тоже только по карточкам 
можно было получить [продукты]. Еще был базар, где можно было 
купить, если были деньги. Выдавали огромными порциями какие-
то овощи. Один раз у нас капуста во дворе лежала, прямо гора. Для 
меня тогда это была целая гора капусты. Другой раз лежала брючка. 
И  этим питались. Бабушка из этого что-то делала. Сказать о  тво-
ём отношении к тому, что происходило, никто не смел и боялся, не 
знал, с кем ты имеешь дело.

Тогда очень много приехало из России офицерских жён. Они 
очень отличались. […] Они жили в  более благоустроенной части 
города и отличались по большей части своей одеждой. В каких-то 
шёлковых платьях и  сапоги на ногах, или почти что… С  наганом 
ещё. То есть или жёны офицеров, или солдатки.

Моего дядю […] Александра арестовали сразу в  [19]40-м  году, 
как только Литва стала [частью СССР]. Его арестовали за то, что 
он был скаутом в польское время. У бабушки было представление, 
что мальчик должен получить образование, поэтому она все силы 
прилагала к тому, чтобы он гимназию закончил и в университет по-
ступил. И до войны он, Бенецкий Александр Евгеньевич, кажется, 
доучился до 3-го курса университета. И вот его [забрали] сразу, ког-
да всех арестовывали, и […] на 8 лет. Он в Норильске полиметаллы 
добывал. Выжил, вернулся. […] В скаутах состоял, когда ему было 
10 лет. […] Он вообще не изменился. Он был очень красивый муж-
чина. Он просто состарился. […]

Беларускі архіў вуснай гісторыі (далей: БАВГ). 27(1)–409–1064. http://
nashapamiac.org/archive/watchcontent.html?id=1409. Запісана Ірынай 
Кашталян у 2011 г. у г. Берліне. Транскрыбатар: Таццяна Касатая. 
Агульная працягласць інтэрв’ю: 06:32:00. Мова – руская.
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№ 2. нюнька хведар Якубавіч (1928–2018), г. шчучын гро-
дзен скай вобл.  – беларускі грамадскі і  культурны дзеяч, 
пра ва слаў ны, з  сялянскай сям’і, скончыў сельскагаспа-
дарчую акадэмію ў коўне, кіраўнік таварыства беларускай 
мовы ў літве (1989–2014). Фрагмент аўтабіяграфічнага ві-
дэ а ін тэр в’ю, запісанага ў межах праекта беларускага архіва 
вуснай гісторыі «аўтапартрэт на фоне эпохі» (2013).

[…] У [19]39-м годзе, у верасні месяцы савецкія войскі перайшлі 
[польскую] мяжу. [Адбылося], як тады называлі, «вызваленне» ці 
«аб’яднанне» Заходняй і Усходняй Беларусі. 
Мая сям’я ўспрымала гэта вельмі пазітыўна.

У свой час, у  [19]14-м годзе ў часе Пер-
шай сусветнай вайны, беларусы масава 
эмі гры ра валі ў Расію20. Тут, я б сказаў, што 
была шкодная агітацыя менавіта з боку пра-
ва слаў нага духавенства. Што яны га ва ры-
лі? Яны гаварылі, што немцы католікаў не 
будуць рушыць і нічога ім кепскаго рабіць, 
а  пра ва слаў ных будуць знішчаць. Такая 
прапаганда мела свой рэзультат. І з той жа вёскі нашай частка боль-
шая пра ва слаў ных пазапрагалі сваіх коней, аставіўшы ўсё. З тым, 
што можна было ўзяць з сабою, паехалі ў бежанцы. Набралі мяшкі 
зярна, колькі можна было нагрузіць. Але ехаць трэба было далёка. 
І фронт ужо набліжаўся. Каб не папасць пад немцаў, то рвалі і рэзалі 
мяшкі, высыпалі на землю гэта зерне. Каб каню было лягчэй, каб 
можна было паспець уцячы. Такім чынам, даехалі яны да Менска. 
Па дарозе людзі і  хварэлі, і  паміралі. [...] Але ім удалося даехаць 
шчасліва. У Менску каня і воз прадалі. А далей ужо чакалі цягнікоў 
і  ад’язджалі ў  Расію. Спыніліся яны дзесьці каля Урала. Бацька 
казаў, што на горных заводах, дзе дырэктарам быў немец, які добра 

20 Насамрэч, улетку 1915 г. расійскія ўлады распачалі прымусовую эвакуа-
цыю насельніцтва з тэрыторый, якія займалі нямецкія войскі. Гэтае бе-
жанства закранула каля 2,5 мільёнаў беларусаў, многія з якіх загінулі або 
ўжо ніколі не вярнуліся на Радзіму.
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наладзіў працу, сяляне жылі багата. І іх прынялі як бежанцаў, якія 
ўцяклі з Польшчы ад немцаў.

Было нават такое, што здзіўляла, што рана ўстаўшы, знаходзілі 
пад домам прынесенай ўсякай ежы, і што толькі патрэбна для чала-
века. І хлеб, і крупа, і гэтак далей. Усё, што [мясцовыя] мелі. І самі 
сяляне жылі багата. З часам яны зусім добра ўладкаваліся, і бацька 
нават пайшоў працаваць на фабрыку да немца. А паколькі яго баць-
ка (мой дзед) быў узяты ў армію, бо мабілізацыя была, то бежанцам, 
у якіх кармілец быў у арміі, царская ўлада давала дапамогу. І  гэта 
былі добрыя грошы. Так што яны ўжо мелі больш, чым патрэбна 
было, і чым нават хацелася.

Але трошкі [праяўлялася] наша такая жаднасць беларуская. 
Яны […] яшчэ ездзілі па вёсках і збіралі [прадукты]. Але што ёсць, 
то ёсць… І вось была […] такая апека з боку царскага ўраду, павага 
і дапамога з боку мясцовага насельніцтва, бо яны ўжо не ведалі куды 
дзець гэта ўсё, што ім там даюць. І вось гэта захавалася да рэвалюцыі. 

З пачаткам рэвалюцыі ездзілі агітатары, камісары, якія там на 
бочку ўставалі і прамовы рабілі, як знішчыць гэты царызм, і як [до-
бра] яны зажывуць. Немца-дырэктара выгналі. І вось гэтыя крыку-
ны на бочках займелі ўладу. Жыццё стала пагаршацца. Ужо цяпер не 
тое, што там насыпалася, але ўжо самі сяляне ездзілі дзе-та далёка, 
каб прывязці зярно. І вот у такіх умовах ужо яны не захацелі заста-
вацца там. І думалі, як вярнуцца назад у Беларусь. 

Дзе-та каля [19]24-га года [...] яны вярнуліся. Што яны найшлі на 
месцы? Тыя, хто астаўся, яны як жылі, так і жылі. Нічога ў іх не пра-
пала. Ніхто не памёр у дарозе. Ніхто не памёр у бежанцах. А яны, 
можна сказаць, жылі прыпяваючы, па тых мерках, па якіх можна 
было сабе ўявіць добрае жыццё ў  Беларусі. А  што найшлі нашыя 
бацькі прыехаўшы? Усё прапала, усё! Праўда, хата стаяла, але ў хаце 
нічога не было. Прыйшлося ўсё ладзіць па-новай. І таму я вось гэту 
размову вяду да таго, як рэагавалі бацькі і канкрэтна мой бацька на 
тое, што «нашы людзі», «нашы» прыязджаюць вызваліць нас ад ад 
польскага гнёта.

Трэба прызнаць, што ў Польшчы былі абмежаваныя магчымасці 
для беларусаў. Адказную пасаду ты не мог заняць. Ішла асіміляцыя, 
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можна сказаць, насільная асіміліцыя, каб перахадзілі ў каталічэства, 
каб пісаліся палякамі. Таму [чакалі] прыходу [саветаў], па радыё 
слухалі, што вот там ужо перайшлі мяжу і  «ідуць нашы». Так іх 
называлі. Не было мяжы паміж беларусамі і праваслаўнымі рускімі.

[Зразумець, што адбывалася] мог адукаваны чалавек, які ведае 
гісторыю, які цікавіцца гэтым. А  адкуль гэта можа ведаць сельскі 
жыхар? Таму для яго былі «нашы». І  вот, слухаючы радыё, трэба 
было чакаць, што з дня на дзень прыйдуць ужо і ў Шчучын – там 
дзе мы жылі. Бацька падрыхтаваўся сустракаць «нашых». Трэба ж 
кветкі, вянок і возгласы нейкія… Ён ужо па радыё чуў, як сустра-
каюць у  другіх месцах. […] Прыйшлося яму сустракацца таксама 
і з жыдамі, якія былі уласнікі бальшыні крамаў.

І дамовіліся, што заўтра, калі ўжо ўвойдуць савецкія танкі 
і войскі (два танкі ўвайшлі на самай справе), трэба іх сустракаць. 
І так дамовіліся: сустракаем разам вот гэтых савецкіх воінаў, якія 
прыйдуць першымі. Але назаўтра, калі пайшлі сустракаць, то былі 
толькі бацька з кветкамі і з вянком, і я з ім. А з гэтых жыдоў ні ад-
наго не было. Ніхто не прыйшоў, хаця дамаўляліся, што будуць. 
Значыць, яны мелі больш інфармацыі аб тым, што да гаспадароў 
крамаў, да гандляроў адносіны ў Савецкім Саюзе былі другія, чым 
можна было спадзявацца. Для іх гэта быў «клас кулакоў» ці там 
«капіталістаў», якіх належыць вывазіць на «белыя мядзьведзі».

Бацька адзін застаўся, і  мы сустрэлі… Ён яшчэ крыкнуў: «Да 
здравствует!...» і гэтак далей. [Зрабіў] тое, пра што ведаў з перадач 
па савецкаму радыё. І вот, калі ён сустрэў, то потым падыйшоў да 
яго камісар, які там быў, і сказаў, што ён прызначаецца старшынёй 
у горадзе. Ён будзе складаць новую ўладу [...] у горадзе Шчучыне. 
Палякі там не ўдзельнічалі, яны былі супраць. Бацька кажа: «У мяне 
крама ёсць. Што будзе з ёю?» [І пачуў адказ:] «А вы як прадавалі, так 
і будзеце прадаваць, і будзеце вясці гэту краму». Але тады ўжо трэба 
другое начальства. Ён жа не можа быць і ў краме, і там – так што 
ён добраахвотна адмовіўся ад улады. Але быў рады, што, значыць, 
можна будзе таргаваць. Хаця камісар, канешне, ведаў, што іх чакае. 

І бацька на другі дзень адчыніў краму сваю насцеж. А  жыды 
ўсе крамы пазачынялі. Як быццам нікога няма. І тут наплыў гэтых 
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салдат. А салдатам, мабыць, выдалі грошы. Я памятаю яшчэ гэтыя 
грошы. Гэта па аднаму рублю, такія новенькія, толькі з банку. І вот, 
гэтыя салдаты, байцы  – у  краме. Бацька, каб яшчэ падчэркнуць 
свае адносіны, адарваў гэты польскі белую частку сцяга, а [пакінуў] 
толькі чырвоную і  павесіў над крамаю. Палякі глядзелі крыва на 
яго сустрэчу, на гэты сцяг. І яны, як кажуць, захавалі гэта ў памяці. 
Пасля прыходу немцаў гэта выявілася. Салдаты, бо грошы ім далі, 
заходзяць  [у краму], а прынята было так, што, калі ты купляеш не 
адзін прадмет, а некалькі, то робіцца «рабат», скідка табе за тое, што 
ты бярэш больш. Мы ж не ведалі, што там у іх нічога няма…

А гэтыя польскія крамы былі завалены таварамі. […] Няма 
дэфіцыту, толькі як можна больш прадаць, бо тады большы заро-
бак будзе. Так што, была вялікая радасць бацькоў, што так добра 
ідзе гандаль, і яны ўжо натаргавалі сколькі. І так доўжылася кож-
ны дзень. Салдаты, байцы раскупляюць, што можна было. Усё бралі 
колькі можна. І чэрэз нядзелю ўжо крамы не асталося. А радасць 
была, што камісар жэ сказаў, адкуль бралі тавар, там будзеце браць. 
[Насамрэч], канешне, ужо ніякога тавару не бралі. А памаленьку-
памаленьку сталі ўжо чапляцца, што ты ўсё-такі гандляр, капіталіст.

І, канешне, каб не вайна, то нас бы вывезлі. А так атрымалася, 
што толькі нас выкінулі з трохпакаёвай кватэры. […] І мы пераехалі 
ў  аднапакаёвую кватэру ўжо каля Шчучына, дзе толькі было зро-
блена штукатурка, бо там нежылое было. Вот такая ўзнагарода за 
тую сустрэчу, якую арганізаваў бацька. І там мы ўжо жылі да вай-
ны. Бацька нейкі час там працаваў на чыгунцы. Адпраўлялі ў Ня-
меччыну дрэвесіну. Загатаўлівалі і  адпраўлялі. Там бясконца шлі 
поўныя цягнікі для саюзніка Нямеччыны, бо была ж дамова паміж 
Гітлерам і  Сталіным аб добрасуседскіх [адносінах]. Туды вагоны 
ішлі поўнасцю загружаны. Як смяяліся ў нас, там ён едзе – шух-тук-
тук. А  ўжо назад едзе  – тра-та-та. Карацей кажучы, пустыя ваго-
ны, яны па-другому шумелі, вот. Працаваў ён там як бракер. Гэта, 
значыць, адбіраў, каб была для немцаў добрая дрэвясіна. Вот і так 
доўжылася гэта да пачатку вайны, да 41-га году. [...]

Маці мая прайшла нейкія курсы і працавала як аператар на тэле-
фоннай станцыі. [...] Яна працавала доўгі час, але потым ей таксама 
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закіды зрабілі, што яна «жонка капіталіста». Таму абмежавана было. 
А бацька спачатку неяк працаваў у такой патрэбкааперацыі. А по-
тым, здаецца, яго адтуль звольнілі. І ён уладкаваўся на чыгунцы. [...] 
Вялікага расчаравання [ў савецкай уладзе], я б сказаў, што не было. 
Тады ўжо стараліся неяк, як звычайна ў нас, прыладзіцца, прыста-
савацца. [...]

[У рэлігійным жыцці] для нас нічога не памянялася. Такая была 
тэндэнцыя. Ксяндзы прыходзілі і нагаварвалі, гэта я ўжо ведаю ад 
бацькоў. […] Царква як была, так і засталася. Наведвалі яе акуратна. 
Я таксама малы хадзіў. І дарэчы, малы я быў, можна сказаць, сільна 
веруючы. Біблію я чытаў, і не раз, а некаторыя [часткі] нават на па-
мяць завучваў. У той перыяд у нас цвёрда была праваслаўная трады-
цыя, і ўсё гэта захоўвалася. [...]

БАВГ. 42(1)–719–2640. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1814
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Ірынай Кашталян 11.09.2013 
у г. Вільні. Транскрыпцыя: Таццяна Касатая. Агульная працягласць 
інтэрв’ю: 03:21:28. Сегменты: 00:31:00–00:47:00, 00:59:02–01:07:01. 
Мова – беларуская.

№ 3. лебедзеў валянцін міхайлавіч, 1929 г. н., г. слонім гро-
дзен скай вобл.  – беларус, праваслаўны, з  сялянскай сям’і, 
ін жы нер. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за-
пі са на га ў межах праекта «штодзённасць беларускага гра-
мадства. 1944–1953 гг.» (2009)

[...] Родился я в Гродно. Маю пасведчанне з Кафедральнага сабо-
ра Гродзенскага. [...] Праваслаўны. [...] В Гродно мои родители при-
ехали из Слонима. Отец из Слонима, мать из Слонима. [...] Возле 
Слонима есть Альбертин21, там графа Пусловского владения. И там 
фабрика была. [...] А потом они в [19]32-м году вернулись в Слоним, 
купили землю и построили хату. [...] Бацька работал на тартаке ме-

21 Альберцін – да верасня 1939 г. прыгарад Слоніма, цэнтрам якога была 
сядзіба Пуслоўскіх, пабудаваная ў першай палове ХІХ ст. Сёння – частка 
Слоніма.
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хаником, а мать была домохозяйка. [...] А мы жили на границе меж-
ду городом [и селом]. [И платили] налоги. [...] Мать ходила на по-
дён щину. Жать, копать картошку. В [19]35-м году я пошёл в первый 

класс паньствовай семилетки. Это в Слони-
ме школа государственная. Она была под 
крылом у ксендза. Это рядом с костёлом св. 
Андрея на площади Сапеги в Слониме. [...] 
Школа у нас прекрасная была. Моя первая 
учительница  – пани Володковичова, а  ди-
ректором школы был пан Маевский. [...] 
Поскольку мы православные, то Закон бо-
жий учили раздельно. Приходили ксёндз 
и  батюшка Дружеловский. А   [в  классе] 

были два татарина, которые уходили. И мы им завидовали – сво-
бодные были. [...]

И,  таким образом, до [19]39 года я  жил в  Слониме и  жил той 
жизнью, которая там существовала. [...] Мать нас всегда водила 
в церковь в воскресенье. Был такой порядок. Мать готовилась, отец 
одевался, и в воскресенье мы четверо шли пешком в церковь. 

Так поступали католики. Православные так не делали, но полу-
чилось так, что у нас был такой порядок. Хрёстный у меня был ка-
толик – пан Зиневич. [...] 

Альбертин был родиной моей матери, там жила бабушка. В вос-
кресенье после церкви на велосипеде ехали гулять, т. е. ехали к ба-
бушке в  Альбертин. Это было большое событие. Все ждали,  как 
поехать к бабушке. Бабушка угощала холодным молоком и черным 
хлебом. Эти фотографии есть дома. А у бабушки дядя был в тот мо-
мент в России. Он в то время был подполковником советской ар-
мии. А в [19]40-м году после освобождения он приезжал уже в чине 
полковника Генерального штаба. [...]

Помню [19]39-й год накануне начала мировой войны. [...] В горо-
де, когда в воскресенье было людей много, проводились меропри-
ятия. Помню, что по улицам ходили и кричали: «Байкот немецким 
товарам!», потому что немцы разгромили радиостанцию […] разго-
воры о Силезии... [...] Вдруг объявляли тревогу воздушную. Разбра-
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сывали слезоточивые шашки. [...] Заранее объявлялось, что будет 
тренировка от нападения. Я помню, что хватали и мочили пилот-
ки, [потом] одевали на нас. В окнах, там, где сейчас милиция, напро-
тив церкви, были муляжи. И [показывали] примеры воздействия на 
лицо, на руки. Для того, чтобы видели, что получается с кожей. То 
есть было известно, что что-то начнётся в то время, что будет что-
то. И тот режим польский […] готовил людей к этому делу. 

Евреев там было очень много. На нашей улице […] было прибли-
зительно восемь лавок, и все еврейские. И рядом с нами была такая 
«Чырвоная карчма» на развилке дорог, когда со Слонима выезжа-
ешь: Деревная  – Молчадь –Талькавщина  – Козловщина  – Лида22. 
В  сторону Гродно. И  на этой развилке была корчма. Её называли 
«Чырвоная карчма», потому что из красного кирпича она была. [...]

Наступил [день] 17-го сентября, и освободили нас. Входили во-
йска со стороны Молчади через Деревную. Возле этой «красной 
корчмы» как раз люди собрались. [...] А  они шли брусчаткой, ка-
менной дорогой. Никаких асфальтов не было. И  двигались танки 
того времени и тягачи. И они шуму столько создавали, что мы все 
спрятались от одного шума, как они из леса вышли, как шли. А ког-
да зашли, то остановились первые машины. Потом народ туда стал 
зьявлятся. [...]

[19]39-й год пришёл, и там уже были другие проблемы. [В шко-
лах] сразу же переход с польского [языка] […] Учебный год и сразу 
на русском. [...] 

Радовались или не радовались? Один радовался, другой плакал. 
И  нааборот, когда немцы пришли: одни радовались, другие пла-
кали. Чем пахнет и чем закончится – это уже совершенно разные 
вещи. Дело в том, что вопрос, который вы задаёте, он весьма, я бы 
сказал, некорректный. Во-первых, я  там особенно не вникал в  то 
время по возрасту. А во-вторых, по памяти уже будущее это самое 

22 Дзярэўная, Молчадзь, Талькаўшчына і Казлоўшчына – да верасня 1939 г. 
вёскі ў  Слонімскім пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Казлоўшчына 
была цэнтрам гміны. Сёння гэта вёскі Слонімскага і Дзятлаўскага раёнаў 
Гродзенскай вобл.
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я могу сравнить... Дело в том, что люди, те, которые работали и ба-
клуши не били, те имели с чего жить. И землю [имели] те, которые 
обрабатывали... [...]

Старший брат отца он жил в  Гомеле, работал машинистом па-
ровоза. Тоже Лебедев, дядя Федя. У  него жена  – эстонка. Дядя 
Женя – генерал-лейтенант инженерных войск. [...] Он ушёл где-то 
в [19]19-м году, когда отец умер в тюрьме, а Слоним был оккупи-
рован польскими войсками. […] Дядя Женя гимназию закончил 
и хотел работать на железной дороге. Но ему сказали: «Пожалуйста, 
на железной дороге будешь шпалы укладывать». Путейские работы. 
Он сказал: «Что же я пойду туда, где учился, шпалы менять?» Со-
брался  [в дорогу]. Мать моя ему отдала котелок. Она всегда вспо-
минала, что Женя вышел на пути в Альбертине, это под Слонимом. 
И прямым ходом пошел на Барановичи, на Столбцы, перешёл гра-
ницу и ушёл в училище. [...]

А отец умер в  тюрьме из-за того, что был председателем сель-
совета в  Альбертине и  членом РСДРП23 с  1905-го года. Он член 
РСДРП, потому что в своё время из Альбертина уехал в Петроград, 
где работал на Путиловском заводе слесарем, металистом. И там он 
вошёл в рабочее движение, а когда оттуда вернулся, то здесь тогда 
была советская власть. Когда организовывали сельсоветы, он попал 
туда. А потом, когда поляки пришли… Тут же был проходной двор. 
А  на территории Беларуси особенно. […] И  получилось что отец 
как бы политический. Он умер, по-моему, от туберкулёза. Толком 
я не знаю… 

Он [дядя Женя] ушёл туда  [в СССР] и сразу поступил в училище. 
Сперва младшего командного состава, потом училище офицерское. 
И бабушке присылал деньги оттуда. Интересовался всем. [...] Дядя 
приезжал с женой. И есть его фотография возле старого батьков-

23 РСДРП – Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя, якая была 
заснаваная ў 1898 г. у Мінску. На пачатку ХХ ст. разам з жыдоўскай са-
цыял-дэмакратыяй (Усеагульны жыдоўскі рабочы саюз у  Літве, Поль-
шчы і Расіі (БУНД)) адыгрывала кіруючую ролю ў рэвалюцыйным руху 
ў Расійскай імперыі. 
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ского дома в Альбертине. Они приезжали в мае месяце 40-го года. 
Он не забрал мать в Москву, потому что с территории Беларуси от-
правлять кого-нибудь куда-то в связи с надвигающейся угрозой со 
стороны Германии считалось предательством и паникёрством. Он 
приходил к нам, и соседи видели, что приходил полковник совет-
ской армии. Кто такой? Брат. Всё это не спрячешь. […] 

И оккупация началась… [пауза 5 сек.] Оккупация началась… 
Это страшное дело… Во вторник нас заняли, а в среду нас выгнали 
из дому. Пришли немецкие солдаты, выгнали нас из дому к озеру, 
поставили часового. Нас было четверо... Больше никого не было 
с нашей улицы. Только наша семья. Утром выгнали и только вече-
ром отпустили. Пришли домой, а у нас всё переломано, а что нор-
мальное, всё было забрано. Пластинки, патефон, вернее грамофон 
с этой с трубой. [...] Понятно, что немцев кто-то навёл. […]

БАВГ. 2(2)–79–260. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=691 
Запісана Ірынай Кашталян 11.03.2009 у г. Мінску. Транскрыбатар: 
Ганна Шарэнда. Агульная працягласць інтэрв’ю: 07:00:14. Мова – ру-
ская. 

№ 4. сапун георгій савіч (1924–2015), г. навагрудак грод-
зенскай вобл. – беларус, праваслаўны святар. у 1944 г. вы-
сланы ў сібір. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах праекта беларускага архіва вуснай 
гісторыі «аўтапартрэт на фоне эпохі» (2012).

[…] Потом в [19]39-м году всё изменилось. [...] Духовенство не 
имело права голоса. Готовили нас всех в  Сибирь. […] Война по-
мешала делать большевистские порядки. 
А  также ссылали священников. Убивали 
батюшек. [...] [Отца] не успели. Так говори-
ли… А многих увезли, людей более богатых 
и  много чиновников польских. Мужчины 
уходили за границу. Семью не могли взять, 
семьи большие были. Они остались на ме-
сте. И  тогда начали с  39-го года и  в  40-м 
[году] вывозить в Сибирь. 
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Были такие люди,  заслуженные перед государством военные, 
легионеры, которые защищали независимость Польши... Они по-
лучали наделы земли. Польское государство было слабое, как они 
могли людей поддержать? Пенсии давали, наделяли их земельными 
участками. Давали им… По-польски это называлось: осаду. Осада – 
это как бы посадить человека для хозяйственного дела. И у нас были 
осадники... Полно было осадников в Почапове. Помню, по дороге, 
как едем на Городище24, были эти осадники. Поразоряли их хозяй-
ства, поссылали. В Сибирь сослали. И возле Новогрудка много было 
осадников. Были такие грамотные люди. [...]

[Первый вывоз] я  видел своими глазами в  Новогрудке. Мороз 
был 40-градусный! Градусников у нас не было. В аптеке был градус-
ник на крыльце, у двери – такой большой. Кто жил в городе, знал 
это и ходил [смотреть] на градусник. И вот я тоже пошёл узнавать 
мороз. Слышу […] рыпит снег. Оглянулся, смотрю – подвода едет, 
одна, вторая, третья и целый обоз лошадей с улицы Базыльянской, 
где старая церковь. […] На санях этих мужички лошадок погоняют. 
Все лошадки с этими наледями, с соплями мороженными. Мужички 
в лаптях, одеты, закручены. А на возах сидят дети, женщины. Их ве-
зут на вокзал, в Новоельню отвозили. В Новогрудке не было широ-
кой колеи, только узкоколейка была. Вывозили в Сибирь. А потом 
и я там был с ними в бараке, в Сибири. […]

Как [советы пришли], мы радоваться не радовались, но нам 
было интересно. Я  в  гимназии учился. Нас учили военному делу. 
Уже форма была. Когда началась война, нас призывали дежурить, 
ходить на участки. Город Новогрудок разделили по улицам. [Надо 
было смотреть], чтобы свет ни у кого не горел, были окна закрыты, 
чтобы бомбёжки не было. Нам по 15 лет. […] Потом послали нас 
документацию палить. Отступали все от большевиков. Многие на-
чальники, кто как мог, на велосипедах отступали. Мы дежурили... 
Надо было вестовых посылать. Какие-то пакеты надо отнести, пе-

24 Гарадзішча – да верасня 1939 г. цэнтр гміны Навагрудскага пав. і ваявод-
ства Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета Баранавіцкага раёна Брэсцкай 
вобл.
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редать. Я  тоже был в  этой связи. […] Нас заставляли жечь доку-
ментацию. В камине уже места не было жечь, так на дворе костёр 
сделали и через окно бросали. Это приходилось мне совершать. […]

А здесь прасты народ. Куда уходить? […] Встречали. Все жители 
с окружающих деревень собрались. Большая толпа, и все с букета-
ми, цветами… […] С Корелич, […] из-под Столбцов шли танки со-
ветские. […] Мы, компания подлетков, побежали на замчище Ново-
грудское. […] Там была видна дорога, по которой двигались войска 
советские. Мы караулили. Идёт танк, поднялся и остановился. Них-
то не показывается. Через некоторое время открывается люк и пока-
зывается танкист. Осторожно так посматривает. А его все здесь цве-
тами забросали. Потом танк за танком пошли гудеть, трещать. […]

В [19]40-м году отца переместили. Духовенство всё разогнали. 
В Новогрудке я лично знал батюшку. Пришли советы и его забили. 
В лес завели и забили колами. […] Это был отец Николай Медвец-
кий25. […] Он служил в Волковичах26, в деревне. Моя сестра там была 
у них. Потом батюшки попрятались. Бросили деревни и попрятались. 
[…] Во время войны отпустили, уже не было так. А потом опять... […]

Когда пришли большевики, была эта гимназия в Новогрудке на 
Замковой улице. [...] Вот на этой Замковой улице я ходил в школу, 
а потом эта школа была как польская гимназия […] А потом стали 
вывозить поляков. Когда стали вывозить поляков, детей в  школе 
всё меньше и  в  классе меньше и  меньше. «Стало как-то вот жут-
ковато» – я отцу говорю. И он: «Ты ж, – говорит, – не поляк. Что 
тебе ходить?» Я перешёл в 10-летку. Меня перевели в 7-й класс. [...] 
У нас было в школе собрание. Директор у нас был военный человек, 
из тех, которые пришли освобождать. Ну, он, видимо, грамотный, 
но военный. Был директором, а ходил в военной форме. […] Тогда 
приехало много военных. 

25 Айцец Мікалай Нядзведскі (1890–1939) быў забіты мясцовымі каму ніс-
тыч ны мі актывістамі і бандытамі ў верасні 1939 г. (гл. А. Кудрыцкі. На-
ва груд ская Галгофа // Наша Ніва. 24 кастрычніка 2009 г.).

26 Ваўковічы  – да верасня 1939  г. вёска Навагрудскага пав. і  ваяводства 
Польшчы. Сёння у  Брольніцкім сельсавеце Навагрудскага раёна Грод-
зенскай вобл. 



38

В Новогрудке, в соборе Новогрудском... Там церковный был дом. 
Жили польские ужендники27, чиновники, служащие. Новогрудок – 
это был областной город. Воевудство называли [Новогрудским]. 
Некоторые чиновники уехали на Запад. И квартиры освободились 
на втором этаже, но церковь не в состоянии была там провести ре-
монт. И тогда польская власть согласилась произвести ремонт этого 
здания, чтоб можно было жить. Церковь согласилась. Они произве-
ли ремонт этого здания, второй этаж и мезанин тоже. Там три этажа, 
считай, было. Вот они отремонтировали, и польская власть посели-
ла своих там работников, ужендников. А уже духовенство соборное 
жило внизу, на первом этаже. А ужендники занимали квартиру по 
договору, что они сделали ремонт. 

Мои родители в  [19]40-м году выехали на деревню. Служить 
отец выехал. Возле Новогрудка в 20 километрах – Полберег28. А мне 
надо было [ходить] в школу, и я жил на квартире у псаломщика на 
нижнем этаже. [Однажды] был на собрании. В школе было собра-
ние, там директор был. Потом был Осоавиахим, потом ещё какие-
то были занятия. В общем, такие были собрания в школе вечером. 
Директор это проводил. [Потом] я пошёл домой. А церковь заняли 
советы. Не церковь саму, а заняли подвал под церковью... […] 

Есть же ж такой порядок военный, что кормить армию надо за 
счёт кого? [...] За счёт врага. [...] За счёт тех людей, которые полу-
чили освобождение от «польского гнёта». За счёт людей… Счита-
лось, что это «подарки» для Красной Армии за освобождение. И вот 
кулацкие хозяйства, помещичье хозяйства, крестьянские крепкие 
хозяйства должны были делать подарки для Красной Армии! Скот 
убивали,  свиней, коров. Уже был сентябрь, уже картошку начали 
[копать]... Целые обозы картошки. И вот под этим храмом были по-
греба. И в эти погреба ссыпали, привозили целые обозы картофе-
ля для освободителей, для армии. [...] Брали с имений, людей рас-

27 Польск. Urzędnik – дзяржаўны службоўца.
28 Полбераг  – да верасня 1939  г. вёска Навагрудскага пав. і  ваяводства 

Польшчы. Сёння у  Вераб’евіцкім сельсавеце Навагрудскага раёна Гро-
дзен скай вобл.
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кулачивали. И многое брали […] Там был сарай такой складской, 
и  в  этот сарай тоже приводили свиней, скот. Резали их, и  армию 
[кормили]. Кухню сделали, во дворе церковном была... [...]

Я шёл поздно, в школе засиделся и шёл мимо храма. Между до-
мом и храмом был проход. Ну вот, может, как эта стенка [показыва-
ет на стенку]. И вот, там, где картошка была, стоял часовой, охра-
нял. И я шёл около храма... Этим проходом надо было мне пройти. 
Он на меня: «Стой! Кто идёт?!» – «Свои! Я в этом дому». «Там я, – 
говорю,  – живу, я  иду домой». Он: «Ложись!» И  заработал затво-
ром, заляскал. И я повернул обратно. Там можно было обойти, но 
я по привычке возле храма пошёл. И он пустил по мне пулю, а я по-
бежал. А мороз, зима, холод… Это [19]39–40-й год. Думаю, что ж 
я буду делать? Буду лежать, пока смена придёт. Он даже не даст мне 
пошевелиться, замёрзну. Я ходу... Вот такие истории. [...]

[Первыя советы] не убивали людей, но были инциденты. Была 
организация «Млода Польска»29. И когда там  [в доме] наверху осо-
вободились квартиры... […] Ужендники ушли, эти чиновники поль-
ские. И там организация была «Млода Польска». [...] И когда какой-
то ночью произошёл инцидент – убили одного солдата советского, 
то проверяли эту организацию «Млода Польска». Кто-то сказал, что 
поляки были недовольны, что пришли советы-освободители, и ста-
ли искать виновников. И вот пришли во двор как раз военные. КГБ 
это или как? Встретили меня как раз: «Как здесь на чердак прой-
ти?» Ну, я знал, как на чердак пройти, потому что я с матерью но-
сил бельё сушить. Ну, я пошёл на чердак, стал провожать. Уже эти 
дома, квартиры были опечатаны, не знаю кем... Но он порезал эти 
пломбы… На лесницу ещё надо было, и я первый побежал. А этот 
военный меня за полог задержал. Он, видимо, подумал, что там воз-
можно кто-то сидит, и тут я покажусь, могут меня ранить. И вот 

29 Магчыма, гаворка ідзе пра навагрудскі аддзел Саюза Маладой Польшчы 
(Związek Młodej Polski). Ён існаваў у 1937–1939 гг. і належаў да правячай 
партыі «Лагер нацыянальнага адзінства» (Obóz Zjednoczenia Narodowego). 
Сябры арганізацыі падтрымлівалі ідэю моцнай цэнтралізаванай улады 
і  пэўны час падзялілі антысеміцкія погляды польскіх нацыянальных 
дэмакратаў.
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[…] он меня задержал ради того, чтобы меня там не сняли. А сам 
потихоньку и умело по всем правилам безопасности поднялся. Но 
никого там не нашли. […] А с этим с солдатом ну что ж? Ну, ложись, 
ложись и всё. Ну, хорошо, [могу] лечь, но таки ж мороз! И я не лёг. 
Сколько таких случаев… [...]

БАВГ. 27(1)–576–2619. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1803
Запісана Аляксандрам Смаленчуком 10.08.2013 у в. Пачапава Бара-
на віц кага раёна. Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная пра-
цягласць інтэрв’ю: 09:01:16. Сегмент: 00:15:00–00:18:00, 00:23:03–
00:34:00. Мова – руская. 
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гісторыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 99–101.

№  5. календа (багданкевіч) Ядзвіга уладзіміраўна (1928–
2018), в. рубяжэвічы стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – 
полька, каталічка, настаўніца, грамадская дзяячка. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2013).

[…] В  [19]39-м гаду ў  жніўні началась мабілізацыя, і  бацьку 
взялі в палевую почту. [...] Я кончыла чатыры класы. І сабрала сум-

ку в  школу іці, кніжкі і  всё. Легла спаць. 
Утрам прасыпаюсь, думала гром грыміт. 
А там гляджу мама стаіць пры акне. Потом 
выбяжала на двор, а там ужо крычат людзі, 
што вайна. Недалёка ад нас была бальніца 
і  кашары30 польскія напроців. [...] Бросілі 
бомбу… Людзі ўжэ былі наполаханыя га-
зам, бо всё гаварылі, што немцы многа газу 
прыгатовілі. Мама выскачыла... Вайна, што 
рабіць?

Немецкія самалёты бамбілі. Бросілі нескалька бомб, касцёл немнож-
ка паврэдзілі [...], шпіталь гэты. Мама пашла на вакзал білеты взяць, 

30 Польск. Koszary – вайсковыя казармы.
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каб прыехаць в Рубяжэвічы31. Тут дзедушкін дом быў, радзіцелей. Не 
разрешают... Нада пайці в магістрат, прасіць разрешенія. Мама пашла. 
Папы нет – на фронце. Далі разрэшэніе. Мы, значыт, сабралісь, нанялі 
конную дарожку і прыехалі на вакзал. [...] 

А тут уже завылі сірены, касцёлаў званы [пачалі біць]. Тревога. 
Ляцелі самалёты. [...] [Возчык] сбросіл нашы вешчы і помчался. Все 
бегут в бомбаўбежышчэ пад вакзалам. Мы с мамай тожа зашлі. Там 
хто плача, хто моліцца, хто крычыт. Мы пасядзелі, а тут адзываюць 
трывогу. [Самалёты] толькі праляцелі, не бамбілі. Мы взялі білеты, 
пайшлі на перон. А паезда полные салдат. Аказываецца з граніцы 
маладых сабіралісь забраць, а на іх места рэзервістаў везлі. Страшна 
ехаць, бо бомбят. А куда дзенешся? Стаім мы ўжо на пероне. Поезд 
должен падайці. Лецят снова самалёты. Снова тревога. [...] Страш-
на. Так вылі, так вылі! Но снова адазвалі. Мы селі в поезд. Это было 
1 [верасня]. 2 [верасня] мы прыехалі в Сталбцы. І паследні раз ешчо 
ішол автобус, потом его взялі на фронт. Рэзервісты сашлі і забралі 
з граніцы маладзёж. Мы прыехалі сюда. 

В этам доме жыл старшы брат атца. Там два домікі. Адзін на 
вуліцы, а втарой маленькій. Мы жылі в большом, а он в маленьком. 
[...] Тут, пэўна, ніхто не думаў, што саветы пойдуць. [...] Людзі ждалі, 
што немцы прыдуць. 

Пайшла я ў школу сюда. Урок, аткрыта акно… Учыцельніца па-
дашла к акну, і самалёт, слышым, леціт. Она гаваріт: «Дзеці, убегай-
це! Самалёт леціт, наверна, немецкі». Я [пабегла] дамой, бо недалёка 
жыла на гэтай вуліцы. Легла спаць, земля гудзіт. [...] На расвеце слу-
чылася стрельба. Граніцу перайшлі 17-га – і в кашары. Кашары былі 
[за касцёлам] Корпуса охроны пагранічья32. 

Перад гэтым сказалі рыць акопы на агародах, штобы маглі сха-
вацца. [...] Слышым стрельба. Брат говоріт, убегайце в акоп, а я буду 

31 Рубяжэвічы – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Стаўбцоўскім пав. Нава-
грудскага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета Стаўб-
цоў скага раёна Мінскай вобл. 

32 Польск. Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) (Корпус аховы памежжа) – фар-
маванне Войска Польскага, створанае ў  1924  г. дзеля аховы ўсходняй 
мяжы Польшчы. 
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тут глядзець. Мы з мамай залезлі в этат акоп. Сідзім. Он пріходзіт 
і гаварыт: «Ужэ «таварышчы» ходзят па вуліцы. Вылазьце». Тут мно-
га не задзержівалісь эці салдаты і паехалі дальше. [...]

Былі тут у нас тры камуніста. Адзін Трыгубовоч, втарой Рэдлінскі, 
а трэці дажа не помню. [...] Палякі. Адзін быў католік очень веру-
юшчы. Гаварылі, што оні встречалі. І евреі тоже будто. [...] Я там не 
была і не знаю. Но гаварылі, што тожа радавалісь. Думалі, што нем-
цы ідуць, а тут іх выручылі. Эта ім была радасць. [...]

А людзі, ваабшчэ, баялісь выхадзіць. Яшчэ, як сказалі, што бу-
дуць калхозы і будуць землю адбіраць... Дзядзька-сасед кажа: «Я ла-
жуся кажды дзень і хрышчу окна. Кажу: «Уйдзі антыхрыст». [...]

Школа працавала, але сразу польскага [языка] нікакова, ні аднаго 
ўрока. Школа толькі на беларускай мове. [...] Настаўніца Сцебешова 
[...] вучылася яшчэ пры царэ. Яна рускі вела, а яе муж – мацемаціку. [...] 
Дзіректар школы і все ўчыцеля збежалі. Как оні збежалі, я не знаю. [...]

Я савсем не знала беларускай мовы і  рускай. Толькі польскую. 
[Настаўніца] снісхадзіцельна была ка мне. І дажа разрешала пісаць 
беларускія слава польскімі літарамі. Патом […] началісь маразы. Не 
сталі дзеці хадзіць в школу. Сказалі в касцёл не хадзіць. Ніхто ж гэ-
тага не слухаў. Нейкага прыслалі там дзірэктара. Нейкая настаўніца 
жыдоўка была. Тожа ўзялась нешта весці. [...]

Прыйшло Божа Нараджэнне. Прыказалі строга не [хадзіць] 
в касцёл. Все, штоб былі в школе. [...] Прыходзім в школу, а в шко-
ле рэзінай ваняе. Хто-та прыйшоў і набрасаў рэзіны. Невазможна 
зайці. Нас адпусцілі. [...] 

В 1940-м [...] началіся маразы сільныя. Дома мы асталіся. Раніцай 
прасыпаюся і чую, што скрыжэчыць снег. Акно замёршы, прадула 
дырачку і гляджу. Там едуць падводы. Цэлы шэраг падвод, адна за 
адной. Ззаду ідуць мужчыны, на возе сядзяць жэншчыны (кабеты) 
і дзеці закутаныя. Многа-многа тых падвод была. Эта першы вываз 
быў палякаў у Севера-Казахстанскую вобласць. Пісалі яны потым 
пісьмо. [...] Іх пасадзілі в вагоны. Пісалі, што па дароге ўміралі. Хто 
ўміраў, прыходят [салдаты] і выбрасывают. На астаноўках прынасілі 
кіпятку толька пару вёдзер, а так сваё яны елі. Туалета не было, ней-
кая дырка зроблена ў палу. Так даехалі туда.
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З саміх Рубяжэвіч [многіх] вывезлі. Я  мала каго знала. Пом-
ню сям’ю Доўнараў вывезлі. Яна была ў маём класе. Мы прыйшлі 
[ў школу], а яе няма. Значыт, вывезлі. [Тожа вывезлі] всю сям’ю Век-
шы, які быў сторажам в школе. Тожа бальшая сем’я [...]. Сама боль-
ша, гаварылі, асаднікоў вывазілі, «кулакоў», багачей. [...]

Было так, што тры чалавека сабіраюцца, данос зробяць, і всё. Па-
том імушчэства могуць забраць. Ад бацькі мы нічога не мелі, ніякай 
вядамосці. Мы ўжо думалі, што прапал. Толькі перад самым Божым 
Нараджэннем, перад Вігіліяй, получаем на немецкам языке аткрыт-
ку, дзе бацькава роспісь. Нам прачыталі, што он в плену, в лагеры 
между Гамбургам і Гановерам. Эта радасць была. [...]

Кончыла я чацвёрты клас. Мне ўчыцельніца па беларускаму і ру-
скаму чацвёркі паставіла. Мацемаціку я всегда неплоха знала. 

Яшчэ вывазы былі летам. [...] І нам сказалі – сушыце сухарі, вы 
в спіске, бо муж в плену немецкім. Вот какіе преступнікі! А ў нас 
абутку няма, знасіўся. Бацінкі цесныя, няма чаго абуць, пальто цес-
нае. [...] Тут началася вайна 22-га [чэрвеня]. Саабшчылі, што нача-
лася вайна. Несвежан успелі вывезці. А нас, наверна, транспартнікі 
не [змаглі ўзяць]. [...]

Всех баяліся. І адных, і другіх баяліся людзі. Этых баяліся, што 
калхозы паробяць, забяруць зямлю. Тых баяліся, бо казалі, што нем-
цы газу многа нарабілі і будуць людзей травіць. Евреев сабіраліся 
травіць. В касцёл всё хадзілі, малілісь. [...] Касцёл ніхто не зачыняў. 
Ксёндз быў да вайны [...] Юліян Тарасевіч33. [...] [Пасля вайны] 
прыйшлі да яго ноччу какіе-то бандзюгі і паіздзевалісь над ім. І ён 
тады ўехал в Польшчу. [...]

Тады ў  нас целефонаў не была, радзіа не была. В  Сталбцах 
взарвалі касцёл. Эта гдзе-та в [19]39-м гаду. Падлажылі дзінаміт… 
Он [касцёл] был в цэнтре, недалеко ад Дома культуры цяперашняга.

Калхозаў не было. Калхозы ў  нас в  55-м гаду [пачалі рабіць]. 
У  нас было тры гектары зямлі. Мы яшчэ на сваёй зямлі года два 
сеялі ўсё. Не хацелі людзі вступаць. [...]

Парцізаны тут былі, патаму што іх акружылі, і яны не паздавалісь 

33 Ксёндз Юльян Тарасевіч служыў у Рубяжэвіцкім касцёле з 1914 па 1947 г. 
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в  плен, дзе-та папраталісь. Людзям патрэбны былі работнікі, дык 
бралі іх, яны памагалі. Патом пайшлі ў парцізаны. Людзі пазнавалі, 
еслі [парцізаны] з  «васточных», суседніх дзеревень, патаму што 
прыязджалі, бралі падушкі, адзеяла, адзёжу бралі. Всё, што пад рукі 
пападалась. [...]

У нас карова асталась, патом кабанчыка мама купіла, парасён-
ка. [...] Гаспадарку мелі. Пчолы былі, сад бальшой. В  1940-м гаду, 
у 40-градусны мароз вымерзлі пчолы, вымерз весь сад. Весь сад! Так 
страшна была. У нас ад уліцы да рэчкі пачці все грушы, яблыні былі 
чорныя, і нічога не распускалась. [...] [Бальшавікі] сібірскія марозы 
прынеслі34. 

Наш сасед, ён не быў камуніст, але яго паставілі прэдседаце-
лем сельскага савета. [...] Гайдукевіч яго фамілія была. [...] Сям’я 
каталіцкая была. [...] Былі нейкія выбары. Ён, пэўна, быў ужо в 45-м 
гаду. А да гэтага я дажа не знаю фамілію, хто там быў. [...] 

Я не панімаю, калі тут была Беларусь. Я знаю, што тут было Вялікае 
княжэства Літоўскае. Як гэта можна сказаць, што «асвабадзілі Бела-
русь», калі яе не было? Проста назвалі так.

[В школе] нам сказалі, што [саветы] прыйшлі асвабаждаць, па-
таму што немцы бы захвацілі Западную Беларусь. [...] Я малая яшчэ 
была, але ўжо в Гродне знала, што Молатаў і Рыбентроп з’язджаліся. 
Патом дзе-та чытала, што дагаварыліся. [...] Плакала мама, і я пла-
кала, патаму што в Гродне мне очень нравілася школа, а я не магла 
прадалжаць [вучыцца]. [...]

БАВГ. 40(1)–605–1900. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1582
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Анатолем Вялікім 16.07.2013. 
Транскрыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:54:38. Мова – мяшаная (беларуская, польская).
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гісторыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 186–189.

34 Паводле гісторыі метэаназіранняў, у  ХХ  ст. найбольш халодным быў 
студзень 1940 г. 
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№  6. марцынкевіч (полудзень) антаніна Філіпаўна, 
1919 г. н., г. гродна – беларуска, праваслаўная. Фрагмент аў-
дыё інтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «гродна і гро дзен-
цы ў вусных успамінах» (2012).

Я родилась в России. Мой отец здешний. Тогда было такое тя-
жёлое время [...], а жили они очень скромно. Ну, и два брата уехали 
в Америку на заработки. А мой папаша уе-
хал в Россию. Там познакомился с моей ма-
терью. Когда уже кончилась война [...] Пер-
вая мировая, он решил вернуться сюда на 
родину. Приехал сюда с моей мамашей. Ну, и 
я уже была, бо я родилась в Муроме. А при-
ехали где-то, верно, в  [19]22-м году. Я ещё 
маленькая была. [...] Когда приехали сюда, 
так уже здесь обосновались. И  всё время 
по сей день я в Гродно. [...] Поселились на 
частной квартире. Там пожили. Начал отец заниматься торговлей. 
[...] У  нас была такая мастерская, где делали колбасы там, всякие 
это и тоже продавали. Потом отец, значит, заработал хорошо и по-
строил дом. Построил дом он на [улице] Мицкевича. [...] Это было 
в  [19]32-м году, когда мы туда вошли. Отец умер в  [19]36-м году, 
мать умерла в [19]39-м году. Мы только остались с братом. 

Потом уже началась война в [19]39-м году, 1-го сентября нача-
лась война. Немцы сюда на Гродно бросили бомбы. Я ещё не зна-
ла, что это война. Только встали мы утром с братом, и вдруг я слы-
шу какой-то взрыв. И люстра как закачалась! Я так перепугалась, 
и в окно смотрю. А люди всё бегут и кричат: «Война! Война! Война!» 
И мы тогда уже, знаете, такое было состояние ужасное, что мы не 
знали, что нам делать. Мы остались вдвоём. Мне было тогда 20-й 
год. А брату 17-й… И значит, ждали мы, что немцы придут. Жда-
ли… А вдруг через день или через два смотрим – пришли советские 
войска. Смотрим – идут советы эти, вот. Солдаты, такие уставшие, 
такие изнеможденные.. Ну, просто жаль было смотреть. Эта одеж-
да на них, длинные эти шинели, не подшитая, а просто обрезанная 
и обтёпанная. На голове шапки с таким пикульцем. Ружьё там. Мы 
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так удивлены были, что советы пришли, советская власть пришла. 
Сколько ж она продлилась? Недолго. [...]

Потом смотрим – опять война. Пришли немцы. Немцы оккупи-
ровали, и три года была оккупация немецкая. [...]

В 1939-м мама умерла в мае, а 1-го сентября началась война. И мы 
жили наверху с братом, занимали эту квартиру, где было две комна-
ты. Ну а потом уже, когда пришли советы, так сразу национализиро-
вали дом и сказали, чтобы освободить им квартиру: «Вы, молодые, 
можете жить в одной комнате. А нам надо какому-то там начальнику 
квартиру». Мы, конечно, перешли в эту однокомнатную. А эту за-
нимали военный с женой. Они там жили. А потом уже опять немцы 
пришли. Они уехали. Тогда мы опять туда перешли. [...]

Магазин [...] работал. Мама сама не могла заведовать. Так что 
сдавала в аренду этот вот магазин. И там был человек, который про-
должал это дело. А потом он тоже уехал, по-моему в Польшу... [...]

БАВГ. 43(1)–712–2679. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2476 
Запісана Андрэем Чарнякевічам і  Таццянай Касатай 09.  12.  2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:53:38. Мова – руская. 

№ 7. несцярэнка (Давідовіч) клаўдзія міхайлаўна, 1926 г. н., 
г. гродна – беларуска, пратэстантка, не скончыла сярэднюю 
школу, працавала на заводзе. Фрагменты аўта бія гра фіч-
нага аўдыёінтэрв’ю ў  межах праекта «гродна і  гро дзен цы 
ў вусных успамінах» (2002, 201235).

[…] Я жила при поляках и при немцах. Не! Сначала [жила] при 
поляках, потом – при советах, потом – при немцах, потом – опять 
при советах. Как здесь говорят, при «тех советах» и при «этих со-
ветах». [...] Жили мы при поляках. Была [улица] Жезницкая, а те-
перь – Коммунальная. Был собственный дом. В 1936-м году был ма-
ленький домик. Отец всё раскинул и построил большой хороший 

35 Успаміны запісваліся двойчы, у 2002 і 2012 гг. 
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дом, потому что уже было нас пятеро детей. Так жили, слава Богу. 
Пока не стала война в 1939-м году. [...]

При поляках школа номер восемь, «усэмка» называлась. Мы там 
учились. Я была уже в шестом классе. 

Школа была польская, и все занятия были по-польски. И обычно 
было так: перед занятиями все классы выходили в коридор и ста-
новились перед своими комнатами. В конце коридора висел крест. 
Возле него становилась девочка и читала молитву. Потом вся школа 
пела песню. И только потом дети заходили в класс. Но перед уроком 
они должны были еще проговорить клятву польскому флагу. И так 
было каждый день. […]

Однажды в школу еще до уроков пришли военные. Былого по-
строения с  молитвой уже не было. Военные ходили по классам 
и раздавали «Пионерскую правду». Сняли крест и сказали, что мы 
больше не будем ни молиться, ни петь. Сняли флаг, а потом на шко-
лу повесили красный флаг. Новым директором назначили какого-
то военного. Это уже была школа № 4. 

Учителя были в трауре. Ходили подавленные и грустные. Но мне 
кажется, что еще до октября учились по-польски. А в октябре сооб-
щили, что польской школы уже не будет. Зато открывается русская 
школа, и кто желает, может переходить туда. […] А наша школа ста-
новится белорусской. Правда, всех нас, белорусов перевели в рус-
скую школу. Она была на улице Академической напротив кирхи. 

Я была в шестом классе, то меня перевели в пятый. По-русски 
мы не умели говорить, говорили по-польски. В пятом [классе] нас 
учили с первого по пятый. Ну, и я уже перешла в шестой. Но тут 
немцы. Вот [19]41-й [год], и  немцы пришли,  и  уже какая школа?! 
Немцы сказали, что ваши дети и так очень умные, мы их везём по-
ездом, а  они удирают. [...] Помню только Барана Владимира Ива-
новича36. Это бывший директор первой школы. [Он работал в этой 
школе, уже советской, с [19]39-го года]. [...]

Я дружила только с полячками. [...] У меня была такая подружка 

36 Уладзімір Іванавіч Баран (1906-1991)  – вядомы ў  Гродне настаўнік, які 
ў 1930-х гг. працаваў у варшаўскім Доме сірот разам з Янушам Корчакам. 
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с шести лет – Стася Матлоска. А жили мы рядом [...] Ихный дом ма-
ленький, а наш большой. Мы выломали там заборчик, кусок доски 
и лазили туда. [...] Мы и в школу пошли вместе. 

А потом, когда пришли советы, мать её не пустила в  эту шко-
лу. Нас перевели в первую школу. А её мама такая была полячка... 
И она сказала: «Не пуйдешь! Поведяла тобе, же не пуйдешь до тэй 
школы!» [...] 

Эта война не была долгой. Немножко были бои, но очень мало. [...] 
На [улице] Ожешко танк какой-то подожгли. Мои [родные] не ходи-
ли смотреть, бо мы ещё дети были. [...] Напротив почты сгорел танк, 
и якобы там человек был. Страляли где-то за Неманам. Советскую 
площадь разбили снарядом. Снаряды летали над всем городом. А мы 
жили напротив еврейского кладбища, там, где сейчас стадион. […] 
Дед сказал: «Да пивницы бегите!», и мы спрятались в подвале. Один 
снаряд так близко попал, что окна зазвинели, и портреты в доме по-
падали.. А уже як немцы шли, [...] бомбёжка была настоящая. [...]

Поляки отошли за Неман, и пришли русские. Ну, мы все очень 
удивились, потому что они необычно выглядели. Все были в длин-
ных шинелях и в таких шапках… Буденовки или как там они еще 
назывались, с такими чубчиками. Они шли по нашей улице. А у нас 
студня во дворе. Ну, командир попросил воды: «Вынеси кружку». 
Отец вынес. Командир дал 10 рублей. Мы все стоим, смотрим на эти 
деньги. Помню, что десятирублевка была красная. Отец не хотел их 
брать. Как это? Деньги за воду? А командир говорит: «Да я просто 
показываю вам, какие у нас будут деньги, и чтобы вы знали, чтобы 
вас никто не обманул!» А у нас во дворе была высокая груша. Так 
мы натресли груш и носили солдатам. Это в сентябре было.

[Когда пришли советские войска] нам не было [страшно]. Мама 
моя русская, с Сибири. Не было никакого страха. Только эта пани 
Матлоска, Стасина мама, сказала: «Поведзь Клаве, жэ бы она до 
нас не пшыходзила, бо она хцяла, жэбы совеци пшышли,  то они 
и пшышли». Ну, и я уже не ходила там до них. [...]

Люди по-разному отнеслись к  приходу поляков. Поляки очень 
враждебно были настроены. Они все были против. Ну, а  белору-
сам не очень хорошо жилось при поляках. Ну, не было работы… 
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Не зная, что будет потом, встречали более-менее хорошо. Мой дед 
говорил: «Кто их знает? Надо еще посмотреть». Но предсказывал, 
что мы все пойдем в колхоз, что заберут землю, и станем, как в Рос-
сии, колхозниками. А мама говорила: «Ты сильно не волнуйся. Там 
посмотрим». В [19]39 году еще не гнали в колхозы, а потoм война 
[19]41 года помешала. […]

Репрессии начались не сразу. В [19]40 году начали вывозить лю-
дей. Однажды ночью пропали наши соседи Шабельники. Муж ра-
ботал машинистом. Зачем их было вывозить?! Ну, ночью пригнали 
«чорного ворона» и  всех забрали. Мы даже видели,  как стояла эта 
машина, как плакали дети, а военные их загоняли в «ворона». Утром 
вышли, а Шабельников уже нет. Никто так и не узнал, за что их забра-
ли. Вывезли и других соседей – Гульбежей. Хозяин работал на почте. 
Но я сама этого не видела… Так говорили. Многих из интеллигенции 
вывозили. А у кого был двухэтажный дом, то вывозили сразу… […] 

Все учителя остались без работы. Вобще, все польское запреща-
лось, уничтожалось. Уже говорила про школу… Зато открылся рус-
ский театр, и кино было русское. Улицы назвали по-новому: улица 
Доминиканская стала Советской, улица «11-га ноября» стала «17-га 
сентября». […]

Сначала все должности заняли военные. Ну, они были везде. Они 
организовали первые выборы, когда выбирали Совет депутатов. Но 
местных людей там не было. Ну, может один или два… Не больше. 
А потoм уже к нам поехали и поехали… Приезжали семьи военных. 

Были закрытые все частные магазины, и  открылись государ-
ственные. А  при поляках не было ничего государственного. Все 
было частным. И  большие магазины, и  малые. Был создан «Гор-
пищеторг», но начались проблемы с продуктами. Повсюду стояли 
очереди... Люди возмущались, особенно поляки. Ведь раньше таких 
проблем не было. Было много магазинов, много продуктов и това-
ров, и вдруг ничего не стало. […] Мы тоже раньше имели неболь-
шой магазин, а когда его закрыли, отец пошел работать на табачную 
фабрику… Но особенно хуже нам не стало, потому что наша лавка 
была очень маленькая. Ну, мы и раньше кроме магазина работали 
и на участке земли, который имели в Обухово. […]



50

Одни проклинали [советов], другие присматривались и ничего 
не говорили. Было так: поляки все были против, а белорусы еще не 
знали, что будет. Приезжие обещали «золотые горы». Особенно на 
первых выборах говорили, что все будет наше, что заводы перейдут 
рабочим, не будет этих капиталистов. […]

О Сталине мало кто знал. Но люди быстро поняли, что можно 
говорить, а что нельзя. Между собой разговаривали тихонько, что-
бы никто не услышал. Собирались группками, белорусы отдельно 
и поляки отдельно. […] В Гродно было много евреев, и когда советы 
пришли, им стало лучше. Евреи себя возвысили. Правда, не все. Хо-
рошо было бедным евреям, которые были рабочими. А у богатых, 
что жили в  своих домах на улицах Советской, Маркса, Тельмана 
и Кирова, начали все забирать... […] Их выгоняли из домов. А мой 
отец дружил с евреями, потому что занимался торговлей...

В [19]39 году многие еще не поняли, что это за власть. Люди не 
верили, что это надолго. Тем более, что были подпольные польские 
организации, которые писали в листовках, что эта власть времен-
ная, что Польша была и будет… Но это страшно было делать, по-
тому что везде были военные… […]

БАВГ. 43(1)–711–2681. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2489 
Запісана Андрэем Вашкевічам і  Таццянай Касатай 29.05.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
03:08:54. Мова – мяшаная (руская, польская). Таксама ўспаміны за-
піс ва ліся Аляксандрам Смаленчуком у  2002  г. Іх фрагменты былі 
апу блі ка ва ны. Гл.: Горад святога Губерта. Краязнаўчы альманах. Вы-
пуск першы. Пад рэд. А. Смаленчука. Сейны, 2002, с. 8-23.

№  8. сальвясюк казімір Якубавіч (1922-2015), г.  грод-
на – паляк, каталік, вучыўся ў гімназіі, рабочы. Фрагмент 
аўта бія гра фічнага аўдыёінтэрв’ю ў межах праекта «гродна 
і гро дзен цы ў вусных успамінах» (2014).

[…] Отец у  меня умер в  1936-м году. Проживали мы с  мате-
рью – две сестры и два брата. Нас четверо было. [...] Проживали 
до 1939-го года, а в начале 40-го года мою мать, сестру, брата вы-
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везли в Казахстан. Из Казахстана они только вернулись в Польшу 
в 1946-м году. [...] 

Беларусы появились здесь уже при со-
ветской власти,  как советы сюда вошли. 
Будем говорить: Республика Беларуская 
с  1939-го  года. [...] [Советы] проходили 
здесь свободно. До Гродно никаких сра-
жений не было. Они прошли через Гродно 
и шли пешком. Мы, когда бомбёжка была, 
то уходили  [в подвалы] [...] Здесь вот [сто-
ял] костёл гарнизоновый, польский. Он 
уничтожен, разбомблён был, но не полностью. При советах там 
были склады. [...]

Солдаты были в ботинках, обмётки как сапоги, гимнастёрка. Об-
мундирование [нормальное] стало, когда американцы и англичане 
стали помогать во время войны. [...]

Я работал на крепости Осовецкой. Это в Польше… Осовец, за 
Белостоком, крепость. Нас эвакуировали. Хотели вывезти в  Ан-
глию, а довезли до Ровно. Там уже советы вошли, русские. [...] Я вер-
нулся с Ровно, и через месяца три, по-моему, не помню точно, ро-
дителей вывезли. А так как меня дома не было, я остался. [Почему 
родителей вывезли], я не могу сказать точно. По-моему, за то, что 
брат был офицер [польской армии]. [...] Во время войны я здесь ещё 
был. А  в  Россию, как кончилась война, сразу и  уехал, потому что 
боялся. [...]

БАВГ. 43(1)–958–4367. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2516. 
Запісана Таццянай Касатай 09. 03. 2014. Транскрыбатар: Таццяна 
Касатая. Мова – руская. Цалкам успаміны публікаваліся ў выданні: 
Зусім іншы горад. Гродна і  гродзенцы ў  вусных успамінах / Уклад. 
А. Вашкевіч і Т. Касатая. Гродна, 2017, с. 103–108.
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№ 9. марцінчык (асташэвіч) кацярына іванаўна, 1919 г. н., 
г.  гродна  – беларуска, праваслаўная, медсястра. жонка 
рэпрэ са ванага беларускага дзеяча мікалая марцінчыка 
(1901–1980). Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю 
ў ме жах праекта «гродна і гродзенцы ў вусных успамінах» 
(2012).

[…] [Нарадзілася я] ў Польшы: Беластокская обласць, мястэчко 
Бельск Подляскі. І в том Бельске жыў мой дзед, мой бацько, і мама, 
і  я  там родзілась у  1919-м годзе, адразу после войны. Бацько быў 
у бежанстве. Раней людзей выселялі ў тую вайну, што была яшчэ до 
рэволюцыі. Бацько там ваенным якімсь быў. А потым як [...] саветы 
ўжэ, як бальшавікі взялі власць, то яны все паўцякалі. Ну, з гэтуль 
каждога цягне на радзіму. Знаеце, тут няма чаго здіўляцца. Не то, 
што там не хацелі, проста іх цягнула додому. І прыехаў сюды. Маю 
мацер ужо прывёз, і тут яны пажанілісь, і я ўжо паявілась.

Ну, а патом ужэ, як ужэ нас тут асвабадзілі, ужэ тыя... Беласточ-
чыну і тут Гродна, і ўсё. Саветы асвабадзілі, і бацьку майго зараз ку-
лаком зрабілі. Ён меў 7 гектараў зямлі. А другі дзядзько меў 15. Але 
той, што меў 15, то гаспадарыў надто кепско. Усё только на гармошкі 
іграў. [...] А  мой бацько знаў, гдзе што расце, і  гдзе сажаць, і  што 
будзе радзіць, які ўражай. На 7-мі гектарах ён быў здольны на ўсё 
тое хазяйства. І дом пастроілі такі дзерэвянны, ужэ в том Бельске. 
На пяць комнат у нас было! [...] Так гэта ўжо кулаком яго [зрабілі]. 
Паглядзелі, што шык-блеск, а тут і дом харошы, а там яшчэ і мёд 
есць. А  ў  тых нічога  – пустата і  бур’ян. То того прэдседацелем 
паставілі, а нашэго кулаком. [...]

[Маці] ўжэ зусем аклімацізіравалась тут. І з дзерэвенскімі бабамі 
вялі такіе харошые разгаворы. Акружэніе нашых беларускіх бабу-
лек всех яна высока паставіла. Яна іх навучыла гатовіць, адкрыла 
Кола господынь вейскіх37. Ну, і звёнзак такі быў пры Польшы. І яна 

37 Польск. Koło gospodyń wiejskich  – Кола вясковых гаспадынь. Гэта была 
грамадская арганізацыя, заснаваная яшчэ ў  1877  г., якая займала-
ся галоўным чынам праблемамі адукацыі і  выхавання моладзі, аховы 
здароўя і спрыяла актыўнасці жанчын у грамадскім жыцці.
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ўжэ была прэдседацель того звёнзку. Немцы прыйшлі, яна там з імі 
пагаргытала, а  калі бальшавікі прыйшлі зноў, то і  з  імі па-рускі 
тожэ. Такое шчасце было, ратавала. І бацьку толька напісалі, што 
кулак, а патом якось адпусцілі. Не сажалі і не ссылалі. Так асталісь 
яны жыць. […]

43(1)–713–2676. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.html?id= 
2492
Запісана Таццянай Касатай 10.11.2012. Транскрыбатар: Таццяна Ка-
сатая. Агульная працягласць: 04:05:34. Мова – мяшаная (беларуская, 
польская). Цалкам успаміны публікаваліся ў  выданні: Зусім іншы 
горад. Гродна і  гродзенцы ў  вусных успамінах / Уклад. А.  Вашкевіч 
і Т. Касатая. Гродна, 2017, с. 59–66.

№ 10. Чарнышова (касцюк) вера, 1928 г. н., г. гродна – бела-
руска, праваслаўная, настаўніца. Фрагмент аўта бія гра фіч-
нага аўдыёінтэрв’ю ў  межах праекта «гродна і  гродзенцы 
ў вусных успамінах» (2014).

[…] И  приехала  [в  1939  г.] бедота. Папа их встречал… Это ж 
папа проехал Россию туда и обратно, и, когда пели песни русские, 
папа плакал. Бедота приехала. Хлынула 
в  эти магазинчики. Брали,  покупали [все] 
до основания. Даже дошло до того (можа, 
анекдот? Можа, правда?), что дамы (потом 
приехали жёны) в ночных польских рубаш-
ках в театр ходили. Это был такой уже анек-
дот. Это я тебе говорю. Все знали в городе. 

Я сама беларуска и  знаю поляков. Я  их 
уважаю и знаю за что. Я их презираю и знаю 
за что. Вопрос национальный не решили. 
Крестьянский вопрос не решили. Гуляли, пили и глядели на Запад. 
Абы что!... Гуляли в Париже, а тут имение… Кто там управлял име-
нием, не знаю. Приезжает в долгах, имение продает. Покупал, кто 
хотел… 

Так, что дальше? Так вот всё исчезло. Что появилось в магази-
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нах? Подушечки,  водка, чулки голубые и  коричневые с  хлопка, 
и всё… Остальное всё исчезло. И только, что имели, донашивали. 
И началась спекуляция. Что-то привозят с Прибалтики... Начались 
облавы. Ловят этих спекулянтов. Всё на моих глазах. [...] Самогонку 
надо гнать. Дрожжи продавали. Начали ловить. И они эти дрожжи 
кинули в туалет. Итог – начал туалет бушевать [смяецца]. И всё вы-
лилось на базар [Сянны рынак]. Город хохотал до слёз. [...] 

У папы был знакомый Василий Кожанов. Жил в  конце улицы 
Павловского налево во дворе. Красивый мужчина, грамотный от 
царя-батюшки. […] Ну убежал [из СССР]. Здесь в Гродно работал 
в магистрате. Женился на польке. Родили двоих детей. Валя Кожа-
нова 27-го года и Гена Кожанов 29-го года. Видишь, какие подроб-
ности знаю. Папа его хорошо знал, он у папы шил. А как я позна-
комилась? Кожанова с  моей мамой были в  хороших отношениях. 
А я с Валей была в хороших отношениях. Началась война в 1939-м 
году. Его забрали в армию, и он исчез, пропал. Осталась пани Кожа-
нова без всякой [помощи], ничего не умела делать. Работала, кста-
ти, в музее техничкой или кем… В музее работала, в Старом [замке]. 
Боялась сказать что-нибудь при советской власти, потому что нуж-
но было учить детей. Валя окончила физмат в Гродно. [...] А Генек 
окончил Академию, в которой учился наш Лукашенко. В Могилёв-
ской области...

[...] Там он учился. Он мне симпатизировал, этот Генек. Ну, так, 
даже присылал мне письма, когда я уже пошла на работу. Валя вы-
шла замуж за своего хлопца, Трояновский фамилия. Он окончил 
политехнический минский институт. И послали его в Сибирь, где 
леса. И  там они родили двоих сыновей, в  Сибири. […] Генек же-
нился […]. Приехали в Гродно. Потом […] его перевели в Минск. 
И работал в Министерстве сельского хозяйства. 

Мать [осталась] здесь одна. И  вдруг кто-то стучит. Открывает 
она дверь… Стоит муж. Он остался жив. Приехал в Польшу. Узнал 
от гродненцев, что семья жива. Порядочный. В Гданьске […] купил 
дом. Забрал Валю с Трояновским и с детьми к себе. Сын не хотел из-
за жены уезжать из Минска, хорошее положение было. Жена тоже 
поехала. Помогала воспитывать двух сыновей. Побыл с  ними два 
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года и умер. Это, знаешь, для такого [писателя], как был Василий 
Быков, эту тему так можно было расписать, такую картину поста-
вить, что взахлёб была бы...

Асабісты архіў Таццяны Касатай. Запісана Андрэем Вашкевічам 
і Таццянай Касатай 28.07.2014. Транскрыбатар: Таццяна Касатая. 
Сегмент: 00:45:44–01:13:21. Мова – руская. Цалкам успаміны пу блі-
ка валіся ў  выданні: Зусім іншы горад. Гродна і  гродзенцы ў  вусных 
успамінах / Уклад. А. Вашкевіч і Т. Касатая. Гродна, 2017, с. 137–144.

№ 11. сак (макарчык) Яніна іванаўна (1923–2016), г. грод-
на – полька, каталічка, рабочая на заводзе. Фрагмент аўта-
бія гра фіч на га аўдыёінтэрв’ю ў  межах праекта «гродна 
і гро дзен цы ў вусных успамінах» (2015)

[...] Дедушка и бабушка с деревни Костельная Баля38. Оттуда они 
приехали в Гродно, в Станиславово. Станиславово – это было име-
ние, где они батрачили. Дед кучером был. И возил управляющего. 
И этый управляющий дал уже дедушке кусок земли третьего класса, 
сама глина. И дедушка построил домик. 

Когда уже кончил служить в имении, приехал сюда жить. Тогда 
улица [...] называлася  – Погулянка39. Вот там жили на Погулянке. 
А отец, значит, родился в Гродно уже […]. А моя мама сирота. […] 
Маму взяла тётка. А ихна деревня была... Ну, когда-то ездили отды-
хать в деревню. С Вильно приезжала до этой тётки пани с детьми. 
А маме было 9–10 лет. Эти дети так полюбили маму, что когда пани 
уезжала, то маму забрала в  Вильно. А  маме было 12  лет. И  мама 
в этой Вильни жила. Ну, няньчила эты дети. Як мама говорила, за 
покупками ходила, посуду там мыла, всё... 

Когда уже ей исполнилось 16 лет, она уже пошла служанкай [ра-

38 Баля Касцельная  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Сапоцкін Гродзен-
скага пав. Беластоцкага ваяв. Польшчы. Сёння мае назву «Зарачанка» 
(з 1964  г.) і  належыць да Сапоцкінскага сельсавета Гродзенскага раёна 
і вобласці. 

39 Раён сучасных вуліц Лідскай і Белуша ў Гродне.
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ботать], служила уже. Она уже в деревню больше не возвращала-
ся. Ну вот, по случайности приехала в Гродно. И здесь она служила 
у  старосты города. Тут мама познакомилася с  отцом и  вышла за-
муж. Мама моя была на 11 лет моложе отца. И вот я уже потом [по-
явилася], и стала семья. 

Ну, а я в школу пошла […] в [19]30-м году. […] В школе училась, 
а летом [работала] [...]. В Друцке40 плантация была, и клубнику са-
дили. И я каждое лето ходила на заработки. [...] Там еврей держал 
участок и  нанимал детей. Вот зарабатывала деньги,  уже маме по-
могала. За день, вот, пять лубянок на злот [смяецца]. […] Вот маме 
приносила злот. […]

В [19]39-м году я уже пошла работать до еврея [смяецца] на ого-
род, как это мы говорили. Еврей держал участок. Там он садил по-
мидоры, огурцы, лук. И я уже пошла работать, потому что отец мой 
летом работал, а зимой отдыхал. Тогда работы не было. Отец рабо-
тал на кафельной фабрике, где делали кафель. Значит, летом при-
езжают, покупают кафель, доход есть, и есть чем платить. А зимой 
сидел без работы. А мой отец был такой работяга. Он брал пилу, то-
пор. А когда кто-то дрова покупал, надо ж попилить, порубать. Он 
имел друга. Вот они себе пойдут, там где-то такое было место, вот. 
Ну, кто-то приходит забирает. Они уже и пилят, поколят это дерево. 
И уже отец и хлеба принесёт. […] Вот, а потом [...] в апреле уже идёт 
на работу. А я самая старшая была, то уже и работница была […]. 

В [19]39-м  году, значит, война началася, польско-немецкая во-
йна. Помню такое, знаете, движение в Гродно: тут и там бегают, вот. 
Говорят этот Рыдз-Смиглы ўцёк [смяецца]. […] А потом слышу го-
ворят так, когда немец стал воевать, то 17-го сентября русские пе-
решли границу, идёт война и с русскими. Знаете, я такое всё же дитё 
была, мне было 15 лет в это время. […] 

17-го перешли границу, а в Гродно были 22-го сентября. Русские 
пришли... Тогда не русские были, а большевики! [смяецца] Больше-
вики. Я говорю отцу: «Татко, скажи, почему это они большевики?» 
А  мой отец говорит: «Потому что большинство народу пошло за 

40 Раён сучасных Румлёўскага праспекта і вуліцы Белуша ў Гродне.
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этым правительством, то называют большевики» [смяецца]. А я ж 
любитель читать книжки. И были уже книжки написаны про эти 
войны, потому что большевики воевали в 1920-м году с Польшей, 
вот. И уже в этих книжках было написано, как там расстрельвали 
большевики польских солдат. Поэтому я знала, кто большевики…

А уже когда война пришла в [19]39-м году […], пошёл отец рабо-
тать и повёл меня на кафельную фабрику. А я ж комсомолка [смяец-
ца]… В комсомол меня, знаете, тянули... Тут как раз выборы были. 
И меня взяли, я и ещё мужчина [...] ходили с этой […] урной, чтобы 
голосовать. И я там была. […] Ну, а там клуб, танцы, ой! Когда-то та-
кое было ой-ёй-ёй! Ну, мама мне и говорит: «Яня, токо ты не танцуй 
[смяецца], потому что пост». Как раз это было перед Рождеством. 
Ну, я всё же молодая.. Была такая, на вид ничего. А музыка играет. 
Пришёл меня парень приглашать, и как отказать?! Натанцевалася 
я! Вот прихожу домой, мама: «Ну, как ты?» «Ой, не, мама, не, я не 
танцевала» [смяецца]. Соврала маме... В то время, не глядела – грэх, 
не грэх [смяецца]. […]

Ну, а когда война в [19]41-м году началася, мне уже было 18 лет. 
Уже кавалера мела русского [смяецца]. Ухаживал за мной. […] Ну, 
и  парень этот неплохой такой. Принёс мне книжку: «Как закаля-
лась сталь». Ну, я давай бэкать эту книжку [смяецца]. […] Парень 
был хороший. И он такое слово мне сказал (меня звал Нина, потому 
что Янина, вот): «Нина, – говорит, – я хочу с Вами гулять». А ёй! 
Гулять – это значит, спать. Я промолчала. Вот, никогда-никогда не 
забуду. Промолчала. Ну, он пошёл. Я прихожу до мамы: «Мама, что 
это такое: парень мне сказал, что он хочет со мной гулять» [смя-
ецца]. […] Мама говорит: «Нет, это он неправильно тебе сказал. 
Это гулять, дружить он хочет с тобой». [смяецца] Вот такой парень. 
И тут война началася в [19]39-м – [19]40-м с Финляндией. Он пошёл 
на эту войну […]. 

БАВГ. 43(1)–1352. Запісана Андрэем Вашкевічам 15.03.2015. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Мова – руская. Цалкам успаміны 
публікаваліся ў выданні: Зусім іншы горад. Гродна і гродзенцы ў вусных 
успамінах / Уклад. А. Вашкевіч і Т. Касатая. Гродна, 2017, с. 97–102. 
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№  12. хасід рыгор несіфавіч, 1924  г.  н., г.  гродна  – габрэй, 
вязень гродзенскага гета (1941–1943), настаўнік. Фрагмент 
аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «прымусовая праца 
ў 1939–1945 гг.» (2005)

[…] Я  родился 27  декабря 1924  года здесь в  Гродно. Отец мой 
Хосид Несиф, мать  – Хосид Дора из дома Коток. Жили мы здесь 

на Подольной улице в  доме, построенном 
моим дедом и прадедом. Уютный домик на 
две квартиры, где жили мы. Наша семья со-
стояла из отца и матери моих, и старшей се-
стры, которая была на 4 года старше меня. 
Кроме того, в  этом же доме жил дедушка 
по матери с сыном и его семьёй: муж, жена 
и две дочери были. 

Гродно в то время почти на пятьдесят про-
центов было еврейским. И  если взять цен-

тральные улицы (наша улица не была центральной), то там большин-
ство домов принадлежало евреям. И язык идиш был слышен на улицах 
куда больше других языков. В разное время процент евреев был в го-
роде разным. Даже в начале ХІХ века евреев было в Гродно – 85 %41. […]

И вот началась Вторая мировая война. Первого сентября, когда 
мы думали пойти в школу, посыпались бомбы. Ну, Вы знаете, что 
немецкая армия была намного сильнее, чем польская армия. Гит-
лер готовился к  войне давно. И  очень быстро немцы захватили 
всю Западную Польшу, половину Польши. И мы спрятались, были 
слышны уже оружейные залпы. Мы были уверены, что это немцы 

41 Паводле дадзеных Першага Усеагульнага перапісу насельніцтва Ра сій-
скай імперыі (1897) жыды складалі 47,7 % насельніцтва Гродна. Пры нам-
сі, менавіта такая колькасць гродзенцаў (у тым ліку вайскоўцаў) назвала 
роднай мовай «жыдоўскую». (Соркіна І., Насельніцтва Гародні паводле 
апу блікаваных матэрыялаў Першага Усеагульнага перапісу насельніцтва 
Расійскай імперыі 1897  г. // Гарадзенскі палімпсест. Матэрыялы 
міжнароднай навуковай канферэнцыі. Гародня, 7 лістапада 2008 г. Пад 
рэд. А. Смаленчука, Н. Сліж. Гродна-Беласток, 2008, с. 117). 
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приближаются к  нам и  прятались в  подвалах. Ну, Вы знаете, ког-
да бомбы сыплются или обстреливают. И, вдруг, оказалось, что это 
пришли не немцы сюда, а Красная Армия. И появились русские сол-
даты, советские солдаты, красноармейцы, как их тогда называли. 
Евреи все обрадовались. Они обрадовались не потому, что Польша 
потерпела поражение, не потому, что победили немцы в  этой во-
йне, нападая на Польшу, а потому, что пришли не немцы, а русские. 
Для нас было куда лучше, чтобы пришли красноармейцы. […] Мы 
знали, что такое немцы, потому что от них ничего хорошего ждать 
нельзя. Я имею в виду армию немецкую, имею в виду власть. Пой-
мите меня, я вам уже заранее сказал, как я отношусь к немцам. […]

Почему я говорю, что мы обрадовались? Это потом сказалось на 
нашей судьбе в какой-то мере. Ну, обратите внимание: поляки жи-
вут здесь, мы жили рядом с ними, вместе с ними. Были друзья самые 
хорошие. Веками, поколениями вместе жили, ради Бога, в конце то 
концов. Но пришли красноармейцы, а мы не скрывали радости от 
того, что они пришли. Я уже объяснил почему. Понимаете? Ну а по-
ляки? Для них оккупантами были,  как немцы, которые захватили 
Западную Польшу, так и  красноармейцы, […] которые захватили 
Восточную Польшу. А евреи радуются! Мы так выглядели, как буд-
то мы радовались. Мы действительно были рады тому, что пришли 
красноармейцы, а не немцы. Я уже объяснил почему. Это прибави-
ло ненависти к нам, евреям, понимаете? 

Дальше с приходом советской власти сюда жизнь стала другая. 
Не хочу сказать, лучше-хуже. С точки зрения еврейской, нашей, во 
многом лучше, во многом хуже. Лучше в смысле, что тогда откры-
того антисемитизма не стало. Обзывать нас жидами потому, что 
мы евреи, уже тогда не было. К тому же евреев принимали в лю-
бое место на работу, чего раньше не было в Польше. Так, что ещё? 
С приходом советской власти появился шанс евреям получить об-
разование наравне со всеми. Поступить в университет еврею тогда 
в Польше было очень трудно, стоило очень дорого. А при советской 
власти в  школах оплата была очень низкая, а  потом её отменили. 
В университетах – не знаю, сейчас не помню, стипендию давали или 
потом стали. То есть в этом плане стало лучше. 
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А что хуже стало? Запретили иврит. Религию вроде не запрети-
ли, но ограничения большие. Так, еврейские организации были за-
прещены. Школы наши, в которых преподавание было на иврите, 
сделали еврейскими на идиш, а через короткое время превратили 
в русские. В то время, как мы ещё русского языка не знали, нашу ев-
рейскую школу сделали русской. Так в этом отношении стало хуже. 
Ясно, да? 

Тем не менее, по сравнению с тем, что потом нам пришлось ис-
пытать, это ни в  какое сравнение не идёт. И  вот это меньше, чем 
через два года, это с сентября 1939 по июнь 1941-го года, так? И про-
изошло то, что мы с вами хорошо знаем. Сталин, который заключил 
пакт с Гитлером и неофициально пакт «Молотова-Рибентропа», ко-
торый Вы хорошо знаете. Слышали, наверное, да? Сталин придер-
живался до последнего этого пакта, он верен Гитлеру, несмотря на 
донесения разведки, что Гитлер на границе советской сосредоточил 
огромную армию с танками, артиллерией и самолётами. Сталин ве-
рил Гитлеру!

В этот день, когда мы закончили учебный год, 21 июня [19]41-го 
года, договорились с одноклассниками завтра пойти в лес погулять. 
Следующий день  – это должно было быть воскресенье. Это было 
воскресенье, а ночью нас разбудили взрывы бомб. Вы знаете, что 
немцы атаковали Советский Союз без объявления войны. [вздыха-
ет] Напали, по сути дела, на спящих, захватили огромное количе-
ство военнопленных. Это надо было видеть, это было на каждом 
шагу. И буквально за один день немцы были в Гродно. […]

БАВГ. 12(7)–197–568. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=3588
Запісана Імке Хансен, Алесяй Белановіч, Крыстынай Чэхаўскай 
12.07.2005. Транскрыбатар: Наталля Шчарбіна. Агульная працяг-
ласць інтэрв’ю: 07:51:00. Мова – руская.
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№  13. вітко іван, 1927?  г.  н., в.  гліняны гродзенскага раё-
на і  вобласці  – беларус, праваслаўны, скончыў пачатко-
вую школу, рабочы, калгаснік. Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах праекта «гродна і  гродзеншчына ў  па-
дзе ях Другой сусветнай вайны (1939–1945)» (2004)

[…] Батьку взяли на фронт, в польскую армию. Это было недол-
го. […] 17-га сентябра уже ж освобождение Беларуси было. 

В Скиделе была эта Грамада42 беларуская […]. Литвин был типа 
падпольщикам. И его арестовывали сколько раз… В Варшаве был 
он арестован. Когда Пилсудского хоронили, он шапку не снял, то 
яго у тюрму пасадили. Польская [полиция] называлася дэфензива. 
Она тоже действовала очень сильно. Литвин Михаил Иванович был 
отсюда родом. Дом их стоить там. […] 

Уже, значит, началось. […] Разбили их [армию]. Кавалерыю па-
ставили [воевать] на танки. Там вперад разбили эту кавалерыю. 
И там асталось у них в действительности пять или шесть человек. 
Они уже ушли на конях, ускакали. […] Батько вернулся. Ну, и тут 
поднялася, значит, уже такая патриотическая сила во главе с этим 
Литвином Михаилом Ивановичем. Организовали тут типа парти-
занское движение, в Скидели. Ну, правда, паляки, кто убежал, кто 
уже… Палицию разогнали. Захватили, ввели свою власть. Полякам 
сообщили. Я  не скажу в  каком районе, но где-то была еще армия 
польская. И они обратно вернулись в Скидель. Разогнали этих. Там, 
можно сказать, [была] молодёжь в  основном. Необученная моло-
дёжь. А они же с пулемётами, со всем… […] Где-то за Лидой были 
советские войска. Послали связного к советским войскам. 

А тут, в Скидели по-моему 22 человека было убито. И многих за-
брали и вели в сторону Гродно как арестованных. В Котре за мостом 
была школа, где их держали […] Их потом выгнали и гнали дальше. 
И  тут налетели самолёты. […] Тогда назывались «кукурузники». 
И низко над ними [пролетели]. Охрана разбежалась, и они значит 

42 Гаворка ідзе пра Беларускую Сялянска-Работніцкую Грамаду, якая на-
прыканцы 1926 г. была самай масавай беларускай палітычнай партыяй. 
Знаходзілася пад уплывамі камуністаў. 
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спаслись. […] Литвин […] был уже после того, как освободили, […] 
комисаром при советской власти. 

Тогда напугали… Мы, значит, з семьёй убегали отсюда, из дерев-
ни,  […] на хутор. […] Ну, я  увидел уже в  Пещанке красный флаг 
и говорю на батько: «Уже, наверное, там советские войска, потому 
што красный флаг». Мы зашли в  Бубны, и  уже советские войска 
пришли. […] 

Пришли домой. […] Советские войска, самолёты и танки пусти-
ли уже вперед. Польские войска убегали беспорядочно. Даже был 
тут один офицер, яки седлал-седлал лошадь, не оседлал и без седла 
поехал. Истерика такая, паника. […] 

В этом бору была сильная пулемётная стрельба. Там тоже были 
войска. Ну что кавалерия могла сделать в то время? […] Ну, тогда, 
значит, освободили. […] Потом я  еще ходил в  школу между вой-
нами. Была [школа] в Глинянах, но я ходил в Скидели. В Глинянах 
скончил четыры класса польскай школы. При советской власти тут 
уже на руском языке [преподавали]. И я тут год [учился], и потом 
год в  Скидели. […] Кончил пятый класс. И  22  июня с  утра я  по-
гнал коровы и смотрю в сторону Лунна43… […] Там был аэродром, 
и немцы его бомбили с утра. […] Мы думали, что это учения. […] 
Один человек вышел с косой на поле […], а той самолёт разворачи-
вается и з пулемета по нему [начал стрелять]. Ён у хату бегом… Это 
на моих глазах было. […]

БАВГ. 43(1)–732–2703. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2470
Запісана Зміцерам Люцікам у 2006. Транскрыбатар: Таццяна Каса-
тая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:06:04. Сегмент: 00:00:00–
00:09:13. Мова – мяшаная (руская, беларуская).

43 Лунна – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Гродзенскім пав. Беластоцкага 
ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Мастоўскім раёне Гродзенскай 
вобл.
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№  14. Дзямешка генадзь паўлавіч, 1918  г.  н., г.  Дзісна 
мёрскага раёна віцебскай вобл.  – беларус, праваслаўны, 
у  1939  г. прызначаны сакратаром сельсавета, удзельнік 
Другой сусветнай вайны, пазней у міліцыі. Фрагмент аўта-
бія гра фіч нага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«1939 год у памяці беларусаў» (2013).

[...] Я  жыў усяго там паўтара  – два кілометра ад граніцы. [...] 
Бліжэ нікаго не пускалі. Я, напрымер, паспарт насіў. Там, калі нада 
да Дзвіны што-та схадзіць, лазы нарэзаць. 
Мяне пускалі, нічога. [...] На рынак едзеш 
вдоль Дзвіны, [бачыш], на каждай павозцы 
прычэплена табліца: фамілія, імя, отчэства 
владзельца. Прыкручаны званок у  каня 
на аглобле. Зацугляны конь. Нарушэніе  – 
штраф. [...] Едзеш,  [а там] пагранічна стрэ-
фа, пагранічнік і  праверка [дакументаў]. 
Куды ты дзенешся? Пака даедзеш да Дзісны, 
цябе правяраюць. Глядзяць усё, ці правільна. 
[...] Помню, што ночью, напрымер, я сяджу, чытаю кніжку вечарам. 
А  [пагранічнікі] падходзяць, в  акно стучаць: «Чему не спіш?» Ну, 
я гавару: «Я чытам ксёнжку». Паказываю. – «Тшэба спаць!» [...]

Я з  асаднікамі работаў. У  аднаго асадніка мы абрамлялі дом, 
я  строіў яму яго. [...] Валянскі яго фамілія. [...] У  яго жонка вар-
шавянка была. Очэнь умела добрыя абеды гатовіць. Я  дажэ 
ўдзіўляўся… І культурная была жанчына очэнь. Патом, сколька мы 
работалі ў яго, ён ні разу з намі па-беларуску [не размаўляў]. Ён знаў 
і беларускі язык, і рускі, але толькі па-польску. Ну, а мы тожэ па-
польску. А  як ужо ў  [19]39-м гаду прыйшлі [«саветы»]. Ага, сталі 
ўстрэчацца, а Валянскі па-рускі разгаварываець. [...] «А я ж, – гаво-
рыць, – у рускай арміі служыў». [...] У [19]40-м гаду іх вывезлі туды.. 
Яны былі ў аснаўном, відзіма, усе ў Казахстане. [...] А, между про-
чым, ім павезло. Іх вывезлі ў Казахстан, і яны не папалі ў вайну. Там 
адбылі. Насколька я ведаю, после вайны ўсе вярнуліся ў Польшчу, 
выехалі і ўсё… І нічога яны не прайгралі. [...]
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Пані Каранеўская44, [якая жыла там], дзе нахадзіўся сельсавет, не 
вярнулася назад. У [19]39-м годзе яе дочка выйшла замуж за аме-
рыканца. Відзіма, яна ў Амерыку паехала. І в этам ейным доме мы 
размясцілі сельсавет, дом культуры, школу, пошту, вобшчэм, усё. 
Дзерэвянны, але бальшы дом. [...] Былі астаўлены коні выязныя, ка-
рэта, кароў было стада. У доме кніг і  газет кучы, радзіопрыёмнік, 
пацефон… Калі мы заступілі там работаць, дык нам прыказ быў 
з райіспалкома спаліць усе кнігі і газеты. [...] Зрабілі. 

Началі паліць, а адну трубку газет прэдседацель сельсавета рэ-
шыў аставіць. Курыць-та нада. Няго ж там… І вот палучыўся кан-
флікт з этай газетай. У мяне напісаны цэлы верш «Панская карэта». 

Прэдседацель сельсавета Косця Шабан паехаў у Дзісну на карэ-
це. Я ездзіў на савешчанія, запрагу рабочую лошадзь... А ён рэшыў 
карэту. Я гавару, едзь. Коні жруць авёс, стаяць... [Здаецца], запрагай 
ды едзь. Ён так і паехаў, чудак. Паехаў да райіспалкома на вуліцы 
Кірава. А эта карэта ж бальшушчая, там як загрымела па бруку. Тут 
усе выляцелі паглядзець, што такое, адкуда «пан» прыехаў. Гляд-
зяць, вылазіць із карэты Косця Шабан! 

Тут сразу пракурор (там пракуратура размешчалася ў  гэтым 
[доме]): «А ну-ка зайдзі». І як узяў яго: «Брат, ты што, зробіўся па-
нам?» Якое там савешчаніе?! Разняслі яго! А  патом назаўтра пра-
курор прыляцеў туды ў  Дрыгучы праверку робіць. Нашоў газету 
эту польскую. «Пачэму? Был прыказ спаліць. Пачэму не спалілі?» 
Я  гавару: «Паслушайце, дык [...] нету ў  што скруціць махоркі…» 
І  снялі з  работы [...] прэдседацеля сельсавета. Прыязджаець. «Ну, 
што Косця?» – «Усё, снялі з работы». Я гавару: «Дык што, за карэту? 
За польскую газету?» «Ай, – гаворыць, – разняслі». Я гавару: «Ну, 
дык добра, што хоць пад клямку цябе не ўзялі». Я астаўся без прэд-
седацеля. Патом найшлі другога чалавека. [...] 

44 Магчыма, гаворка ідзе пра жонку апошняга ўладальніка маёнтка ў Яз-
не Францішка Кажанеўскага. (Гл.: [online] Pełna lista majątków kresowych, 
adresy właścicieli domów Wilna i ich ówczesnych właścicieli. (https://ja ro slaw-
rokicki.com/majatki-kresowe-adresy-wlascicieli-domow-w-wilnie). Дата до-
ступу: 28.05.2019).
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Гэтыя чацвёра каней выяздныя. Іх нікуды ня можна. Яны за плу-
гом ня ўмеюць хадзіць. [...] Як пайшоў у армію, а тады вайна нача-
лась. І немцы паставілі свайго ўпраўляюшчага. І ён, відзіма, ездзіў 
на гэтай карэце. [...]

Стражніцу ў  [19]39-м гаду спалілі. [...] Савецкія пагранічнікі 
перайшлі чэрэз Дзвіну і  [напалі] на стражніцу. Салдаты польскія 
адкрылі агонь. Іх там тры, ці сколька там астаўшыся было ночью. 
Яны кідалі, можа, гранаты кідалі ці што?.. Вобшчэм, загарэлася. 
І тры пагранічнікі былі ўнічтожаны. [...] І згарэла эта стражніца. [...] 
А астальныя, хто быў разышоўшыся, паўцякалі ў Польшчу. Жывы 
асталісь. [...] Больш не было [баёў]. [...]

17-га эта сенцябра я  тут быў у  Дзісне на міцінгу. З Пётрам 
Лаўручонкам мы сюда сразу. Як пачулі по радзіо, што нашы вайска 
ідуць. Ну, мы сюда прыехалі ў Дзісну.

Тут міцінг быў, і  я  на міцінгу яшчэ папрасіў у  палітрука газе-
ты. Даў ён мне беларускіх і  рускіх газет ахопак. Я  прынёс дамой. 
Там сабралася ў хаце поўна, усе саседзі, многа людзей. Ждалі, пака 
я паяў люся. Гавару: «Савецкае камандаваніе дало ўказ асвабадзіць 
бе ла русаў і  ўкраінцаў». [...] Ніякага бою не было. Ехалі, а  людзі 
сустракалі.

Едзем мы на веласіпедах з  Пётрам. І  тут на дароге ўперадзі на 
конях афіцэры едуць. Астанавілі нас. «А куда вы едзіце?» Я гавару: 
«У Дзісну едзем». [Пытаюцца нас]: «А пачэму Вы так празднічна ад-
зеты?» Мы галстукі надзелі, касцюмы. Я гавару: «Дык сёння ж дзень 
асвабаждзенія нашай Заходняй Беларусі. Як жа не святкаваць?  – 
А , ну, едзьце! Там, –гаворыць, – у Дзісне міцінг». І так мы паехалі. 
[...] Яны ішлі пешшу, ехалі машыны, танкі, арцылерыя двігалася. 
Астанаўліваліся. Сустракалі людзі з бальшой такой радасцю. Маг-
чыма, што некатарыя, более зажытачныя, багатыя, былі можа і не-
давольныя. [...] Калхозы ў [19]39-м мала дзе былі. Вот у Дарожках45 
была панскае іменіе. Там арганізавалі сразу. Як пан уцёк, дык рэшылі 

45 Дарожкі – да верасня 1939 г. вёска ў Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў  Язненскім сельсавеце ў  Мёрскім раёне Віцебскай 
вобл. 
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калхоз [зрабіць]. А так сразу не фарміравалі. Калхозы пасля вайны 
в аснаўном сталі. […]

БАВГ. 46(1)–877–3635. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent? 
id=2199
Запісана Юрасём Бачышчам і  Паўлам Сітнікам 25.07.2014. Транс-
крыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
04:42:53. Сегмент: 00:05:10–00:19:05, 00:43:03–00:53:03. Мова – бела-
руская.

№ 15. каршакоўскі генадзь аляксандравіч, 1931 г. н., г. грод-
на  – беларус, праваслаўны, настаўнік. Фрагмент аўдыё ін-
тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «горад святога губерта. 
гродна ў часы Другой сусветнай вайны» (2002)46

[...] Калі пачалася вайна ў 1939 г., бацька вывез мяне ў Жыдомлю47. 
Там я бачыў адступаючыя абозы польскага войска. Потым прыехаў 
бацька і  гаворыць: «Прыйшлі Саветы і  ўсе павінны размаўляць 
толькі па-руску». Яшчэ ён казаў, што на «Сабачай горцы»48 бачыў 
чалавек 50  раненых польскіх салдат. Многіх там недзе і  пахавалі. 
Баёў тут не было. Толькі двойчы адбыліся бамбёжкі горада і  быў 
моцны пажар у «Занёманскім фарштаце»49. 

З прыходам Чырвонай арміі нам стала жыць лягчэй. Бацька 
працаваў у  сувязі, меў добрыя заробкі. На стале з’явіліся цукеркі 
і мяса. Культурнае жыццё ажыло. Усе дзеці пайшлі ў школу.

46 Для публікацыі былі выкарыстаныя вусныя ўспаміны, змешчаныя 
ў краязнаўчым альманаху «Горад святога Губерта» (рэдактар А. Смалян-
чук; Сейны, 2002), якія былі перакладзеныя на беларускую мову. 

47 Жыдомля – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Гарадзенскім пав. Беластоц-
кага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Верцялішкаўскім сельсавеце Гродзен-
скага раёна і вобласці. 

48 Узвышша на перакрыжаванні сучасных Азёрскай шашы і вул. Пралетар-
скай у Гродне.

49 Іншыя назвы  – «Занёманскі пасад», «Занёманскае прадмесце». Гэта 
частка Гродна, якая знаходзіцца на заходнім беразе Нёмана насупраць 
гістарычнага цэнтра. Яе тэрыторыю звычайна абмяжоўваюць чыгункай 
і сучаснымі вул. Дарвіна, Гагарына і Міра. 
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Выступленняў супраць саветаў я не помню. А вось што помню 
выдатна, так гэта «чысткі». Многіх вывезлі адсюль. Вывозілі ў Ка-
захстан былых ваенных пенсіянераў, настаўнікаў, лекараў, усіх 
чыноўнікаў, частку духавенства. Забралі практычна ўсю мясцовую 
інтэлігенцыю. Мужа маёй цёткі, былога вайскоўца, арыштавалі, і ён 
згінуў без следу. Цётку з сям’ёй вывезлі ў Казахстан. 

Але рэлігійнае жыццё не пераследавалася. Пераслед пачнецца 
пазней, пасля 1944 г. Цэрквы дзейнічалі. У 1942 г. маці адвяла мяне 
да святара царквы св. Марфы, што на праваслаўных могілках. Я там 
прыслужваў. Дзейнічала Каложская царква, Уладзімірская царква, 
Пакроўскі сабор і сабор Св. Багародзіцы. А мы любілі хадзіць у Ка-
ложскую царкву. Там шмат народу збіралася, асабліва на святы. 

Помню яшчэ, што ў зіму 1939–1940 г. былі вельмі моцныя мара-
зы – да 40 градусаў. Усе жывёлы загінулі. А людзі казалі: «Саветы 
з Сібіры прывезлі зіму». [...]

Горад святога Губерта. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Пад 
рэд. А.  Смаленчука. Сейны, 2002, с.  12–24. Успаміны запісваліся 
ў  2002  г. Аляксандрам Смаленчуком. Пры падрыхтоўцы да друку 
былі перакладзеныя на беларускую мову.

№ 16. рой станіслава уладзіславаўна, 1922  г.  нар., г.  грод-
на – полька, каталічка, рабочая. Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, 
за пісанага ў межах праекта «горад святога губерта. гродна 
ў часы Другой сусветнай вайны» (2002)

[...] Вайна распачалася 1 верасня 1939 г, калі на горад упалі пер-
шыя нямецкія бомбы. Да смерці гэтага не забудзеш. Гэта было не-
шта жахлівае. Мама якраз пайшла ў касцёл, была пятніца. Раптам 
чуем: Бух! Бух! Мы думалі, што гэта вайсковыя вучэнні. Але мама 
прыйшла ўся запыленая, у пабелцы. Яна была ў касцёле на сучаснай 
Савецкай плошчы, калі немцы бамбілі горад. Адна бомба разарва-
лася разам з галоўным алтаром, і на людзей са столі і сцен пасыпала-
ся пабелка і тынкоўка. Мама прыйшла бледная, уражаная.

Што здарылася? – пытаемся мы. – Можа вучэнні пачаліся? 
Дзеткі,  – адказвае мама,  – гэта не вучэнні. Немец бомбу кінуў. 

Гэта вайна.
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Адразу пачалі забіраць мужчын у  армію. Забралі ўсіх маладых 
мужчын, якія мелі ваенныя кніжачкі, выдавалі мундыры і зброю. Між 
тым, у горадзе хадзілі чуткі, што нехта хадзіў на рускую мяжу і клі-
каў сюды бальшавікоў. Клікаў, каб, значыць, дапамаглі абараняцца 
ад немцаў. І яны потым, калі прыйшлі, то самі казалі: «Мы прый шлі, 
каб абараніць вас ад немцаў». Але тых людзей, што былі прызваныя 
ў польскае войска, бальшавікі забіралі і адпраўлялі ў лагеры. Некато-
рыя выбіраліся ў Румынію, у Чэхаславакію, у Літву. Хто не па с пеў вы-
брацца і застаўся ў горадзе, тых вывозілі ў лагеры недзе ў Ра сію. Адзін 
наш добры знаёмы сядзеў  [у лагеры] недзе пад Масквой. [...]

І ў горадзе былі забітыя. Напрыклад, мой дзядзька, мамін брат, 
быў сярод абаронцаў горада. Калі распачалася страляніна, мама, 
занепакоеная лёсам брата і яго сям’і, пайшла да іх. Брат с жонкай 
і трымя дзецьмі жылі на сучаснай Лідскай вуліцы, там, дзе паварот 
на Скідаль. У іх быў маленькі драўляны домік. Па дарозе мама су-
стрэла знаёмую. Тая сказала, што не трэба ісці на Лідскую, што брат 
ляжыць на плошчы, накрыты польскім сцягам. Мама кінулася туды. 
І праўда, брат быў ужо мёртвы. Хто страляў мы не ведаем. Казалі, 
што гэта не былі бальшавікі. Нібыта, брата забілі выстралам з бал-
кона аднаго з дамоў у цэнтры горада.

Мама хацела ісці на Лідскую, каб паведаміць жонцы брата. Але 
людзі параілі не хадзіць. Яны расказалі, што жонку таксама забілі. 
Бальшавікі наступалі ад Скідаля і  ў  раёне вуліц Белуша і  Лідскай 
была моцная страляніна. Яна падышла да акна, каб закрыць яго па-
душкай, а куля трапіла проста ў шыю. Засталося трое дзетак. Ся-
стра забітай узяла хлопчыкаў да сябе, а старэйшую дзяўчынку мы 
забралі… 

Колькі было забітых сярод гараджан, я не ведаю. Многіх вывезлі. 
Вывезлі арганіста з касцёла. Я ішла да касцёла і бачыла, што машы-
на стаіць. Гэта яго забіралі. Казалі таксама, што папярэдне былі 
зробленыя спісы. Спачатку вывазілі больш культурных, больш 
адукаваных людзей. Ксяндзоў арыштавалі. З нашага касцёла, кас-
цёла францішканаў арыштавалі двух ксяндзоў  – айца Дыанізыя 
і айца Тытуса. Іншыя паспелі схавацца па хатах у людзей. Таксама 
хаваўся адзін манах з кляштара. Людзі параілі яму, каб зняў акуля-
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ры, бо пазнаюць, што адукаваны і забяруць. У адукаваных людзей 
наогул іншыя твары, зусім іншы погляд, нават рухі іншыя. Мой 
муж ішоў аднойчы па вул. Ягелонскай (сёння вул. Будзёнага), і было 
гэта напярэдадні Ражства. Ён быў апрануты па-святочнаму, меў 
пальчаткі. У той час усе мужчыны хадзілі з пальчаткамі, нават у лет-
нюю спякоту. Яны звычайна заўсёды апраналі касцюмы, капялюшы, 
мелі пальчаткі. Дык вось, ішоў муж святочна апрануты, а насустрач 
бальшавікі. Яны ж яго, як «пана», сагналі з тратуару на праезжую 
частку. А ён жа рабочым быў на ферментацыйным заводзе…

Я да вайны вучылася ў школе пры Бернардзінскім касцёле. Шко-
лу закрылі адразу. Дзеці яшчэ прыходзілі на заняткі, але настаўнікаў 
ужо не было. Некаторых арыштавалі і вывезлі. 

Калі людзі ўбачылі, хто прыйшоў нас абараняць ад немцаў, то 
так напалохаліся, што наш сусед прыйшоў і стаў казаць, каб знялі 
абразы і недзе закапалі, каб ніхто не знайшоў. А мама яму: «Што? 
Абразы закопваць? Не, такога глупства я рабіць не буду!» [...] 

А 22 чэрвеня 1941 г. ужо немцы бамбілі і бамбілі горад. Паўсюль 
быў дым. На плошчы была разбураная Ратуша, дзе месціліся 
яўрэйскія магазіны. Там можна было купіць усё. Таксама шмат 
магазінаў было на сучаснай вуліцы Карла Маркса. Быў такі яўрэй 
Гелер. Які добры абутак быў у яго! Таксама была фірма «Бата». Калі 
саветы прыйшлі, то яўрэі хутка пачалі ўсё распрадаваць. [...] 

Калі немцы прыйшлі, адзін з маміных знаёмых сказаў: «Ну, вось 
і до б ра, выгналі бальшавікоў. Вызвалілі нас». А іншы ў адказ: «Пача-
кайце, пачакайце. Невядома, што яшчэ будзе». А мама помніла нем-
цаў, бо падчас Першай сусветнай вайны працавала ў бальніцы для па-
лонных на кухні. Маме было 18 год у той час. Трэба было працаваць, 
каб выжыць. І  там мама навучылася па-нямецку размаўляць. Гэта 
вель мі прыдалося, калі прыйшлі немцы! Калі б не яна, то невядома, ці 
б мы выжылі. У [19]41-м мама наогул падманула немцаў, якія зайшлі 
ў хату, і сказала, што яна немка. Так немцы потым нават за вя лі яе да 
кінутых савецкіх ваенных складаў і дазволілі набраць сухароў. [...] 

Калі бальшавікі вывозілі, то людзі паміралі недзе далёка. А іншым 
разам прыходзілі лісты, і мы ведалі, што яны жывуць у цяжкіх умо-
вах, але ж жывуць. А  немцы проста забівалі і  скідвалі ўсіх у  ямы. 
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Баль ша ві кі таксама ў  [19]39-м годзе растрэльвалі. Адным словам 
жыц цё палякаў было несалодкім і пад бальшавікамі і пад немцамі. [...]

Горад святога Губерта. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Пад 
рэд. А.  Смаленчука. Сейны, 2002, с.  12-24. Успаміны запісваліся 
ў  2002  г. Аляксандрам Смаленчуком. Пры падрыхтоўцы да друку 
былі перакладзеныя на беларускую мову.

№ 17. куцэвіч баляслава Чаславаўна, 1924 г. н., г. гродна – 
полька, каталічка, з  сялянскай сям’і. Фрагмент аўдыё ін-
тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «горад святога губерта. 
гродна ў часы Другой сусветнай вайны» (2002)

[...] Я  жыла ў  вёсцы Каменная Русота50. Мы пераехалі туды 
ў [19]35 г. Пабудавалі свой домік. Да Гродна ад вёскі было 6–7 км. 
Раніцай 1 верасня мы з  мамай вырашылі схадзіць у  горад. Мы 
прайшлі палову дарогі і  пачулі моцныя выбухі. Мы напалохаліся, 
але мама супакоіла: «Гэта пачаліся манеўры!» І мы пайшлі далей. [...]

А першыя бомбы ўпалі на Гродна недзе а 8–9-й гадзіне раніцы. На 
акра і не нам сустрэліся людзі, якія беглі з горада. Паўсюль панавала 
ней кая суета. Я пабегла да цёці, якая жыла па сучаснай вуліцы 17-га 
верасня і была замужам за былым дырэктарам школы імя Каралевы 
Ядзві гі Уладзімірам Федаруком. А мама пайшла недзе па сваіх спра-
вах. Цёця сустрэла мяне і адразу паведаміла, што пачалася вайна. Яна 
папрасіла, каб я хутчэй вярнулася дахаты і перадала бацьку просьбу 
забраць яе з маленькім унукам да сябе ў вёску. Нават прапанавала ве-
ла сі пед, каб я хутчэй даехала. У гэты момант у дом зайшоў раз ві тац-
ца яе сын Леан. Ён працаваў інжынерам-будаўніком і быў пры зва ны 
ў войска як паручнік рэзерва. Трапіў у танкавую частку. Раз ві тан не 
было кароткім. Цёця плакала, а сын супакойваў: «Усё будзе добра». 

Цёцю мы забралі да сябе. Яна разам з унукам і мужам жыла ў нас 
каля месяца, а потым вярнулася ў Гродна. У [19]40 альбо ў [19]41 г. 
[саветы] іх вывезлі ў Казахстан. Мы з ёй перапісваліся.

50 Каменная Русота – да верасня 1939 г. вёска ў Гродзенскім пав. Беластоц-
кага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Путрышкаўскім сельсавеце Гродзен-
скага раёна і вобласці. 
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Лёс Леана аказаўся трагічным. Яго частка адступала на Львоў, 
каб перабрацца ў Румынію. Пад Львовам ён трапіў у савецкі палон. 
Потым цёця атрымала ад яго ліст з Катыні. Леан пісаў, што яго хо-
чуць забраць у Маскву. Чаму яго туды забралі, невядома. Але смерці 
ў Катыні ён пазбег. Пазней Леан Федарук трапіў у польскую армію 
Андэрса. Зрэдку ад яго прыходзілі лісты, і цёця пераказвала нам іх 
змест. Але пазней цёцю вывезлі ў Казахстан, і мы ўжо не мелі ўжо 
ніякай інфармацыі. Пазней я  даведалася, што Леан сустракаўся 
з цёцяй у Казахстане. Ён прыехаў туды як афіцэр польскага войска! 
Відаць, доўгі час шукаў яе. 

У 1956 г. яны прыезджалі да нас з Польшчы і расказалі, што ад-
нойчы падчас іх знаходжання ў  Казахстане старшыня мясцовага 
саўгаса прыйшоў у хібару, якую яны самі збудавалі, і пачаў пытац-
ца, ці маюць яны ўсё неабходнае для жыцця. Потым пайшлі чуткі, 
што ў  пасёлак прыедзе нейкі польскі афіцэр. Праз некалькі дзён 
афіцэр сапраўды з’явіўся. Ім аказаўся Леан. Перад яго прыездам 
сям’я цёці атрымала зерне, хлеб, іншыя прадукты. З Казахстана 
Леан накіраваўся ў Іран, ваяваў у Егіпце, быў пад Тобрукам51. Пасля 
гэтага быў пераведзены ў Англію на адпачынак. Пазней удзельнічаў 
у штурме Монтэ-Касіна52. Быў цяжка паранены і памёр у шпіталі за 

51 Горад Тобрук на тэрыторыі Лівіі стаў месцам працяглых абарончых баёў 
войск Антыгітлераўскай кааліцыі з  італьянскімі і  нямецкімі дывізіямі 
з  красавіка 194-га па чэрвень 1942  г. У  жніўні 1941  г. у  Тобрук была 
перакінутая польская Брыгада карпацкіх стральцоў, у шэрагах якіх, маг-
чыма, ваяваў Леан Федарук. У чэрвені 1942 г. саюзнікі пакінулі горад, які 
занялі войскі нямецкага генерала Эрвіна Ромеля. 

52 Монтэ-Касіна – узвышша ў Італіі (Сярэднія Апеніны), на якім са студзе-
ня па май 1944 г. адбылася адна з найбольш крывавых бітваў Другой сус-
ветнай вайны на Заходнім фронце. Пазіцыі нямецкіх войскаў былі захо-
пленыя толькі падчас чацвёртага штурма, у якім па-геройску дзейнічалі 
часткі ІІ  Польскага корпуса генерала Уладзіслава Андэрса. У  выніку 
перамогі войскі саюзнікаў выйшлі да Рыма, які быў вызвалены 4 чэрвеня 
1944 г. На могілках Монтэ-Касіна спачываюць парэшткі 1 072 грамадзян 
ІІ Рэчы Паспалітай, у тым ліку беларусаў. (Гл.: Грыбоўскі Ю., Беларусы 
ў бітве за Монтэ-Касіна. Мінск, 2004).



72

тры дні да заканчэння вайны. Цёця пасля вайны атрымала ягоныя 
ўзнагароды – Крыж за Монтэ-Касіна, Крыж Віртуці Мілітары.

А 1 верасня 1939 г. мой бацька прыехаў у Гродна, забраў цёцю і яе 
сям’ю да нас у Каменную Русоту. Хату закрылі. [...] 

Памятаю, што [саветы] прыехалі на конях і  мелі дзіўныя 
астраверхія шапкі. А ў астатнім былі салдацікі як салдацікі. Мы іх 
здзіўлялі, а  яны нас. Апранутыя былі вельмі бедна. Польскае во-
йска было больш падцягнутым. Па вёсках хадзілі чуткі, што недзе 
Чырвоную армію сустракалі вельмі ўрачыста. Але ў нас нічога па-
добнага не было. Страха таксама не было. Каменная Русота – гэты 
была польская, каталіцкая вёска. Заехалі салдаты на наш хутар. Мы 
іх пачаставалі малаком, і яны паехалі далей. [...]

Але цяпер прыйшлося шмат падаткаў плаціць, здаваць мяса, зер-
не. Пры польскіх уладах толькі плацілі дзяржаве грошы, і нешмат. 
Калгасы яшчэ не ствараліся. Да прыходу немцаў багатых людзей 
у вёсцы, г. зн. сялян, якія мелі прыслугу, асабліва не краналі. Толькі 
ўстанавілі вялікія падаткі. А вось пасля немцаў многія пастрадалі. 
Сярод іх быў і мой бацька. 

Цёцю вывезлі ў Казахстан, здаецца, у красавіку [19]40 г. Яна сама 
нідзе не працавала, а  муж (Федарук Уладзімір) быў настаўнікам, 
а потым дырэктарам школы. Гэта была школа № 2, якая знаходзілася 
на вул. Паўночнай (зараз там знаходзіцца Музычнае вучылішча). 
Потым школу ператварылі ў гімназію імя Каралевы Ядвігі. У гэты 
час муж ужо працаваў з  настаўнікамі, павышаў іх кваліфікацыю. 
Магчыма з-за яго сям’ю і вывезлі. [...]

Горад святога Губерта. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Пад 
рэд. А.  Смаленчука. Сейны, 2002, с.  10-27. Успаміны запісваліся 
ў  2002  г. Аляксандрам Смаленчуком. Пры падрыхтоўцы да друку 
былі перакладзеныя на беларускую мову.
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№ 18. жулега крыстына аляксандраўна, 1934 г. нар., г. грод-
на – полька, каталічка, інжынер. Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, 
запісанага ў межах праекта «горад святога губерта. гродна 
ў часы Другой сусветнай вайны» (2002)

[...] Наша сям’я была шматнацыянальнай, і  на нацыянальныя 
асаблівасці звычайна ўвага не звярталася. У сям’і былі і беларусы, 
і палякі, і рускія, і жыды. Нават грэкі былі некалі даўно. Тое ж мож-
на сказаць пра іншыя гарадзенскія сем’і. Людзей цікавіла не нацы-
янальнасць, а чалавечнасць, чалавечыя адносіны. І з рэлігіяй было 
падобна. Я сама каталічка, але памятаю, як мы з мамай, праходзячы 
каля праваслаўнай царквы Аляксандра Неўскага, якая некалі стаяла 
на сучаснай плошчы Леніна, заходзілі туды, каб памаліцца. Царква, 
дарэчы, была вельмі прыгожая. У мяне было пачуццё, быццам гэты 
святы дом спусціўся з нябёсаў.

Бацька скончыў у Варшаве сельскагаспадарчы інстытут. Маці да-
глядала дом і дзяцей. На пачатку вайны бацькі ў горадзе не было. 
Ён зна хо дзіў ся ў Варшаве. 12 верасня 1939 г. мы атрымалі ад бацькі 
тэлеграму, што ён выязжае з Варшавы, каб забраць нас. А 17-га ве-
расня сюды прыйшла вайна. Бацька так і не даехаў. Мне было ўсяго 
5  га доў, але я  ўсё выдатна памятаю з  таго моманту, як пачала ха-
дзіць. [...]

У нас быў летні домік на правым беразе Нёмана ў Пышках, на тым 
месцы, дзе зараз стаіць мост. Помню, што аднойчы нас разбудзілі 
выстралы, крыкі. Пачалася паніка. Мы кінуліся хавацца ў лес. Там, 
дзе заставаліся рвы ад ранейшых войнаў, ужо хавалася многа люд-
зей. Старыя людзі казалі, што трэба ўзяць прадукты, адзенне і дача-
кацца канца страляніны. Аднак стральба не спынялася. Гарадское 
апалчэнне, куды пайшлі студэнты, іншыя жыхары, не збіралася зда-
ваць горад ні саветам, ні немцам. Яны змагаліся і верылі ў перамогу. 
Многія разумелі альбо адчувалі, што калі ворагі займуць наш го-
рад, то ўсім прыдзецца вельмі цяжка. Супраціў быў вельмі моцным. 
Асабліва геройскі ваявалі нашы студэнты. Горад бальшавікі занялі 
не адразу. Гродна супраціўлялася. У лесе мы правялі 2–3 ночы. Калі 
мы пакінулі лес, то на поле жыда Каўмана (ён прадаваў гародніну 
і меў вялікія агароды ў раёне маста) убачылі шмат забітых салдат. 
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Былі і  параненыя. Незнаёмых забітых людзі пазней хавалі ў  лесе, 
знаёмых – на могілках.

Скончылася страляніна. Мы выйшлі з лесу і ўбачылі на супраць-
леглым баку Нёмана немцаў, нямецкія матацыклы, танкі. Людзі 
стаялі і  перагаворваліся. Многіх уразіла тэхніка і  знешні выгляд 
немцаў. Моцнае ўражанне было і  ў  мяне. Памятаю, што запытала 
ў мамы, чаму ў немцаў вочы блішчаць, як у савы ўначы. Мама засмя-
ялася і растлумачыла, што гэта не вочы. Немцы глядзелі ў біноклі, 
а сонца, якое ўзнялося за нашымі спінамі, адсвечвала ад шкла. По-
тым суткі або двое немцы і бальшавікі разам святкавалі перамогу, 
пелі песні. У горадзе пачалі казаць, што вайна скончылася, бо немцы 
падпісалі мір з бальшавікамі. Пакідаючы горад, немцы забралі чат-
ку абсталявання тытунёвай фабрыкі, іншых заводаў. Гараджане не 
маглі зразумець што да чаго? Чаму немцы адышлі і без боя пакінулі 
бальшавікам горад? Пазней даведаліся пра сатанінскі план – «пакт 
Молатава-Рыбентропа»53.

Калі прыйшлі бальшавікі, многае змянілася. Знайшліся  г.  зв. 
«актывісты», якія пачалі працаваць на новую ўладу, выдавалі на-
шых людзей. Калі гэта быў служачы, то адразу трапляў у спісы не-
благанадзейных, калі дзеці вучыліся ў інстытуце, то ў гэтыя спісы 
ўносілася ўся сям’я як «панская». Нас усіх падзялілі на «паноў» 
і на г. зв. «рабочы клас». А былі яшчэ і «панскія прыхвасні». 

З прыходам бальшавікоў пачаліся жахлівыя, жорсткія «чысткі» 
мясцовага насельніцтва. Людзі не маглі зразумець: чым мы пра ві ні-
ліся? Некаторыя казалі, што прычына ў тым, што горад абараняўся. 
Іншыя лічылі, што знішчаць усіх вернікаў, усіх, хто хадзіў да касцё-
ла. Напалоханыя людзі пачалі здымаць абразы і  хаваць іх. Трэція 
казалі, што прыйшлі вызваліцелі, і  цяпер усім будзе добра жыць. 
Розныя былі размовы. Але адно усім было зразумела – трэба было 
хаваць праўду пра сваё мінулае. Калі нехта раней займаў якую-не-

53 Прысутнасць немцаў у  Гродне пасля заканчэння баёў з  Чырвонай 
арміяй не пацвярджаецца вуснымі ўспамінамі іншых сведкаў. Таксама 
адсутнічаюць пісьмовыя крыніцы, якія б згадвалі пра прыход нямецкіх 
войскаў. 
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будзь пасаду, то быў вымушаны хавацца, сыходзіць, каб не быць 
схопленым энкавэдыстамі. Сярод тых, каго забралі, помню сям’ю 
Сарокі, Гелдаў, якіх вывезлі да «белых мядзведзяў». Я чытала, што 
вывезлі да 60 % гарадскога насельніцтва. Людзей забіралі звычай-
на ўначы. Прыезжаў «чорны воран» або палутарка, кузаў якой быў 
зацягнуты брэзентам. Энквэдысты ўламваліся ў  кватэры. Людзям 
давалі спачатку 40, а  потым  – толькі 20 хвілін на зборы. Заганялі 
людзей у машыны і везлі на чыгуначны вакзал. Там ужо чакалі эша-
лоны, а дакладней «целятнікі» або таварныя вагоны. Мы ў той час 
ужо жылі на сучаснай вуліцы Тэлеграфнай, паблізу помніка Элізе 
Ажэшка. Так плач і крыкі з вакзала даносіліся да нас. Гэта жахліва 
ўспамінаць. Іншым разам яшчэ дадаваліся рыкі занепакоеных львоў 
заапарка. Такой жорсткасці не дай Бог каму бачыць і чуць.

У горадзе казалі і пра тое, што ў Пышках адбываюцца расстрэлы. 
Растрэльвалі таксама ў гарадскай турме. Нашая тагачасная суседка, 
якая, напалоханая пераменамі, зняла абразы, а на дзвярах намалява-
ла тры пяціканцовыя зоркі, выйшла замуж за савецкага служачага, 
турэмнага назіральніка. Дык вось муж прыносіў з дзяжурства па-
латняныя мяшочкі, напоўненыя крыжыкамі, ружанцамі, кольцамі, 
за ўшні цамі. Я прыходзіла гуляць да дачкі суседкі, і мы часта да ста-
ва лі гэтыя мяшочкі і  разглядывалі тое, што там захоўвалася. Ся-
броў ка казала, што ўсё гэта «тата» прыносіў з працы. У той час я ні-
чо га не разумела, а цяпер ведаю, што гэта былі рэчы людзей, якіх, 
ві даць, прысуджалі на смерць. 

Цікава, што жыхароў вялікіх шматкватэрных дамоў менш забіралі 
ў параўнанні з людзьмі, якія жылі ў асобных дамах, у асабняках. Там 
пераважна жылі сем’і ваеннаслужачых і  служачых. Плацілі ім до-
бра, і  яны былі ў  стане збудаваць добрае жыллё. А  забіралі таму, 
што бальшавікі-начальнікі адразу пачалі прывозіць сюды свае сем’і. 
Яны забіралі жыллё арыштаваных і вывезеных з усім іх скарбам. Ці 
гэта было вызваленне, ці гэта была падача «братняй рукі»? 

Помню яшчэ як па вечарах жонкі савецкіх ваеннаслужачых ішлі 
да драматычнага тэатру, які пачаў працаваць па савецкаму рэпертуа-
ру. Яны апраналіся ў тое аддзенне, якое забралі разам з дамамі выве-
зеных і арыштаваных гродзенцаў. Жанчыны ішлі па вуліцы Ажэшкі, 
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а дарослыя глядзелі на іх ды пасмейваліся. Мы, дзеці ў той час яшчэ 
не разумелі, што тут смешнага. А справа ў тым, што часцяком гэ-
тыя жанчыны пад ручку з мужам ішлі ў тэатр ў начных пен’юарах 
з  начнымі чэпчыкамі на галаве, перацянутыя ваенным раменём 
і ў вайсковых ботах. Яны ніколі не бачылі падобных нарадаў. По-
тым казалі, што ваенкам сабраў афіцэраў, усё растлумачыў і загадаў 
выпускаць жонак на вуліцу толькі ў ваеннай форме, калі тыя не ве-
даюць, якое цывільнае аддзенне трэба апранаць удзень. Людзі, ка-
нешне, не вінаватыя. Вінавата тая таталітарная сістэма, якая пераш-
каджала жыць нармальным чалавечым жыццём… 

Найбольш даставалася палякам. Іх болей было вывезена і арыш-
та ва на. У той час я ўпершыню пачула слова «пшэк». Шмат арыш-
тоў ва лі таксама беларусаў. Помню яшчэ, як на вуліцы, дзе мы, дзеці 
з бліз кіх дамоў, гулялі, да мяне падышоў хлопчык гадоў 14-ці, сын 
аднаго з прыехаўшых, паказаў малога хлопчыка – жыда, які гуляў 
разам з намі, і сказаў: «Не кажы жыд, будзе доўга жыць, кажы яў-
рэй – памрэ хутчэй». Я нічога не зразумела, бо рускую мову слаба 
разумела, а ў хаце запытала ў мамы: «Што гэта значыць?» Мама за-
ба ра ні ла гуляць з сынам савецкага ваеннаслужачага. Вось такі быў 
настрой у «вызваліцеляў»...

Касцёлы ў [19]39 г. былі зачыненыя. Духавенства было арышта-
ванае, некаторыя, праўда, з’ехалі. Але немногія. Многіх растралялі 
ў  гарадской турме. Моцна страдалі каталікі. Як мне здаецца, 
праваслаўных забіралі менш. 

Што змянілася ў горадзе? Памятаю, якім прыгожым месцам быў 
парк па берагах Гараднічанкі. Гараджане называлі гэтае месца Швей-
царскай далінай. Там было вельмі чыста, шмат дрэваў, кустарнікаў. 
Па парку гулялі паўліны. Бліжэй да сучаснай вуліцы Першамайскай 
стаялі аранжарэі. Летам з  іх выносіліся на паветра пальмы. Парк 
быў дагледжаны. Культура была на самым высокім узроўні. Горад 
быў чысцюткі. Ніхто не кідаў на вуліцах паперы, акуркаў... Увосень 
[19]39 г. многае змянілася. А сёння мы здзіўляемся, адкуль узялося 
сучаснае хамства…

Паступова жыццё горада наладжвалася. Пачалі працаваць кра-
мы. Праўда, прыватных ужо не было, Усе сталі дзяржаўнымі, але 
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прадукты з’явіліся. Толькі што шмат стала хамства ў  жыцці. Але 
што зробіш? Прыйшоў народ, які быў вельмі далёкі ад еўрапейскай 
заходняй культуры. Сама духоўнасць і  рэлігійнасць абавязвала 
людзей жыць па пэўных законах. [...]

Немцаў у [19]41 г. многія сустрэлі з палёгкай або радасцю. Ведалі, 
што больш не будуць вывозіць людзей да «белых мядзведзяў». Казалі, 
што нехта нават сустракаў немцаў з  хлебам-соллю. [...] [19]39  г. 
я  ўспрымала па-дзіцячаму. Нямецкую акупацыю я  ўспрымала па 
іншаму. Тры годы акупацыі былі вельмі цяжкімі. Хоць, можа, не для 
ўсіх. Суседка ізноў выйшла замуж. На гэты раз за паліцая-ўласаўца.

Помню адзін страшны эпізод. Аднойчы першай ваеннай зімой, 
калі стаялі моцныя маразы, і  мы замярзалі, мама з  кумой Ірэнай 
пайшлі ў  руіны разбітых дамоў, каб назбіраць дроў. Быў ужо 
камеданцкі час. Выходзіць было забаронена. Мама рызыкавала, бо 
не было чым тапіць нашую «буржуйку». Толькі яны паспелі звязаць 
па вязынцы дроў, як пачулі «Хальт!» Напалоханыя жанчыны кінулі 
дровы і  ўпалі на калені. Маці яшчэ ўбачыла на падлозе разбіты 
абраз Маці Божай і  прыціснула яго да грудзей. Немцы злодзеяў 
растрэльвалі на месцы. Гэта датычыла нават рэчаў з разбітых дамоў. 
(Помню, як убачыла забітага мужчыну на вуліцы Ажэшкі. Побач 
з ім ляжаў мяшок з цукрам і шыльда з надпісам: «Злодзей».) 

Мама стаяла на каленях і малілася, прасіла Маці Божую вырата-
ваць іх і дзяцей. У дзвярах з’явіўся афіцэр з пісталетам у руцэ і пачаў 
нешта крычаць на нямецкай мове. Потым убачыў ікону і на ламанай 
польскай мове запытаў: «Веруеш у Маці Божую?» «Так, – адказала 
мама. – Веруеш, а крадзеш?» – насядаў афіцэр. Мама расказала пра 
дзяцей, якія замярзаюць, і паказала на дровы. Афіцэр яшчэ нешта 
крычаў пра нямецкі парадак, але было відаць, што злагоднеў. Ён 
паклікаў салдата і  загадаў суправаджаць жанчын да хаты. Салдат 
зайшоў у дом, каб пераканацца, што наконт дзяцей не было падма-
ну. 

На наступны дзень мама атрымала павестку прыйсці ў жандар-
мерыю. Яна пайшла туды, з  жахам усведамляючы, што, хутчэй за 
ўсё, да хаты не вернецца. Але вярнулася. Больш таго, мама атрыма-
ла карткі на дровы і на вугаль. Праўда, спачатку яе моцна ругалі за 
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парушэнне камендацкага часу. Але ўсё шчасліва абышлося. Відаць, 
дапамагло заступніцтва Маці Божай… […]

Горад святога Губерта. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Пад 
рэд. А.  Смаленчука. Сейны, 2002, с.  18–33. Успаміны запісваліся 
ў  2002  г. Аляксандрам Смаленчуком. Пры падрыхтоўцы да друку 
былі перакладзеныя на беларускую мову.

№  19. ронік (кізюкевіч) ірэна стэфанаўна, 1925  г.  н., 
г.  гродна, полька, каталічка, з  сялянскай сям’і, закончы-
ла сем класаў, працавала на швейнай фабрыцы. Фраг-
мент аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год 
у памяці жыхароў беларусі» (2019).

[…] Мой отец [Стефан Кизюкевич]  – крестьянин. Мы жили 
в  Переселке54. Тогда это была деревня. […] Имели семь гектаров 

земли и  относились к  середнякам. Пара 
коней была, жнеярка […] Моего отца отец 
умер очень молодо, в  сорак пять лет. Но 
он пару раз съездил в Америку в то время 
и купил земли. Он имел много детей. Их се-
меро было, и надо было подкрепить семью. 
Но, может, и Америка помогла, что он рано 
умер. Знаете, как там приходилось рабо-
тать?! […] А папа наш был очень хороший. 
Таких не бывает… Он очень любил своих 

детей, очень любил жену. […] 
Я ходила в школу «ўсэмку»55 на улице Лермантава. […] Школа 

наша была очень хорошая. […] Это была школа повшэхна56. Школь-
ный год у нас кончался 15 чэрвеня. Я хорошо училась. Когда при-
несла своё свидетельство за шестой клас, отец сказал: «Может, зря 

54 У міжваенны час Пярэселка – вёска паблізу Гродна. З пачатку 1960-х гг. 
у межах горада. 

55 Школа № 8. 
56 Польск. Szkoła powszechna  – усеагульная школа, якая да вайны была 

ніжэйшым звяном адукацыі.
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я  тебя в  гимназию не послал?» […] А  старший брат Томаш уже 
учился в гимназии, в третьем классе. Он с [19]23 года. […] 

Как уже мы были в шестом классе, было чувство, что война нач-
нётся. Тогда немцы забрали Чехословакию, Австрию, и  в  школе 
у нас про это говорили. И у нас было пшыспособенне войсковэ57, 
были стшэльцы58. Они были старше. А мы были орлентами59, а мой 
брат был харцэжэм и хуфцовым60. […] Тогда говорили про войну 
с  немцами. Про советов никто не говорил, что будет война. Но 
Польска готовилась. Всем сказали вычистить подвалы, поставить 
там бочки с песком. […] Там должны были быть бинты, йод… Но 
про советов не вспоминали. […] 

Как советы пошли, брата три дня не было дома. У них уже ор-
ганизовалось… Но он мне не рассказывал, я ж девчонка была. […] 
Они готовились еще раньше, но мы не знали. […] В Гродно были 
солдаты, и было много призвано резервистов. Они даже у нас в са-
рае стояли. А офицеры в домах жили. […] 

Когда советы наступали, солдаты и резервисты пошли на запад-
ную границу [воевать с немцами]. Отца брат тоже пошёл. Он был 
кавалеристом. […] Тут никто не ожидал войны, […] но бои в Гродно 
были три дня61. Бои начинались от нового моста, где стоит чолг62. 
Там спалили девять чолгув. У вас в истории об этом не говорилось? 
[…] Там больше было резервистов, школьников, гимназистов, хар-
цэров. Они имели бутылки с бензином. И люди рассказывали, что 
один такой мальчик тринадцати лет тоже там поджигал… И  его 

57 Польск. Przysposobienie wojskowe – вайсковая падрыхтоўка. Гэта быў аба-
вязковы прадмет ва ўсіх вучэбных установах ІІ  Рэчы Паспалітай. Яго 
галоўнай задачай была падрыхтоўка моладзі да вайсковай службы

58 Польск. Strzelcy (Стральцы) – сябры дзіцячай парамілітарнай арганізацыі.
59 Польск. Orlęta (Арляняты) – сябры дзіцячай парамілітарнай арганізацыі. 
60 Польск. Harcerstwo (гарцэрства)  – польскі варыянт скаўцкага руху, 

вельмі папулярны ў міжваеннай Польшчы; Польск. Hufcowy (гуфцовы) – 
камендант гарцэрскай адзінкі.

61 Абарона горада працягвалася з 20 па 22 верасня. Гл.: Cz. Grzelak: Wilno-
-Grodno-Kodziowce 1939. Warszawa, 2002. 

62 Польск. Czołg – танк. 
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из автомата [ранили] и привязали… Может, про это нельзя гово-
рить?... Его ранили и привязали да танка. Это был Тадэк Ясиньски. 
Мать его, как пришли советы после войны, то сразу уехала. А  он 
умер. Я  не знаю, где он похоронен. […] Все про него рассказыва-
ли, и брат рассказывал. Правда, имя не называли. […]

И еще одного назвать могу. Это был Януш Буцановски. Есть его 
гроб. Я его долго смотрела. Это был старший брат друга моего бра-
та, этот Буцановски. […] Он погиб на углу Советской и Виленской 
[улиц], там, где было кино «Аполло»… Там они стреляли, и его уби-
ли из карабина машынового63. […] Он уже хлопец был такой [взрос-
лый], в лицее учился. […] Они все со школы знали другу друга, ез-
дили на свои обозы64, где занимались. […] Мой брат [Томаш] тоже 
оборонял. Но когда шли эти бои, мы ничего не знали, где он. […] 

Родители были на поле, копали картошку, когда услышали 
стрельбу. И я  там была и  сестра моя малая тоже. Как услышали 
стрельбу, то мы собрались и поехали домой. […] Приехали домой, 
и даже не знали, с кем наши воюют. Ночью было тихо. И утром ро-
дители снова поехали на поле, но нас с сестрой уже не брали. […] 
Стреляли три дня. […] 

А мы с сестрой были у бабушки в Лапенках65. И прибегает мой 
двоюродный брат […], и говорит, что на шоссе много-много идёт 
солдат. А перед этим летал «кукурузник», и он уже там где-то на-
бросал улётак66. Уже там стояли эти люди. […] А  я  вышла на га-
нак… Знаете, я ж дитё еще… И я так ручками [захлопала]: «Поль-
ска!» А он [красноармеец], может, что-то услышал. Он ехал на коне 
и оглянулся, но ничего мне не сказал. […] Я подошла к этим людям, 
а там мужчина з Подпереселки67 эту улётку читал или рассказывал 
женщинам. Думаю: о чём они говорят? Мне было интересно! А одна 
женщина увидела меня и сказала: «Не будет вам ни татуся, ни ма-

63 Польск. Karabin maszynowy – кулямёт. 
64 Польск. Obóz – лагер гарцэраў. 
65 Вёска паблізу Гродна. Сёння у межах горада. 
66 Польск. Ulotka – лістоўка. 
67 Вёска паблізу Гродна. Сёння у межах горада.
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муся!» Дурочка какая-то… Как она так сказала, я собралась, пошла 
домой и там плакала. Это я хорошо помню.

А потом родители вернулись, и началась жизнь тяжелая, потому 
что не знали, где старший сын. […] А приходил к нам сосед… Его сын 
Юзэф Крупенка дружил с моим братом и пошёл вместе с ним. И он 
[сосед] плакал: «Стэфаник, братишка, каб не твой сын, то мой не по-
шёл бы! А то он пришёл и говорит: «Пуйдэ бронить Ойчызны!»68 […]

А брат был с этими защитниками... Потом говорил мне, что од-
нажды пуля просвистела у  уха. Он оглянулся, а  на балконе сидел 
еврей… Они помогали советам! […] Так и люди рассказывали, что 
стреляли с балконов. И брата не было три дня. 

А в деревне такая разруха! Люди собираются кучками, про что-
то говорят, а я была у бабушки и мусяла69 там детей моего дядьки 
пильнавать70. […]

Мы стояли на улице, а по улице строем с карабинами и рюкза-
ками небольшими группами,  может по 20–30 человек, шли они… 
И моя сестра увидела брата. «Ой, Томэк!»- закричала. И все люди 
стали говорить: «Почему вы уходите? Почему нас оставляете? Куда 
идёте?» […] А  брат крикнул : «На Литвэ!» « Для чэго на Литвэ?» 
«Брониць Ойчызны!» И отец побежал домой, взял денег […] Догнал 
их, дал денег и сказал: «Сынок, пойдём домой!» А брат сказал: «Не! 
Пуйдэ брониць Ойчызны!» 

Польша уже начинала утекать. Они шли в  Румынию, Венгрию 
альбо на Литву утекали. […] Он [брат] вернулся в Гродно. Их всех 
сначала взяли, а там составили список и его отправили домой. Ска-
зали: «Тебе надо учиться!» Ему ж не было и семнадцати лет! […] Его 
не было три недели. Боже, как мама моя переживала! И все мы пере-
живали… И я переживала. Я очень любила моего брата. Он меня 
учил истории, с Пястов начиная […] Он был патриот Польши, как 
и всё его поколение. Таким его воспитала Польска. […] А советы по-
том уже говорили, что они шли «нас освобождать». […]

68 Польск. Pójdę bronić Ojczyznę – пайду бараніць Айчыну.
69 Польск. Musiała – мусіла.
70 Польск. Pilnować – тут: даглядаць. 
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У нас добрые люди. Брата никто не выдал. Наши не сказали, а там 
в городе не знали. А польские эти [коллеги], что с ним учились, то 
они знали. […] 

Некаторыя радовались, что советы пришли, но не буду говорить 
кто! […] Это белорусы были, но они никого не выдавали. Они ду-
мали, что будут жить, как при царе было. […] А потом налоги «до-
брые» дали! И збожжа давай и деньги давай! […] 

Наших учителей позабирали советы и вывезли их в копальни71. 
[…] Польская школа была до Нового года, и  научительки72 были. 
А  мужчина только один был, такой седой… У  директора Вевюр-
ского отобрали квартиру, и он перешёл жить в дома для учителей. 
Они еще стоят на улице Чкалова. […] Сначала, когда мы приходили 
в школу, то были все те учителя что и раньше. Приходим завтра, уже 
одного нема, потом другого нема… И [люди] приходили к моим ро-
дителям, чтобы письмо подписали за них… Но не помогло. Может, 
их в Катынь повезли? Может, учителя, как и врачи, имели воинския 
звания? […] А люди говорили, что в тюрьме тоже расстрель ва ли. 
[…] 

Когда немцы пришли, то сначала некоторые очень радовались. 
Хоть ксёндз говорил тогда: «Ойцец не пошэдл и матка не пшышла»73. 
А почему радовались? Потому что очень много людей [советы] вы-
везли. Сначала повывозили мужиков, а потом и семьи их. Это было 
в январе…74 И вывезли мою школьную подружку Лёню – Леонар-
ду Калиш. Она жила там, где погранотряд. Вывезли их в Казахстан. 
[…] Я ей цалы час75 писала в Северный Казахстан. И она писала, что 
очень тяжело жить, что нема чего есть. Домики были там страш-
ные з кизяка. […] Были они в каком-то колхозе. Их было трое [де-
тей]… А её отца арестовали, он какой-то работник был, не знаю… 
Мужчин поарестовывали, а потом их вывезли. […] Потом приехали 

71 Польск. Kopalnia – шахта. 
72 Польск. Nauczycielki – настаўніцы.
73 Польск. «Ojciec nie poszedł i matka nie przyszła» – «Бацька не сышоў і маці 

не прыйшла».
74 Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра дэпартацыю 10 лютага 1940 г. 
75 Польск. Cały czas – увесь час.
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офицеры и позанимали их дома. А там всё осталось. Людей вывоз-
или, и они брали только такие клумочки. […]

Асабісты архіў Аляксандра Смаленчука. Запісана А.  Смаленчуком 
26.07.2019. Транскрыбатар: А.  Смалянчук. Агульная працягласць 
інтэрв’ю: 01.34.30. Мова – руская.

№ 20. песняк анатоль міхайлавіч, 1926 г. н., г. гродна – рус-
кі, праваслаўны, скончыў сярэднюю школу, з сям’і рабоча-
га, служыў у  савецкім у  войску. Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, 
за пі са на га ў межах праекта «1939 год у памяці жыхароў бе-
ла ру сі» (2019).

[…] Жили мы на Виленской улице в своем собственном доме. Хо-
зяйство держали, свинью держали. Шестеро человек нас было. Мама 
не работала нигде, только папа работал са-
пожником у еврея. Хватало денег и на обра-
зование, и на одежду... Мы все, как куколки 
были одетые... […] Крестили меня в  Собо-
ре76, нас всех там крестили. […]

На улице мы, дети, дружили только с ев-
реями. У нас никого больше на Виленской 
улице не было, потому что поляки жили 
в  лучших домах […] Отношения были хо-
рошие. «Войну» делали друг против друга… 
Мы наступаем на евреев, евреи – на нас […] А потом вечером все 
вместе идём домой. […] А вечером в пятницу они уже просят Колю, 
моего старшего брата… Он с [19]24 года. То он им и печку раста-
пливал… А мы уже субботу ждем, когда они открывают магазины. 
[…] На Виленской не было такого дома, чтобы не было магазина. 
Всё было у нас, на нашей улице… А учились в школе имени Пилсуд-
ского на улице Лермонтова. Директор был Вевюрский […] Хорошая 
была жизнь. Уважение было друг к другу. Все жили как будто род-
ственники. […]

76 Гаворка пра Свята-Пакроўскі кафедральны сабор. Статус кафедральнага 
сабора ў Гродне ён набыў на пачатку 1920-х гг. 
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Но было одно восстание77. У  школе Рейзнера, что теперь на 
улице Карла Маркса, танцам учили. И пришёл моряк, он в отпуск 
приехал… Ну, его закокошил там один еврей, то восстание такое 
сделали!... Евреев побили ни за что! У нас напротив жил Шама Бэ-
гэр. Дети у него были, и мы дружили. […] Вышел, бедный, во двор 
у себя. И банда эта, нищета несчастная… Забили его! […]

У нас дядя, мамин родной брат, был печатником в  Гомеле… 
И  вступил потом в  партию. Там надо было в  партию вступать… 
Раньше мама с  папой деньги высылали ему, потому что тяжелые 
годы были. А потом он пишет через кого-то: «Гэля, не высылайте, 
потому что меня не будет!» [плача] […] 

Были такие у нас при поляках. Всё выступали: Советская власть!... 
Советская власть!... Они всё больше митинговали с такими обыкно-
венными людьми, что слабый характер имеют… Рассказывали такие 
сказки… Пропаганда была сильная, но делали это подпольно. […] Од-
нажды мой отец шёл от работодателя своего, еврея, и митинг какой-
то был. А отец не интересовался политикой, он работал. […] Шестеро 
детей у него, понимаешь!… А милиционер ему резиновой дубинкой 
по плечам так увалил, что чуть лопатку не переломал, потому что папа 
смотрел, как повалили человека и бьют… А что у нас не бьют?! […]

Как советы пришли,  то торговали еще месяцев шесть. Все ма-
газины были открыты. К  отцу моему приходили эти офицеры по 
12 пар обуви на одну колодку делать! Разные – стальные, алюмини-
евые, бежевые, черные… Какая шкура есть, с той и делайте! 12 пар! 
[…] У  нас культура была совсем другая. А  то идет офицер, несёт 

77 Пагром адбыўся 7 чэрвеня 1935 г. Падставай для яго стала забойства жы-
дом марака-паляка Уладзіслава Кушча, які прыехаў у горад у адпачынак. 
Пасля пахавання забітага амаль тысячны натоўп, узброены камянямі 
і палкамі, пачаў рабаваць жыдоўскія крамы і збіваць жыдоў на вуліцах 
Гродна. Было двое забітых і больш за 40 параненых. У выніку ў перад-
ваенныя гады польска-жыдоўскія стасункі ў  горадзе набылі характар 
«халоднай вайны». Гл., напр.: Гародня Х–ХХ  стст. Каралеўскі горад 
з правінцыйным лёсам. Пад рэд. А. Смаленчука. Гародня, 2014, с. 355–357 
(аўтар раздзела пра гісторыю Гродна ў складзе Польскай дзяржавы Ан-
дрэй Вашкевіч). 
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маленького ребёнка в одной руке, а в другой – авоська. Там яйца, 
марковка, картошка, всё. Смешно было сначала… […] 

Никаких боев в Гродно не было!... Там только гимназисты шли на 
танки! А эти танки разворачиваются, и как даст очередь из пулеме-
та! Набьют этих пацанов, как перепёлок…

Три-четыре танка сгорело у  нас. Напротив почты  – один, дру-
гой – там, где теперь Рынок Скидельский и автовокзал… Они там 
бросали какие-то… Шашки или что?! […] Где был кинотетр «Апол-
ла», где сейчас универмаг, там зенитка стояла... То танк так ввалил, 
что она влетела в кинозал. […] Снаряды летели по улице... Но это не 
бой, это дурость какая-то была. […]

Наша семья обыкновенно отнеслась к  советам. Мы не радова-
лись и не плакали, ничего... Потом только нам стала хуже. Карточки 
появились. Водка уже на карточки,  сахар  – на карточки! Заметно 
было, как [«хорошо»] живём при советской власти! […]

Мамин брат из Гомеля отправил свою девочку к нам. Восемь или 
девять лет ей было. Они школьницу выслали из Гомеля, и она при-
ехала в Гродно! […] Мама с тёткой поехали на вокзал ее искать… 
А как найти? Ходят, смотрят и видят, что девочка в охломонах кого-
то ищет. Потом она подходит: «Скажите, может вы ищете девочку 
Свету из Гомеля?» Побыла она у нас. Стала ходить вместе с мамой 
в  магазин закупать продукты  – муку, сахар… И  всё удивлялась, 
спрашивала: «И это всё у вас продается? А у нас нету такого магази-
на!» А мы её одели, обули и отправили в Гомель. […] 

[В 1939 г.] многих вывозили из города! Учителей, зубных масте-
ров… Кому-то они не понравились. Немцы делали свою чистку, 
а советы – свою. […] Всех брали, кому кто не понравился. Вывозили 
в Казахстан. […] И нас должны были вывезти, мы были в списке на 
[вывоз в] понедельник, [на 23 июня 1941 г.]! […] Возле нас жили Ма-
лашкавы. Они попы были, так их забрали, и они в субботу поехали. 
А нас должны были в понедельник забрать за дом, который дедушка 
оставил. Но в воскресенье немцы напали, и в понедельник утром 
в городе были уже немецкие мотоциклисты. И нас не вывезли… 

А так больше к нам ничего не имели. Отец работал, платил налог 
за то, что дома работа, а потом должен был пойти на государствен-
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ную фабрику. На Замковой улице была фабрика обувная… […] 
Отец в политику не лез. Мы только дом свой имели. […]

Асабісты архіў Аляксандра Смаленчука. Успаміны запісваліся 
19.07.2019. Транскрыбатар  – А.  Смалянчук. Агульная працягласць 
інтэрв’ю: 01:17:20. Мова – руская.

№  21. івашчанка лідзія кірылаўна, 1931  г.  н., г.  гродна  – 
беларуска, праваслаўная, сярэдняя адукацыя, краўчыха. 
Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2019).

[...] В  [19]39 году такая стала над городом тьма! Моих братьев 
двоих расстреляли в [19]39-м году, в сентябре, когда советы зашли… 
А знаете, почему? Эта молодёжь, эти студенты воевали против со-
ветской власти... А мы жили на Подольной улице, такой переулочек 

был, называлась улица Флисатская, а потом 
переименовали в переулок Плытников. Они 
вышли из этого переулка вдвоём... Раньше 
никогда не ходили вместе... Одному [Викто-
ру] было 18 с половиной лет, а другому [Во-
лоде] – 16 с половиной. У этого были свои 
друзья, и у этого были свои друзья. 

А жид напротив... Его вели на расстрел 
этого жида, а он говорит: «Товарищ, это не 
я  стрелял, это они стреляли!» Их забрали 

и возле моста, что с аркой возле железной дороги, возле арки рас-
стреляли... И прибежала соседка и говорит: «Каких-то парней дво-
их убили». И маме что-то тюкнуло, и они с отцом побежали... Еще 
младший жил. Его занесли в больницу первую. [...]

Отец пришел к ним [салдатам], говорит: Что вы сделали!? Я рус-
ский человек, я вас так ждал. А они: Ну, извини, отец, это война. 

Представляете, какая моя мама была? Она всю жизнь в черном хо-
дила. Сразу два сына... Они были, как два дуба. Я всё это помню, это 
всё было на моих глазах. Хоть мне было только 8 лет, но всё помню.

Когда пришли советы, [...] закрыли все магазины. Ничего не 
было... А если где-то что выкинуць, то такая будзе гранда, очередь... 
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А  как станет одна жидовка, то прыдзе десять человек да яе, ста-
нуць... Раз мама сказала: «Что ты, жидовка тут стала?» То она маму 
в милицию завела.

Мама казала, что зашли в тую милицию, а там сидит какой-то 
грузин, такой чёрный: 

– Ну, что вы, мамаша? 
– Я сказала на нее «жидовка». 
– Не надо говорить «жидовка», говорите – «еврейка». 
Мама говорит: Так мы все их называли «жиды». 
– Ну ладно, вы так больш не говорите, идите домой. 
Вы знаете, что они выделывали?! Они везде были! Они везде были! 

Нигде никакого доступа для наших людей не было. Всё они заняли..
В [19]39-м году мы пошли в школу не с 1 сентября, а с октября, 

пока эта вся катавасия [была]. У меня был друг, звали его Кшиштоф, 
Кшись... И такой хороший мальчик! Мы с ним так дружили, вам не 
рассказать... А перед этим еще расскажу. У меня была пани, первая 
моя учительница – пани Качаровска, а ее муж был директор школы. 
И их вывезли в Сибирь! За что?! Эта пани мне столько все передала, 
и не только мне, а всему классу: как вести себя, как встречать людей, 
как здороваться, даже как платочек правильно сложить.

И вот этот мальчик, друг мой, один день не пришел в школу, второй 
день не пришёл в школу, третий день не пришел. А они жили на [улице] 
Свердлова. Я говорю: «Папа, давай сходим к ним. Почему-то его нету». 

Мы позвонили в двери, открывает дверь военный. Папа говорит: 
«Ой, извините, мы наверное не сюда попали». А он говорит: «Сю-
да-сюда, заходите». Мы зашли. И он говорит... Какой-то, наверное, 
порядочный. Даже чаем угостил, стали разговаривать. И он сказал, 
что эту квартиру ему выделили, потому что хозяев... ну, вобщем... 
И дал нам такую брылу сахара, такую синюю. Отец его топором ру-
бил. С одним кусочком вприкуску можно было три кружки выпить. 
Боже, какая была жизнь?!

Но, знаете, мы тоже ждали, что нас вывезут в Сибирь, потому 
что детей расстреляли. А знаете, как соседи?! Разные соседи... Кто б 
узнал, то обязательно выдали б... Мы каждый день ждали, что выве-
зут в Сибирь, но как раз уже началась война, и немцы пришли... [...]



88

Я училась в школе, перешла в третий класс, а советы пришли, то 
нас опять посадили во второй клас. Говорили, что польская учеба 
никуда не годная… А эта школа была там, где касцёл бернардинов 
и сейчас семинария духовная. Эта была бернардинская школа толь-
ко для девочек. [...]

Вывезли моего Кшися с родителями (забыла фамилию его). [...] 
Людей вывозили, потому что люди жили хорошо. Во-первых, хочу 
сказать, от этих хлопцев, что учились вместе с моим братом [...] на-
верно, никого не осталось. Всех советы побили. [...] Осталось, мо-
жет, человека три с этой компании. Всех побили.

Вывезли наших знакомых с  деревни Кошевники. [...] Они нам 
носили молоко, сыры, масло. Если были деньги,  то сразу плати-
ли,  а  если не было, то они ждали. Их вывезли,  потому что у  них 
было три лошади, коровы были, и какие-то два батрака у них рабо-
тали. Их за это и вывезли в Сибирь. Таких вывозили людей. [...] Они 
по дороге, может, поумирали. Рассказвали, что кормили соленой се-
ледкой в  вагонах. Где тая пани Качаровска, такая интеллигентная 
женщина, этот муж ее, директор школы (у них детей не было)? Где 
они могли доехать? В этой теплушке? [...]

Нихто Красную армию у нас не встречал… Тут было безвластие. 
Эти студенты тут немного «бушевали»… Власти никакой не было. [...]

Солдаты ходили с  такими винтовками,  с  такими длинными 
штыками… Одетые были [очень плохо] после этой армии поль-
ской! Знаете, иногда возмущает то, что в «Советской Беларуси» или 
в  гродненской газете пишут о партизанах, о войне. Такая уже не-
правда, что смех берет. [...] Хочу сказать, что немцы, на удивление, 
не трогали семей военных, которые здесь остались. Не трогали ни 
детей, ни жен, не вывозили. Ничего. Многие из них в церковь ходи-
ли, а потом… стали участниками войны. Смешно…

Отец действительно ждал русских… Почему? А, знаете, какая 
была агитация в России? Отец думал, что там рай, что придут рус-
ские, и  рай будзе. Мама потом всегда его упрекала: «Вот, что они 
наделали!…» Он такой был расстроенный, вам не сказать. Дей-
ствительно, он ждал… А какая была агитация?! После войны, уже 
в 1944 г. много «французов» таких… Они вернулись из Франции. 
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Один «француз» рассказывал, что после войны тут был голод, а им 
во Францию присылали зерно в  шелковых мешках! Их обману-
ли, и он вернулся сюда… И он говорит: «Господи, чтоб я знал!»… 
[...] Агитация была, что здесь рай, чтобы люди ехали на родину. 

Вот вы всё напишите, и мне будзе… Как у нас казали: паеду на 
«белые медведи» [...]

Еще расскажу: возле магазина «Батория» (там сегодня мединсти-
тут) был красивый большой балкон… [...] На этом балконе иногда 
выступали. Отец был грамотный , закончил церковно-приходскую 
школу. А мама – сирота. Она умела читать, а расписываться я ее на-
учила… То мы с отцом ходили. Отец говорил, что будут выборы. 
Давали даже такие улётки. Каждая партия свои давала. [...] Был 
1938 год. И было собрание, и так много народа было! И что-то такое 
[случилось]… Кто-то затеял… И  началось такое побоище, вам не 
рассказать! Мы еле удрали с отцом. А там, где сквер, там были ев-
рейские лавочки до самого моста. И так громили эти лавки! Такое 
было побоище! Кто воровал, кто знаете… Но мы с отцом убежали. 
[...] Такое побоище было! [...]

Православных немножко прижимали при Польше. Например, 
мой брат очень хорошо учился в  школе. [...] Он хотел поступить 
в Вильнюсе в летное училище, на лётчика. Но у него какие-то вены 
обнаружили на ногах, и он не годился. И какой-то был такой баон 
панцэрны78. […]. Ему сказали,  чтобы он перешел на католическую 
веру, и его примут. Но отец сказал: «Как родился православным, так 
и помирай православным». Всё таки веру менять как-то [нехорошо].

И брат пошел в ремесленное училище. И тоже очень хорошо учил-
ся. И  был у  него профессор Дыорингер, какой-то немец… И  тоже 
его вывезли в Сибирь. Помню, когда братья погибли, то он приходил 
к нам. Говорил, что уедет в имение, а отец говорит ему: «Не уезжайте, 
бо могут этого…» Больше он к нам не приходил. Наверное, вывезли 
или, может, где прятался. Хороший был человек, интеллигентный. [...] 

Отношения между белорусами и  поляками были такими,  как 
были [ранее], а  жиды… То невозможно было! Они ж везде сиде-

78 Польск. Batalion (baon) pancerny – батальён танкавых войскаў. 
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ли, во всех учреждениях! Это в [19]40 году. Это было невозможно! 
Когда уже немцы пришли,  мы с  мамой шли,  а  жидовка схватила 
маму за руку и  говорит: «Пани,  пани,  вы наверное, нас выдадите 
за то, что муж сказал на ваших детей, и  нас побьют?» А  мать ей: 
«Адчапіцеся, вас Бог паб’е…» Ну, и побил их Бог, немцы побили.

А жены офицеров в ночных сорочках (сорочки были очень краси-
вые, шелковые, с кружевами) в театр ходили. [...] Это истинная правда. 
[...] А они же ничего не видели. Знаете, люди продавали на базаре яйца, 
то они корзинами яйца носили. Тут как Америка была [для них]. [...]

У моего брата старшего был друг Збышек Рогаш. У его отца был 
ресторан. Их сразу вывезли в  Сибирь. И  он писал нам из Сиби-
ри, что попал в армию Андэрса. Потом [после войны] просил, что-
бы сделали красивый памятник для брата Вити, для Витка… И отца 
вызывали в КГБ. Он только перед смертью мне про это сказал. [...]

У нас был траур. Никакого веселья не было. Вы представляете, 
таких два дуба сразу похоронить! [...] 1 сентября старший брат при-
бежал домой и говорит, что немцы сбросили бомбу на Советской 
площади. Говорит, что убило одного человека и  одного ранило. 
А уже через 22 дня его убили…

Братьев убили 22 сентября. Брату старшему выстрелили в ноги. 
Это первый выстрел… Он стал кричать: «Ратунку!», то солдат подо-
шел и в голову ему выстрелил. А младшему брату Володе в живот по-
пали, то он еще жил. Его принесли домой, сделали носилки с одеяла, 
и с соседом занесли в первую больницу. [...] А тогда и врачи боялись. 
Тогда такая была тьма над городом! Тьма над городом! Все боялись… 
И мы похоронили Витю. Шли с кладбища и пошли в больницу, Воло-
дю посмотреть. А его нету в палате. Спрашиваем у медсестры, а она 
говорит: «Он в морге». И назавтра его похоронили… На [кладбище 
по улице] Антонава они похоронены, и отец рядом. [...] 

Рассказывали очевидцы, что в 1939 году приехала машина с нем-
цами (они жили около табачной фабрики), которые говорили: Мы 
скоро сюда приедем… 

Асабісты архіў Аляксандра Смаленчука. Успаміны запісваліся 
13.04.2019 г. Транскрыбатар – А. Смалянчук. Агульная працягласць 
інтэрв’ю: 00:48:20. Мова – руская.
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II. «саветы» ў памЯці вЯсковых жыхароў

№ 22. ушакевіч станіслаў алёізавіч, 1931 г. н., в. такарышкі79 
іўеўскага раёна гродзенская вобл. – паляк, каталік, з сялян-
скай сям’і, інжынер-гідратэхнік, сябра таварыства поль-
скай культуры на лідчыне. Фрагмент аўтабіяграфічнага ві-
дэа ін тэрв’ю, запісанага ў межах праекта «калектывізацыя 
ў За ход няй беларусі. 1948–1952 гг.» (2016).

[...] Мой бацька быў [1]902 года нараджэння. З 16 гадоў ужэ мусіў 
быць поўным гаспадаром на гаспадарцы. Памалу адбудаваліся, але 
началася война. То прышлі бальшавікі, то палякі пагналі вон баль-
шавікоў, то зноў бальшавікі ішлі абдзёртыя. Мой бацька ўсё гэта до-
бра помніў. Казаў, што вельмі страшныя яны былі, вінтоўку неслі на 
вяровачках. Можа ім і выдавалі на рамнях, але ж яны не мелі паясоў, 
то ад карабіна аднімалі ў порткі рамяшкі закладалі. Пыталіся: «Ці 
далёка да Аршавы?» Не Варшава казалі, а Аршава. Скора іх назад 
пагналі. Бог меў нейкую ласку, што майго бацьку не захваціла ні 
адна мабілізацыя, астаўся пры гаспадарцы. [...] 

У [19]27 годзе мой бацька жаніўся, узяў маладую жонку з-пад 
Трабаў. Началі абжывацца. Тады абжыцца можна было на фізычнай 
працы на зямлі, гадаваць жывёлу, укладваць навоз, палучаць ураджай 
і такім пуцём падымацца на ногі. [...] І нямецкія купцы прыязджалі 
куплялі свіней у мужыкоў па лепшай цане, чым краёвыя купцы. [...]

Пры Польшчы, я  ўжо добра помню, была мода хадзіці «тры 
каралі». Вокны ў хаце, бо не было дубэльтаў, дык замярзалі. Скра-
беш, праскрабеш, хукаеш і праз акенца відзіш: ўжо ў тых былі, да 
нас ідзе. Я тады ходу і пад ложак [хавацца]. [...] 

79 Такарышкі  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Юрацішкі Валожынскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Эйгердаўскім сельса-
веце Іўеўскага раёна Гродзенскай вобл.
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У [19]36 годзе пашлі на хутара. Пры Польшчы тожа былі зако-
ны. [...] Не ўсе маглі пайсці на хутар. На хутара ішлі тыя, хто былі 
пладавіты. [...] А ў нас быў маёнтак Радкевічы. Эта былі тры такія 
маёнткі. У Такарышках быў самы старэйшы Радкевіч. Потым другі 
быў у Юрацішках80. Эта родныя браты былі. Трэці Радкевіч – быў 
кала Бердаўкі81. [...] Наш Радкевіч Вітольд ў [1]905 годзе ваяваў на 
японскай вайне, быў афіцэрам царскай арміі [...] Ён быў такім ча-
лавекам празорлівым і пасля вайны, як ужо стала Польшч, [...] меў 
лесу многа і часць лесу прадаў жыдам. [...] Як ішлі на хутара, пашоў 
на такую прапазіцыю абмена: граніцу зрабімо па рэчцы, і за сурвітут 
ён дасць у нескалька разоў болей выразкаў лесу, гэтых лядаў. І вё-
ска пашла на гэта, хоць было і  цяжка потым уручную карчаваць. 
І пашлі на хутара, але тыя, хто меў бальшыя яшчэ надзелы ці хто не 
меў вабшчэ мужыка, тыя не пашлі. І ў нас дзе-та было, па бацькіным 
расказам, 100 гаспадарак. У вёсцы толькі асталося 16. [...] Мой баць-
ка з бабай асталіся на мейсцы. [...]

У [19]38 годзе, я  меў 7  гадоў. Осенню пашоў у  польскую шко-
лу. [...] У  [19]39 годзе акончыў першы клас польскай школы. [...] 
3 мая было абавязковае свята, не можна было працаваць. Людзі не 
хацелі. Так, як і цяпер [не хочуць] савецкія святы святкаваць, так 
і пры Польшчы, але паліцыя застаўляла, каб святкавалі. Мой баць-
ка як паляк і католік паехаў у Юрацішкі на мшу. Кала гміны ў бэзе 
збудавалі трыбуну, флагу зацянулі, і выступалі аратары, як і цяпер 
на святах. Я запомніў: «Ні пендзі земі не дадзім». Бо ўжо шло к вай-
не. Але правіцельства польскае ўсё, што магло гаварыла людзям, каб 
не падалі духам. Паэтаму дух паддзержывалі, хоць думалі зусім дру-
гое. З усяго гэтага мне вельмі запомніліся пажарнікі. Былі ў форме, 
начышчаны медныя каскі, тут лапатачкі і сякеркі. Іх можа там 10–15 
было.

80 Юрацішкі  – да верасня 1939  г. цэнтр гміны ў  Валожынскім пав. Нава-
грудскага ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Іўеўскім раёне Гро-
дзенскай вобл. 

81 Бердаўка – да верасня 1939 г. вёска ў Лідскім пав. Навагрудскага ваяв. 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Лідскім раёне Гродзенскай вобл. 
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Прыйшла восень [19]39 года, і началася мабілізацыя. Мабілізацыя 
праходзіла ў Дзявенішках, і майму бацьку трэба было з возам і з ка-
нём ехаць на мабілізацыю аж у  Дзявенішкі. Там, у  Дзявенішках 
камісія ваенная прынімала. Каня прызналі негодным да абозу, а воз 
годным. Воз забралі і далі дакументы. У мяне захаваўся дакумент 
этат. Каб Польшч выіграла вайну, то бацьку пасля вайны вярнулі 
б 100 злот за ўзяты на вайну воз. Кроме таго, тут солтыс прыляцеў. 
Парсюка мусілі здаць тожа з условіем, што потым будзе вернуты, бо 
не былі падгатоўлены. [...]

І ў школу 1 [верасня] мы не пашлі. Наш настаўнік высшу адука-
цыю меў, афіцэр запасу і яго змабілізавалі. [...] Ён тут жыў з сям’ёй, 
у яго была жонка і трое дзяцей. Старшы сын Гэнрык быў на год ста-
рэйшы за мяне. Ён хадзіў у другі клас, а я хадзіў у першы клас, паэ-
таму я запомніў. [...]

17  [верасня]  – эта была нядзеля. Бацька пайшоў да касцёла 
ў Юрацішкі. У той час людзі яшчэ былі болей пабожныя, і ў Юра-
ціш ках ёсць, як вы знаеце, царква. Цяпер касцёл на новым мейс-
цы збудаваны, а дзе быў касцёл эта там цяпер толька крыж астаўся 
пастаўлены. Тады людзі хадзілі групамі. Па адным не любілі 
хадзіць, і тады ўсе і праваслаўныя, і католікі, групамі ішлі. Толька 
праваслаўныя ішлі ў царкву, а католікі ішлі ў касцёл. Назад ужэ не 
сыходзіліся, бо ў  касцёле раней канчалася набажэнства, а  ў  царк-
ве вельмі доўгія набажэнствы ідуць, таму назад ішлі ўжо больш 
палітычна падзеленыя чы канфесійна падзеленыя. 

І мой бацька, хіба, не дашоў до касцёла, бо па дарозе жыў Пілецкі, 
вуйт гміны. Ён меў радыёпрыёмнік, знаў, што бальшавікі пашлі на 
Польшч. Яны як ішлі, так ужо стаяў конь запрэжаны, і вуйт нейкія 
паперы паліў на падворку, сабраўся ўцякаць. [...] І  ўсе вярнуліся, 
ужо зналі, што пашлі саветы. Заранё была вельмі туманная пагода. 
На сенажаці адрастала атава, мы выпускалі каровы пасвіць на эту 
атаву. Як туман быў, то матка падаіла і яшчэ іх задзержывала ў хля-
ве, а як там нейкі час прайшоў, яна кажа: «Стась, ідзі выпусці каро-
вы на цялятнік». Я вышаў на цялятнік выпускаць каровы, а ў небе 
гул самалётаў. [Раней] усе самалёты хадзілі з захаду на ўсход, а гэта 
ішлі самалёты з усходу на захад, і я ўжо разлічаў па гуку самалётаў, 
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што бамбардзіроўшчыкі ці істрэбіцелі. Бо зусім другі гул матораў. 
[...] Я спалохаўся, прыляцеў у хату, матка кажа: «Што там сталася?» 
Я кажу: «Недзе самалёты бомбы кідаюць». 

А гэта былі савецкія самалёты. Яны, аказваецца, хацелі збамбіць 
станцыю Юрацішкі, но было пасмурна, і  праляцелі паўтара 
кілометра і кінулі бомбы на вёску Яросмішкі82, а чом нігдзе ні адзін 
бальшавік не напісаў. Во цяпер, як ужо стала польскае адраджэн-
не, я паляк і не скрываюся гэтым, пісаў у «Глос з-над Немна» аб гэ-
тым. Ні адзін не аспорыў, што гэта непраўда, што савецкія самалёты 
бамбілі. Но то шчасце, што яны праляцелі, а еслі б былі на станцыі 
Юрацішкі, то нарабілі б срэдзі меснага населенія кашы бомбамі 
гэтымі. Але кінулі там на вёску недзе, дык толька ў аднаго чалавека, 
у каго дзіця было ў калысцы, дык там нечым параніла дзіця і вугал 
хаты, бо, хіба, кідалі фугасныя бомбы, не асколачныя. 

У нас у вёсцы там ужо быў прыватны магазін. Польшч развівала 
гандаль ў працівавес жыдам. Вот такі ў нас ужо быў адзін чалавек 
пры дарозе на хутары, які меў магазін, і  ў  той магазін я  нескаль-
ка разоў з маткай хадзіў. Там можна было купіць сялёдку, цукеркі, 
гуталіна да ботаў, усякую дробязь. Быў у  дзвярах ад вуліцы зва-
нок, як уваходзіш. У нядзелі там было такое зборышча. Было пару 
гаспадароў, якія мелі радыёпрыёмнікі, а так не мелі, жылі з вясковых 
плётак. Там у нядзелі сабіраліся людзі на плёткі вясковыя. [...] Мелі 
ўжо нескалька чалавек веласыпеды, яны з’ездзілі аж туда і  нашлі 
ад савецкай бомбы пакручаны кусок бляхі, і на багажніку прывезлі 
ў вёску паказаць людзям савецкай бомбы асколак. Так і я відзеў гэты 
асколак ад савецкай бомбы, кінуты 17-га верасня на Яросмішкі. [...]

У нашай вёсцы былі людзі, каторыя працавалі на савецкую ста-
рану. Яны былі куплены за грошы і на бальшое нешчасце оба былі 
майго бацькі кумамі. Адзін быў Гансоўскі Ясь. Ён у час рэвалюцыі 
недзе там цягаўся па Расеі і  жаніўся на немкіні з  Паволжа недзе, 
Лідзя звалася. І  яна як кума ўжо к  нам прыходзя. Мой бацька па 

82 Яросмішкі  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Юрацішкі Валожынскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Юрацішкаўскім сель-
савеце Іўеўскага раёна Гродзенскай вобл.
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добрай волі хрысціў яе дачку, іхню Валюню. Дык яна ўвесь час да 
мае маткі заходзіла чаго-нібудзь [узяць], як гэта гаспадыні [робяць], 
то насення, то чаго. Дык надта цікава гаварыла яна нам, дзецям. 
Яна казала: «Мой Паўля ходзя туда і туда», бо ёй трэба было знаць 
і беларускі, польскі, рускі, нямецкі. У яе ўсё гэта путалася, і яна не 
магла ні адным языком, кроме нямецкага, добра гаварыць. Дык нам 
надта было смешна, як гэта Лідзя прыходзіла да маёй маткі, і яны 
гаварылі между сабою. 

Дык вот, яе мужык працаваў на савецкую агентуру за грошы. 
Тады ніхто не знаў, но я вот цяпер начытаны, я ўжэ гэта добра знаю. 
Ён па шоў на хутара, перабудаваўся, меў чацвёра дзяцей і меў вела-
сыпед. Другі кум майго бацькі быў і сватам. Дажа фатаграфію маю. 
Быў майму бацьку сватам, а потым нават быў паневолі кумам. Тожа 
пе ра бу да ваў ся на хутар, меў шасцёра дзяцей – трох сыноў і трох да-
чок. [...] Этат Са віц кі [...] меў ужо этат дзецектарны радыёпрыёмнік. 
І да ве да лі ся, што саветы пашлі на Польшч. Яны оба мелі веласыпе-
ды. Мой бацька на мейсцы седзячы і то веласыпеда не меў, а яны пе-
ра бу да ва лі за шчот савецкага гражданіна, якога бальшавікі лупілі, 
голадам ма ры лі, а сюда пхалі на падрыўную дзейнасць агромнейшыя 
грошы. І  вот за гэтыя савецкія грошы яны пакуплялі веласыпеды. 
Я эта цяпер добра саабражаю, што гэта не за свой яны мазоль купілі. 

Паехалі спатыкаць савецкую армію, спаткалі аж у  [...] Са каў-
шчы не83 саветаў. Там ужо прывіталіся, пабраталіся. Прыехалі даха-
ты і ранюсенька пабеглі ў маёнтак дзяліць. [...] У яго толька астаў ся 
адзін сын, у нашага пана Радкевіча. [...] Ён быў подафіцэрам ці афі-
цэ рам у польскім войску. Пан меў, купіўшы трактар, легкавую ма-
шыну і радыёпрыёмнік. І пан, як пачуў, што саветы ідуць, як быўшы 
афіцэр царскай арміі ён скарэй на машыну, забраў жонку, і драпануў 
за Ашмяны пад Вільню. Там недзе меў нейкі фальварак па жонцы 
і там пераседзеў вайну. А яны, гэтыя ўдвух, прыйшлі дзяліць маён-
так, калі прыйшлі ўжо бальшавікі з Сакаўшчыны…

83 Сакаўшчына  – да верасня 1939  г. вёска ў  Валожынскім пав. Навагруд-
скага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок у Валожынскім раёне Мінскай 
вобл.
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Помню яшчэ перад 1 сенцябром, як цэлу ноч мотаролер ездзіў 
па хутарах – павесткі ў войска польскае развозіў, бо з нашай вёскі, 
можа, мужчынаў 5 ці 10 змабілізавалі ў польскае войска. І не вяр-
нулася нескалька чалавек з  вайны, дзе-та загінулі. А  тут саветы 
пашлі… Ужо транспарт, смурод… Не выйсці. У нас можа 400–500 
метроў да шашы. Ну, ад гэтых бензіна ці што?... І началі ўжо ісці ма-
шыны. Мужыкі з хутароў папрыходзілі паглядзець як выглядаюць 
саветы, бо аб саветах былі розныя толкі.

Вот эці прапагандзісты на чале з Тарашкевічам Браніславам84 ад-
пра ві лі сотні людзей на смерць у Савецкі Саюз, прапагандзіруя, што 
там райска жыццё. І з нашай вёскі таксама 5 такіх нашлося хлопцаў, 
і баць ка мне называў фаміліі, но я не запісаў. Цяпер не аднэй фаміліі 
не назаву. Яны таксама пашлі ў савецкі рай на бальшыя грошы. Ну 
і вот, прышлі тут бальшавікі, надта ж агітавалі, што надта багатыя. 
Дру гія верылі, што гаварыла польская пячаць, што там страшней-
шы тэрор. Адны верылі, другія не верылі.

Па шашэ пашлі бальшавікі, а з хутароў пашлі глядзець баль ша-
ві коў, як яны выглядаюць. І адразу кажуць: Федот да не тот. Адразу 
па ня лі, што бальшавікі хлусілі. Ва-первых, по абмундзіраванію, экі-
пі роў цы арміі можна судзіць о эканоміцы страны. Еслі страна эка-
на мі чэс кі развітая высока, то салдат у узбраеніі так, як гітлераўская 
армія была. 

А саветы ішлі з такімі кукуцямі, будзёнаўкамі, іх празвалі баш-

84 Браніслаў Тарашкевіч (1892–1938) – дзеяч беларускага руху, мовазнаўца, 
перакладчык. Стваральнік першай граматыкі беларускай мовы, акадэмік 
АН БССР (1928). Аўтар праграмы Беларускай сялянска-работніцкай Гра-
мады (1926). У студзені 1927 г. асуджаны польскім судом на 12 гадоў тур-
мы. У 1933 г. у выніку абмена палітзняволенымі пераехаў у СССР. Загад-
чык аддзела Польшчы і Прыбалтыкі Міжнароднага аграрнага інстытута 
ў Маскве. Арыштаваны 5 мая 1937  г. як «польскі шпіён». Расстраляны 
29  лістапада 1938  г. у  Мінску. Рэабілітаваны ў  1957  г. (Гл.: Беларускія 
пісьменнікі (1917–1990): Даведнік; Склад. А.  К.  Гардзіцкі. Нав.  рэд. 
А.  Л.  Верабей. Мінск, 1994; Маракоў Л.  У., Рэпрэсаваныя літаратары, 
навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 
1794–1991. Энц. даведнік. У 10 т. Т. 2. Мінск, 2003).
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лы камі. Эта ўжо цяпер ніхто не называе, а так яшчэ посля вайны 
доўга звалі, як хто заядуцца, каму тут у калхозе, кажа: «Ах, ты баш-
лык!». А чаму башлык? У вёсцы ў аснаўном было до вайны адзенне 
самаробнае, да і яшчэ пасля вайны доўгі час самаробнае. І на кажухі 
шылі сукно, а на шапку такі поўкруг… Капюшон быў, адкладваўся 
назад. Вот гэтат капюшон звалі башлыком. А  саветы былі ў  такіх 
шапках пахожых, і таму іх началі называць «башлыкі». 

Паглядзелі тут, і  пашлі ў  маёнтак. А  яны ўжэ, Савіцкі Косцік 
з Ясем Гансоўскім, ужо дзеляць маёнтак – каму каня, [каму] каро-
ву. Склад быў двуэтажны, бо там некалі да Першай сусветнай вай-
ны быў спіртзавод. Былі яблыкі. Яны: «А, кум, яблыкаў дам!». Мой 
бацька быў пабожны: «Не-не!». Бацьку ў кош яблыкаў [накідалі] і на 
плечы: «Нясі дзецям». І  якія ж яны былі смачныя тыя антонаўкі. 
Я кажды раз, як расказваю, успамінаю тыя антонаўкі з панскага ма-
ёнтка. Вельмі смачныя былі нам антонаўкі. 

Паглядзелі, прышлі. Сусед пашоў забраў радыёпрыёмнік у пер-
шай хаце. І паставілі радыёпрыёмнік і мусі нескалька дней ці з ты-
дзень, хто блізка жылі, то хадзілі слухаць радыёперадачы. Але эта 
скора кончылася. Зразу ж ішлі энкэвэдзісцкія часці, каторыя ўста-
наў лі валі адміністрацыю. Гэты радыёпрыёмнік з  ходу знялі і  ада-
бра лі, каб не слухалі і не зналі. Любыя не можна было мець і дзе-
цек тар ныя не можна было мець, каб не зналі, што гавораць дру гія 
пра саветаў, бо ўсё было на хлусне аснована. І  началося савецкае 
жыццё. [...]

У маёнтку, дзе быў упраўляюшчы, па-польску «жондца», зрабілі 
сельсавет. [...] А  ў  пана дом быў такі стары, бальшы, у  землю 
ўросшы. У адным канцы зрабілі клуб, у спальні – бібліятэку. А зза-
ду ўстроілі магазінчык. [...] Нічога не можна было купіць, нічога не 
стала. [...] Як арганізавалі там магазінчык на нескалька вёсак, і як 
[людзі] зналі, што магазіншчык паехаў за таварамі, то ўжо апаўночы 
ішлі туда. У колейку станавіліся, каб што-та купіць. І помню адзін 
раз бацька тожа пашоў у колейку. Я пабег туда, у маёнтак, пагляд-
зець, дзе там бацька ў тэй колейцы. Што там рабілася?! Ужас-ужас! 
Людзі ўспацеўшыя! Акрамя таго, тады былі завшоныя, як прыпа-
рацца, то вошы па людзях хадзілі. І  як там хто-то што-та купіць 
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хоча, то вылезці не можа. Раз майму бацьку па спісках далі 7 метраў 
[тканіны], штоб шыць. Якая радасць была, што хоць што-та ўжэ 
можна было купіць. Потым трошкі ўжо было свабадней. 

І ў  гэты час, якраз гэта ж зімою [19]39 на [19]40 год саветы 
сунуліся ў  Фінляндыю. [...] Тада і  саветы схваціліся, што трэ-
ба армію адзяваць больш цёпла. Эта трэба, значыць, было шыць 
кажухі. А штоб кажухі шыць, трэба лазова-вярбовая кара. Без ла-
зовай кары не вырабіш аўчынаў. І саветы началі закупляць масава 
кару вярбовую ў магазінах. І мы, дзеці, тожа хадзілі на панскае, дзе 
рвалі лазу. Пучок занясеш, прадасі, а тагда ўжо купіш кулёк з газэты 
падушачкаў-цукерак. 

Гэтыя, што дзялілі [маёнтак], надта расчытвалі, што будуць ва-
стрэбаваны савецкай власці. Аднак яны за савецкія грошы службу 
адслужылі, і саветы ім далі фігу пад нос. Яны ім не падходзілі. Каб 
яны былі з голай задніцай, то можа падышлі б, а яны ж не былі. Яны 
былі падкулачнікі фактычна, яны не маглі пралезці. І таму з другой 
вёскі прэдседацелем сельсавета выбалі Завацкага Грышу. Гадкі быў 
чалавек. 

Савіцкага сыны абдзіралі кала рэчкі этыя вербы. [...] Прывезлі 
з бацькам цэлы воз кары. [...] Важылі кару. І вдруг адзін пучок дра-
цяны развязаўся, а там камень у срэдзіне. Бацька на сыноў: «Ах, вы 
такія-гэтакія!» Сыны ходу да рэчкі. Давай назад тады разбіраць, 
лазіць па кучы, і ўсе, каторыя дротам былі звязаны, у каждым былі 
каменя. На вагу налажылі во такую кучу каменяў. А  этат самы 
магазіншчык Ілюковіч, быў ужэ старшы чалавек, у акулярах, [...] як 
увідзеў, бо гэта ж потым здаваў бы!... А НКВД зараз прышылі б цюр-
му гэтаму магазіншчыку. Усё гэта ўзважылі, аднялі, тады ўжо ад нас 
прынялі гэта ўсё. [...]

А ў нашага пана быў трактар. Саветы, як прышлі, то выцянулі, 
і там небольшая такая была падводка вылажана і клумба. І на гэту 
клумбу паставілі трактар. Нам дзецям было радасць, а  трактары 
былі такія на шпорах. Мы на смену адзін аднага піхалі, ніхто не 
ганяў з гэтага трактара. Але трактар гэты, можа, тыдзень ці болей 
і  не пастаяў, недзе знік, забралі ў  МТС. Кончылася наша радасць 
с этым трактарам панскім. [...]
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Началіся ўсякія займы агромнейшыя, непасільныя выпісваць на 
абаронку, началіся будаўніцтвы аэрадромаў, людзей началі ганяць. 
[...] Усе ўжэ началі станаць, і [дажэ] беднякі. [...]

Прышла зіма [19]39–[19]40 года. Учыцеля нашага, як я  казаў, 
мабілізавалі, асталася жонка с  траіма дзяцьмі. У  той час людзі 
шанавалі учыцеля і яго сям’ю. Саветы як прышлі чэраз тыдзень – 
усе польскія грошы былі ліквідзіраваны, не абмянялі ні на які аб-
мен. Людзі асталіся бэз ніякага гроша. Дык эта учыцельніца, жон-
ка учыцеля, ні мела з чаго дажа і жыць. То людзі – хто кош бульбы 
дасць, хто малака занясе. Перад Калядамі ўсё бывае… Калолі абыч-
на перад Калядамі, католікі, патом праваслаўныя, дык занясуць 
хто каўбасы, то там кусочак якога мяса, але ж гэта ж не пэўнае. Як 
далей жыць? І яна пайшла да прэдседацеля сельсавета прасіць, каб 
ён што-нібудзь ёй памог. На гэты час нейка шчасце папала, і  мой 
бацька быў у  сельсавеце. А  прэдседацель сельсавета тады для пе-
рамяшчэння меў каня і ўжо этага упраўляюшчага сядло. Дык ён, як 
каня пушчаў пасвіць, то сядло нёс у кабінет. Тады галаву лажыў на 
сядло і аддыхаў на падлозе лежачы. І вот яна прышла, эта жанчына, 
і просіць якую помашч. Кажа: «Добра, арганізуем, паможам табе». 

Але прышло 10 лютага [19]40 года, кагда маразы стаялі 40 гра ду-
саў, і началася перша вывозка. Саветы, як прышлі, адразу устанавілі 
невідзяны у  нас абычый  – «стойкі». Так зваліся дзяжурства, але 
чамусьці тада звалі «стойкі». І  раён ужо ў  нас быў у  Юрацішках, 
не гміна, а ўжо раён. І ў раён прэдседацель сельсавета па очарадзі 
назначаў на «стойку» па аднаму чалавеку. Але там з’язджалася з цэ-
лага раёна нескулька, можа, і  10  падвод. І  тэлефонаў жа не было, 
і дзе трэба было савецкім начальнікам, энкэвэдзістам ці што, то бра-
лі з тэй вёскі дзяжурну і ехалі туда, залатвялі свае справы і назад. 
Паэтаму як едзеш на «стойку», трэба было на суткі браць каню яду 
і сабе. 

І 9  лютаго прэдседацель сельсавета назначае майго бацьку на 
«стойку» ў раён. Зіма, зімна… Ну, бацька меў што адзецца і на сані, 
ра гу ці. Мой бацька, ужэ знаючы, што суткі трэба [быць там], на-
ла жыў цэлы воз сена, каб можна было потым паспаць, каб і каню 
хватала. Надзеў кажух з башлыком і паехаў туда. 
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[Прыехаў і здзіўляецца:] «А што гэта такое сёння робіцца?» Там 
можа 10, а можа ўжо пад 30 фурманак з’язджаецца. Людзі трыво-
жацца, началі сабірацца, гадаць, што нейкае ЧП будзе, нешта будзе 
гэтай ноччу, нашто на ноч столька фурманак. І зараз перад 12 га дзі-
най развязалася загадка. Прыязджае атрад энкэвэдзістаў з він тоў ка-
мі ў два мэтры высатою, з адложанымі штыкамі і пашлі ў будынак 
НКВД. 

Там яны пабылі, і зараз уся эта кампанія выходзіць і спіскам: «Кто 
с такой-такой дзярэвні?» Той адзываецца. Сядае двух энкэвэдзістаў 
з  этымі штыкамі: «Везі нас в  свою деревню». Бацька едзе сам ні 
свой. Думае, можа, едзе па сваю сям’ю, хоць яшчэ вываза нікога не 
было. Арэсты ўжо праходзілі па адзіночных людзей. Энкэвэдзісты 
ўжо арыстовывалі, але яшчэ масава то не было, эта першы быў. 
І сказалі: «Як даедзеш у сваю дзерэўню, тада скажаш нам, што ў сва-
ёй дзерэўні». Даехалі. Баця кажа: «Вот мая дзярэўня». – «Знаеш, дзе 
жывёт сем’я учыцеля?» –»Знаю». –»Вязі пад этат дом». Прывезлі пад 
этат дом, рабудзілі гаспадара, зашлі ў хату і гавораць: «Вы падляжы-
це высяленію, вам час врэмя на зборы». 

Яна расцяралася і  ўпала… Памяць пацярала жанчына: трое 
дзяцей, есці німа, і  тут сабірацца, а  сцены трэскаюць ад марозу. 
40 градусаў! С энкэвэдзістамі жартаў німа, падганяюць. Гаспадары 
прышлі, узялі ініцыятыву, сказалі, што трэба ўзяць. Начала этых 
дзяцей адзяваць. Сабралі гаспадары яшчэ сваю, якую мелі, яду ёй 
далі, каб маглі паесці і выводзяць на уліцу. Тады бацька, добра, што 
сена было, усрэдзі абкапалі гняздо такое зрабілі, яна прынесла адно 
і другое адзеяла, палажылі. Пасадзілі туда этых дзяцей як пташкаў 
у  гняздзе, акруцілі гэтымі адзіяламі. Яна сама тут села, ззаду са 
штыкамі энкэвэдзісты, а  бацька мой ужо ў  санях пад хвастом са-
мога каня сеў, бо столька людзей не мясціліся. Ну і бацю кажуць: 
«Направленіе – станцыя Юрацішкі». 

Ну, напраўленіе дык напраўленіе. Павёз мой бацька на станцыю 
Юрацішкі. Пад’ехаў, а  там цэлы эшалон стаіць таварнякоў і  пад-
воды, энкэвэдзістаў цьма, бегаюць сюда-туда. Тут мой бацька.  – 
«Пад’язджай вот пад этат вагон». Зараз дзверы адкрываюць. Знае-
це, што там мароз, а тут трашчыць усё. Бацька памог ёй, яна перша 
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залезла. Дзяцей падаў у  таварны вагон, яна падзякавала шчыра 
за ўсё гэта. Развіталіся. «Язджай дамой, свабодзен»,  – энкэвэдзіст 
[загадаў]. Двер – шлоп! 

Прыехаў бацька мой пад свет і пабудзіў. І я вышаў. А бацька мат-
цы расказвае, але не стаў скрывацца і перада мной ужо расказваў, 
што ноччу зрабілася. Кажа: «Ты толька ў школе сёння ані пары з роту 
не пусці, бо, можа, праз нейкі час і мы так паедзем, як сёння я іх за-
вёз». Ну то пары я не пусціў, але, аказываецца, і з суседней [вёскі] 
вывозілі, кто лесніком быў, то яшчэ некім быў. Паарыстоўвалі тожа, 
сем’і павезлі, паэтаму мігам па вёсках, па людзях гэта погаласка ра-
зышлася, і ўсе дрыжалі ад гэтага ўсяго. 

Потым яшчэ былі вывозкі. А потым – пастаўкі, каторыя мы ра-
ней не здавалі, бо плацілі грашыма. А тут жа ўсё трэба было здаваць 
і збожжа, і мяса, усё, што пры Польшчы не зналі. І этых «стойкаў»… 
Ніхто пры Польшчы ні ў яку гміну на дзяжурства не ездзіў. Увялі 
абрад неабычайны для нашага народа Заходняй Беларусі і  этых 
павіннасцей ды такіх цяжкіх, малааплачываемых, пашці бесплат-
ных, павіннасцяў на савецкую дзяржаву. І людзі ўжо ўсе, хто бедны, 
хто не бедны, чакалі, каб хаця хто даў бальшавіком па карку. 

Эта цяпер этыя прапагандзісты пішуць, а  гэта ўсё не праўда… 
Людзі ўсе наеліся! За два [гады], што пабылі ад [19]39 да [19]41 усіх 
і бедных «накармілі», бо і бедны не меў чаго купіць у этым магазіне 
савецкам. А пры Польшчы ўсё мог купіць, і ніхто яго не прэследаваў, 
ніхто не арыстовываў па ночы. З нашай вёскі сядзелі. За што сядзелі? 
Кралі лес. [...] Два –тры месяцы ў Картуз-Бярозе адседзіць, дахаты 
прыйдзе. Эта ў бальшавікоў так ужо пяцілеткамі сядзелі. [...] Людзі 
больш былі разумныя, не былі разбэшчаныя, баяліся, паважалі за-
кон, а цяпер жа папробуйце навучыць, каб паважалі. [...]

У нас калгасаў не было. Але як пашлі на хутара, часць участка 
было незабудавана, дзе-та былі павыязджаўшы ва Францыю, Аме-
рыку… Дык вот прывезлі трактар аднекуль саветы, і ўжо дзярван 
аралі трактарам, і этат трактар там астаўся, бо вайна началася. 

І вот з-за гэтых вывазкаў, з усяго, мая матка моцна перажывала. 
Да нас началі чапіцца – падкулачнік, што бляхай хата накрыта: «Ты 
жалезкай хату накрыў». І еслі б не прышлі немцы, бацька ўжо быў 
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намеран зняць бляху, накрыць саломай, каб не лезла ў вочы. Но кро-
ме таго яшчэ была адна прычына, у нас было ўжо чацвёра дзяцей 
і зямлі, і мы дзяржалі наёмную рабочую. [...] З суседней вёскі немку. 
[...] Яна зарабляла, але адзенне ёй давалася, і піталася як мы. Як свой 
сем’янін... Разам з  бацькамі працавала. Две каровы дзяржалі. Але 
бацька адразу, як саветы прыйшлі, яе адразу адправіў.

Кроме таго, мой бацька пастаянна, як рэлігійны чалавек, 
выпісваў каталіцкае ізданіе «Рыцаж непоколяный»85. «Рыцаж безза-
ганны» па-беларуску. Ёсць такі ў Мінску для дзяцей. [...] І там тожа 
пісаліся час ад часу стацьі што адбываецца ў Савецкім Саюзе, там 
апісывалась, як духавенства прэследавалі [...] Таму людзі чакалі, 
каб што-та началося, каб хто пагнаў, як называлі [...] «башлыкоў-
вашыўцаў». [...] 

БАВГ. 54(1)–1110–5181. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2952
Запісана Ганнай Шарэндай, Паўлам Сітнікам 04.07.2016 у в. Ма лей-
каў шчы на, Лідскі р-н, Гродзенская вобл. Агульная працягласць ін тэр-
в’ю: 11:17:46. Транскрыбатар: Таццяна Кедрык. Сегмент: 00:13:58–
01:49:56. Мова – беларуская.

№ 23. шэйбак (волкава) ірына канстанцінаўна, 1926 г. н., 
в.  казлы86 вілейскага раёна мінскай вобл.  – беларуска, 
пра ва слаў ная, у перыяд нямецкай акупацыі – сябра саю-
за бе ла рус кай моладзі, рэпрэсаваная, грамадская дзяячка, 
ра хун ка вод. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за-
пі са на га для фондаў віртуальнага музея савецкіх рэпрэсій 
(2011).

[…] Мы паходзім з  Заходняй Беларусі. Папа мой быў служа-
чы пры Польшы, мама была дома. Нас у  сям’і дзяцей было чаць-

85 «Rycerz niepokalanej»  – польскі каталіцкі часопіс, які быў заснаваны 
айцом Максімільянам Марыяй Кольбе, святым каталіцкага касцёла 
ў студзені 1922 г. Выходзіў штомесяц. 

86 Казлы – да верасня 1939 г. вёска ў Вілейскім пав. Віленскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў Вілейскім раёне Мінскай вобл. 
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вёра, я – трэцяя. [...] Бацькі мелі адукацыю, і мы мелі магчымасць 
ісці вучыцца. За «польскім часам» я скончыла 7 класаў і паступіла 
ў гімназію. Но так як мест не было ў Вялейскай гімназіі, прапанавалі 
мне бацькі па ехаць у Лунінец да свайго род-
нага дзяцькі Станкевіча Міхаіла Ільі ча. Ён 
там жыў, працаваў, і я ў яго жыла, пачына-
ючы з 1939 года. [...] 

Вёска [Казлы] мела малы надзел пахатнай 
зямлі, бо калі прышлі палякі пасля 1917 года 
ў  нашу мясцовасць, як і  ва ўсю Заходнюю 
Беларусь, то прыслалі сваіх асаднікаў, гэта 
значыць палякаў. Ім былі выдзелены леп-
шыя землі і  шмат зямлі, а  людзі па вёсках 
мелі малыя надзелы, і  ўсё жыццё працавалі для таго, каб расшы-
рыць сваю землю, мець хлеб. Адносіны […] з палякамі былі розныя.

Наша вёска лічылася «бунтаўшчыком» нейкім і нават паліцыянты 
на роварах баяліся да нас ехаць. Людзі былі агрэсіўна настроены: 
чаго палякі сюды прыпёрлісь? Чаго яны нашу зямлю забралі? Аднак 
асаднікі і памешчыкі давалі людзям працу, за працу плацілі столькі, 
што яна апраўдывалася. Напрымер, падчас жатвы ці сенакосу вя-
сковыя дзяўчаты і хлопцы хадзілі на зарабаткі. Ім плацілася па тых 
часах  – пуд хлеба. Пуд хлеба  – гэта было многа. Хадзілі маладыя 
дзяўчынкі і хлопчыкі па полі і збіралі крушні. Крушня – гэта камяні. 
На полі яны параскіданыя, а каб было лягчэй араць і ўраджай быў 
лепшы, хадзілі збіраць гэтыя камяні і  складалі ў  крушні. За гэта 
дзецям, ужо падлеткам, плацілі таксама. І  павінна сказаць, калі 
адпрацуеш дзень, дык адразу вечарам разлік. Так усім рабілася. 
У памешчыкаў былі людзі, яны ездзілі конна, машын жа не было, 
вярхом на каню, аб’ездчыкі. І яны прыязжалі і на месце разлічваліся 
з людзьмі. Гэта было гаспадарам усім добра.

С крушняў гэтых пазней клалі гасцінцы. Гасцінец – гэта дарога 
брукаваная. Так вот, гэты гасцінец пралёг: Вялейка–Ілля87 і так да-

87 Ілля – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Вілейскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Вілейскім раёне Мінскай вобл.
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лей, і так далей, усюды. Бацькі і старэйшыя сёстры расказвалі, што 
сам Ігнаці Масціцкі, тагачасны прэзідэнт Польшы ездзіў да свай-
го друга Копаця ў  госьці. Дык вот на нашым гасцінцы гэта было, 
і людзі высыпалі на дарогу глядзець, – машына едзе. А мы, малыя, 
бегалі каля дарогі і слухалі тэлефонныя сталбы як граюць, гэта над-
та было ж цікава. Машын ніякіх не было, коні былі. 

На зарабаткі вяскоўцы ездзілі ў Латвію. У Латвіі яны працавалі… 
там на год, на сезон, як хто меў. Нават замуж там выходзілі, па-
ўсякаму было. Но зноў жа зазначу, што плацілі столька, што эта 
дзеўчына, калі прыезжала, ці хлопец ужо мелі свой пасаг. Пасаг – 
гэта ўсё, што трэба, каб аснаваць сваю гаспадарку, выйсці замуж ці 
жаніцца. 

Школа ў нас была чатырохгадовая. Гмінай і староствам польскім 
было ўстаноўлена так, што чатыры класы ты павінна скончыць 
у любым выпадку. Калі ж бацькі дзяцей не пасылалі чатыры класы 
канчаць, яны павінны былі плаціць штраф за гэта. І вучыліся ў вёс-
цы ўсе. Безумоўна, дзеці [...] працавалі, нянькамі былі, пастухамі 
былі. У кожнага былі і гусі, і куры, і качкі, і свінні, і каровы, і авечкі, 
усё, што толькі трэ было. І малыя рукі і [рукі] дарослых патрэбны 
былі. Чатыры класы, калі вучань канчаў, ён на той час быў гра-
матны. [...] Мы былі больш граматнымі, [чым цяпер дзеці]. Маглі 
напісаць заяву, прашэнне, звярнуцца на польскай мове ў гміне чы да 
каго з якой патрэбай. Першапачатковыя навыкі, матэматыку і мову 
зналі ўсе выдатна. Цяга да вучобы была, а магчымасці ў дзяцей былі 
агранічаныя. 

Як адносіліся палякі да беларусаў? [...] У нас настаўнікі спачат-
ку былі беларускія [...]. У  той час Заходняя Беларусь мела калы-
ску сваей беларускасці ў  Вільні. І  калі акончвалі там універсітэт, 
ішлі кажды [ўласнай] дарогай, і  гэта быў светач усяго беларуска-
га на вёсцы. Пазней прашоў час, і  гэта забаранілі. Нам прысылалі 
настаўнікаў толькі з глыбіні Польшы, якія нават не зналі беларускай 
мовы. У школе падчас заняткаў [гучала] толька польская мова, на 
пераменках – толька польская мова. Калі па вёсцы ідзець настаўнік, 
з ім трэба павітацца, – таксама толька на польскай мове. А дома ўсе 
гаварылі па-беларуску, па-свойму. У  нас дома сям’я была напало-
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ву: мама з папам былі рускамоўныя, а мы, дзеці, бабуля наша і ўсе 
астатнія беларускамоўныя. Ну, ужываліся добра. [...] 

Былі такія выпадкі, і нярэдка, што здольных дзяцей гміна бра-
ла на свой разлік і  адпраўляла вучыцца ў  Варшаву і  ў  Вільна. [...] 
Адзін час у  нашай вёсцы працавала настаўніцай Дуровіч Анна 
Емельянаўна. Яна паходзіла з Суднікоў88, эта таксама Іллянскі раён, 
[зараз] Вялейскі раён Мінскай вобласці. Яна была беларуска, аду-
кацыю мела віленскую і,  да ўсяго, была маёй хрышчонай маткай. 
Яна была ў нейкіх цісках, як я цяпер разумею. Ей хацелася прывіць 
усё лепшае беларускае і адначасова не падстаўляць сябе пад надзор 
польскі. Лекцыя начыналася з  малітвы. Канчалася лекцыя такса-
ма малітвай [беларускай] і таксама польскай. Мы заходзілі ў клас, 
станавіліся роўненька, чыталі малітву, садзіліся, а пасля ўсіх урокаў 
таксама стаялі роўненька і чыталі малітву: «Дзякаваць Богу за свет 
навукі». Я  не помню малітвы дакладна... Яна нас знаёміла з  усім 
беларускім. Неяк у нас у вёсцы паявіліся кніжкі лацінкай на белару-
скай мове. Былі там і песні, і жарты, і апавяданні. Гэта дзякуючы ей. 

Не ўсе жылі ў  дастатку, былі сем’і ў  якіх было мала зямлі, не 
хватала хлеба. Яны наймаліся ў парабкі, у служанкі. Так вот, Анна 
Емельянаўна дабілася дапамогі гміны і  арганізавала дадатковае 
харчаванне дзяцей. [...] Значыць, кажды дзень даваўся вялікі ку-
сок сітнага хлеба. Эта смачнейшы за батон, ні сраўніць… Вы не елі 
яго ніколі. Вот такая [паказвае] луста вялікага сітнага хлеба і  до-
бра настаяшчым намазана маслам. І давалася кружка вялікая кавы 
да гэтага. Вот эта было кожан дзень. І сельчане, і дзеці былі надта 
настаўніцы ўдзячны, таму што на вёсцы гэта не заўсёды было. 

Кагда я  кончыла чатыры класы тут у  вёсцы сваей, то учыла-
ся ў  Іллі. Там ужо было 7  класаў польскай школы. Акончыла сем 
класаў, ну, і трэба була ў гімназію паступаць. Я паспяхова паступіла 
ў Вілейскую гімназію, но, як кажуць расейцы, прэдпачценіе, адда-
валася палякам. Калі палячка ці паляк здалі горш, але яны католікі, 
[...] іх бралі. А нам казалі: дзеці рольнікув, эта значыць людзей, ка-

88 Суднікі – да верасня 1939 г. вёска ў Вілейскім пав. Віленскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў Вілейскім раёне Мінскай вобл.
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торыя маюць зямлю, пражывуць і так. Вот па гэтай прычыне я па-
ехала ў Лунінец, да дзядзькі, і там жыла. Але не ўспела вучыцца, бо 
тады было першае вызваленне ў 39 годзе. [...]

Можаце верыць, можаце не, но да 1939 года ў  нашай глухой 
вёсцы, закінутай Богам і  светам, мату ніхто не знаў. Мы не зналі 
[мату] да 39 года! Матаў не было, былі праклёны розныя. Мужчы-
ны кляліся і жанчыны: «Каб цябе гром разбіў», «Каб цябе пранцы 
заелі», так далей. [...] Усе былі набажныя. Мы, дзеці, павінны былі 
каждую нядзелю, хочаш ты ці не хочаш, роўненька па дарожцы за 
5 кілометраў ісці ў Іллю ў цэркаў. Стаялі там асобна учэнікі кучкай. 
[...] Да сповядзі хадзілі, да прычасція хадзілі, ну і закон Божы ізучалі.

Былі католікі, былі яўрэі, но гэта тады, калі я ўжэ ў сёмым класе 
была. Но у нас была так: адзін пакой – бацюшка, другі пакой – рабін, 
трэ ці пакой – католік. І ні дай Бог, калі на перарыве я абражаючае не-
шта скажу ў адрас другой рэлігіі! Гэта немагчыма было сказаць! Ну, 
чаго грэха таіць, вялася такая агітацыя з матэрыяльнымі паблажкамі 
ўся кі мі, каб пераходзілі на каталіцкую веру. Тады давалісь ільготы пры 
разных падатках, пры паступленнях, пры аплатах. Усё, што можна 
было рабіць, рабілася для таго, каб як найбольш павярнуць на ка та-
ліц кую веру. У той час [было так:] – калі католік, дык гэта паляк, калі 
пра ва слаў ны – дык гэта беларус. Ну, другога раздзялення не было.

Таксама прысекалася літаратура. Мае бацькі выпісывалі «Рускае 
слова», была такая газэта. Так папу ставілася на від, што ён польскі 
служачы і выпісвае гэту газэту. Эта была негатыўнае яўленне. 

У паноў лён быў у  пашане летам. Льняную вопратку паны 
насілі. А вясковым жа хацелася крамнага. А калі ішчо атласнае, ды 
блішчастая блузка, дык гэта ж ужо надта багатыя былі. У нас дома 
быў прыёмнік, радзіопрыёмнік у той час! Дык можаце прадставіць, 
што гэта такое на вёсцы! Людзі вясковыя, якія служылі ў царскай 
арміі ў  свой час павярталіся, дык у  іх у  памяці засталося царскае 
войска, дзе кармілі добра: грэчка і  сала і  так далей, і  так далей. 
Вот. А калі ўжэ граніца стала, і мы сталі пад Польшай, дык палякі 
асвятлялі Расею такой, якой яна была после рэвалюцыі на самай 
справе, а вясковыя людзі ў гэта верыць не хацелі. Ну, кажыць: «Во, 
бяруць падаткі, курыныя яйцы збіраюць на падатак і масла здаюць». 
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А мужыкі збяруцца і кажуць: «Брэшуць палякі: Расея багатая, гэта 
яны бедныя». Па суботам чы ў нядзелю, калі быў час, мама выходзіла 
на ганак. Збіраліся аднасельчане, і мама ім расказвала тое, што яна 
чула па радзіо, якія там рэпрэсіі, якая там «ежоўшчына», як там усё 
робіцца. Людзі ўважліва слухалі, адходзілі і казалі: «Ваўчыха прада-
лася палякам, этага быць не можа». Ну, пазней яны ўсё эта атрымалі 
ў поўнай меры. [...] 

І самая такая граматная, разумная моладзь, 20 хлопцаў, сабраліся, 
згаварыліся і пашлі ў Расію. Дык вот ад таго палякі нас і шчыталі 
бандзітамі: пашлі ж у Расію да камуністаў. Ну, яны ішлі з шчырым 
жаданнем уліцца ў эта грамадства, но з іх ніхто не вярнуўся. Адзін 
чалавек прыслаў нейкі ліст маленькі, а больш ніхто нічога пра іх не 
чуў. Мінулі гады, ужо гадоў 50, і адазваўся адзін чалавек. Ён выжыў, 
на Урале быў і прыехаў у вёску… Паглядзеў на гэта ўсё, на калхоз, 
і вярнуўся назад на Урал. [...]

А чаму нашы людзі туды ішлі? Лёгка было ісці, бо ў  нас над-
та лясістая мясцовасць, лесам да Мінска можна дайсці. Гэта 70 
кілометраў толька. Калісь і  сваякі і  знаёмыя былі па той старане, 
а ўжо посля 39 года, тады ўжо ездзілі, хадзілі.

П’янства – [гэта таксама] грэх, а ўсе ж былі веруючыя і ўсе бая лі-
ся. Была гарэлка і самагонка, але не кажды мог купіць. Трэба зазна-
чыць, што вельмі дарагія пры Польшы былі спічкі, нафта, мазь для 
ко лаў, сялёдка. Эта можна было сабе раз у год толька дазволіць. Па-
мі на лі маленькімі стопачкамі, п’янкі ніякай не было. Калі на Каляды 
ці на Вялікдзень у госці хадзілі, частаваліся там нейкімі настойкамі 
сваі мі. П’янкі наогул не было. [...] На вяселлях была гарэлка, былі 
ўся кія квасы, усякія сокі, усё… П’яных ніхто не відзеў. [...]

[У вёсцы усякія былі]. Гультаі былі, многа было гультаёў. Ну на 
цяперашні погляд, дык ён і не гультай. Ён паедзе рыбы наловя, казу 
трымае. Ну і добра. Агарод мае і яму не трэба надта многа, но з гэ-
тых людзей смяяліся. [...]

Людзі чакалі вызвалення ад палякаў. У яком смысле? У тым, каб 
зямлі далі больш. Разбагацець кажды хацеў. Трэба зямля, хлеб трэба. 
І калі ў 1939 годзе прышлі вызваленцы, то вёска ўся ўзбударажаная 
была. Усе прыгожа адзеліся. Жанчыны павязалі прыгожыя фартухі. 
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Наклалі масла, сала, што ў хаце было, і ўсе папёрліся на гасцінец[...]. 
Там ішла Красная армія. 

А да іх аднясліся насцярожана, нічога ад іх не бралі, баяліся  – 
можа, атручанае. [...] І гэта армія была настолька бедная, што муж-
чыны за голавы браліся: «Матушка Расія гэткая багатая, а  што ж 
гэта за асвабадзіцелі?» Вопратка, гэтыя будзёнаўкі, доўгія шынэлі, 
абмоткі на нагах, насцярожанасць некая... Коні, упражка без лейцаў, 
на некіх вяровачках. На гаспадароў зрабіла эта жах. Усім заняло 
глотку. І бабы гэтыя суюць-суюць эту яду, а яны нешта бяруць і ба-
яцца. Ну, пэўна ім сказалі, што патравяць. 

А пазней, ужэ калі ўлада прышла, правілі ў вёсцы самыя бедныя. 
Яны крычалі, што памешчыкі іх прыгняталі, мучылі, што яны га-
лодныя былі… Ну, яны былі кіраўнікамі, яны былі ў дзепутатах, яны 
да рэпрэсіяў прыкладаліся. Смутны час быў такі. Калі ты меў дзве 
каровы, то эта ж ужо бяда была. А веласыпед?! Эта таксама страшна. 
У 39 годзе я падлеткам была, дык [...] мне самой давялося папасці 
ў гэтыя рэпрэсіі. [...]

«Вызваленне» этае, як я  была ў  Лунінцы, было такім чынам. 
У дзяць кі, які быў служачым звычайным, цётка была дома… У  іх 
быў свой дом. У будучым [там размясцілі] райком парціі. Дом быў 
вя лі кі, і калі «асвабадзілі», дык палавіну дома аддалі пад рэдакцыю 
нейкай газеты. А ў палавіне, дзе нам дазволілі жыць, памясцілі ішчо 
жонку і  сям’ю нквэдзіста. У  хуткім часе дзяцьку арыставалі, і  мы 
с цёт кай хадзілі ў Лунінец пад цюрму, насілі перэдачу. На свіданіе 
ха дзі лі, но гэта было вельмі ўсё кароткае. Свіданняў жадных не 
было, толька адзін раз, калі сабраліся такія жанчыны як цётка там 
каля цюрмы, то вязні адзін аднаго падсаджвалі на рышоткі і можна 
было хвілёва ўбачыць. Калі пабачылі мы дзяцьку, то ён у  той час 
ужо быў на сябе непадобны. У хуткім часе з лунінецкай цюрмы іх 
павывозілі, а пазней прышлі вывозіць і цётку ў Сібір. Яго – як ары-
ставанага, а цётку – проста ў вагон і ў Сібір. 

У дамавой кніжцы было напісана: Станкевіч Міхаіл, тады стаяў 
знак паўторнасці і  імя Анна і  зноў знак паўторнасці і  імя Ірына. 
І выглядала так, што я іхняя дачка. Цётку, калі прышлі браць, яна 
разгубленая была, ні знала, што хватаць. Нейкія занавескі брала, 
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там глупства… Но добрым чалавекам аказалася жонка гэтага энка-
вэ дзі с та. Я яе ўсё жыццё помню. Яна зашла, паглядзела вокам знаў-
цы і  кажа: «Анна Данілаўна, усё гэта вам ні трэба». Шубы клала, 
адзё жу, палезла ў склеп, дастала харчы, спакавала. Гаварыт: «А ты, 
Ірач ка, не плач, я дам целеграму тваей маме». І вот яна дала целегра-
му маёй маме, і мама прыезжае на вакзал у Лунінец. А я ўжо с цёт-
кай у целятніку, у вагоне, сяджу на саломе. І тады ўжэ мяне з вагона 
адпусцілі, і мама мяне забрала назад у вёску. А цётка паехала ў Кра-
на яр скі край, многа бяды перанясла. Яна выжыла і  пасля вайны, 
[калі] іх адтуль адпусцілі, яны паехалі ў Польшу. Цётка ў Польшы 
ішчо жыла некаторы час. Надзеялася вельмі, што дзяцька прыедзе 
да яе, но лёс гэтых вязьняў па сягоння невядомы. Магчыма, дзяцька 
ў Курапатах [забіты], магчыма ў Катыні, Бог адзін ведае, дзе…

Но яна да апошняй хвіліны яго ждала. Сваякі з Польшы пры яз-
жа лі сюды к нам. Ну, а пазьней нітка эта абарвалася. Гады прайшлі, 
усе старыя сталі. І  так яно забылася. А  вот эту жонку нквэдзіста 
я с удзяч насцю ўсё жыццё ўспамінаю. Яе такі добры шаг – эта мой 
будучы лёс. Мама таксама ей была ўдзячная, неяк аддзякавала, але 
якім чынам, не знаю. [...]

Калі асвабадзілі ў [19]39 годзе, то перш-наперш была, на ся год-
няш ні погляд мой, дурная агітацыя нейкая: «Дзеці, Бога нету. Вот 
скажыце: «Бог-Бог, дай канфет» – няма. «Ленін-Ленін, дай канфет» 
(ілі Сталін) [І кідалі канфеты]. 

Пачатак вайны  [з  немцамі] быў нечаканым. Мне запомніўся 
толь ка самы важны момант. Мы сядзім раніцай за сталом, [...] і дзед 
ся дзіць, паглядае ў вакно і кажа: «Эта ж трэба: рыштанты едуць па 
жыце і не глядзяць, што пасеенае! Што за халера, што за людзі та-
кія!». [...] Пазней мама ўстала, папа, паглядзелі, ну, і зразумелі, што 
гэта не «рыштанты», а гэта ішлі немцы. [...] Яны як ішлі з гэтага гас-
цін ца, дык так па ўсей вёсцы і распаўзліся. 

Ну, людзі кінуліся ў мястэчка, у Іллю, соль запасаць. І тыя, като-
рых 39 год пабіў быў, тыя радаваліся: вот наступіў час, бальшавікам 
дадуць! Эта было. Помста свайго рода. Падчас акупацыі, у першыя 
часы, ва ўладзе былі палякі. [...] Яны былі граматныя, занімалі па-
сады, і ім даступна было. Хто там з беларусаў быў на якой пасадзе? 
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Не было гэтага. І калі былі палякі на пасадзе, то ішла, як я са слоў 
бацькоў знаю, [...] ішла такая вайна! Каб беларусаў усіх адцесніць, 
а каб палякі кіравалі ўсім. [...]

БАВГ. 59(20)–1268–6529. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent? 
id=3376.
Запісана Валерыяй Чарнаморцавай 30.08.2011 у г. Пінску. Агульная 
працягласць інтэрв’ю: 02:32:29. Транскрыбатар: Таццяна Кедрык. 
Мова – беларуская.

№ 24. снежка (кажэйнік) Яніна пятроўна, 1937 г. н., в. кру-
пава89 лідскага раёна, гродзенскай вобл. – полька, каталічка, 
на стаў ніца. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за-
пі са на га ў межах праекта «калектывізацыя ў Заходняй бе-
ла ру сі. 1948–1952 гг.» (2016). 
ліст пятра кажэніка (верасень 1939 г.).

[...] Татка мой на партрэце… Пайшоў на вайну ў  [19]39-м год-
зе. У начале сенцябра. [...] І да хаты не вярнуўся. Толькі калі ехаў 
на фронт, выкінуў пісьмо, таму што наша хата недалёка была ад 
чыгункі, метраў пяцьсот. [...] І  напісаў: «Хто падыме гэту картач-
ку, прашу перадаць Кожэнік Людвіку». Это значыць брату. Маму 
яшчэ мала хто знаў, яна толькі замуж была выйшаўшы. І нашлі гэта 
пісьмо, паднялі. Яно і сёння ёсць. Толькі я аддала ў музей, а мне далі 
копію гэтага пісьма. [...] 

Кусочак паперы, абгортка ад [пакунку] солі  – рыжы такі. [...] 
Другое пісьмо прыйшло з  фронта. Ён быў цяжка ранены пад Бя-
лай-Падляскай у  Польшчы. [...] Больш звестак ніякіх не было. На 
гэтым усё кончылася. Яго старэйшы брат, катораму ён пісаў тое 
пісьмо, каб перадалі, пісаў [шмат куды]. Мама многа-многа шукала 
праз Чырвоны крыж. Ніякага адказу нам не было. Потым дзядзька, 
бацькаў брат напісаў пісьмо ў  Чырвоны польскі крыж і  [атрымаў 
адказ]. Напісана было што: «Кожэйнік Пётр. Сын Юзэфа і  Ката-

89 Крупава  – да верасня 1939  г. вёска ў  Лідскім пав. Навагрудскага ваяв. 
Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Лідскім раёне Гродзен-
скай вобл.
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жыны, уродзоны в 1911 годзе, ваеннапленны нумар 14377». І ўсё… 
Яшчэ было напісана, што бацькі яго паходзяць з Вільнюса. А там 
у Вільнюсе, я дагадваюся, быў брат малодшы. Але ён можа думаў 
уцякаць з тога лагера ці што? Не падаў дамашняга адраса правільна. 
А падаў адрас свайго [брата] у Вільнюсе. [...] Тады я [...] у [19]67-м 
годзе ужэ пішу сама ад сябе ў Польскі чырвоны крыж. Адпісалі так, 
дзе бацька служыў: 33-ці кавалерыйскі полк у  Лідзе, падафіцэр. 
Апісана усё-усё. [...] Напісалі, што ён рабіў на цывільных работах, 
закладах Германа Герынга. [...] І ўсё. Дальшэ лёс яго неізвесны. [...]

***
Ліст Пятра Кажэніка. Верасень 1939 г.
Хто падыме, вельмі прашу перадаць Людвіку Кажэніку, кал[онія] 

Гервінікі
Каханая сям’я, еду на фронт на каханага Гітлера. Паколькі не 

меў магчымасці напісаць вам пару слоў, з  аказіі, што еду дарогай 
праз Ліду, пішу вам, дзе я цяпер ёсць у даным часе. 

Жадаю вам усяго добрага, здароўя і шчасця ўсім і табе, Марыся, 
і сваім дзеткам.

Магчыма, у апошні раз мая рука да вас піша.
Застаюся ваш брат Пётр Кажэнік 90.

БАВГ. 54(1)–1146–5459. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=3034.
Запісана Вольгай Івановай і  Аляксандрам Смаленчуком 09.07.2016. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:29:19. Сегмент: 00:05:16–00:09:23. Мова  – мяшаная (беларуская, 
польская).

90 Копія ліста захоўваецца ў сямейным архіве Яніны Снежкі. Вось ягоны 
змест на мове арыгінала:
Kto pódejmie, mocno proszę oddac Ludwiku Korzeniku, kol. Gierwiniki. Piotr 
Korzenik. Kochana Rodzina, jadę na frąd na ukochanego Hitlera. Poniewasz 
nie miałem możnosci napisać do was parę słów, z okazij jadonc po drodzę przez 
Lida piszę do was gdzie ja teras jestem w danym czasie. Zyczę wam wszystkiego 
dobrego, zdrowia i szczęscia wszystkim i dla ciebie Marysia i swoim dziatkom. 
Może jusz ostatni raz moja ręka do was pisze. Pozostaje wasz brat Piot Korzenik.
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№ 25. лушчык васіль, 1917 г. н., в. цешаўля91 баранавіцкага 
раёна брэсцкай вобл.  – беларус, праваслаўны, служыў 
у вой ску польскім, быў у нямецкім палоне, калгаснік. Фраг-
мент аўдыё інтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «гісторыя 
рэ прэ сій ў беларусі» (1998). 

[...] У [19]39-м [...] 15 февраля я быў забраны ў польскую армію. 
Служыў у Пружанах у арцілерыі. Связістам был. 1 сенцябра 1939-га 
пачалася польско-нямецкая [вайна], а 18 сенцябра я папал в плен. 
В  плену быў на разных работах. В  Прыбалціке быў... Пры немцах 
былі гэта Мэмэль, Клайпэда і  Кёнігсберг. [...] В  Васточнай Прусіі 
бальшэнство [немцы]. 

[...] Патом, кагда савецкія вайска забіралі эту Васточную Прусію, 
то нас немцы павывозілі. Я быў тады на фабрыке ў Кёнігсбергу… Ка-
тушачная фабрыка была. Я не знаю, куды нас везлі, но мяне раніла 
8 апрэля 1945-га года. [...] Вывозілі нас чэраз Балціку ў Данію, у горад 
Копенгаген. І там я лячыўся да восені 45-га. Восенню нас перэвезлі 
ужо ў Германію, у тую часць, каторая ужэ была пад Савецкім Са-
юзам. Госпіталь называўся Тойпіц. Ну, і там я прабыў месяцы два. 
Патом прывязлі нас сюды ў Гродна, а з Гродна [дабіраўся] дадому, 
у дзярэўню Цешаўля. [...] Цяпер учаснік вайны. Зразу не прызнавалі, 
бо [быў] на польскай вайне, а потом ужэ і польскія салдаты [сталі] 
счытацца як учаснікі вайны. Мы ж першыя з немцам ваявалі. [...]

Я быў пры камутатары. Там крыптонім нада было вучыць і знакі 
Морзе. Цяжэло яны даюцца. 18 дней толькі пабыў на фронце і ўсё... 
За месяц немец Польшчу разбіў, а  адсюда саветы пад Брэст усё 
забралі. [...]

У 1920-м годзе мы прыехалі сюды ў Цешаўлю з бежанства. Вайна 
тут была. І былі тут палякі, «легіёны» былі. Яны з савецкімі ваявалі 
дзе-та, но эта я  ўжо па расказу только помню. [...] Сем класаў 
я кончыў і вучыўся добра. [...]

91 Цешаўля  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Новая мыш Баранавіцкага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння у  Новамышскім сельсавеце 
Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобл. 
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Адзін асаднік быў у  дзярэўні Цешаўля. Яго фамілія Вішнеўскі. 
Пра асаднікаў я чуў, што іх вывозілі. Людзі, што тут былі, дык зна-
юць. В [19]40-м гаду іх вывозілі. Самы мароз быў. Кажуць, дзеці ма-
лыя многа памерлі. У гэтых таварняках, у вагонах везлі іх на Сібір. 
Многія памерзлі. [...] Там ужо нічога няма цяпер, дзе іх дамы былі. 
[...] Былі ўсякія асаднікі. Былі тыя, якія куплялі землю, а тых, хто 
з  арміі быў, то іх надзялялі зямлёй. Это ў  [19]20-м гаду, каторыя 
ваявалі проціў савецкай арміі. [...]

Пан Мацкевіч быў у  Цешаўлі. Паны [былі] як паны. Іх мала 
і бачыў хто. [...] Яны не абшчаліся пачці з людзьмі. У іх жа былі эка-
номы [...], якія рукавадзілі. Яны толька раз’язджалі. [...]

Малазямельныя усё хацелі пераменаў, усё слухалі радзіо з Расіі, 
каб скарэй прыйшлі рускія. [...] Канешно, было трудно жыць тым, 
у каго не было зямлі. [...] Хадзілі хлопцы каналы капаць на Палессе. 
Нанімаліся, і [часам] заробяць 2 ці 3 злотых у дзень. 

Беларусаў у Пружанах было, можа, двое. [...] У связь бралі толькі 
па ля каў. Але ні на бацькоў, ні на мяне ніякага замечанія не было. Ву-
чыў ся добра. Дык у армію лучшых адбіралі. [...] Вучылі Морзе, [была] 
дзі с цы п ліна. Вучылі за родзіну стаяць, за Польшчу. Беларусь наша 
больш спачувала на Расію. [...] Тут ужо гэта, напэўна, ад прыроды так 
было. Хто яго знае?… [...] А немцы крэпко багаты, очэнь культурны. 
Там у іх вездзе парадак, дзісцыпліна. Тут сама бедна народ жыў. [...]

У палоне было цяжкавата, асабліва ў лагеры. Паўтара года я быў 
у лагеры ў Ольштыне – Шталаг 1 А. Усяляк было… І ўцякалі, і ва ро-
ча лі назад. А тут саветы забіралі ў цюрму. З нашай дзярэўні Раманка 
Бронесь быў уцёк  [у СССР] [...], то ў цюрму забралі саветы. Сядзеў  
[у  цюрме] ў  Брэсце. Думалі, шпіён які польскі. [...] Потым жонка 
ўжо ездзіла з дзяцьмі, і ужо сельсавет даў спраўку, ды яго выпусцілі. 
А так і сядзеў бы. 

Усе былі там  [у Шталагу]: і палякі, і ўкраінцы, і беларусы, і лі тоў-
цы, югаславы, [...] негры былі с Афрыкі. Адзін лагер быў у Ольшты-
не – 40 тысяч было [палонных]. І там загароджано было. Палякі – 
ад дзель на, беларусы – аддзельна... Маса людзей [...] Кормілі плохо: 
бручка, адзін качан і  вада, картошка, якая гнілая ці лупінамі. [...] 
А хлеб напэўна с апілкамі быў, па 150–200 грам. На пяць чалавек – 
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[адна] булачка. У першую зіму баракі былі абцягнуты толька бры-
зентам. А нас як сагналі, то ваабшчэ не было [баракаў], только про-
волокай у рады загароджаны. [...] Галадалі моцно. А на другую зіму 
ўжо былі баракі дашчатыя. [...] Это я ужэ першае лета рабіў у ба-
уэра, памешчыка небальшого. Нас было 9 чалавек. [...] Ну, і немец 
наглядаў за намі. Вахман называўся.

Каторые былі з польскай арміі, то іх так не прыследавалі [пасля 
вяртання]. А  якія з  рускай, то за імі слядзілі. І  ноччу на дапросы 
[выклікалі]: «Дзе быў? Які быў?» Многія ўцякалі і пагіблі. [...] Нем-
цы прапаноўвалі ісці ў  Рускую асвабадзіцельную армію92. Неката-
рыя ішлі. У нас быў Тарасевіч ў лагеры. Ён пайшоў, бо думаў, што 
дадому [трапіць], а яго загналі ў Францыю ахраннікам. [...]

Тады ж [зімой 1940 года] ніхто не знаў... Пасля ужо узналі. За што 
іх было вывозіць нявінных гэтых, хто быў солтыс ці ляснік?! У нас 
быў Трухановіч. Сям’ю вывезлі раньше, а ён яшчэ астаўшыся. Яго 
хацелі ўжо вывозіць ў Баранавічы, а яго ўжо немец перахапіў, і ён 
астаўся. То яго былі раскулачылі [пасля вайны]. Тады падпішуцца 
два чалавекі, і без суда і следствія забіраюць. І ўсё… А за што вывезлі? 
Кулак і  ўсё... А  які ён кулак? У  яго было менш зямлі, як у  другіх. 
Але ён быў чалавек працавіты, сільна умны чалавек. Ён рабіў. У яго 
было пчолаў, мусіць, пнёў сорак, сад бальшы. Ён харашо, праўда, 
жыў. Это кулак?! Іх вывезлі. Жонка умерла, а сын у польскую армію 
папаў, армію Касцюшкі93. [...]

БАВГ. 9(5)–177–515. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.html? 
id=912
Запісана Юрыем Думбляўскасам і Ірынай Кашталян у 1998 г.. Транс-
крыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 00:46:28. 
Мова – беларуская.

92 Руская вызваленчая армія (руск. Русская освободительная армия) – вай-
сковае фарміраванне, якое ўдзельнічала ў  ваенных дзеяннях Другой 
сусветнай вайны на баку Германіі і абвясціла мэтай вызваленне Расіі ад 
улады камуністаў. Узначальваў генерал Андрэй Уласаў (1901–1946).

93 Гаворка пра 1-ю польскую пяхотную дывізію імя Тадэвуша Касцюшкі 
(генерал З. Берлінг), якая была сфарміраваная ў маі 1943 г. Удзельнічала 
ў штурме Берліна. 
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№ 26. Чаплінская (белановіч) Яўгенія Фамінічна, 1925 г. н., 
в.  маршалкі94 валожынскага раёна мінскай вобл.  – бе-
ларуска, праваслаўная, з  сям’і настаўнікаў, настаўніца. 
Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў  межах праекта «калектывізацыя ў  Заходняй беларусі. 
1948–1952 гг.» (2017). 
Фрагмент успамінаў пра вайну Яўгеніі Чаплінскай (2015).
Фрагменты запісаў-пажаданняў сяброў з «дзявочага» аль-
бома Я. Чаплінскай (1937–1946). 

[...] Дзяцінства [прайшло] ў  вёсцы. Там усё толькі беларускае 
было, ніхто рускага не знаў. [...] А  мама беларускага не знала, га-
варыла па-польску. Тата – свядомы беларус. 
[...] Чатыры гады хадзіла ў школу да мамы, 
бо яна ж працавала тут  [у  Маршалках]. 
Тады перайшла ў пяты і шосты клас поль-
скай ужо школы і  ў  Валожыне жыла. Ужо 
там была польская мова поўнасцю. [...] Ужо 
ўсё-ўсё перайшло на польскае. [...] 

Тады я шэсць класаў кончыла і пераеха-
ла ў Варшаву, патаму што там быў прафса-
юзны інтэрнат для дзяцей настаўнікаў. Гэта 
быў ЗНП95 (Звёнзак научыцельства польскего). А мама была ўдава, 
бо мне было дзевяць гадоў, [калі] папа памёр. Мама як удава мела 
там зніжку. Палавіну ці сколько яна там плаціла? І таму аддала нас 
з сястрой у тую бурсу. [...] І ў той бурсе, значыць, жылі только дзеці 
настаўнікаў, а хадзілі кожны ў сваю гімназію ці ў свой інстытут. [...] 
Жылі толькі тут, спалі, елі і так далей. [...]

94 Маршалкі – да верасня 1939 г. вёска ў Валожынскім пав. Навагрудскага 
ваяв. Польшчы. Сёння у Валожынскім сельсавеце і раёне Мінскай вобл. 

95 Польск. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)  – прафесійны саюз, які 
быў арганізаваны ў 1930  г. і  аб’ядноўваў працаўнікоў адукацыі і выха-
вання. У  перыяд акупацыі Польшчы дзейнічаў нелегальна як Тайная 
настаўніцкая арганізацыя (Tajna Organizacja Nauczycielska). 
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Ніхто мяне там ні ушчэмляў, што я беларуска, што я праваслаў-
ная. Гэта я не адчувала. Хоць я не хавалася, што я, напрымер, пра-
ва слаў ная. У класе, напрымер, усе каталічкі былі. Гэта была жано-
чая гім на зія паньствова96. Толькі я адна была праваслаўная і была 
[яшчэ] адна лютэранка. І  як разумна былі створаны для нас умо-
вы! Да католікаў прыходзіла сястра, манашка. А мы – праваслаўная 
і лю тэ ран ка – выходзілі тады з класу і сядзелі недзе ў зале. [...] Ужо 
ў  іншай гімназіі сабіраліся ўсе гімназісткі праваслаўныя, і  да нас 
прыходзіў бацюшка. І  з  гэтага ўсяго надта запомніўся мне [адзін] 
урок. Бацюшка малады прышоў. Гэта быў будынак гімназіі Крулёвы 
Ядзвігі. Ён відзіць, што нам не надто цікава, што ён расказвае. Дык 
ён кажа: «Сягодня мы будзем вывучаць аблачэніе святароў. Вы,  – 
кажа, – бярыце карандашы і рысуйце разам са мной. [...] Гэта вам 
прыгадзіцца, як шыць будзеце вучыцца». Найлепей мне гэты ўрок 
запомніўся. А лютэране ў другой гімназіі гэтаксама мелі. [...]

Учыліся далей. Сястра ўжо тры класы кончыла гімназіі, я – адзін 
клас. А 1 верасня вайна пачалася. Кончылася ўсё наша. Тата мяне 
хацеў на адваката вывучыць, а сястру на хірурга. Чаму? Назіраў ён 
за намі, за нашымі паводзінамі. Дык сястра надта любіла жывёл гэ-
тых разразаць. Напрымер, гадавала жабаў і  разразала… Таму яна 
будзе хірургам. А я была малая і надта дзіўныя пытанні ўсё задава-
ла. Пыталася: чаму гэта ёсць народы, хай то былі б только людзі? [...] 
Вайна не толькі нам, яна ўсім перакрэсліла судьбы... [...]

Калгас быў ужэ пры першых саветах. Быў фальварак у Адамаўцы97, 
тут радам з  Маршалкамі. Гэта было іменіе Тышкевіча98. [...] І  там 
зрабілі гэты першы калгас ужо пры першых саветах. І вот вясной 
у меснай газеце людзі чытаюць, што такі-та калхоз у Адамаўцы ўжо 
пасеяў. І вот гэта прачыталі людзі, а аказалася, што гэта няпраўда. 
І вось гэта першы быў такі недавер да газеты і да ўлады. Яны абман-
ваюць! А гэта было надта ж непрыемна. [Непрыемна было] відзець, 

96 Гаворка ідзе пра дзяржаўную гімназію.
97 Адамаўка – леснічоўка ў Валожынскім пав.
98 Магчыма, гаворка ідзе пра Яна або Эдварда Тышкевічаў, сыноў графа Бе-

недыкта Тышкевіча (1852-1935).
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што гэта не зроблена, а ў газеце напісана, што ўжо кончылі сяўбу. 
І ўжо такое стаўленне было [да ўлады]…

Ужо пры першых саветах вывозілі [людзей].[...] З Маршалак 
нікога не вывезлі. Толькі ў спісках мы былі. Нехта працаваў у рай іс-
пал ко ме, відзеў спісы і маме сказаў, што вы ў спісках на вывоз. Это 
было пры першых саветах, да вайны. [...] Я ў Валожыне вучылася, 
а мама [была] ў Маршалках. Гэта 10 кіламетраў [дарогі]. [...] Нехта 
з Маршалак прыносіць мне пісямцо ад мамы. На перапынку мне яго 
даюць. Тут званок, а я яго яшчэ не прачытала, і  іду ў клас. Акурат 
у  нас была беларуская мова. Такі пісьменнік ёсць у  нас у  Беларусі 
Пётр Бі тэль99. [...] Ён пачынае той урок, а я ціхенька вымаю гэту за пі-
сач ку і пад партай чытаю [...]: «Геня, сабірайся і варочайся дамоў. Нас 
будуць вывозіць». [...] Я, канэшне, взвалнавалася. Падымаю руку. 

– Што хочаш? 
– Дазвольце пакінуць клас.
– А што сталася такое? А я наіўная такая, кажу: «Нас будуць вы-

во зіць». 
Той чалавек тожа падумаў сабе нешта і кажа: «Ну, ідзі». Я сабрала 

свае клункі і пашла. [смяецца]. Усіх не ўспелі вывезці, і нас не ўспелі. 
Вайна пачалася, вайна [19]41-га году. [...]

Але многа, каго ўспелі [вывезці]. Мусіць, з гарадоў болей. [Я была 
сведкай вывазу]. Іду я ранечка зімой. Холадна. Іду ў школу і перася-
каю вуліцу. А тут віжу, што ідзе нейкі абоз, едуць падводы мяхамі 
нагружаныя, клункамі. Сядзіць чалавек, людзі на гэтых... Гляджу, 
а на адной падводзе аднакласнік сядзіць. Я тады поняла што гэта, 
зразумела, бо ўжо гутаркі ішлі… 

Я падбягаю, яму руку падаю, цісну, а он мяне за плячо. Салдат 
адштурхоўвае. Аказваецца яны саправаждалі са штыкамі, з він тоў-
ка мі, а я  і не замеціла іх. Ну, і яны паехалі. А я іду, ужо ў клас за-
ходжу, а ў класе цішыня. Усе сядзяць. Такое ўсё сумнае, ціхае ўсё. 
Аказваецца гэта ў  Валожыне была ноч такая. І  ўсе ўжо ведаюць 
[пра вываз]. [...] Вот такое помню, што вывозілі. [...] Гэны хлопец… 

99 Бітэль Пётр Іванавіч (1912–1991)  – беларускі паэт, пісьменік, краязна-
вец. У 1931–1939 гг. настаўнічаў.
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Бацькі яго мелі тартак [...] У іх быў яшчэ млын водны. [...] Гэта ўжо 
эксплуататары. Між іншым, гэта яўрэі былі. То многа ў іх працавала 
рабочых. Работу ж людзі мелі, ім жа ж за эта плацілі. Ай! [...]

БАВГ. 56(1)–1319–6910. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=3513 
Запісана Надзеяй Нортан і Ганнай Шарэндай 04.07.2017 г. у в. Літва 
Маладзечанскага раёна. Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная 
працягласць інтэрв’ю: 01:25:42. Мова – беларуская.

***
З пісьмовых успамінаў Яўгеніі Чаплінскай (2015). 

[...] Раніцай 1-га верасня 1939 года будзіць нас мама і кажа, што 
пачалася вайна. Чуваць было выбухі. Бамбілі Маладзечна. А  гэта 
значыла, што вярнуцца пасля вакацый ў Варшаву, каб прадоўжыць 
вучобу сястры ў 4-й, мне ў 2-й клясах гімназіі ўжо не давядзецца. 
Гэта была жаночая гімназія імя Эміліі Плятэр № 13. У вёсцы ма бі лі-
за валі рэзэрвістаў у польскае войска. Трывожна. Я не адыхо джу ад 
радыёпрыёмніка «Echo». Слухаю паведамленні аб абароне Вэстэр-
Плятэ, пра баі за Варшаву.

Паступаю ў другі клас польскай гімназіі ў Валожыне, але вучыцца 
доўга не давялося. 17-га верасня пад белым сцягам у горад увайшла 
калона савецкіх танкаў. Спыніліся на гарэ каля касцёла, дзе сабраўся 
народ. Адкрыўся люк першага танка, падняўся танкіст і пытаецца: 
«Где ваши паны? Скажите им, что мы поможем им воевать с немца-
ми». Гэтыя словы я сама чула, бо была сярод сабраўшыхся.

Устрывожаная падзеямі мама спешна на ровары прыехала, каб 
забраць мяне дамоў. Дарогу нам пераразалі танкі, якія з  грукатам 
і лязганнем хутка рухаліся палямі між Валожынам і Брылькамі100. 

А ў  Маршалкі па дарозе з  усходу шэрай масай набліжалася 
конніца. Коні худыя, вопратка на байцах нікудышняя. Зрабілі пры-
вал. Коні выпілі з  вялікай сажалкі ўсю ваду, толькі на дне ў  гразі 
трапяталася безліч малых рыбак, якіх сабіралі дзеці. 

100 Брылькі  – да верасня 1939  г. вёска Валожынскага пав. Навагрудскага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёска Валожынскага раёна Мінскай вобл. 
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Адным словам, прышлі «першыя саветы», як пасля сталі гава-
рыць. Гэтаму прыходу адны былі рады, бо чулі, што там «зямлю 
апра цоў ва юць машыны, а сяляне песні пяюць». Старэйшая сястра 
мая Ната два дні плакала, ляжала нічога не еўшы, бо рухнулі ўсе яе 
планы. 

На базе Валожынскай гімназіі стала дзейнічаць сярэдняя школа. 
Вучняў адсадзілі на два гады назад і я апынулася зноў у 6-ым класе. 
На ўроках расказвалі нам, як «было нядаўна, як было калісьці, што 
мы із зямелькі не мелі карысці, на абед была нам лебяда з мякінай, 
а пасля магіла пад сухой асінай». Паведамлялі, што «У Вісле плавае 
тапелец». Гэтак казалі пра Віслу, па берагу якой мы, насельнікі бур-
сы, любілі вечарамі прагульвацца! Было адчуванне абіды. 

Надышла надзвычай марозная зіма 1940  года. Даходзіла да 
–40  гра ду саў. У  тую зіму вымерзлі сады. Некаторыя сапраўды ве-
ры лі, што марозы хлынулі да нас з-за таго, што бальшавікі адкрылі 
гра ні цу. Аднойчы іду такім марозным ранкам у школу. Насустрач 
цягнуцца падводы, нагружаныя нейкімі мяхамі і клункамі. На ад-
ной падводзе бачу аднакласніка. Раптам усё зразумела. Вывозяць! 
Не раздумваючы, падбягаю, паціскаю яму руку. Канваір са штыком 
на вінтоўцы адцягвае мяне за плячо. Заходжу ў  клас. Нязвыклая 
цішыня. Усе ўзрушаныя сядзяць моўчкі. Трывожнай для гараджан 
была гэта ноч. 

Час бяжыць, а мы працягваем вучыцца. Неяк вясной 1941 года 
нехта з Маршалак перадаў мне запіску ад мамы. Не ўспела яе пра-
чытаць на перапынку, бо зазвінеў званок. Прачытала на ўроку. Пра-
чытала і, склаўшы свае прылады ў партфель, падымаю руку і прашу 
дазволу пакінуць клас. Помню, што гэта быў урок літаратуры, якую 
выкладаў Пётр Іванавіч Бітэль. На пытанне: «Што здарылася?» дры-
жачым голасам наіўна адказваю, што нас будуць вывозіць. Справа 
ў тым, што па сакрэту нехта са служачых райспалкома сказаў маме, 
што відзеў нас у  спіску на вываз. Вывезці не ўспелі, бо неўзабаве 
пачалася вайна.

Не давялося нам відзець адступаючых ні танкаў савецкіх, ні 
конніцы. Праз нашы Маршалкі ў  кірунку на ўсход праехаў адзін 
грузавік, у кузаве якога цесна стаялі чырвонаармейцы. [...]
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Пра з’яўленне немцаў ў  Валожыне расказаў нам хлапец Рыгор, 
які толькі што адтуль вярнуўся. Казаў, што ходзяць салдаты па го-
радзе, закасаўшы рукавы з кароткімі аўтаматамі. На другі дзень і мы 
ўбачылі першага чужынца. Гэта быў матацыкліст-разведчык. Той, 
што сядзеў ў кошыку, назіраў, паварочваючы галаву то направа, то 
налева. Праз нейкі час праз вёску праехала некалькі адкрытых лег-
кавых аўтамабілей з афіцэрамі. [...]

У пастаяннай трывозе праходзілі доўгія гады вайны. У  пачат-
ку лета 1944-га паблізу Маршалак партызаны абстралялі немцаў. 
Немцы везлі на некалькіх падводах закупленую ў суседняй вёсцы 
бульбу для свайго гарнізона. Менавіта тады давялося мне пачуць 
свіст куляў у непасрэднай блізасці. Сутычка дарам не прайшла. Вё-
ска Маршалкі падлягала цяпер спаленню, бо Marschalki Banditen. 
Гэта пачулі валожынцы, як гаварылі між сабой немцы. Вяскоўцы 
разумелі, што іх чакае. Ведалі, што за кожнае нападзенне партызан 
немцы палілі бліжэйшую вёску. Не без падставы прыйшоў нехта 
да высновы, што расстраляныя людзі і спаленыя вёскі на сумленні 
партызан. Аднак спаліць Маршалкі немцы не паспелі. У  чэрвені 
44-га трэба было ім спешна адступаць, пакідаць Беларусь.У вёску 
прышлі савецкія танкі. Эўфарыі ад сустрэчы не было, бо народ 
быў вымучаны вайной. Стаялі і моўчкі слухалі кароткую прамову 
палітрука. Помнілі галечу «першых саветаў» і перспектыву калгасу, 
у які ўступаць не хацелі. Праўда, тады яшчэ яны не ведалі выразу 
«Не хочешь – заставим!» [...]

Прайшоў яшчэ адзін цяжкі год без солі, без мыла. Нарэшце кры-
вавая бойня скончылася. Заходняя Беларусь увайшла ў гістарычную 
паласу пад назвай «другія саветы». Каб прымусіць сялян уступіць 
у  калгасы, гаспадаркі абклалі вялікімі падаткамі. Здаваць трэба 
было і зярно, і мяса, і малако, і масла, а нават скуру і шчацінне за-
колатага кабана. Праходзіла не адно пасляваеннае дзесяцігоддзе, 
а чэргі за таварамі не знікалі. Каб атаварыцца, займалі месца з начы, 
бо зналі, што ўсім не хваціць. Часцей замест слова «купіў», гучала 
слова «дастаў» (па блату). Але гэта ўжо асобная тэма.. [...].

Асабісты электронны архіў Я. Ф. Чаплінскай. Мова – беларуская.
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***
Запісы з  «дзявочага» альбома Яўгеніі Чаплінскай (1937–
1941), аўта ры якіх былі вывезены «першымі саветамі» ў сі-
бір або загінулі ў віхуры вайны.

Bądż jasnym słońca promieniem 
Dla tych co światła mają za mało, 
Więcej żyj czynem niż marzeniem 
Niech Cię biedne serca kochają.

Na pamiątkę Geni wpisała się Wicia P. 
Marszałki dn. 19. X. 1939 (Wojna Ang. Franc. Niem)
(Будзь яснага сонца промнем / Для тых, хто святла не бачыць / Жыві 

справай, а не марай / Няхай Цябе бедныя сэрцы кахаюць. 
На памяць Гені напісала Віця П. / Маршалкі, 19.  Х.  1939 (Вайна Анг. 

Франц. Ням.))101

Wśród walk życiowych Тy wytrwarz do końca, 
Tylko nie rzucaj przed czasem oręża, 
Tylko nie sięgaj po gwiazdy i słońca! 
Tytan upada, lecz człowiek zwycięża!

Drogiej Gieni. Hela Wojciechowska. Wołożyn. 22. І. 1940. (Wojna)
(У барацьбе жыццёвай Ты вытрымаеш да канца / Толькі раней часу не 

пакідай зброі / Толькі не імкніся да зорак і сонца / Тытан гінуць, але чала-
век перамагае.

Дарагой Гені. Гэля Вайцяхоўская. Валожын. 22. І. 1940. (Вайна))

Chociaż życie Ci dokuczy i los z nog Cię prawie zerwie, 
Na pytanie: «Jak Ci idzie?» – odpowiadaj zawsze: «Świetnie!»  
Bo tak mowiąc jednocześnie dwojakiego dojdziesz celu –  
nienawistnym przykrość sprawisz, radość wzbudzisz w przyjacielu.

Milutkiej swawolnicy Gieniusi.
Wiera Borochowska. Wołożyn. 12. II. 1940 r.
(Калі жыццё Табе надакучыць, а лёс амаль што зваліць з ног / На пы-

танне: «Як справы?» – заўсёды адказвай: «Цудоўна!» / Так гаворачы, дасяг-
неш двух мэтаў / Зробіш прыкрасць тым, хто Цябе не любіць, і даставіш 
радасць сваім сябрам.

Мілай гарэзе Генюсі Вера Барахоўская. 12. ІІ. 1940 г.)

101 Тут і далей пераклад з польскай мовы рэдактара.
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Wołożyn. 12. IV.–40 r.

Niemądry, ten kto wśród drogi 
Z przestrachu traci męstwo,  
Im większe ciemne drogi, 
Tym większe zwycięństwo.

Na pamiątkę z przeżytych chwil w szkole i w domu wpisała się Wicia 
Pietrowiczówna.

Wojna: Sowiecka-Fińska [i] Niemiecka-Norwegska.

(Валожын. 12. IV.–40 г.
Неразумны той, хто пасярод дарогі, / Напалоханы, губляе мужнасць, / 

Чым больш цёмныя дарогі, / Тым большая перамога.
На памяць пра перажытыя хвіліны ў  школе і  ў  хаце напісала Віця 

Петравічуўна.
Вайна: Савецка-Фінская [i] Нямецка-Нарвежская)

Wołożyn. 16. IV. 1940. Czas odjazdy na Sybir102

Prawda niezmienną jedynie, 
Lecz my się ciągle zmieniamy 
W pojęciach, wierze i czynie – 
Prawda nizmienną jedynie. 
W każdej jej służymy godzinie 
Choć czasu niewiele mamy. 
Prawda niezmienną jedynie, 
Lecz my się ciągle zmieniamy.

(naprzyklad w obecnych czasach).
Dla miłej koleżanki z tak smutnych czasów wpisał się Urbanowicz Jerzy.

(Валожын. 16. IV. 1940. Час выезду ў Сібір
Толькі праўда нязменная, / А  мы ўвесь час змяняемся / У  паняццях, 

веры і справах. / Толькі праўда нязменная, / У кожны момант мы служым 
ёй, / Хоць часу нешмат маем. / Толькі праўда нязменная, / А мы ўвесь час 
змяняемся / (напрыклад, зараз).

Для мілай сяброўкі ў такі смутны час напісаў Урбановіч Ежы)

102 Словы na Sybir былі закрэсленыя, але прачытваюцца пад чарніламі.
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На память Гени

Не в шумной беседе 
Друзья познаются 
Они познаются бедой. 
Коль горе нагрянет 
И слёзы польются 
Тот друг, кто заплачет с тобой.

Жизнь, это бурное море, 
Жизнь, это ложь и обман 
Жизнь, это счастье и горе 
И трудно с ней справиться нам.

26. VI. 1940 г. 
Аня Минакова

Gdy przyjda chwile cieżkie i smutne, nie trać nadziei, nie upadaj na 
duchu, bo posiadasz skarb wielki – młodość, a ona wszystko zwycięży.

Bardzo milutkiej i powaznej Geniusi. I.  Rymashewska. Marszalki. 
28. VII.–40 r.

(Калі наступяць цяжкія і  сумныя хвіліны, не губляй надзеі, не падай 
духам, бо маеш вялікі скарб – маладосць, а яна ўсё пераможа.

Вельмі мілай і паважнай Генюсі. І. Рымашэўская. Маршалкі. 28. VII.–
40 г.)

О! Nie narzekaj, gdy Cię praca trudzi, 
O! Nie narzekaj, gdy przyjadą cierpienia, 
Cierp dła Chrystusa i pracuj dla łudzi, 
A dojdziesz do celu twego przeznaczenia.

W dowód przyjazni wpisała się Kościukiewiczówna W. Wołożyn. 
25. II. 1941 r. 

(О! Не наракай, калі стомішся ад працы, / О! Не наракай, калі будзе 
цяжка, / Цярпі для Хрыста і працуй для людзей, / І зразумееш мэту свайго 
існавання.

У доказ сяброўства напісала Касьцюкевічуўна В. Валожын. 25. II. 1941 г.)

Асабісты архіў Я. Ф. Чаплінскай. Мова – польская, руская.
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№  27. норык раман мадэставіч, 1927  г.  н., в.  вераскава103 
навагрудскага раёна гродзенскай вобл.  – беларус, пра ва-
слаў ны, з  сям’і настаўніка, настаўнік. Фрагмент аўта бія-
гра фіч нага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[...] Бацька кончыў Нясвіжскую семінарыю да вайны104. А дзядзь-
ку Аляксандра дзед у [19]14 гаду адвёз у Ліду, у царскую армію. Пад-

час вайны бацька быў мабілізованы. [...] 
А кагда пачалася рэвалюцыя, яны перайшлі 
на сторану савецкай арміі. У  [19]20-м го-
дзе ці ў  [19]19-м у  Магілёве яны сустрэ лі-
ся. Бацька папаў в  армію Тухачэўскага  – 
і  на Варшаву. Бацька не быў камуністам, 
а  дзядзь ка  – камуніст з  [19]20-га года. Ён 
па паў у армію Будзённага палітруком.

Бацька мой дашоў да Варшавы. А  там 
Пілсудскі іх разбіў, таму што тылы адсталі. 

Потым адступалі назад. І вот ён возле Ліды папаў у плен, польскі 
плен. Быў у лагеры. Врэмена былі трудные. А над імі, над салдатамі 
савецкімі здзевалісь. Ён там быў ініцыятарам некай галадоўкі. [...] 
Тады ён гаворыць: «Калі няма нам места на зямлі, адпраўляйце нас 
на луну». Яны галадоўку аб’явілі. [...]

А тут ужэ граніца стала. Заходняя Беларусь асталась у Польшчы, 
а Васточная – там,  [у БССР]. Вересково, Навагрудак – [гэта] крэсы 
ўсходнія. [Дзядзьку] aдправілі дамой. У яго была жэна і двое дзецей. 
Оні з голаду ўмерлі, он іх не застаў. Быў голад страшны. [...] 

[Бацька] – настаўнік, [але лічылі, што] «бальшэвік». Работы яму 

103 Вераскава – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Любча Навагрудскага пав. 
і ваяводства Польшчы. Сёння вёска ў Любчанскім сельсавеце Навагруд-
скага раёна Гродзенскай вобл. 

104 Нясвіжская настаўніцкая семінарыя была створана ў 1875 г. па ініцыятыве 
папячыцеля Віленскай навучальнай акругі для падрыхтоўкі настаўнікаў 
пачатковых народных вучылішчаў. У  ёй навучаліся Адам Багдановіч, 
Якуб Колас, Кузьма Чорны. Зачынена ў 1919 г. з-за адсутнасці сродкаў.
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не давалі. Он з бацькам жыў на этай зямлі. Пазнакомілісь з маёй 
мамай. Она сама з  Навагрудка, па фаміліі Канановіч. У  Першую 
вайну [сям’я маці] паехала ў  бежанцы, штоб не папасці ў  акупа-
цыю. Яна была аж на Урале. До вайны [маці] кончыла в Рыге кур-
сы фельдшэраў-акушэраў. Там Чапаеў па Уралу «гуляў». Узналі, 
што яна фельдшэр-акушэр, прызвалі яе в армію. Она тагда з баямі 
прашла всю вайну ў Чапаева. А дзе [яе] бацькі былі не знала. Но 
рашыла вярнуцца дахаты, у  Навагрудак. Перайшла граніцу каля 
Стаўбцоў, а яе палякі, польская пагранічная служба затрымала. [...] 
Выяснілі, што яна з Навагрудка і адпусцілі. Вот тагда родственнікі 
пазнакомілі отца з мацер’ю. Она выйшла замуж у Вересково. Там 
і жылі з дзедам і бабай,  [а таксама] я і брат Лёня. Нас было дваіх  
[у бацькоў]. [...]

Была пры Польшчы каса взаімапомашчы. [Бацька] заведваў 
гэтай касай. У  цэркве хорам рукавадзіў, а  сам на скрыпке іграл. 
Я помню, з камертонам у цэркве стаяў. У нас была небальшая такая 
каплічка. Цяпер яе там васстанавілі105.

Работать учыцелем не давалі. Хутарная сістэма была арганізавана. 
Палоскі ліквідзіраваны, таму што адзін кусочак землі в адном мес-
це, другі – в другом, вакол вёскі. Давалі хутар в адном месце. [Баць-
ка] участвовал в  арганізацыі. Трэба было зямлю выдзеліць. Мы 
перабралісь тожэ на хутар, ад вёскі кілометра два. [...]

У [19]34-м годзе пайшоў у школу, у першы клас. [...] Вераскоўская 
паўшэхная школа, семілетняя. Да [19]39-га года кончыл 5  класаў 
польскай школы. [...] Дырэктар быў Родзько Філарэт106, сам з Вера-
скава. Наш, беларус. [...] Запомніўся адзін учыцель – Гжэгож Гарка-

105 Маецца на ўвазе Царква св. Пятра і Паўла (ХIХ ст.) на мясцовых могілках.
106 Філарэт Родзька (1890–1977) – ураджэнец в. Вераскава. Атрымаў адука-

цыю ў Навагрудку і Нясвіжы. З 1909 г. працаваў настаўнікам на Мазырш-
чыне, з 1920 г. – у Вераскаве. Тут выкладаў беларускую мову, арганізаваў 
драматычны гурток, хор. З 1939 г. – дырэктар школы. Падчас нямецкай 
акупацыі працаваў у Навагрудку ў настаўніцкай семінарыі і беларускай 
гімназіі. У 1944 г. выехаў у Германію, а адтуль – у ЗША. Бацька Усевалада 
Родзькі.
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вы107. Усё на нас крычаў. [...] Трэбавалі ад нас, штоб мы гаварылі на 
польскай мове не только ў класах. І штоб паміж сабой на беларускай 
мове не гаварылі. А мы як гаварылі, так і гаварылі на беларускай. На 
ўроках ужэ на польскай атвечалі. 

Вучыўся больш-менш добра. І брат вучыўся не горш. Дома баць-
ка чытаў Якуба Коласа, Янку Купалу. Кніжкі [былі] – «Сымон-му-
зыка» і «Новая зямля». Усё дома пры лучыне, таму што не заўсёды 
быў керасін. [...]

У нас было 4 гектара зямлі, карова, часам дзве. А каня не было, 
таму што не хватала, штоб трымаць яго. Эта ж нада і на карову мно-
га всего. Былі два кабанчыка, свой сад, агарод. Так жылі з хазяйства. 

Перспекціва [якая?] 7  класаў кончыў, і  на гэтым усё, таму што 
паступіць у гімназію – нема грошай. Не была за што вучыцца. [...] 
Было ўсё дораго, і керасін дарагі быў, і спічкі. Бацька курыў, так крэ-
мень у него был, штоб іскру запаліць, трубку прыкурываць. Усё да-
рагое было. Каб абрабатываць зямлю, прыходзілась нанімаць каня 
і другога чалавека. Я хадзіў у школу і памагаў бацьку касіць і каровы 
пасвіць. [...] [Бацька] навучыў мяне на мандаліне іграць. Я па нотах 
[іграў], слух не такі быў харошы. Прастые песні, беларускія… 

В [19]39-м гаду ён купіў дэтэктарны прыёмнік. Мусі, адзін на 
ўсю вёску [быў]. Ужо слухаў Расію, там вайна была з Фінляндзіяй. 
Слухалі часам новасці. [...] А прыёмнічак – гэта [маленькая] каро-
бачка. Не знаю, сколька ён каштаваў. А фіны разбілі тагда нашых 
у [19]40-м гаду. [...] 

А як началася вайна ў  Польшчы [...] у  [19]39-м годзе, тут ужэ 
вай ска нашые рускія ці савецкія ўступілі. Якраз возле нашага дома 
з  Люб чы на Вераскава прыехала маленькая «Эмка». На ей сядзелі 
чыр во на ар мей цы. [...] Сядзелі яны па тры на скамеечках. Маленькая 
была машына. Мама сказала, што рускія прыйшлі. Мы тады бягом 

107 Гаркавы Гжегож (Harkawy Grzegorz) нарадзіўся ў 1915 г. у Петраградзе. 
Скончыў настаўніцкую семінарыю ў  Нясвіжы. Працаваў настаўнікам 
у школах Навагрудскага павета. Падпаручнік запасу. У красавіку 1940 г. 
утрымліваўся ў  Казельскім лагеры ваеннапалонных. Расстраляны 20–
22.04.1940 г. у Катыні.
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у вёску, паглядзець штоб. [...] Яны сядзелі ў машыне, усё карэшкі ку-
ры лі. Скручвалі з бумагі. [...] Ім не дазволілі дажэ схадзіць з машыны. 

[Бацька] тады расказаў нам з  братам, што он ваевал за савец-
кую власць. А маць гаварыла, [што была ў] Чапаева. [Да гэтага] не 
расказвалі нікому, каб не вызвать яшчэ больш якіх рэпрэсій. Тагда 
ўжо атца ставяць заўчам школы. [...] Я яшчэ вучыўся, а бацька начаў 
працаваць настаўнікам. [...]

Тады ў вёсках былі праваслаўныя і католікі. І католік гаворыць на 
беларускай мове, і праваслаўны. Яны не былі палякі, яны шчыталісь 
беларусы, но католікі. Часам да той каплічкі хадзілі, якая была ў па-
мешчыка Брахоцкага108. [...] Ён меў маёнтак у Вераскаве, спіртзавод, 
сыраварэнны заводзік, дзве фермы. Адну ў  Вераскаве, другую 
у Кальчычах109. Лес вакруг быў этага памешчыка. Он выдзеліл дзе-
рэво для пастройкі Дома людовага, [які потым стаў] клубам. [...] Та-
кой был харошы, хоць і он паляк. Но такой, што, еслі ў каго карова 
прападзёт, ці што [другое здаралася], аказывал помашч. Людзі яго 
ўважалі [...]

З 1939-га года, як прыйшлі саветы: і  таго не хватае, і  тога не 
хватает. Прывезлі в  Вересково, распредзелялі па куску мыла для 
настаўнікаў... Абыкнавенного мыла… І  солі не хватала, і  керасіну 
не хватала. Было два магазінчыка, і два чалавека дзержалі эті ма га-
зін чыкі. У хаце адведзены угалок. Оні в Любчу, в Навагрудак пры-
яз джа лі к еврэям, бралі прадукты, адзёжу. На павер, в долг давалі, 
а  в  магазіне распрэдзелялі. [Бацька] гаварыт: «Я хачу палучыць 
на настаўнікаў, каторые працуюць, штоб з  урокаў іх не срываць». 
«Нет! Пусць самі прыдут каждый». «В таком случае я  свайго не 
беру. Я пратэстую». [...] Прыходзім мы вечарам дамой, ужэ чалавек 
з [бацькам] нейкі гаворыць. Аказваецца з Любчы з НКВД прыехаў. 
«Ты ж контра! Што ты за ўчыцель?!»

108 У міжваенны перыяд гаспадарамі маёнтка ў Вераскава былі Уладзіслаў 
Тамаш Брахоцкі (1856–1932) і Станіслаў Брахоцкі (1892–1942). 

109 Кальчычы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав. і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння у Красьненскім сельсавеце Карэліцкага раёна Гродзен-
скай вобл. 
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Яго не знялі. Ён такі быў прамой, што думае, так і скажэт. А маці 
роды прымет кагда, тожэ ж фельдшэр-акушэр. [...] Работалі на ха-
зяйстве, і  рукі былі чорные. У  [19]39-м гаду я  пяты клас кончыў, 
апяць у 5-м аставілі. 5-ы і 6-ой клас савецкай школы я кончыл до 
вайны. Брат на клас ніжэ ўчылся. [...] Можна [было] дальшэ ўчыцца. 
Планіравалі эта ўсё. 

22-га [чэрвеня 1941 г.] дзень такі пагодны быў. Слышу раскаты. 
Я гавару: «Тато, эта дождж ідзе, ці што?» «Гэта, не дождж, сынок, 
гэта вайна началася». [...] Можа, па гэтаму дэтэктарнаму прыёмніку 
чуў.

У [19]39-м гаду сразу асвабадзілі нас. У  гэтага Брахоцкога быў 
леснік, яго сразу забралі. А потым семей тры ілі чатыра з Вераскава 
вывезлі. [...] Вывазілі в Расію. [...] Яны лепш трохі жылі, чым другія. 
[...] Дапусцім конь быў і  гаспадарка або мелі ўжо не адну карову, 
а дзве. А хто меў і малатарню. [Потым] хто-та прыслаў пісьмо з Расіі, 
што жывуць харашо, як наш памешчык Александр Гесця. А гэта быў 
самы нішчы [чалавек у вёсцы] – гультай, галодны. Тада понялі, што 
ім там плохо ў Сібіры. [...]

[Мы] негалодныя былі. За год двоіх кабанчыкаў заколем. Мала-
ко сваё. [...] Насілі і хадакі, і лапці. [...] Хата была ў нас небальшая. 
Комната – пол гліняны. Шкафам была раздзелена. Там дзед з бабай 
спалі, а тут мы. Не так ужэ і  асобна. [...] Начаў бацька працаваць 
учыцелем, заучам, то было легчэ. [...] Ён быў «контра», но не сільны 
«контра». Савецкай власці не нравілісь яго прамые высказыванія. 
[...] Начался бальшой вываз у  гэтыя годы. Понял бацька, што это 
ждзёт і нас. [...] Сабралі трошкі пажыткі і ждалі, што нас вывезут 
тожэ. Потым выяснілась, што былі мы ў спісках на вываз. У Любчы 
асталась гміна эта. [...] Спіскі сахраніліся. [...] Не ўспелі [вывезці] – 
[пачалася] вайна. Гітлер памог нам, сахраніў жызнь... Выходзіць так. 

А тады як асвабадзілі, граніца была закрыта два года. У Беларусь 
Западную без пропуска нікаго не пускалі. Адтуда прыязджала рука-
водства, ставілі сваіх людзей в сельсаветы, беларусаў. Была граніца. 
[...] 

Дзед памёр у  1937-м годзе. [А ў  1939] дзеду прыйшло пісьмо 
з Расіі. [Даслаў бацькаў брат] Александр, каторы был в арміі Будзё-
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ного і после вайны астался в Расіі. Он учылся в Высшей парційнай 
школе в  самом Крэмле. [...] Прэпадавацель марксізма-ленінізма. 
У  1937-м годзе калхозы началі рабіць в  Васточнай Беларусі. 
[Яму сказалі:] «Ты  – беларус, вот і  езжай в  Беларусь». В  Бегомле 
начальнікам палітаддзела МТС паставілі. Ён неяк сказаў тады, што 
імел легкавую машыну, а секрэтар райкома не імел. Ён был важнее 
сакрэтара райкома. [...] Так он з  [19]14-га года не знал, што было 
в Вераскаве. Он пішэт пісьмо, што жыв і здароў. Пісьмо дайшло да 
Мінска. Ночью прыязджают в  Бегомль  [і  да яго:] «враг народа», 
«польскі шпіён». Сразу яго – і в Мінск, в цюрму. [...] І цёця – враг 
народа. Все адхіліліся ад неё. Она адна асталась. [...] Два года он был 
пад следствіем. Не выслалі яго нікуда. [...] Потым выпусцілі [...], як 
Ежова ўбралі. [...] Вернулі партбілет і направілі дырэктарам школы 
в Дукору110. Як быў ужо дырэктарам у Дукоре, прыслал пісьмо, што 
жыў і  здароў. Яны з  [дзедам] Мадэстам у 1920-м годзе ў Магілёве 
только відзелісь. 

Нам прысылал сахар кускавой, пасылачкі. Мы яму сало пасылалі. 
[...] Перэпісвалісь. Пускаць не пускалі, хоць он і  член парціі, 
і дзірэктар. [Наконец] напісаў, што палучыў пропуск і прыедзе. А тут 
вайна [началася]. Оні в бежэнства сразу ўехалі, штоб не аставацца 
в акупацыі. Яго прызывают в армію і паскольку пожілой [человек], 
[направляют] в Свердловскую обласць, город Камышлов. Был прэ-
падавацелем марксізма-ленінізма в афіцэрскам учылішчы. Няглед-
зячы на тое, што рэпрэсіі былі, он был убеждзённый камуніст. [...]

БАВГ. 1(1)–26–78. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.html? 
id=576
Запісана Вольгай Івановай і Васілём Матахам 04.08.2011 у г. На ва-
груд ку. Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць 
інтэрв’ю: 02:19:12. Мова – мяшаная (беларуская, руская).
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гісторыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 204–209.

110 Дукора – цэнтр сельсавета Пухавіцкага раёна Мінскай вобл. 
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№ 28. новік (грыцкевіч) алена паўлаўна, 1927 г. н., г. п. люб-
ча навагрудскага раёна гродзенскай вобл.  – беларуска, 
пра ва слаўная, з  сялянскай сям’і, у  перыяд нямецкай аку-
па цыі – сябра саюза беларускай моладзі, медсястра. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011)

[...] У  [19]39-м годзе вайна началася з  немцамі ў  палякаў. Мы 
толькі пабылі ў школе, дадому прыйшлі, сянуем  [і бачым, што] сама-

лёты ляцяць! Пры Польшчы рэдка манёўры 
[былі]. У аснаўном конніца была. А гэта са-
малёты! Не ведаем, што то савецкія… […] 

Гавораць: «Красная армія ідзе!» Харо-
шую браму зрабілі і чакалі з Малюшыч111… 
Паставілі стол, на ім хлеб, абрус. Высту-
пала настаўніца адна, царская яшчэ. Па-
рускі іх встречала. А  тут з  другога [боку], 
з Рудкавіч112 танкі. Кілометар я ляцела […] 
спатыкаць. […]

Дзядзька адзін кажа: «Таварышчы, у  некатарых ёсць па пяць 
штаноў, а  ў  мяне  – адны!» А  яны кажуць: «Мы вам штаноў не 
прыняслі». […] Тут спатыкалі. Дысцыпліна была жэлезная, ніхто 
ні грама [не выпіў]! А  ў  нас магазін быў! Яіц сабралі можа 5 ці 6 
яшчыкаў. Няма дзе іх дзець, бо магазін нявелькі. У  нас у  свіране 
паставілі і давай прадаваць! У нас пры Польшчы яйцо тры грошы 
[каштавала]. А началі [прадаваць] па 10 капеяк! У тры разы дора-
га! А салдаты: «Ідзі пакупай, яічка дзяшовыя. За дзесятак – рубль!» 
І пасталі хлопцы: хто ў кішэню, хто ў шапку [грошы збіраў]. […]

У [19]39-м такі анекдот [быў]. Пытаюцца ў дзеда старога: «Дзед, 
сколько табе год?» [Адказвае:] «Браточкі, я не граматны, сколько ад 

111 Малюшычы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Райча Навагрудскага пав. 
і ваяводства Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Карэліцкім раёне Гро-
дзенскай вобл.

112 Рудкавічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав. і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння вёска ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобл.
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адной паншчыны да другой, столькі і мне год» [смяецца]. […] Яму 
недзе за 80 год было. 

У [19]39-м прыйшлі да нас байцы, селі за стол. Адсталі [ад сваіх]. 
[Просяць:] «Хазяйка, можна паесці? Нам бы малака…» Пажалуй-
ста. [Мама прынесла малака. А  яны:] «Мы пойдзем». Мама дума-
ла, што яны пайшлі,  [а яны выйшлі] па хлеб. Яны ж думалі, што 
ў нас не было нічога, гэтак як у іх на Вастоке ў калхозе. Прыходзяць 
і прыняслі хлеб. [З яго] пыл сталбом ідзе, [такі гарачы]. Мама: «А 
дзетачкі, а вашы ж жываты будуць балець, да бярыця, наце хлеба». 
Яны мацеру не панімаюць, а маці – іх. Ён кажа: «Хазяйка, а сколько 
ты зарабатываеш на год? 200, 500 кілаграм?» Мама: «Хватае. Нека-
му яшчэ магу даць». Сядзіць адзін: «Наша арлоўская карова гэты 
збанок трохлітровы за дзень не дасць. А ваша?» Мама кажа: «За раз 
болей дасць». Усё не панімалі… 

У аднаго паўтара гектары зямлі, а  сам кузнец. Пытаюць у  яго: 
«Сколько ў  цябе зямлі?»  – «Паўтара [гектара]». «Сколькі ў  цябе 
кароў?» – «Дзве». А ў другога сем гектараў, але адну карову меў і каня 
не дзяржаў. Ляжаў адно на печы. Вот і сраўні людзей. Не панімалі. 
Разныя былі. […]

У нас было радзіо. Гэта, відаць, КПЗБ113 [дало], бо яно было 
ва ўпалнамочанага, што радам [жыў і  быў] саседам. [Радзіо] 
з наушнікамі. Мне давалі [паслухаць]. Як начнуць «спяваць», [што] 
[…] у деревне 8 часоў адрабіў і гуляй. А мы ж як лошадзі [працавалі]. 
Бацька мой даказваў […]: «Чалавеку двіжэніе трэба, іначэ прапад-
зеш». З бацькам яны як сыдуцца  – спораць. Мацеюк яго фамілія, 

113 Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ)  – палітычная пар-
тыя на землях Заходняй Беларусі  /  паўночна-ўсходніх ваяводстваў 
ІІ Рэчы Паспалітай, якая дзейнічала з 1923 па 1938 г. Уваходзіла ў склад 
Камуністычнай партыі Польшчы (КПП) на правах тэрыятарыяльна-
аўтаномнай арганізацыі. Кантралявалася і  фінансавалася Масквой. 
Выступала за перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі ў Польшчы, за пра-
ва на самавызначэнне Заходняй Беларусі, ліквідацыю памешчыцкага 
землеўладання і перадачу зямлі сялянам без выкупу. Была зліквідаваная 
разам з  КПП e жніўні 1938  г. рашэннем Камінтэрна, за якім стаяў 
І. Сталін, як арганізацыя «правакатараў» і «шпіёнаў».
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Язэп Мацеюк. Прыйшлі саветы. […] У  [19]39-м ён не пайшоў на 
сабраніе. Паглядзеў, што не гэтак робіцца, як гаварылася. А  ўжо 
ў 48-м, 47-м, 46-м – саўсем [разчараваўся]. На жонку [казаў]: «Ідзі 
ты на сабраніе».

Сын [яго] кончыў фінансавы [тэхнікум] у Наваградку і паступіў 
у Ленінград. І Язэп насіў пасылку. Ішоў назад і зашоў да нас. Мама 
сядзіць, ён кажа [па-руску]: «Ольга, как жівёш?» А  мама кажа: 
«Вель мі добра! Восем часоў адрабіў – і  гуляй» [cмяецца]. Ён тады 
кажа: «Евреі обманулі». І  давай расказваць: «Я сейчас на собраніе 
не хаджу. Не магу». Не хадзіў, а якраз [быў] закуп. Узяў схаваўся за 
комін на чардаку і сядзіць. Прыходзіць замясціцель пракурора: «Дзе 
хазяін?» – «Няма. Недзе пайшоў». А ўжо саседзі падказалі, што дома. 
Прылазіць на чардак: «Злязай!». Злез. Яны тут яго і ўзялі: «Што табе 
плоха? Твае дзеці вучацца!» А ён доўга не чакаўшы: «Я дзяцей вучу, 
штоб яны так за грудзь не бралі, як вы бяроце»! 

А сабранія ж былі! Гэта сумасшэствіе адно… У рабочы час бу-
дуць усё хадзіць і  ўчыцелей гнаць. А  вечарам, дык мы маладыя 
пойдзем. Ужо мама рана мне дасць трохі паспаць. Я вечарам за печ-
ку схаваюся і там смяюся, а старыя сядзяць, дрэмлюць. Ім аддых-
нуць трэба, а тут сабраніе. Начынаюць пра збожжа, пра картофлю, 
пра выбары. І чэраз дзень гэтыя сабранія. А не пайдзі на сабраніе, 
[крычаць]: «Табе савецкая ўласць не нравіцца?»

У [19]40-м гэта, мусіць, у начале [быў] мароз-мароз! Асаднікаў 
сем’і, леснікоў сем’і паехалі [на Поўнач]. Там і беларусы папалі. Іх жа 
ў [19]39-м разграбілі. Людзі добрыя, каб вы бачылі! За ноч пазвозілі 
ў Карэлічы, бо там гміна была. Мы ж, дзеці, паляцелі [глядзець]… 
[У салдат] шапкі з  пупамі, тут, во [паказвае] звязда… І  салдаты 
бедныя ходзяць з  ружжамі. Гэтыя бабы дзе дзенуцца?! Мужыкоў 
жа іх паарыстоўвалі. Адны бабы з дзецьмі [засталіся]. У некатарых 
не было што [абуць], дык у кудзелю ногі закручвалі. Маей саседкі 
сястру вывозілі. […] Яна прыбегла дадому, сваіх дзяцей піхнула, 
паздзірала валенкі і  паперла гэтым дзецям, каб абуць хоць што-
небудзь! […] Куды нашага брата беларуса вязлі ў «добрым пояздзе»? 
Як у цялятніку, дык у цялятніку! Туды – у Сібір, сюды – у Германію, 
у цялятніку! […]
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Недзе ў [19]40-м адна [жанчына] была, прыходзіць і кажа: «Гоп, 
мае грачанікі, у Расіі ўсе жыды – начальнікі!»114 І за гэтыя «на чаль-
ні кі» палучыла 20 год. Нам прыказ быў у [19]39-м: не казаць «жыд». 
Дык усё роўна выдумалі: «Як будзеш казаць «яўрэй» – здохне ска-
рэй. А як «жыд», дык будзе доўга жыць». […] 

У [19]39-м, калі [саветы] прыйшлі, то мусіла ў камсамол палавіна 
класа паступаць. Я  не [паступіў]. У  цэркаў жа не можна хадзіць, 
і нас палавіна не паступіла. А там красіва: духавы аркестр, «будзь 
гатов», радасць… [Пры немцах] гэтых камсамольцаў садзяць у цюр-
му. […] Багатыя і ўсе парабкі з іменія пайшлі ў паліцыю ў Карэлічах, 
усе бедныя пайшлі ў партызаны. […] 

БАВГ. 1(1)–207–540. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=537
Запісана Ірынай Кашталян і  Васілём Матахам 03.08.2011. Транс-
крыбатар: Алеся Белановіч. Агульная працягласць інтэрв’ю: 04:14:17. 
Мова – беларуская. 
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гісторыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 130–132.

№  29. антановіч (бахар) валянціна мікалаеўна, 1925  г.  н., 
в. мас ці ш ча115 навагрудскага раёна гродзенскай вобл. – бе ла-
рус ка, праваслаўная, не скончыла пачатковую школу, кал гас-
ні ца. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са на га 
ў межах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011)

[…] Як першыя только ішлі войска, мы пасвілі каровы. Прыгналі 
мы каровы дадому, і кажуць, што […] салдаты ідуць. І надто ўжо 
ўсе інцерасаваліся, што ў там горадзе ідзе?.. Гаварылі, што ідзе такі 

114 Ва ўспамінах сустракаюцца іншыя варыянты прыказкі. На Лідчыне: 
«Гоп, мае грачанікі, усе жыды –начальнікі. У калхозе – дуракі, у сельса-
веце – кулакі.» На Гродзеншчыне: «Палякі – на вывоз, рускія – у калхоз, 
а мы жыды-грачанікі – на ўвесь свет начальнікі».

115 Масцішча  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння вёска ва Уселюбскім сельсавеце Навагрудскага раёна 
Гродзенскай вобл.
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трактар, што варочае [зямлю]... Эта ж інцярэсна было. Упярод 
жа не было, упярод дажэ машыны на вёсцы не было. А это надто 
было інцярэсно, што трактар ідзе, што можа дзераво вывярнуць. 

Мы тады каровы прыгналі дадому і  бягом 
у горад. Гэта з Суляціч116, можа, кілометраў 
сем-восем да Навагрудка. Эта нам надто 
інцярэсно было паглядзець усё, што там 
робіцца. […] 

Як мы прыйшлі ў  горад, там ужо людзі 
гэтыя, каторыя на дамах флагі белыя 
павыкідалі, ужо встрэчаюць… Ну, [глядзім,] 
салдаты як салдаты. А дахаты назад ужо бя-
жымо. Мы ж такія падросткі, дзеці… І сал-

даты едуць на конях. […] І пытаюцца, як пад’ехалі: «Какая это дзе-
рэвня?» І мы не зналі, як атвеціць. Еслі б яны спрасілі: «Яка то весь?» 
То мы ўжо па-польскі панімалі. А какая «дзерэвня»? Мы не панімалі 
рускага языка саўсем. Не зналі, чаго яны хочуць… 

Прыйшлі дахаты, і тады ўжо ў нас ужо пасталі… Каторыя салда-
ты пайшлі, а каторыя ўжо ў вёсцы пасяліліся. […] Я ўжо маму пы-
таюся, што яны гавораць. Не панімалі саўсем рускога языка, толька 
польскі […] Ну, а мама разумела. Ужо тую вайну яны перажылі, дык 
больш панімалі рускі язык. А мы нічога не панімалі. Ну, а са врэме-
нем усе навучыліся – і рускі, і польскі, і нямецкаго троха. […]

БАВГ. 1(1)–3–10. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
544

Запісана Юрасем Бачышчам і  Дар’яй Сцяпанчанкай 02.08.2011. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
00:56:35.Сегмент: 00:14:03–00:16:02. Мова – беларуская. 

116 Суляцічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння вёска ў  Брольніцкім сельсавеце Навагрудскага раёна 
Гродзенскай вобл.
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№ 30. сечка алімпі мікалаевіч, 1924 г. н., в. Чарэшля117 на-
вагрудскага раёна гродзенскай вобл. – беларус, пра ва слаў ны, 
не скончыў пачатковую школу, ваяваў у партызанах, кал гас-
нік. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са нага 
ў межах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[…] У нас тады ж была Польшч. А тады […] палякам аб’явілі вай-
ну. […] Ледзь пан Брахоцкі118 ўспеў выкаціцца. На машыне ўлецеў. 
Ён дажэ шмат што не ўспеў схваціць. Дажэ на хаду хватаў. І тут жэ 
саветы першые прышлі. Яны пабылі  – у  [19]39-м, [19]40-м, а  ўжэ 
ў [19]41-м немец напаў. […] 

Мы ўстрэчалі [саветы]. [Салдаты] у нас тут стаялі, у дзерэўні. Як 
пры шлі, то бабы малако і  сало неслі, усё [неслі]. Я,  помню, кажу: 
«Мама, я пайду з табою». І як пайдзеш, яны, салдаты благадараць. 
Яны аста на ві ліся, распалажыліся ўжо ў нас у дзерэўні і ў лесе. І [вя-
лі кі] кусок сала [ім прынеслі]. Тоўстае было. Помню як сёння… 
Адзін падышоў: «Бабушка, яно ў вас, наверно, клеенае?» […] Такіе 
хлопцы харошые, ласковые. прыятные. […] Дзякуюць. […] Яны ж 
на этом пайку [жывуць]. А паёк іх які? […] Чакалі іх і прывествовалі 
очэнь. Яны не зналі, як благадарыць. «Во, – гавораць, – какіе бела-
русы!» […] Усе як сталі несці, то завалілі гэтых. Кажда несе баначку 
малака, тры-чатыры літры, два літры... Дажэ па пяць неслі. у каго 
две каровы. І кажда – кусок сала. І калбасу ешчэ наверх сваю. Каж-
ды кар міў… Ніякой вайны тут не было. […] Яны [палякі], можа, дзе 
крышку і сапраціўляліся, але тут у нас ніякой вайны не было. 

[Мясцовыя] пашлі былі [ў польскае войска], а патом паадпушчалі 
іх. […] Назад папрыходзілі. […] Унас очэнь много было з [19]14-го, 
[19]15-го года. Швагер, жончын брат служыў у польской арміі. Жон-
чынай сестры мужык тожэ ў польской арміі служыў. У нас много 
было [такіх]. Нек іх у адно врэмя пабраўшы былі. […]

117 Чарэшля – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Любча Навагрудскага пав. і ва-
яводства Польшчы. Сёння вёска ў Любчанскім сельсавеце Навагрудскага 
раёна Гродзенскай вобл. 

118 Магчыма, гаворка ідзе пра Станіслава Брахоцкага (1892–1942), апошняга 
ўладальніка маёнтка Вераскава.
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[Як прышлі саветы], сразу раздалі землю Брахоцкого. Бяры! 
[…] У нас жэ тут, во, наша, а там ужэ далей уся панска была. […] 
А тады ўсё раздалі нашым людзям. Бралі некаторые па два гектары, 
колькі хто хацеў. […] А  маёнтак, ён жэ двухэтажны […] Дзе што 
не ўспеў пан схваціць, то ўсё паперлі мясцовыя людзі. […] А то ж! 
Каровы дзелілі, раздавалі. Сразу як токо зашлі, каміцет саздалі. […] 
Рабочы каміцет: ты – прэдседацель, ты – замесціцель… […] Тады 
дзелілі… Сыры дзелілі Брахоцкого. У яго сыраварня была, дзе сыры 
рабілі. А дома столькі ж кароў! У яго тут было 50, а можа і штук 100 
было. У Вераскаве два кароўнікі харошы былі. […] І сыры дзелілі на 
душу – на душу сыр.

Спіртзавод  [у пана] быў. Гэта ж астаўся шчэ. […] Сразу гасудар-
ство ўзяло, а тады перадалі калхозу. Наш калхоз пачці ўсю зарплату 
людзям плаціў з  этого завода. […] Брахоцкі ўцёк, а  там цэлы чан 
[спірта застаўся]. […] Там, можэ, сто тон, бальшушчы-бальшушчы, 
а ўнізу – кран. О, што рабілося! Я пашоў туды, а там такі газ, што дух 
забівае! Ужо адтуль не пойдзеш, паўзком паўзеш. […] А  тут кран 
адкрылі і бралі, усе бралі. […] Харошы спірт. Я й сам пашоў. Хоць 
я і не далез, і не дашоў, але папрасіў. […] Дык два ведрэ прынес да-
даму. […] Піць яго баяліся, што крэпкі. […] 

Разграбілі ўсё яго [Брахоцкага] тады. І  каровы дзелілі. У  каго 
нема – карову. […] У нас вот не было ў аднаго, дык усё далі. А ка-
ровы ў яго ж былі [добрыя]! Ой, тут у нашых калгасах ні аднае ка-
ровы нема такое. Там, эта слабенька кароўка была на 600, а так на 
700, 800 кг кажда карова была. Бальшые такіе, длінюшчые. Выме во! 
[паказвае] Што разабралі, а астальное спалілі. Запалілі ды згарэло. 
[…] І пілі… Няўжо ж! Разводзілі [спірт] і пілі. […] Ой, брат ты мой, 
царствовалі тады! […]

БАВГ. 1(1)–29–82. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 579
Запісана Юрасем Бачышчам і  Дар’яй Сцяпанчанкай 04.08.2011. 
Транскрыбатар: Ганна Шарэнда. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
02:02:40. Сегмент: 00:34:05–00:53:04. Мова – беларуская.
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№  31. талочка (сенкевіч) гэлена вікенцьеўна, 1931  г.  н., 
в.  Дубравіца119 навагрудскага раёна гродзенскай вобл.  – 
полька, каталічка, не скончыла пачатковай школы, кал гас ні-
ца. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага 
ў межах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[…] Перайшла ў  другі [клас], і  прыйшлі саветы. Яны абратна 
перавялі ў  першы, бо другі ж язык учыць [трэба]. Учылася над-
то добро, а  прыйшлося калхозніцай цёмнай аставацца. Вайна ўсё 
разнесла. Сірата... Ну, што ж сказаць? Некалі за Польскай [дзяржа-
вай], я мало помню. Польска была як Польска. Я сама палячка, і, як 
я кажу, з каранёў палячка. […] 

Польска не абрашчала [вніманія], што мы сіроты. Быў брат, які 
ўчыў ся… Ён меў 17  год, як памёр папа, а другому было 16. І  сястра 
была яшчэ на 6 гадоў старэйшая ад мяне. А я два годзікі з палавінай 
мела, як папа памёр. Зямлі [было] много, дык аддавай падаткі, аддавай 
па стаў кі. Душылі... Я помню і тую власць, і гэту. Ну, саветы больш вні-
ма нія абрашчалі на сіротаў. Палякі не абрашчалі вніманія. Я помню, 
яшчэ малая была, калі прыйшлі: «Чаму не побелёны [туа лет]?» […] Так 
вы ж паглядзіце, што дзеці – сіроты. Праўда чы не? Матка адна [заста-
лася] і дзеці малыя. Той брат, праўда, што ўчыўся, у вой ску быў, а мы 
малыя, а  пастаўкі аддай. Душылі, калацілі  – па стаў кі аддай. Сколькі 
я помню Польшчу… Хаця ў мяне ўся радня ў Польшчы, а сын маей ся-
стры ксёндз… Мая радня кажды год пры яз джа ла да мяне. Брат памёр, 
і яны там паўміралі. Але, знаеце, усё роў но, я, барані Божа, не скажу, 
пра Польшчу [кепска], но саветы больш вніманія абрашчалі. […]

Толькі я пайшла ў школу за саветамі, і мне ўчыцельніца… А мая 
ж нацыянальнасць – палячка, і вы знаеце, што палякі тожэ больш 
дружылі з тымі, хто багаты. […] А ў нас багатства не было, зямлі 
многа, але дзеці [малыя] былі ў  хаце. Вот на гэто яны вніманіе 
абрашчалі. А як я пайшла за саветамі ў школу, мне адразу ўчыцелька, 
учыцельніца купіла чаравікі. Я кажу, я адна ў вёсцы […] без баць-

119 Дубравіца – да верасня 1939 г. аколіца ў гміне Уселюб Навагрудскага пав. 
і ваяводства Польшчы. Сёння вёска ва Уселюбскім сельсавеце Навагруд-
скага раёна Гродзенскай вобл.
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ка. […] Толькі гэта помню, бо надто мне было радасна, што купілі 
чаравікі. Савецка ўчыцельніца, савецкія ўчыцеля [купілі]… […]

Я мелася ехаць у Польшчу, там брат астаўся пасля вайны… […] 
Брата забралі ўжо немцы. А тады саветы [прышлі]. Ён потым пры-
слаў нам [ліст]... […] Пісаў брат так: «Помніце, дзеці, не едзьце ў Поль-
шчу». Але ўсе ехалі ў Польшчу. Ён надто любіў хазяйство і надто лю-
біў сваю родзіну. Мало важно, чы тут Польшча, чы тут саветы, але тут 
яго родзіна. І пісаў: «Помніце, не едзьце». І мы не паехалі.

Я пайшла ў першы клас за саветамі […] А той брат мой быў учаны. 
У яго надто кнігаў польскіх многа было. Сястра хадзіла ў школу. А за 
Поль шчай было так: першы, другі [класы], у трэці клас трэба было два 
годы хадзіць, каб найлепей учыўся, а ў чацвёрты – тры годы. А ўчы-
цель ні ца кажа (а я, вядома, у першы клас пайшла яшчэ малая), штоб 
все поль скія кніжкі папалілі. А ў нас шафа кнігаў стаяла. Браты на по лі 
каровы паслі, а я прыйшла са школы. А печ велька руска была, такая, 
як у кухні ў мяне. Я прыйшла са школы, все аклады па ад луп лі ва ла, бо 
аклады харошыя былі, […] падпаліла печ і  ўсе па па лі ла. […] Можа 
вельку шафу кнігаў спаліла. […] Кажу: «Мне ўчыцельніца сказала». […]

[Калі ішлі саветы], хлеб-соль ім не выносілі. А можа, дзе старыя 
і выносілі? Думаеце, я знаю?! Гэтыя старыя, даўнейшыя людзі, яны 
прывыкшы былі, патаму што Польшча існавала толькі 29 лет. Гэта 
тая Польшча. Там жэ ж была і царызма. […] Я-то мала што і ведаю 
[…] толькі знаю, што Польшча эта маладая была. А ў нас не было 
разніцы. Толькі такія людзі, каторыя ў каждай вёсцы былі зладзее 
і гультае, так ніхто ім не дагодзіць. Праўда ж? Як прыйшлі саветы, 
яны ідуць да саветаў, каб того багатого вывезці, ад того забраць. Вот 
як было… У яго хата харошая, трэба каб вывезлі, а самі сядуць. […]

Самы людзі мелі гаспадаркі. Ва Уселюбе пан быў, граф, як ка-
жуць120. Там земля графская, а мы, Дубравіца, вабшчэ вёска такая. 

120 Апошнім уладальнікам маёнтка ва Уселюбе быў граф Караль О’Рурк 
(1864–1946), вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У прыватнасці, ён 
перадаў пад шпіталь другі паверх уласнага дома. Увосень 1939  г. граф 
быў арыштаваны разам з сястрой Эльвірай. Сястра памерла ў турме, а ён 
быў вывезены ў Сібір. 
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[…] Граф меў зямлі многа. Я яго не помню, але казалі, як хто бед-
ны пойдзе [папросіць] – і той дае. Памагаў [людзям]. Старычок ужо 
быў. Чы ў  іх дзеці былі, чы не? Абое старыя былі. Гэта сусед мне 
гэты, праваслаўны, усё расказвае. Я ж малая, дык не помню графа. 
[…] У яго там яшчэ замак, палац быў, а патом [там] была бальніца 
развернута. […] Графа этого арыштавалі і  ў  гнаёўкі ў  воз укінулі, 
павезлі. […] Гэта не саветы, а подлыя людзі. […] Ну, гасударства ўжо, 
але, можа, свой хто прадаў. Але ж не знаю, як там было, чаму гэтак 
зрабілі. Тады, вы знаеце, не абрашчалі, хто багачэ, на іх вніманіе… 

Гэтых, што [багачэ], павывозілі. Вот ад нас пяць ці шэсць 
вывезлі на Сібір, у Архангельск. 45 градусаў у ту зіму былі марозы. 
У  каго дзеці малыя, то ўкручвалі ў  кудзелю. Конь не вязе, а  тады 
ў  цялятніцы гэтыя ўкідалі, ды павезлі. Дзеці ў  дарогах паўміралі 
многа. Малыя... Яны пагаравалі там, пагаравалі! Завезлі ў  Архан-
гельск у лес, і там рабілі яны. 

А як потым, як ужо ўсё ўсталявалося, у Польшчу іх… Пажалуй-
ста, маеш права выехаць у Польшчу. Яны і паехалі ўсе ў Польшчу. 
Яны панамі ўсе жылі. Ім і там было добра, ужо далі помашчы. А хто 
пааставаўся – горэ было. І я толькі не забудуся, майго мужа бацько 
хрышчоны… Ён рабіў некалі ў гміне за Польшчу. Учыцельніца мела 
гаспадарку, карову дзяржала і  каня, свінню… Гаспадарку рабіла. 
Жыла там, хата была. Ну, учыцельніца дзяцей вучыла. Булкі мясіла 
на свята… Выклікалі… Як пайшла, так пайшла  [і не вярнулася]. Ну, 
за што?!

[Пры Польшчы] поў-Уселюба жыдоў было. Яны ўсе дзержалі 
крамкі. Яны і хлеб прадавалі, булкі. Мама дружыла з імі. Жыд, пом-
ню, прыйшоў, целята купіў у  нас і  стаў маліцца перэд іконай па-
своему. І яны жыды-яўрэі харошыя былі людзі. […]

Пры калхозе, хто рабіў, а хто гультаваў. І яны яшчэ болей палу-
чыць, як я робячы. А пры Польшчы, як я не буду рабіць, то я га-
лодна буду. Праўда чы не? Мусілі, як калхозаў не было. А ў калхозе 
былі пасля вайны. Хто як выкручваўся. Мы рабілі, нажалі, злажылі, 
а тыя ўлезлі і абакралі. […] Плацілі нам збожжам. Грошай не было 
дзе ўзяць. Эта жэ калхоз. Все гумна пазбіралі ад людзей. Паставілі 
ў адно мейсцо. […] 
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Тожэ ў нас школы не было. А тую школу, што тут была […], што 
паставілі людзі… Гэта было за тымі саветамі. […] [Школу] задума-
ла была ўчыцельніца Ларыса Дзынгель з Любчы121. […] Гэту школу, 
што людзі сваім трудом паставілі, забралі ад нас ў Куравічы122. […] 
Перавезлі, а нас перавялі ўчыць у хаты. Вот як было. […] А тады 
і хаты гэтыя папалілі. Дзве харошыя хаты былі. […] Але гэта парты-
заны, па-моему, папалілі. Чы немцы? Халера іх ведае. […] А школу 
нашу, за крывавы мазоль [збудаваную], забралі. […]

[Жыды] дружылі з нашай вёскай, і добрыя былі. Помню, ужо за 
саветамі «жыд» жэ ж не мелі права сказаць. [Казалі] «яўрэі»! За Поль-
шчай «жыды» гаварылі. Як прыйшлі саветы […], каб сказаў «жыд», 
дык, можа, нас наказалі бы. А прыйшоў жыдок такі старэнькі Абрам 
да нас ды кажа: «Знаеце, як былі жыдкі, то доўга жылі, а як прыйшоў 
яўрэй, то здохне скарэй». І  точно... Прыйшлі немцы і  пабілі. […] 
Усех жыдоў пабілі! Столькі было жыдоў ва Уселюбе, у Наваградку! 
Было жыдоў надто многа. Жыды, я гавару, трудзяшчыя былі. [Мы] 
дружылі з імі. […]

БАВГ. 1(1)–31–86. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=581
Запісана Юрасем Бачышчам і  Дар’яй Сцяпанчанкай 02.08.2011. 
Тран скры ба тар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:45:04. Мова – беларуская.

121 Любча – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Навагрудскім пав. і ваяводстве 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета Навагрудскага раёна Гродзенскай 
вобл.

122 Куравічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав. і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння вёска ў  Брольніцкім сельсавеце Навагрудскага раёна 
Гродзенскай вобл.
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№  32. урбановіч (анацка) марыя рыгораўна, 1929  г.  н., 
в. аль хоў ка123 навагрудскага раёна гродзенскай вобл. – бе ла-
рус ка, праваслаўная, не скончыла пачатковую школу, кал гас-
ні ца. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са на га 
ў межах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[…] Папку вывезлі [плача]. А  ў  нас была сям’я велька  – сямё-
ра дзяцей. З мамаю жылі... Яго вывезлі ў [19]40-м гаду і нас хацелі 
вывезці. Тады паглядзелі, што сям’я бальшая і не забралі. А тады ж 
раскулачвалі. У нас трошку было болей зямлі, як у саседзей. Ну вот, 
леснікоў раскулачвалі. І вычыслілі, і папку вывезлі. Ну, і  гэтого… 
Паглядзелі, што ў нас бальшая сям’я, дзеці малыя. Куды яны павя-
зуць нас усіх? Мне было 14  гадоў. А  там усяго два старшыя прад 
мною і я, а ўсе такія [малыя] былі. Паглядзелі ды не забралі. Вот… 
А  потым ужо прыходзілі, ізвіняліся, што праз ашыбку забралі. 
А што ж? Пабыў ён [бацька] там і памёр. Мы і не знаем дзе. […]

Гэтак добра сустракалі [саветаў]. Што ж? Знаеце, як ужо свае 
людзі… А што немец той гаворыць… Чорт яго знае, што ён кажа, 
як прыйдзе? Мала было тых перагаворшчыкаў. То ж баяліся ўсе. […]

Як яны выглядалі?! Божа мой мілы, тады гэтыя салдаты з гэтымі 
абмоткамі […] і нейкія шапкі з пупамі, і гэтыя шынелі. Вот так яны 
тады прыйшлі. А ўжо другі раз, то лепш, не так ужо былі адзетыя. 
А тады ж нейкія абмоткі аж да кален панаматваўшы былі і чаравікі. 
Вот помню, што гэтак. Сход збіралі ў вёсцы, і яны былі. Стаялі ўжо 
тыя салдаты. […]

БАВГ. 1(1)–33–89. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 582
Запісана Андрэем Мастыка і  Ганнай Кавалёвай 05.08.2011. Транс-
крыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:39:26. Сегмент: 00:01:00, 01:23:00. Мова – беларуская.

123 Альхоўка  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав. і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння вёска ў Ацьмінаўскім сельсавеце Навагрудскага раёна 
Гродзенскай вобл.
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№  33. калей Здзіслаў адамавіч, 1927  г.  н., в.  бор124 нава-
грудскага раёна гродзенскай вобл. – паляк, каталік, з сям’і 
афі цэ ра, скончыў тэхнікум, працаваў у  лясной гаспадар-
цы. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў ме жах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[…] [Леснікоў] павывозілі ў  [19]41-м125. [...] [Вайскоўцаў] като-
рых павывозілі, каторых пабралі, каторых пастралялі. Помніце гэты 

Катыньскі126 лес? Там з польскай арміі болей 
15 тысяч расстралялі. Там пагіблі і тыя, ка-
торых арыстоўвалі: ляснічы ці ляснік, ці 
служашчы польскі, усех... [...] [Гэта] немцы 
далі знаць. Сразу, як зайшлі немцы, далі 
знаць, што бальшавікі выбілі палякаў да 
15  тысяч в  таком месце. Былі яшчэ афішы 
вывешаны. [...] Што там случылась, сколь-
ка там пастраляна?… [...] Мой бацько там 
хрэсны [...] Пазеўскі Юзаф. [...] Ён быў 

у польскай гміне ў Дзятлаве войтам. [...] Іх зразу ўсіх, як бальшавікі 
пайшлі, дык усех гэтых ужэнднікаў, каторых расстрэлівалі, като-
рых забіралі ў цюрмы. [...] Тут жэ яшчэ былі расселяныя, каторыя 
ваявалі ў  Пілсудского, […] каля Нягневіч127. Там скрозь маёнтак. 

124 Бор – да верасня 1939 г. вёска ў Навагрудскім пав. і ваяводстве Польшчы. 
Сёння вёска ў Любчанскім сельсавеце Навагрудскага раёна Гродзенскай 
вобл.

125 Насамрэч гаворка ідзе пра дэпартацыю, якая адбылася ў лютым 1940 г.
126 Катынь або Катыньскі расстрэл – назва савецкага ваеннага злачынства, 

масавага расстрэла польскіх грамадзян вясной 1940 г. Рашэнне пра рас-
стрэлы было прынята на пасяджэнні Палітбюро ЦК УсеКП(б) 5 сакавіка 
1940 r. Усяго войскамі НКУС было расстраляна каля 22 тыс. чал., у тым 
ліку ваеннапалонных з  Казельскага, Старабельскага і  Асташкаўскага 
лагераў і цывільных грамадзян, зняволеных у турмах заходніх абласцей 
Беларусі і Украіны. 

127 Нягневічы – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Навагрудскім пав. і вая-
водстве Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Навагрудскім 
раёне Гродзенскай вобл.
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Давалі ім землю, маёнткі. Дык як бальшавікі зайшлі, дык іх у пер-
шую очэрадзь [арэставалі] усех і сем’і па арэс тоў ва лі, усех вывезлі. 
І дамы пазабіралі. [...] Бальшавікі легіонаў не лю бі лі. […]

БАВГ. 1(1)–49–689. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
561
Запісана Юрасем Бачышчам і  Дар’яй Сцяпанчанкай 03.08.2011. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:19:33. Сегмент: 00:47:01–00:50:00. Мова – беларуская.

№ 34. ціхановіч (мамчыц) ніна пятроўна, 1920 г. н., в. усе-
люб128 навагрудскага раёна гродзенскай вобл.  – белару-
ска, пра ва слаў ная, скончыла польскую школу, калгасніца. 
Фраг мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў ме жах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[…] А польскіе, знаеце, былі асаднікі. Раздзялілі гэтые землі ад 
той Навагрудскай вуліцы і пад Загора. Былі раздзелены дзялкі, [для 
тых], каторых наградзілі палякі. І  ўсе яны 
былі польскіе. А  па этай вуліцы, па эта-
му боку вот, прамо на Любчу  – тожэ былі 
палякі. [...] А патом іх выбралі ўродзе як на 
фронт. [...] І  яны параз’язжаліся. Яны ўжо 
не паварочаліся. І  гэтые дзялкі засталіся. 
[Калі ж] паявіліся ў  Дэлятычах129 калхозы, 
то яны пайшлі пад калхозы. [...] Вайна была. 
Тады прыйшла савецкая власць, власць 
саветаў. Але яна нядоўга была, нядоўга. 
[...] Вот палякі: тут быў Сінкевіч, Падварэцкі быў, [...] Кулікоўскі, 
Варліцкі... […]

128 Уселюб – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Навагрудскім пав. і ваяводстве 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў  Навагрудскім раёне Гродзенскай 
вобл.

129 Дзеляцічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Любча Навагрудскага пав. 
і  ваяводства Польшчы. Сёння вёска ў  Любчанскім пасялковым савеце 
Навагрудскага раёна Гродзенскай вобл.
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БАВГ. 1(1)–39–691. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 590. 
Запісана Ірынай Кашталян і Сяргеем Казаком 02.08.2011. Тран скры-
ба тар: Ганна Шарэнда. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:13:42. 
Сегмент: 00:30:33–00:32:01. Мова – беларуская.

№ 35. балабановіч (сабалеўская) ніна васільеўна, 1913 г. н., 
в.  турэц130 карэліцкага раёна гродзенскай вобл.  – бела-
руска, каталічка, скончыла польскую школу, калгасніца; 
са ба леў с кая (балабановіч) таісія алексееўна, 1933  г.  н., 
в. турэц – беларуска, каталічка, настаўніца. Фрагмент аўта-
бія гра фіч на га відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«хх ста год дзе ў памяці беларусаў» (2011).

[...] Мой папа прыйшоў з цюрмы. Палякі пасадзілі яго ў цюрму. 
[...] А  ён быў падпольшчык. [...] Майго папу [звалі] Балабановіч 

Алексей Ва сілье віч. [...] Ён да 
гэтага быў связан з  бальша-
ві ка мі, на сіў лістоўкі. Яны 
на сход кі сабіраліся. [...] «Ка-
му ніс та мі» называлі іх [...], 
цяга лі [ў па ста ру нак], пальцы 
ў  дзве ры [ўстаўлялі], білі іх, 
ду шы лі. [...] Патом яго ўзя лі. 
Цёця гаварыла, што правака-
тар сядзеў у саседняй хаце. Ён 

да стаў з-пад страхі лістоўкі і закладываў у сапог, каб пай сці і рас пра-
стра ніць. І тут яго ўзялі. У Навагрудке судзілі. Ад баль ша ві коў был 
нанят адвакат. Яму прысуджалі чатырнаццаць год, а ён збіў на сем. 
Пасадзілі яго ў Беласток у цюрму. І вот там ён сядзеў, но дзедушка 
залажыў гаспадарку [...] і яго выпусцілі [...] пад залог. І ён жаніўся 
на маме. Жаніўся ён на маме, но ўсе раўно работу гэтую не кінуў. 
Сабіраліся падпольна на сходкі. 

130 Турэц – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Стаўбцоўскім пав. Навагруд-
скага ваяводства Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр сельсавета 
ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобл.
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У [19]39 году я  захварэла. [...] А  перад гэтым, гэто ж сенцябар 
быў, [нас] асвабадзілі. Прыйшлі перад гэтым. І я помню, што ляжу 
на краваці (мне было всего чатыры года ў  [19]39 гаду), і  [зайшоў 
польскі] жаўнер. [...] Скланіўся нада мной і  кажа: «Скажы, дзе 
твой тата? Я табе дам цукерку». І вот так перада мной… І фанарык 
у яго блізка. А я: «Не ведаю, не ведаю!» Так ён мне цукеркі і не даў. 
А  ў  гэты час тату на граніцы задзержалі і  павезлі ў  Картуз-Бяро-
зу. Но не давязлі. У Сталбцах [трымалі]. Праз месяц ён прыйшоў, 
але на ногі не мог ступіць… Пальцы [зламаныя]… Во так у дзверы 
ўставяць і прыціснуць. І  гэтак пыталі. І  ён пачці не рабіў… Мама 
і арала, і сеяла, і сёстры прыезжалі з Турца, памагалі. 

А з таго канца, дзе мы жылі, лецелі этые бальшавікі. І тут трыбу-
ну паставілі. [...] Встрэчалі іх. Стол вынеслі. Много-много было ў на-
шай весцы камуністаў. Царук131, Жалезняковіч132 – гэто ж усе былі 
з Ярэміч133 і з Сіняўкі134. [...] І знаеце, у нас быў Аляксей Васілевіч 
Арсень. [...] І гляньце, як мы ўстрэчалі… На трыбуну мяне паднялі. 
Мне не тры года было, а четыре. І я яму букет кветак уручыла, а ён 
мяне падняў на каня, пасадзіў... Пад сёдламі ехалі… І на тую трыбу-
ну высокую [паставіў]. Я чытала такі сціх:

Я маленькая дзяўчынка, мае імя Тася,  
Буду з мамай працаваць весела ў калгасе,  
Знікнуць межы і загоны назаўсёды з поля.  
Мы заможна зажывем пры савецкай волі.  

131 Уладзімір Царук (1899–1957) – сябра КПЗБ. Быў арыштаваны польскімі 
ўладамі і 12 год правёў у турме. Удзельнік партызанскага руху ў перыяд 
нямецкай акупацыі, Герой Савецкага Саюза (1944). Пасля вайны кіраваў 
раённым камітэтам ВКП(б) у Стоўбцах.

132 Павел Жалезняковіч – сябра КПЗБ, удзельнік партызанскага руху. Пасля 
вайны кіраваў раённым камітэтам ВКП(б) у Міры і Карэлічах.

133 Ярэмічы – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Навагрудскім пав. і ваявод-
стве Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Карэліцкім раёне 
Гродзенскай вобл.

134 Сіняўка – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Нясвіжскім пав. Навагрудска-
га ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета Клецкага раёна 
Мінскай вобл.
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Будзе ў нас і конь сталёвы, трактарам завецца,  
Ён ніколі не спацее, ў працы не сагнецца… 

Было можа дзесяць строчак. У  маей галаве толькі гэтые за ха-
ва лі ся. Гэто ўжэ мясцовые [напісалі]. У  нас гэтакіе талантлівые 
былі людзі. Складалі сціхі і  родственнікі нашы. Гэты пісьменнік 
Калеснік135 з нашай меснасці.. [...] Как жылі, так і жылі. Калхозаў не 
было…

Сястра мужа была замужам за асаднікам [...] Сілінскім. [...] Яны 
там жылі, як на Карэлічы ехаць. Там іхняе было… Можа дваццаць 
гектараў. [...] Было двое дзецей. Сын ужо взрослы… Дык яго забралі 
і растрэлялі, а после і сына растрэлялі. [...] Хваталі і везлі на машы-
нах. [...] Ніхто не сапраціўляўся. Гэтак молча стануць, рукі згорнуць 
і  стаяць. [...] Асаднікі счыталіся кулакамі, бо мелі па 20  гектараў. 
Нанімалі людзей на гаспадарку.

А князя136 расстралялі [...] месные, некі Манашок… Былі ў  нас 
гэдакіе ідзіёты, Госпадзі Божа, каторые стралялі. Дык вот эта пані, 
напрымер. Яна знаеце, как раньшэ былі Інсцітуты благородных 
дзевіц… Яна сама магла перавязкі дзелаць. І вот прышлі бальшавікі, 
і  ранілі аднаго салдата. І  яна перавязала яму жывот, напаіла яго, 
накарміла. І  салдат гэты кажа: «Вас жа заўтра расстрэляюць, а вы 
жэ такіе добрые. Вы жэ к нам так харашо атносіцесь, а мы ж вашы 
врагі. Выезжайце. Мы чулі, што вас расстраляюць», – кажэ. 

І вот ужэ эта Марыана Барысаўна Затонская [...] са сваею сястрою 
пашла к Баранавічам, бо ў іх там тожэ быў небальшы маёнтачак. А як 
яны выйшлі, у  гэты час пастралялі Антона [Дзеўчапольскага], его 
жену, врача, і патом… Іх было семеро. Іх растралялі без суда і след-
ства. І быў ў нас свяшчэнік Туміловіч. Ён і яго дочка падгаварылі люд-
зей, зрабілі такіе дзеравяные простые гробы. І такую там выкапалі 
грабніцу і такі склеп зрабілі. І туды гэтые гробы паставілі і закапалі, 
каб хаця іх не разрушылі, каб не параскідалі іх. Яны ж як варвары 

135 Уладзімір Калеснік (1922–1994)  – вядомы беларускі літаратуразнаўца 
і пісьменнік.

136 Гаворка ідзе пра сям’ю ўладальніка маёнтка Антона Дзеўчaпольскага 
(Antoni Dziewczоpolski).
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былі, панімаеце. І вот гэты склеп, і гэтые две пліты сахраніліся і па 
нонешняя врэмя. [...]

БАВГ. 1(1)–227–688. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 550
Запісана Сяргеем Казаком 06.08.2011. Транскрыбатар: Ганна Ша-
рэн да. Агульная працягласць інтэрв’ю: 00:54:35. Сегмент: 00:44:15–
00:53:19. Мова – беларуская. 

№  36. лопух (васілеўская) людміла Феафанаўна, 1925  г.  н., 
в.  сіняўская слабада137 карэліцкага раёна гродзенскай 
вобл. – беларуска, праваслаўная, з сям’і настаўніцы, у перыяд 
нямецкай акупацыі сябра саюза беларускай моладзі, рэ прэ-
са ва ная, настаўніца. Фрагмент аўтабіяграфічнага ві дэа ін тэр-
в’ю ў межах праекта «грамадскія дзеячы беларусі» (2013). 

[...] Наша вёска стаіць на правым беразе Нёмана. Адным кан-
цом [глядзіць] у Нёман, другім – у лес. Лес гэты цягнецца, там ужо 
Налібоцкая пушча пачынаецца. [...] Вёска бедная. Малазямельныя 
сяляне, якія ў  асноўным жылі з  Нёману і  з  лесу. Як толькі дзеці 
маглі трымаць матыку ў  руках, то ішлі біць ямкі, садзіць лес. За-
тым прыязджалі купцы з  Гродна, з  Коўна 
і куплялі гэты лес. Людзі вясковыя спускалі 
гэты лес да берагу Нёмана, [...] білі плыты 
і  гналі іх ў Коўна, у Гродна. [...] Нёман для 
сяла быў як родны бацька: і  карміў, і  паіў, 
і на сваіх грудзях вынасіў. [...] 

Вёска была пявучая і  вясёлая. Песні 
чуліся адусюль. Дружна жылі людзі. Вёска 
вялікая даволі: сто дваццаць хат. 

Вялікі уплыў на культурнае жыццё вёскі 
рабіў наш настаўнік Цатэвіч Сямён Антонавіч. [...] Не ведаю, з яко-
га года ён прыехаў туды працаваць, але ў 1928-м годзе ён хрысціў 
маю сястру. Тады яшчэ нежанаты быў. Ён заўсёды быў з  вёскай. 

137 Сіняўская Слабада  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Ярэмічы 
ў  Навагрудскім пав. і  ваяводстве Польшчы. Сёння вёска ў  Ярэміцкім 
сельсавеце Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл.
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Ставіў пастаноўкі на беларускай мове. [...] Ён арганізаваў людзей... 
У кожнага ж чалавека тады свае надзелы былі, быў лес, поле і се-
накос… [Арганізаваў], што кожны гаспадар з  свайго лесу прынёс 
дзеравіну, і людзі бясплатна збудавалі клуб, як тады называлі «дзе-
по» або «раміза». Была страж пажарная. І гэта ўсё зрабіў настаўнік. 
Там была цудоўная сцэна. [...] Ён сам ставіў пастаноўкі з моладдзю. 
Быў там і мой бацька. Без яго не абыйшлася ні адна пастаноўка. Ён 
ва усіх галоўных ролях выступаў, ад «Паўлінкі» пачынаючы, – «За-
лёты», «Чорт і баба», «Дзядзька Якуб», «Калісь», «Апошняе спаткан-
не», «Прымакі», і нават «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы паставілі. 
Усё было на высокай ступені. І білеты прадавалі, і месцы былі. [...] 
Бацька мой у кожнай пастаноўцы браў удзел, і мама таксама.

Бацькі былі граматныя. Мама была пры царызме настаўніцай. 
Пасля патрэбна было ехаць на курсы ў Кракаў, каб перайсці на поль-
скую мову. Яна не паехала. І гэтак засталася. Бацька, мусіць, толькі 
царкоўна-прыхадскую школу скончыў, але быў вельмі граматны. Ён 
сам вывучыў польскую мову і нават солтысам выбіраўся. Спраўляўся, 
але па-польску ніколі не гаварыў. Ён нават у гміне гаварыў на бела-
рускай мове. А нам, дзецям, спяваў і чытаў. Дзе толькі мог, даставаў 
[кнігі]. Мы знаёмыя былі з Якубам Коласам, з [ягонымі] «Сымонам-
музыкам» і «Новай зямлёй», і з раннімі апавяданнямі. І на рускай 
мове [чыталі]. [...] Бацька прыедзе з лесу, змёрзшы, акалелы, паесць 
гарачай капусты і [бярэцца] за кнігу. І чытае нам, дзецям, і не только 
нам. Да нас прыходзілі суседзі, мужчыны. Нават маладыя хлопцы 
замест [таго, каб] ісці на вячоркі да дзевак, ішлі да дзядзькі Фаніка, 
каб паслухаць, як ён чытае. 

У першы клас пайшла, здаецца, у  [19]32-м годзе. Школа была 
польская, [вучылі] на польскай мове, але настаўнік [...] з  намі, 
дзецьмі, праводзіў усякія мерапрыемствы і розныя гульні. І таксама 
ставіў пастаноўкі. У клубе мы выступалі гэтак, як і дарослыя. [...] 
Пасля чатырох класаў я пайшла ў пяты клас у Ярэмічы. У Ярэмічах 
была семігодка пры Польшчы. Мала дзяцей хадзілі ў семігодку, бо 
гэта ўжо вучоба была платная. Дарагавата [было]. У  той год, як 
я пайшла ў пяты клас, то з усёй вёскі я была адна дзяўчынка і чаты-
ры хлопцы [былі]. 
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Мой брат старэйшы паступіў у  Гайнаўку138 ў  нейкую школу 
пшэмыслу джэўнэго139. Відаць, з  лесам штосьці звязанае. Ён год 
правучыўся. Там быў інтэрнат, і трэба было плаціць 50 злотых у ме-
сяц, а гэта былі вялікія грошы пры Польшчы. За 50 злотых можна 
было благенькую карову купіць. [Усё] дорага каштавала. А бацька 
працаваў у  лесе, збіраў грошы, і  год пры Польшчы вучыўся брат. 
А у [19]39-м годзе, калі, як казалі, «вызвалілі» нас саветы, то ён ужо 
паехаў туды. Гэта было 17-го, быў дзень вызвалення. Гэтую іх шко-
лу [саветы] ўжо ў ФЗО140 перавярнулі. [...] Правучыўся год, а патом 
у педвучылішчы вучыўся. [...]

У [19]39-м годзе 17-га верасня шум падняўся ў вёсцы, бо сама-
лёты праляцелі. Кажуць, [што] будуць саветы ісці. У  нас, праўда, 
у вёсцы была падпольная камсамольская арганізацыя і падпольная 
камуністычная партыя. Былі прыёмнікі, і  ўсе слухалі з-за мяжы 
радзіё. Усе хацелі ў Савецкі Саюз, таму што там была бясплатная ву-
чоба, як гаварылі. А пры Польшчы нават мае два дваюрадныя бра-
ты па пяць год адсядзелі за падпольную камуністычную працу. Гэта 
Балабановіч Васіль і Балабановіч Іван. З нашай вёскі многа сядзела 
ў  турме. [Сядзеў] і  Балабановіч Арсень... У  той час, як мае браты 
сядзелі, пяць чалавек  [з нашай вёскі] было [ў турме]. 

Яны прыйшлі з турмы можа ў  [19]35-м годзе ці ў шостым. [...] 
У  [19]39-м годзе вясною брата павінны былі арыштаваць зноў, 
і яны згаварыліся [ісці за граніцу ў СССР]. Нават бацька мой вазіў 
іх у Мікалаеўшчыну141 возам па правым беразе Нёмана. Там лясная 

138 Гайнаўка – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Бельскім пав. Беластоцкага 
ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр павета ў Падляскім ваяв. 

139 Польск. Przemysł drzewny – дрэваапрацоўчая прамысловасць.
140 Руск. ФЗО – школа фабрычна-завадскога навучання, у якой авалоданне 

спецыфічнымі працоўнымі навыкамі спалучалася з агульнай адукацыяй. 
У СССР існавала з 1940 па 1963 г. пры прамысловых прадпрыемствах.

141 Мікалаеўшчына  – да верасня 1939  г. мястэчка і  цэнтр гміны 
Стаўбцоўскага пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельса-
вета ў Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобл. У в. Мікалаеўшчына і яе на-
ваколлях прайшло дзяцінства славутага беларускага літаратара Якуба 
Коласа (1882–1956).
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такая дарога. Бацька казаў, што плямянніца Якуба Коласа перавод-
чыкам там была. Яны, як пайшлі туды за граніцу, гэдак і прапалі. 
І  не аказаліся, як і  саветы прыйшлі. Двух ці трох чалавек толькі 
з’явіліся, вярнуліся з-за граніцы. Адседзелі па пятнаццаць гадоў. [...] 

Уся моладзь у падполлі была, усе спадзяваліся на добрае жыццё. 
У нас у  вёсцы калгаса не было, таму што вёска бедная. Паноў 

каля нас блізка не было. А ў другіх вёсках, хто ж іх ведае, як у тыя 
калгасы ўступалі? Хто хацеў, хто не хацеў? А ў нас не было калгаса, 
быў сельсавет... [...]

У [19]40-м годзе [памятаю], як вывозілі гэтых памешчыкаў, як 
іх называлі. У нас каля Турца былі… Ну, якія яны памешчыкі? Яны 
проста ваявалі ў польскім войску і ім далі зямлю. Гэта былі асаднікі. 
Давалі ім ці па 20 гектараў, ці больш? Паны гэтыя паўцякалі, а жонкі 
з дзецьмі пазаставаліся. І вось у [19]40-м годзе з вёскі пагналі падво-
ды вывозіць іх. Вязлі іх да Гарадзеі142, да цягніка. І папа, прыехаўшы  
[з Гарадзеі], плакаў… 

Як саветы прыйшлі, то гэтыя вёскі грабілі, раскулачвалі, забіралі 
ўсё. Там Кашчыцаў маёнтак быў. Там блізкія Ярэмічы, там Обрын143, 
там Турэц. Но бацька адзеў кажух, добра выслаў той воз саломай 
і буркі [ўзяў] такія суконныя доўгія-доўгія, што шыліся башлыкамі...

Бацька сам не пацярпеў. [...] Ніякіх прэтэнзій саветы да яго не мелі, 
таму што ён чалавек справядлівы быў. Ён з палякамі ніякіх дзялоў 
не меў. [...] Я памятаю (гэта, відаць, 1 мая было), мы спім, а ў вак-
но стукаюць паліцэйскія: «Пан солтыс спі, а тут павывешвалі флагі 
чырвоныя!» Бацька кажа: «Я напрацаваўся, я сплю». Улёткаў гэтых 
накідалі. Кажа: «Вашая справа. Калі накідалі, то ідзіце да збірайце». 
Мы ж не гэтакія ўжо багатыя былі. Ну, вядома ж, у нас трошкі ўжо 
больш зямлі, бо бацькавы два браты засталіся ў  Ленінградзе. Дак 
зямля ўжо не дзялілася. [...] 

142 Гарадзея – да верасня 1939 г. мястэчка і цэнтр гміны Нясвіжскага пав. 
Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Нясвіжскім ра-
ёне Мінскай вобл.

143 Обрын  – да верасня 1939  г. вёска ў  Стаўбцоўскім пав. Навагрудскага 
ваяв. Польшчы. Тут знаходзіўся палац і парк маёнтка Кашчыцаў. Сёння 
пасёлак Першамайскі ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобл. 
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Бацька, прыехаўшы  [з Гарадзеі], плакаў, казаў, што заслаў гэту 
сваю бурку. Скінуў з сябе, каб тых дзяцей пасадзіць босых і голых. 
Тады пахіснулася вера ў гэтае дабро савецкае. 

Адкрыліся школы ўжо на беларускай мове. Мы дзеці вельмі 
рады былі, што будзем вучыцца на сваёй мове. [...] Усіх пасадзілі 
ў  пяты клас. І  ў  нас у  Ярэмічах арганізавалася чатыры групы пя-
тых класаў. Пайшлі ўсе [ў школу], і з вялікай ахвотай вучыліся. Бе-
ларускую мову вёў у нас Бразоўскі Зіновій Майсеевіч. Ён быў пса-
ломшчыкам, семінарыю Нясвіжскую скончыў. Толькі не ведаю ці 
духоўную, ці беларускую? Але беларускую мову ён вёў гэтак, што 
мы вельмі любілі [яго заняткі]. [...] Но кніг было мала. Папрыходзілі 
працаваць настаўнікі. Прыслалі нават чатырох яўрэеў. Рускую мову 
выкладаў яўрэй, і  фізіку, і  нямецкую мову, а  гісторыю  – яўрэйка 
з Турца прыходзіла. [...]

БАВГ. 27(1)–579–1726. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1425
Запісана Ірынай Кашталян і Паўлам Сітнікам 18.03.2013 у г. Мінску. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю 
03:10:56. Сегмент: 00:02:17–00:24:30. Мова – беларуская.

№  37. мураўская (русак) вера аляксандраўна, 1930  г.  н., 
в.  Дуброва144 карэліцкага раёна гродзенскай вобл.  – бела-
руска, праваслаўная, не скончыла сярэднюю школу, кал гас-
ніца. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў межах праекта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2011).

[...] Чакалі [рускіх], а як жа-ж! У майго старого, дзе я гадавала-
ся, радзіво было і глосьнік145. Труба гэдака ўстаўлялася, ён адчыніць 
акно, ад вуліцы далякавато было, і трубу гэту як уставіць, дык яно 
крычыць. Гэдак далёко чуваць! І не маглі прычакаць, калі яны прый-
дуць. Суседка хадзіла (яна была выгнатая на Дану) ў тую вайну да 

144 Дуброва – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Райца Навагрудскім пав. і ва-
яводстве Польшчы. Сёння вёска ў  Райцаўскім сельсавеце Карэліцкага 
раёна Гродзенскай вобл. 

145 Польск. Głośnik – дынамік, апаратура, якая ўзмацняла гук. 
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казакаў, і там бачыла Леніна. І мой стары быў на Дану, тожа выгна-
ты, але ўжо быў старэйшы. Яго ўжо забралі былі на вайну. [...] Дык 

казаў: «А там – у ноч адныя, а на заўтра – 
другія». Дзянікінцы, і  ўсякія там былі на-
звы. Ён вярнуўся, а бацька не вярнуўся. Два 
братэ, бацько і маці там пагінулі. 

Саветы прышлі, а  салдаты ня вераць 
[нам]. А нясьлі, хто сало, хто што… Ча ста-
ва лі салдат. Дык яны нам, малым, адкры ва-
лі кансерву. Мне тая кансерва і сёння пахне, 
здаецца, рыбай. Мы ж ня бачылі пры Поль-
шчы гэтаго. [...]

[Паны], хто уцёк, той шчаслівы, а хто ня ўцёк – то забілі. [...] Свае, 
мусіць. [...] Бальшанство паўцякалі. Адно Чарноцкія ў  Варончы146 
не ўцяклі, то іх забілі. Адно пакінулі калеку-сына. Ён быў сляпы на 
абедзвія вокі. А [які] музыкант-музыкант! А пявец, які харошы! [...] 
Прышлі ўночы, забілі ды ўсё. [...] Не з Варончы, з Равін147 [прышлі], 
так казалі. [...] За што забілі? Бо ён пан, а я хам! Дык это сёння буду 
я «пан». А табе вот хваціць ужо. [...] А тады грабілі. 

Я помню, як у нас у Плужынах148, двор быў ад нас відзён. Хадзілі 
на работу нашыя бедныя да пана. Сваё пажнуць прыхваткамі, а да 
пана ў  зарабаткі хадзілі. Гэтаго пана зачынілі ў  склеп плужынцы. 
Зачынілі ў склеп ды там трымалі. Там і білі яго, і голадам марылі, 

146 Варонча – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Цырын у Навагрудскім пав. 
і ваяводстве Польшчы. Сёння аграгарадок у Райцаўскім сельсавеце Ка-
рэ ліцкага раёна Гродзенскай вобл. У  траўні 1943  г. партызаны спалілі 
сядзібу Чарноцкіх разам з яе жыхарамі. У жывых пакінулі толькі сляпога 
сына гаспадыні. Беларускі рэжысёр Юры Гарулёў прысвяціў гэтаму зла-
чынству дакументальны фільм «Край светлых мрояў» (2008).

147 Равіны – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Цырын у Навагрудскім пав. і ва-
яводстве Польшчы. Сёння вёска ў  Райцаўскім сельсавеце Карэліцкага 
раёна Гродзенскай вобл.

148 Плужаны (Плужыны) – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Цырын у Нава-
груд скім пав. і ваяводстве Польшчы. Сёння вёска ў Райцаўскім сельсаве-
це Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл.
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а тады ўзялі ды забілі. Іх трох было [...] Гэта ў [19]39-м, калі першы 
раз прышлі саветы. 

А ў Варончы бацькоў пабілі, і яшчэ брат быў ці сястра ў яго, ні 
знаю, а гэтаго калеку пакінулі на гора. Не білі. Яго забралі равінскія. 
Была такая старэнькая баба, і ён там жыў. А потым тая баба ўжо не 
магла яго абслужваць, то ўзяла ўдава з дзецьмі, за мужыка ўзяла. Ды 
ён ездзіў свадзьбы граць. [...] На муку пакінулі. [...] Сыры падзялілі 
панскія надушно. Па сям’і каждай па сыру. [...] Адно стары мой ня 
ўзяў. [...] Кажа: «Я ня галодны на чужоё». Ён мне саломіны ня дасць 
падняць, бо чужое. [...]

Каровы пабралі панскія і параздавалі бедным. Там у нас ў ваднае 
не было каровы, то прывялі карову. І гэтаму брату ён прывёў карову. 
Каровы ляндэркі – харошыя, вялікія. Зарэзалі, нарабілі каўбас і мне 
давалі. Я помню, каўбаса – сухая ялавічына. [...]

Прыходзіць немец сюда. [...] Прышлі: «Вот ты і  ты, і  ты  – вы-
ходзь!» Аднако ж ведалі, хто біў! Выбралі тры чалавекі, завялі на тоё 
место, дзе яны забілі пана, і пастралялі. [...] І пан у зямлю [пайшоў], 
і яны пашлі ў зямлю. А яны яшчэ [труны] ў Плужыны вязлі цераз 
нашу вёску. Былі тры вазэ і троё коней, на кажным возе – труна. [...] 
Вязлі ў Райцу149 і там пахавалі. Вот і наеліся панскаго. А так нікого 
не чапалі… [...]

БАВГ. 1(1)–23–537. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.html? 
id=64
Запісана Вольгай Івановай і Паўлам Сітнікам 02.08.2011. Транскры-
батар: Анастасія Юркевіч. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:57:48. 
Сегмент: 01:16:11–01:27:14. Мова – беларуская.

149 Райца – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Цырын у Навагрудскім пав. і ва-
яводстве Польшчы. Тут знаходзіўся маёнтак Жултоўскіх. Сёння цэнтр 
сельсавета ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобл. 
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№  38. Явід (брычкоўкая) марыя іосіфаўна, 1926  г.  н., 
в. астравы150 стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – полька, 
ка та ліч ка, бухгалтар у калгасе. Фрагмент аўтабіяграфічнага 
ві дэа ін тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «1939 г. у памяці 
жы ха роў бе ла ру сі» (2013)

[...] Я  канчала трэцюю класу (ішчэ ж былі палякі) і  перарабіла 
чацвёрты клас. Арганіст мяне вучыў, і  брат [які быў ксяндзом] 

вучыў, і перарабілі мы чацвёрты клас. Экза-
мены я здала добра і пашла ўжо ў пяты клас. 
Якраз 16-га мы пашлі пасьледні раз [...] 
у  школу. Нават нямецкія самалёты лёталі. 
Нас вучылі, як хавацца, як ляцяць самалё-
ты, каб клаліся і па дарозе не ішлі. 

У нядзелю, эта ўжо на 17-е ўночы, сту-
кае нехта ў  нас у  акно. Сястра паднялася, 
ўскочыла і пытаецца. Яны кажуць, што мы 
хочам ксяндза відзець. Яна кажа: «Ну, дык 

ідзеце, я адкрыю дзьверы ў кухні». «Не, – кажа, – мы праз акно. Ня-
хай ксёндз пагаворыць з намі». Яна адчыніла акно, а я вельмі была 
цікавая. [...] Я скоранька на пальчыках [падбегла], прычыніла трош-
ку дзьверы і слухаю, што яны гавораць. А яны гавораць: «Большэвіцэ 
перакрочылі граніцу польскую. Не знаем, чы нам у помач, ці ідуць 
як врагі, ці як... Не знаем, нам далі прыказ (эта паліцыянт быў) уця-
каць у Вільню [...] Няхай і ксёндз разам уцякае». Дык брат сказаў: 
«Я не магу, патаму што я не магу парафіі кінуць. Мне трэба, каб далі 
прыказ хто-небудзь, якія духоўныя асобы». 

Раніцаю ўжо прышлі бальшавікі. Яшчэ ж у нас не было, але ў па-
нядзелак, калі я ў дварэ была, гляджу – сядзіць... Там, дзе мы жылі, 
была альтанка вельмі харошая з ліпаў, і там сядзіць чалавек і пла-
ча. Я ўбегла ў хату, гавару, што сядзіць [чалавек], па-відзімаму, брат 

150 Астравы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Навагрудскім пав. і  ваяводстве 
Польшчы. Сёння вёска ў  Шашкоўскім сельсавеце Стаўбцоўскага раёна 
Мінскай вобл. 
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ксяндза Буйноўскага з другой парафіі. Выскачылі гэтыя сёстры, дык 
там дзействіцельна ён плача. Кажа: «Вой! Як мы будзем жыць?!» Як 
стаў плакаць, як стаў расказваць. А ў яго быў матацыкл, і ён ехаў 
да нас на матацыкле, а яны, рускія салдаты забралі матацыкал. І на 
яго [крычаць]: «Буржуй!» Там усяк на яго абы-што. [...] Што ж ён 
вінават, што такое палучылася, што вайна і яны прышлі? [...] 

А цераз пару дзён прыязджаюць ужо ў Крывошын151. У нас у то 
ўрэмя было змалачона збожа і авёс быў змалочаны. Прышлі да нас 
з сельсавета [...], каб аддалі авёс. Ну, аддалі авёс… Дык ён таксама: 
«Буржуйка, нясі этыя во мяшкі!» І ўсё за каждым словам «буржуі», 
«буржуі», «буржуі»! [...] Эта слова мне была неізвеснае. [...] Ну, 
і забралі. 

Потым выходзіць нейкі ўжо старшы. Той быў культурны нейкі, 
напісаў спраўку. Спраўка, што ўзялі ўжо сколькі там мяшкоў гэтага 
аўса, і  каб сельсавет аплаціў. Дзе там хто пайшоў у  той сельсавет 
па тыя грошы?! Ну, і потым да брата… Пазвалі яго ў раён, усюды 
пазывалі. А  што там дапытваліся, я  не знаю. Гэта стрыечны брат 
быў… У нас там касцельнай зямлі было многа, а яму не было дзе 
жыць, дык ён там быў пры нас. Дык яны [палякі] давалі перад вай-
ною ахрану, ставілі каля велькіх рэчак, а там жа ж была каля Кры-
вошына рэчка Шчара. Дык яны там далі пісталет яму, і ён пашоў [...] 
пашыць кабуру. [...] Ён не падумаў, што гэта можа быць блага потым 
у будушчым. Вот яны прышлі, забралі яго, арыштавалі, [крычалі]: 
«Аддай пісталет! Аддай пісталет!» Ну, але потым пусьцілі…

Там у  Крывошыне былі не толькі самыя жыцелі, а  граф быў 
Патоцкі. Ён жыў паўтара кілометра ад Крывошына, і там надто ж 
многа з Польшчы было рабочых. Усе палякі былі, дык ім усім пачці 
што давалі ахрану. [...]

Потым рускія салдаты зрабілі тамака ваенны гарадок. [...] Нам 
сказалі выбірацца [адтуль] зімою, а мароз – 40 градусаў. Карова ж 
была і конь быў – было ж усё хазяйства. І ў нас там было палавіна 
плябаніі этай, дзе мы жылі. У другой палавіне была капліца, бо там 
у  Крывошыне рускія забралі косцёл на цэркву. [...] Там было кас-

151 Вёска Крывошын знаходзіцца ў Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобл. 
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цёльных жэчаў152 колькі! Гэта трэ было ўсё чыста вывезці. І  што 
рабіць? І  тут прышла прадсядацель сельсавета і  давай [падга-
няць], каб выбралісь, каб скоро!.. Сястра стала гаварыць: «Дык вы 
ж панімаеце, што гэта мароз гэдакі… Ну, дзе мы дзенемся?» І вот 
цераз вуліцу праваслаўныя жылі і нас узялі. Яны бралі на кватэры 
людзей, бо быў вельмі [вялікі] дом, і нам сказалі: «Ідзеце да нас і жы-
веце пака, а вясной нешта будзе». [...] Плябанія была [...] забрана на 
цэркву даўно – у 1800 каторам-та году. [...]

Там многа ж было католікаў, таму што ў графа было вельмі многа 
рабочых. Там ўся абслуга ў графа была з Польшчы. Усе былі католікі. 
Дык трэба ж было, недзе ім маліцца. [...]

Графа тут не было. Ён быў у Варшаве міністрам. [...] І вы знае-
це, яны дабро рабілі людзям. Далі свет, збудавалі эту эляктроўню… 
Тады ж свету ў нікога нідзе не было, толькі ў гарадох, а ў Крывошын 
далі свет. І я не знаю, чы плацілі этыя людзі чы не? І на дварэ быў 
свет, і ў хатах быў свет. 

Ну, потым мы выехалі ад гэтых ужо [...] у  другую зусім вёску. 
Там было многа тожа католікаў. Там былі, знаеце, некалі ва врэмя 
вайны ахотнікі польскія, як з рускімі ваявалі… Дык там ахотнікам 
гэтым [...] давалі зямлю, дарма давалі. Дык там было многа вельмі 
католікаў. А  там [...] ужо пастроены быў гэты касцёл. І  тады мы 
пераехалі. Там атпраўлялася мша у касцеле, а мы просто жылі. Адна 
ўдава, тожа яны заможныя жылі з дачкою… І вот яна сама просто 
папрасілася: «Ідзеце, мне будзе весялей! І ўсё, і мы пераехалі да яе». 

Потым прыязджалі сколькі раз, мусіць, арыштоўваць брата. [...] 
Адзін раз ён дзе-то быў, я не знаю… Ён браў кніжку і недзе ішоў, 
а там лясы блізка, сядзеў дзе і чытаў. Прыехалі, пытаюцца, дзе брат, 
а сястра кажа: «Паехаў да хворага». «А куды ён паехаў?» А другая 
сястра кажа: «Вы знаеце што, свяшчэннік едзе да хворага, і  ён не 
разгаварвае. І мы не пыталіся, ён бы не сказаў». Другі раз прыяз-
джаюць. [...] Каб прышлі ў зал, то якраз бы ўбачылі, што ён сядзіць 
і чытае кніжку пад яблынаю. [...] Яны сказалі, каб ён явіўся ў НКВД 
[...] у раён. І вот вайна пачалася. І так ён астаўся. […]

152 Польск. Rzeczy – рэчы. 
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Ну чаго яны [саветы] сюды прышлі? Лезьлі, вот, як сьвінні 
ў агарод, ізвініце! І вы знаяце, у Крывошыне так чакалі, так чакалі 
[саветаў]! А потым ужо да немца пайшлі!... А адкуль гэтая міліцыя 
нямецкая? […] Ну, а пры немцах, як ізвесна... На Беларусі быў такі 
прыказ, каб ні аднаго слова ніхто не гаварыў па-польску, і  каб не 
чулі польскага языка. Вот па-беларускі [можна]. Дык яны [немцы] 
пазвалі ксяндзоў усіх у  раён і  сказалі: «Забараняем гаварыць па-
польску! Па лаціне гаварыце». [...] 

І вот тады ў [19]42-м годзе, 29 [чэрвеня] на [свята] Пятра і Павла 
яго якраз арыштавалі. Прышлі свае хлопцы арыштоўваць. Гэта ж 
многа ў паліцыі было сваіх, дык этых... Ну, многа і ў лагерах былі, 
і ўсюды. Ой, ну, і  [...] папрасіў брат, каб адправіць імшу, якраз жа 
свята было Пятра і  Паўла. Яшчэ разрашылі адправіць імшу. Ён 
выйшаў і  сказаў, што арыштованы. Ну, якое там было!.. Плакалі 
ўвесь час, крык! Што там было! Ну, брат вышаў і  гаворыць: «Не 
плачце, не крычэце. Гэта хлопцы не вінаваты, ім сказалі. Дзенькуе 
ім, што яны далі імшу адправіць і  ўсё… Так што не плачце. Я  ні 
ў чом да віны не чуюся, так што, кажа, я, можа, вярнуся». І забралі. 
І ў то врэмя забралі многа ксяндзоў… У той адзін дзень забралі мно-
га ксяндзоў і ўсіх завезлі… Стаўпецкага ксендза, Навасвержанскага 
ксендза адгэтуль… У мяне нават ёсць напісаныя [прозвішчы]. [...] 
Дык іх потым завезлі ўсіх у  Баранавічы, каторых расстралялі на 
рускіх магілках (вельмі многа расстралялі), а трынаццаць чалавек 
атабралі ў  лагер Калдычэўскі. [...] Пагібла там в  обшчам з  нашай 
дыяцэзіі 98 ксяндзоў. [...]

БАВГ. 40(1)–692–2564. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1789
Запісана Зміцерам Віцько і  Вольгай Цадко 19.07.2013. Транскрыба-
тар: Анастасія Юркевіч. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:43:00. 
Сег мент: 00:24:00–00:43:00. Мова – беларуская.
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№  39. Дамашэвіч уладзімір максімавіч (1928-2014), в.  ва-
дзя ці на153 ляхавіцкага раёна брэсцкай вобл.  – беларускі 
пісь мен нік, лаўрэат літаратурнай прэміі імя івана мележа 
(1992). Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са-
на га ў межах праекта «штодзённасць беларускага грамад-
ства. 1944–1953 гг.» (2013)

[…] Ішлі «саветы», як мы іх тады называлі. Ну, на танках, на ма-
шынах і пяшком. Вот па гэтым гасцінцы з Клецка на Баранавічы. 

Мы, хлапчукі, бегалі іх сустракаць. Не тое, 
што сустракаць, а так глядзець. Некаторыя 
гэтыя адзінкі вайсковыя спыняліся. 

[Помню, што] ляжаў раненый польскі 
салдат. Ужо савецкая медсестра яго пе-
равязвала. Ён быў у  шыю ранены і  […] 
такі бледны ляжаў. Яна каля яго сядзела, 
гэтая медсястра. Там раздавалі польскае 
абмундзіраваніе нашым людзям, каторыя як 
бы на выгляд былі бяднейшыя ці адзінокія 

нейкія людзі. Як я помню, такая бабка згорбленая кажа: «Можа ў вас 
што з адзежды [ёсць]»? Дык ёй нейкі салдат ці старшына даў пару 
шынялёў польскіх колеру хакі. У іх польскае абмундзіраваніе было 
колеру хакі. Зялёнае такое, як жаўтаватае, гэта колер хакі. […] Так 
вот этыя шынялі там некаторыя бралі. […] 

Яны [салдаты] вельмі нават былі здзіўлены, ага. Вот сустракалі 
[іх] хлопцы і  дзяўчаты ўжо пад вечар. А  так пачыналася ўсё нед-
зе ў  абедзе […] 17-га верасня. А  ўжо пад вечар пайшлі туды на 
гасцінец хлопцы і дзяўчаты, адзетыя ў святочнае. Дык этыя салда-
ты нашы пазіралі на іх: «О, ого-го, вы тут жывёце!» А патом яшчэ 
ж магазіны былі не закрытыя… Не ведалі этыя людзі, што рабіць 
з  этымі прадуктамі! Дык салдаты некаторыя бралі этую каўбасу 
кракоўскую цэлымі кілаграмамі ці больш. І  плацілі этым людзям 

153 Вадзяціна – да верасня 1939 г. вёска гміны Ляхавічы ў Баранавіцкім пав. 
Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Ляхавіцкім раёне Брэсцкай 
вобл.
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ведаеце чым? Некаторыя плацілі аблігацыямі. Мы ж не ведалі, што 
гэта. Ці гэта грошы, ці эта што? І вот этымі аблігацыямі плацілі. Ну, 
у  крамах было ўсяго шмат. Уся прадукцыя была і  вопратка, і  ўсё. 
Патом ужо, як недзе з  год пажылі, пабачылі, што гэта ўсё вельмі-
вельмі не так, як мы ўяўлялі. І ўжо чэргі, і ўжэ за крамнай матэрыей 
трэба было стаяць у чарзе з самага цямна. І то памногу не давалі, 
атрымлівалі па некалькі метраў. Цукар таксама… Адным словам, 
першы год быў такі вот бедны, пака гэта ўсё адрэгулявалася. А на 
другі год ужэ адчувалася, што неяк усё выраўніваецца. 

Хаця нас за былую мяжу не пускалі. Былая мяжа захавалася. […] 
Ну, як да вайны была з палякамі, так і засталася. […] Яшчэ фармаль-
на была. Вот, як уцякалі ўжэ ў [19]41-м начальнічкі савецкія з За-
ходняй [Беларусі], то цераз гэтую старую мяжу іх не пускалі ўжэ. 
Пускалі [толькі] па нейкіх там спецыяльных дакументах. А  тых, 
хто ўцякаў, вярталі назад. Уяўляеце? […] Але ў [19]39-м – 40-м [га-
дах] хадзілі нашы [праз мяжу]. Чаго? Махоркі не было зусім. Так 
ужэ па этую махорку хадзілі ў Капыль, Цімкавічы. Ну, і пры но сі-
лі карашкі… Гэта самасад… У іх было дазволена садзіць махорку. 
У Польшчы быў строгі закон, каб ніякай махоркі, нічога. Ні сама-
гонку гнаць не можна было, ні махорку садзіць. Усё только моно-
поль, усё было ў дзяржаве. А ў саветаў можна было махорку са дзіць. 
Таму па махорку хадзілі, і мой бацька хадзіў і купляў эту махорку. 
І мне купіў касцюмчык такі сіні: штаны і фрэнч. І  абутак [ку піў]. 
Абутак быў такі, як эта мы цяпер сказалі бы, эта бутцы былі та-
кія. […]

У беларускую [школу хадзіў]. Я вот скончыў 4 класы ўжэ ў Як-
шычах154. А патом ужэ пайшоў у 5-ы [клас] у  суседнюю вёску Да-
мат ка на вічы155. Так што я да вайны [19]41-га [года] скончыў 5 кла-
саў. […]

154 Якшычы – да верасня 1939 г. вёска ў Клецкім пав. Навагрудскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Шчэпіцкім сельсавеце Клецкага раёна Мінскай 
вобл. 

155 Даматканавічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Клецкім пав. Навагрудска-
га ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр Шчэпіцкага сельсавета 
ў Клецкім раёне Мінскай вобл. 
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У нас яшчэ не было, но ў некаторых вёсках ужэ стваралі калга-
сы. Вот у гэтай такой пракамуністычнай вёсцы Жарабковічы156 ўжэ 
былі стварылі калгас. І па-моему, яшчэ ў Гулічах157 быў таксама кал-
гас. Дык гэтыя калгаснікі патом шчыра віталі немцаў. […]

З нашай вёскі сям’я была выслана. Бацьку ўзялі саветы і невядо-
ма, дзе ён дзеўся. Адзін час ён быў солтысам пры Польшчы. І ён быў... 
канфідэнт158. Ён быў, бо яго зламалі, таму што ён хадзіў у СССР, але 
адтуль яго вярнулі. Яму, відаць, заданне было некае. А палякі яго 
«ўзялі пад ногаць» і, відаць, прымусілі таксама, каб ён служыў. Як 
прышлі нашы ў [19]39-м [годзе], гэтыя паперы ўсе былі [ў іх]. Дарэ-
чы, палякі як адступалі, усе паперы гэтыя пра канфідэнтаў спецы-
яльна пакінулі савецкім. Вот, вы паглядзіце, вашы былыя, так ска-
заць, прыяцелі, а яны нам служылі! […] 

Дык этых прыяцеляў, якія ўжо і палякам служылі, усіх [забралі], 
а  сям’ю ў  Казахстан [вывезлі]. І  вот [засталіся] маці і  трое дзя-
цей. Хлопец старэйшы такі аднагодак са мной і двое яшчэ малод-
шыя. І гэта матка пайшла, вот, зразаць каласкі, вот. Назразалі яны 
каласкоў, і яна папалася, бедная. І ёй яшчэ далі 5 гадоў і на Калыму 
яе [вывезлі]. Уяўляеце? З адной высылкі ды яшчэ ў далейшую! Яна 
вярнулася да гэтай сям’і ўжо дабітая фізічна, такая ўжэ была… Яны 
прыехалі з  Казахстана недзе […] пасля смерці Сталіна. І  яна ўжо 
была зусім-зусім іншая кабета, дабітая жыццём за дзве ссылкі. Вот 
такі лёс многіх. [...]

БАВГ. 2(2)–62–174. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
173; id=1461
Запісана Ірынай Кашталян 22.03.2009 у г. Мінску. Транскрыбатар: 
Ірына Кашталян. Агульная працягласць інтэрв’ю: 03:48:37. Сегмен-
ты: 00:27:08–00:36:55; 01:57:59–01:59:59. Мова – беларуская.

156 Жарабковічы – да верасня 1939 г. вёска гміны Ляхавічы ў Баранавіцкім 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсаве-
та ў Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобл.

157 Гулічы  – да верасня 1939  г. вёска гміны Ляхавічы ў  Баранавіцкім пав. 
Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска Жарабковіцкага сельсавета 
ў Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобл.

158 Польск. Konfident – тут: тайны інфарматар польскай паліцыі.
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№  40. паўлоўскі генадзь Фаміч, 1930  г.  н., в.  панкраты159 
вілейскага раёна мінскай вобл. – беларус, каталік, з сялян-
скай сям’і, пасля вайны на савецкай і  партыйнай рабоце, 
аграном, старшыня калгаса. Фрагмент аўтабіяграфічнага 
аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «штодзённасць 
беларускага грамадства. 1944–1953 гг.» (2013)

[…] Я  ж у  школу хадзіў, ужо ў  савецкую школу. Тада ж ужэ 
асвабадзілі. […] Я ўжо ў трэці клас у польскую [школу] пахадзіў да 
17-га сенцябра, а тады ў другі [клас] назад 
усіх паадсажвалі, […] хто ў трэці... […] 

Там радасці не была, баяліся людзі 
ў  аснаўном. […] Ведалі, што ідуць 
бальшавікі. Дык я  помню, дажэ нашы 
саседзі капалі ямы і  какое-то імушчаство 
хавалі. Зналі, што бальшавікі гатовы 
пазабіраць там лішняе ілі какое-то... На-
род быў напуганы ў  аснаўном. Радасці не 
было. Ну, была [радасць] у дзярэўне ў пары 
такіх батракоў, што не мелі ні лашадзей, нічэго. Тожа бедныя людзі 
былі. Ну што ж, беззямелле.... Былі абсалютна неграматныя, пом-
ню. А  такіх савецкая власць любіла, прыветствавала іх. І  помню 
вот, лозунгі выдзялялі, [давалі] плакаты развешваць па сценах 
дамоў. І вот аднаму этаму актывісту іхнаму далі. Дык ён прыклеіў 
іх уверх, значыцца, нагамі […], патаму шта неграматны сам быў. Так 
вот мне эта запомнілась. Яго фамілія была Касцевіч Іван. Значыць, 
папрыклейваў дагары этыя плакаты. […]

Пры савецкай школе я  кончыў трэці клас. […] Ну, как-та 
пераламаліся быстра, не была праблем. На беларускай мове былі 
[кнігі]. […] Называлася адна, помню, «Чырвоныя зорачкі». Буквар 
быў ешчо. Дык ужо «Чырвоныя зорачкі» – как будта хрэстаматыя, 
нападобіе. Там чценіе было. Буквар быў, бо нада ж было ізучаць 

159 Панкраты  – да верасня 1939  г. вёска гміны Даўгінава ў  Вілейскім пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска Даўгінаўскага сельсавета 
ў Вілейскім раёне Мінскай вобл.
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алфавіт… І астальное… У трэці клас, можа, перайшоў, і апяць і вай-
на началась. […]

БАВГ. 2(2)–85–300. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 297
Запісана Ірынай Кашталян 18.07.2008 у г. Вілейцы. Транскрыбатар: 
Ірына Кашталян. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:57:47. Сег-
мент: 00:12:57–00:13:58. Мова – мяшаная (руская, беларуская).

№  41. цыбульская (стурліс) ірына іванаўна, 1929  г.  н., 
в.  вётхава160 смаргонскага раёна гродзенскай вобл.  – бе-
ларуска, каталічка, з  сялянскай сям’і, калгасніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «пасляваенная калектывізацыя ў  беларусі. 1948–
1952 гг.» (2017)

[…] Па-бацьку [маё прозвішча] Стурліс. Бацька  – Стурліс Ян. 
[...] Жылі ў  засценку Лісова161, Сольскай парафіі. [...] Вера [наша] 
каталічаская, толькі беларус ён. [...] Маці звалася Юля Францаўна. 
[...] Дзержалі кароўку сваю, [мелі] якое там парасё. [...] Да вайны мы 
будаваліся і дзяржалі каня свайго. [...] Бацька памёр у [19]39-м гаду. 
Мне было 9 гадоў, як бацька памёр. [...] 12 гектараў мы купілі [зямлі]. 
Узяліся купіць, але ўсю [суму] не выплацілі, бо вайна насцігла. Так 
яна і асталася. Вялікі участак быў. [...] 

Можа і пабагацелі б, каб не вайна. А як вайна, дак забралі братоў 
на фронт, і ўсё… [...] У маёй сям’і было пяць душ: тры браты, [...] 
я  і  сястра яшчэ. [...] Нарадзіліся дзесяць, але малыя ў  то врэмя 
паміралі. [...] Я  ўжо самая астатняя была. [...] А  там яны ўжо ўсе 
старшыя былі. [...] Брат старшы пагіб на вайне. [...] Хадзілі ў касцёл 
у Солы. [...] Веруюшчая сям’я ўся была. [...] 

160 Вётхава  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Беніца Мадзечанскага пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Залескім сельсавеце Смаргон-
скага раёна Гродзенскай вобл.

161 Лісова  – да верасня 1939  г. засценак у  гміне Солы ў  Ашмянскім пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння Солы – гэта аграградок і цэнтр сельса-
вета ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобл. 
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Быў пан Базарэўскі162. [...] Немцы як прыйшлі, то вярнуўся ён 
у гэты свой маёнтак, дзе калхоз быў, дак прагнаў нас. [...] Неката-
рыя паны былі добрыя, а некатарыя былі такія несазнацельныя да 
людзей. Всякіх было. [...] Наш дак нічым не дапамагаў. Толькі як 
вярнуўся, то ужо на матку маю: «Стурлісова – на сваё, на сваё. Чаго 
кінула сваё?..» Матка мая такая адважная была, баявая. Дык матка 
дагоніць ды кажа: «А пан чаго кінуў сваё?» Тожа ж уцёк. [...] Так ён 
не залюбіў матку. А яна: «Ты уцёк, шукаў дзе лепей, і мы прыехалі, 
каб лепей пажыць». Злаваў доўга на матку. Чаго ж не сядзеў, не 
пільнаваўся? Трэба пільнавацца свайго? [...] Такі быў сур’ёзны пан 
Базарэўскі. Як яго звалі, дык я не помню. [...] Мусі, быў паляк, але па-
просту гаварыў. А ці паляк ён ці беларус, гэтага не магу сказаць. [...]

У школу хадзіла да вайны. Адразу пайшла ў другі клас. [...] Неяк 
добра панімала, чытаць і  шчытаць умела. [...] У  трэці перайшла, 
і вайна [пачалася]. І ўсё… Такое маё абразаваніе. Ну, так магу чы-
таць і па-беларускі, і па-свойму, па-каталічэскі. [...] Матка панімала 
ўсё католічэское. [...] Каб гэта вайна не началася, я  б добра магла 
вучыцца. [...] У мяне памяць была добрая. [...] 

А тады стала [кепска] – не адзець чаго, не абуць. Такое цяжолое 
было ўрэмя, што не хочацца ўспамінаць. [...] За Польшчой так не 
галадалі. [...] Там лес выручаў: ягады, грыбы [збіралі]... [...] У пана 
куплялі квіток, [каб у лес хадзіць]. Дык калі купім, калі ўкрадзём. 
[...] Дык гэто быў даход. Набяром куфар бальшы, ды аж у  Ашмя-
ны бацька на кані завязе. Ужо капейка ёсць. Так жаж не было ад-
куль нічого. [...] Цяжка было і  пры Польшчы. Няма чаго добрага 
ўспамінаць. Але ж будавацца пачалі і  зямлю купляць. Вот такое 
было цяжкое жыццё, што вайна насцігла. [...]

[Учыцельніцу адну польскую помню]. Фамілія Бізуковіч была. 
Харошая учыцельніца такая была. Завядзе нас у  свой дом радзіва 
паслухаць. У нас больш ні ў кога не было. [...] Помню, як Пілсудскі 

162 Базарэўскі Стэфан валодаў маёнткам у Солах. Гл.: [online] Pełna lista ma-
jątków kresowych, adresy właścicieli domów Wilna i  ich ówczesnych właś-
cicieli, (https://jaroslawrokicki.com/majatki-kresowe-adresy-wlascicieli-do-
mow-w-wilnie). Дата доступу: 12. 06. 2019.
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памёр, тожа яна вадзіла у свой дом. Усе слухалі, хто плакаў. [...] Та-
кое, што на вушы адзяваць, то шмат у каго было, а такого голасного 
[радзіва] не было шчэ ні ў кого, только ў гэтай настаўніцы. [...] Гэта 
ў Валэйкавічах163 была наша школа. [...]

Вайна гэта пачалася. Браты вродзе ўзяліся хавацца. Ну, куды ж 
схаваешся? Усё роўна ж нашлі і забралі. А як пачалася вайна гэта, 
самога старшага Аляксандра Стурліса прыйшлі і  забралі. Яшчэ 
помню, як праважалі. Ён быў жанаты, і ў яго засталася яшчэ дзевач-
ка і жонка. Праважалі… Галасілі матка і жонка. Гэта я помню. Ён не 
вярнуўся. [...]. Ён папаў у плен. Недзе тут у Радашкавічах быў плен 
тады адразу164. Пайшоў, мусіць, на польскую вайну [...] з  саветамі 
і папаў у нейкі плен. [...] Чуць-чуць ён там з голада не здаўся. Але 
там нейкая Ванда165 [...] выратавала ўсіх пленных і забрала да сябе. 
[...] Дак ён астаўся ў Англіі і там памёр166. [...] Там ужо жаніўся, бо 
першая жонка, што засталася з дзевачкай, выйшла замуж. [...]

А другі брат ужо пайшоў [на вайну], калі яна канчалася. [Ішоў] 
паследні год. І дайшоў аж да Берліна. З Берліна ўжо прыслаў пісьмо, 
што акончылі вайну на рэчцы Эльба і вазврашчаемся дамоў. [...] Ён 
вярнуўся дамой у нядзелю, а я ў сераду перад гэтым замуж выйшла. 
Ён, бедны, аж абідзеўся. [...] 

Адзін [брат] на вайну не пайшоў, бо ён, як будаваліся, загледзеўся, 
[...] часаў лату на хату, і як секануў па назе, дак перасек там жылы 
і паль цы, да не папаў ні ў войска, ні на вайну. Абувацца не мог. [...] Ха-
ваў ся ад немцаў [каб не вывезлі на працу]. [...] Яны шукалі, дзе нашы 

163 Валэйкавічы  – да верасня 1939  г. вёска гміны Солы ў  Ашмянскім 
пав. Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў  Сольскім сельсавеце 
ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобл.

164 У Радашковічах знаходзіўся зборны пункт польскіх ваеннапалонных пад 
аховай войскаў НКУС. 

165 Відавочна, гаворка ідзе пра дзейнасць Ванды Васілеўскай (1905–1964). 
Польская пісьменніца і  грамадскі дзеяч з  1941 па 1943  г. служыла 
ў  Палітупраўленні Чырвонай арміі і  актыўна агітавала палякаў за су-
польную з СССР барацьбу супраць нацызму. 

166 Верагодна, брат трапіў у армію генерала У. Андэрса і ваяваў на Заходнім 
фронце.
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хаваюцца і чаму хаваюцца. Ну, так і не найшлі. А там нашыя саветы 
зноў рухнулі, пагналі немцаў. [...] Дак ён хаваўся, у лесе сядзеў. Там 
шмат дзезерціраў было. Ну, а як выйшаў [атрымаў] дакумент, што 
не годзен нікуды. Перайшоў сюды ў Залессе167 жыць. [...] Тры браты 
ў мяне былі: Александр, Станіслаў і Болеслав, а сястра Яніна. [...]

Прыйшлі гэтыя саветы, а  мы ж такія дзеці былі бедныя. Дак 
помню, што мне гасударства ўжо дало баціначкі. [Давалі] эцім 
школьнікам, бо не было ў  чым хадзіць. [...] Эта першая была по-
машч савецкая. Харошыя баціначкі такія далі. А  сястра мая ўжо 
была пад дзевачку, і там былі госці нейкія, і ёй захацелася пазычыць 
тых маіх баціначак. Я пазычыла, а сама плакала цэлы вечар: «Што 
ж мае баціначкі? Яна ж пойдзе танцаваць і парве». [...] Пры саве-
тах было ужо трошкі лягчэй. Нешта давалі… Хоць нейкую помашч 
трохі далі матцэ. І тым, хто астаўшыся з вайны, хто не вярнуўся. Дак 
ужо трошку палягчэла. [...]

Той мой брат [Баляслаў]... Самалёты, лятуць самалёты… А тут жа 
ж [...] нічога ж не было адзець. Сваё было тканнё, свае штаны. Дак 
ку пі лі краскі… Не найшлі чорнай, купілі краснай. Ён у тых штанах 
красных хадзіў. [...] А тады зняў [штаны], на палку [надзеў] і пе рай-
маў гэтых самалётаў. Гэта мы запомнілі. [...] Самалёты нізка ішлі, 
адзін за адным. Відзелі, што звёзды на самалётах. Столька было ра да-
с ці! Так устрэчаў. [...] Самалёты толька ляцелі. Зналі, што ўжо саветы 
ідуць. Усё зналі ужо: «Ой, саветы ідуць, саветы ідуць». [...] Ска за лі 
ўжо недзе там людзям. У кагосьці было ці радзіва, ці што? Дык ужо 
чуствавалі гэта. [...] Радаваліся, бо было цяжка жыць пры паляках. 

Нічого добрага не відзелі пры панскім этым [парадку]. Я-то мало 
помню, але ж матка расказвала. Толькі і знала, што працаваць у гэтых 
паноў якой служанкай, як хочаш зарабіць. [...] Думалі як прыдуць са-
веты, то будзе лягчэй. [...] [Ну, канешна, стала] лягчэй. Калхозы, як 
пачалі [рабіць], тожа стала пару гадоў лёгка. Што вы?! Я ужо помню, 
як пераехалі… Кінулі ўжо сваю зямлю, сваю хату. Закрылі на замок, 

167 Залессе – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Беніца Маладзечанскага пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр сельсавета 
ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобл.
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усё… І забралі кароўку, усё забралі і аддалі ў калхоз. І самі пай шлі. 
Там кварціру нам далі, усё. Там жа было нам добра. Там такі багаты 
калхоз быў імя Сталіна ў маёнтку, дзе Базарэўскі быў. [...] Гэта гады 
два тады былі саветы. Пакуль гэтыя немцы не прыйшлі, то мы там 
жылі добра. Зараблялі, і калхоз плаціў харашо. Думалі, ужо так і бу-
дзем жыць, а тут немец [прыйшоў]. І пан [вярнуўся] і вы гнаў нас. [...]

Мы перайшлі вясной неяк [1940 г.] [...] А калхоз ужо быў да гэта-
га. Усе вёскі, што там былі, зліліся ў адзін калхоз. Яны былі свае, бо 
радам з маёнткам. А мы ўжо былі далей на футарах ад гэтага калхо-
за – 12 кілометраў. [...] Матчын сват (это старшы брат, які ажаніўся 
і  меў дачку) быў прэдседацелем калхоза. Яго фамілія Горбач. Ён 
угаварыў, і матка усё кінула, і пайшлі ў калхоз. [...] Ён – прэдседа-
цель, усё ў  яго руках. Калхоз багаты быў, багаты! Зямля ў  гэнага 
пана была харошая, зямлі [было] многа. [...] Калхоз арганізавалі 
сільна харошы. Маладзёж, помню, збіраецца, пяюць... «Кацюша» 
эта паявілася. Толька музыка, танцы ўсё врэмя. Было весела, пакуль 
не прыйшоў гэты Гітлер. [...] 

У панскім маёнтку былі ж кварціры. Там некалі парабкі былі. [...] 
Ну вот, мы ў гэныя кварціры і пасяліліся. Пасяліў нас прэдседацель. 
Там усё было, усе ўдобства. Можна было і абстаноўку паставіць. [...] 
Цёпла і дроў хапала. [...] Конь быў, скаціна была. Мая сястра даяр-
кай стала. [...] Стада бальшыя. Скот завялі такі чэрнапёстры, усе 
адзінакавы. [...] Былі і свінні, былі і свінаркі. [...] Пабілі ўсіх на бры-
гады. [...] Маці была толькі ў хаце з сястрой. [...] Ужо майго бацькі не 
было. [...] Бацька памёр у [19]39-м годзе, у марце месяцы, 29 марта. 
Мне было дзевяць гадоў. [...] Бацька, як ляжаў  [у труне], то дажа 
і туфлей не было адзетых, у насках ляжаў. [...] 

Былі сабранія. Мы ўжо мала іх глядзелі, але былі. [...] Гэты сват 
і пра во дзіў. Прыязжалі з раёна. [...] Калгас славіўся па ўсяму гэтаму 
ра ё ну нашаму. [...] Першы ён у раёне адкрыўся пры тых саветах. [...] 
[Гэты сват] дружыў з савецкай власцю. [...] Як немцаў прагналі, втары 
ж калхоз адкрылі... Тады ж  [у вайну] гэтага свата немцы за му ча лі, 
беднага. Білі так! Ён схаваўся, але яго нашлі... Страшная карціна!.. [...]

Прыехаў пан Базарэўскі, то ён і [нашага] ўжо не хацеў аддаваць. 
Дык хто ўхваціў, той ухваціў, а той не аддаў. Яшчэ і людскога не ад-
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даў. Ён там рапараджаўся. [...] А мы прыехалі ўжо сюды, на свой уча-
стак, на сваю хату. [...] Білеты хадзіць у ягады ўсё роўна куп ля лі. [...]

[Саветы] яшчэ на плацьіца давалі такога мацерыяльчыку чорнага. 
Маці сама пашыла. [...] Сама не партніха, але ж не было чым плаціць, 
дак сама неяк пашыла. Я давольная, ужо ў школу пайшла ў гэтым чор-
ным плацці. А так хадзіла ў нейкім сваім, кужэльным, што ткалі. [...] 

Гаварылі ўсе па-просту, а каторыя і на польскай, каторыя не па ні-
ма лі па-беларуску. [...] Мы перайшлі на беларускую [мову]. [...] Пры 
саветах быў такі вучыцель Якімеч. Тожа харошы вучыцель. [...] Там 
адзін клас толька быў. [...] Вучылі чытаць і арыхмеціку (рахунак на-
зы ва лі), пісалі, сціхатварэнія гаварылі, вершыкі. Чатыры заняція 
бы лі пры Саветах. [...] Мы давольныя ўжо ўсе былі. Пелі ўжо па-
беларуску. Песні вучылі [...]: «Еслі завтра вайна, еслі завтра в паход...» 
Гэта ўсё запомніла. [...] Такія файныя песні былі. «Платочак» гэты...168 
[...] Факстроты танцавалі, [...] кракавяк (эта ужо пры Польшчы), 
танга, польку... Я ўжэ ўмела ўсе гэтыя танцы. Самі з сабой дзяў ча та 
[танцавалі]. А хлопцы зробяць сваю балалайку і іграюць пад эта. [...] 
Весела было. Рай! Каб пан не вярнуўся, дак пэўна шчэ жы лі б там. [...] 

Трудадні харашо аплачвалі. Каму чаго не хватала, давалі помашч. 
[...] Як сям’я вялікая ці што, давалі помашч ад канторы зярном і гра-
шыма. [...] Адразу памагаў калхоз, а после пайшлі рабіць і зараблялі 
са мі. Ва ўсіх хватала свайго. [...] Зярном тады давалі [на трудадні], і гро-
шы. Усё давалі. [...] 2 кілаграмы зярна на трудадзень [...] у канцы года. 
А еслі ўжо не хватае, то выпісвалі авансам. [...] і 10 капеек на тру да-
дзень. І зерне і капейкі!.. [...] А бывае капеек трохі болей палучыцца. [...]

[Бацька] тожа быў на вайне і быў ранены. Гэта, мусі, на першай, 
Мікалаеўскай. І ён ужэ хворы быў. [...] Ён знаў, як там было «добра». 
Пры пану ходзіць, хоча дроў сухіх ссекчы. Зловяць, адбяруць, ды 
шчэ і накажуць. [...]

Немцы прыйшлі. Усіх павыганялі  [з маёнтку], хто дзе быў. [...] 
Сказалі, каб і следу не было. [...] Пан гэты прыехаўшы быў з імі. [...] 

168 Песні «Кацюша» і «Если завтра война…» упершыню прагучалі ў 1938 г., 
«Платочак»  – летам 1940  г. Аўтарам музыкі быў Ежы Пецярбургскі, 
кіраўнік жыдоўскага джаз-ансамбля, створанага з бежанцаў з Польшчы.
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І мы вярнуліся адразу ў сваю хату. [...] Вярнуліся мы з вясны. Пэўна 
ў нейкім апрэлі. Вярнуліся на гэта поле, а там, знаеце, нічога не па-
сеяна. Дзірван сплашной быў. І што ж было рабіць? [...] Нічога нідзе 
не было. [...] Што там ухвацілі, то ўхвацілі. Помню, узаралі кусочак 
зямлі нейкай і  грэчкі пасеялі. Гэта першы быў зачатак жызні на-
шай ужо пры немцах, як яны нас выгналі. [...] Потым набралі авечак 
у пашу, бо 12 гектараў ляжаць жа дзірваном. [...] У людзей у вёсках, 
хто дзяржаў авечкі, то мы сабралі і пасвілі тыя авечкі. Плацілі нам 
зярном. Так перажывалі першы год, пакуль што дзе пасадзілі тро-
ху. Так было цяжка. [...] Што аддалі ў калхоз, нічога не вярнулі. [...] 
Нейкую цялушку выхвацілі там, але не сваю кароўку. [...] Разабралі 
[калхоз] там ужо. Немцы распарадзіліся. [...] А людзей паразганялі 
па вёсках, адкуль хто прыехаў. А хто ў вёсцы быў, так яны і жылі 
ў сваёй вёсцы, толькі ў калхоз хадзілі. Там вёска Снігяны бальшая-
бальшая была, а праз некалькі хат вот гэты двор. І вот яны ўсе на 
месцы былі: Снігяны, Дэгесі, Клочкі169… Гэта ўсе на мейсцы сядзелі. 
[...] Забралі мы шчэ каня, але не свайго. А той чалавек, каторы здаў, 
прыйшоў ды забраў. Не маеш права не аддаць, бо яго [конь]. А на-
шага недзе нехта забраў. І так засталіся без каня. [...] 

Сват, як немцы прыйшлі, хаваўся. Але нехта падказаў, то 
выцягнулі яго… Так ужо збілі, ссеклі бізунамі... [...] Як пагналі, дак 
пагналі, і не ведаем, дзе дзеўся. Забілі, канешне. [...] Як падказу не 
было, дак і не чапалі нікога. [...]

[Былі кулакі] такія Ермаковы. Але іх неяк не чапалі. Багатыя 
былі. Не скажу што такія нейкія прэдацелі. [...] Дзержалі хазяйства 
вялікае, дзержалі пшчолы, дзержалі сады. Ну, ужо звалі іх кулакамі. 
А некалі такіх прастых людзей вывозілі, а чаму, ужо не знаю? Гэта, 
мусіць, ужо было подсказано. Яны не рабілі ні солтысам, ні чым. 
[...] У нас тры сям’і вывезлі, недзе далёка, некуды... Гэта пры пер-
шых, мусіць, саветах. [...] Гэта саседзі нашы: мужык, жонка і  дзе-
вачка пяць годзікаў. Харошыя людзі былі. Хадзілі да іх, збіраліся 

169 Снігяны, Дыгесі, Клочкі – да верасня 1939 г. вёскі гміны Солы ў Аш мян-
скім пав. Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёскі ў Сольскім сельсавеце 
ў Смар гонскім раёне Гродзенскай вобл.
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і маліліся. [...] Родзевічы – фамілія іх была. [...] Нейкія пісьмы пісалі, 
але не вярнуліся. У Краснаярск іх вывезлі. [...]

Не запрэшчалі маліцца. Касцёл, можа, троху прызакрылі былі. 
А мы так самі сабой маліліся, па хатах збіраліся. На май, а тады на вя-
чэрню, перад Пасхай. [...] У Солах ксёндз быў, доўга быў. [...] Не за чы-
ня лі [саветы] касцёл. [...] Яшчэ ціха было. Гэта ўжо после другога пера-
варата, пасля немцаў [пачалі зачыняць]. Як першыя саветы прый шлі, 
яшчэ так строга не было за гэта. Цішком хрысцілі трохі і вянчаліся. [...] 

БАВГ. 56(1)–1351–7173. http://nashapamiac.org/archive/watchcon tent.
html?id=3587
Запісана Вольгай Івановай і Наталляй Мяшковай 08.08.2017. Транс-
крыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:18:00. 
Мова – беларуская.

№ 42. вірынская (ліпчынская) марыя іванаўна170, 1928 г. н., 
в.  хажова171 маладзечанскага раёна мінскай вобл.  – бе-
ларуска, праваслаўная, не скончыла пачатковай школы, 
кал гас ні ца. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыё ін тэр в’ю, 
запісанага ў  межах праектаў «пасляваенная ка лек ты ві за-
цыя ў  беларусі. 1948–1952  гг.» (2017) і  «1939  год у  памяці 
жы ха роў бе ла ру сі» (2018).

[...] Бацька172 мой бальшавік быў. [...] Бацька хахол быў, з Украіны 
сам [...], з горада Камень-Падольскі173. [...] Мікалаеўская вайна была, 

170 Інтэрв’ю ў рэспандэнткі бралася двойчы. Першы раз падчас экспедыцыі, 
прысвечанай пасляваеннай калектывізацыі ў Заходняй Беларусі (2017), 
а дру гі раз – з мэтай храналагічнага выбудоўвання аповеду, які тычыўся 
па дзей 1939  г. (2018). Для публікацыі выбудоўвалася храналагічна-
тэматычная паслядоўнасць падзей абодвух частак успамінаў.

171 Хажова – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння у  Маладзечанскім раёне Мінскай вобл. У  міжваенны 
час тут знаходзіўся маёнтак Эўгеніўша Хелхоўскага. Гл. [online] Europa 
w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku. (http://ziemianie.pamiec.pl/pl/
majatki/wi.html). Дата доступу: 12.06.2019

172 Ліпчынскі Іван Пятровіч (каля 1900 – восень 1944 г.).
173 Сёння горад у Хмяльніцкай вобл. Украіны. У міжваенны час уваходзіў 

у склад СССР.
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і бацьку ў армію забралі. Тады ён астаўся ў пляну. [...] І гэтага плен-
нага забрала пані. Пан забраў да сябе і… рабі. [У  Мясаце174 гэта 
было]. [...] А дзед, маёй мамы бацька, рабіў у пана. Пазнакомілася 
мама з гэтым пленным. Выйшла замуж за яго175. [...] 

У нас на Украіне ў [19]39 гаду яшчэ жыў 
дзед, жыла баба, браты былі і сястра. [...] Як 
прыйшлі ў  [19]39-гаду бальшавікі, бацька 
давай пісаць туды. І яго прыглашалі дамоў 
вярнуцца. Ён бы і  вярнуўся, але ж мачы-
ха не захацела. [...] Яна ўсе яго дакументы 
спаліла, каб ён не паехаў на родзіну. [...] 
Пры Польшчы бацька пераходзіў тры разы 
граніцу, каб перайсці туды на Украіну. Яго 
лавілі і  садзілі ў цюрму. [...] Яго пасадзяць 

у адну камеру, а маму з дзіцём (старэйшая сястра ужо была) – у дру-
гую. [...] Ён тры разы пераходзіў, так хацелась на родзіну. [...]

Радаваўся, як бальшавікі прыйшлі. За тое яго і паставілі глаўным. 
[...] На рускай [мове размаўляў], на украінскай [мове] трохі 
захватываў. Па-беларускі вучыўся, па-польскі умеў. [...] Строгі мой 
бацька быў. [...] Ён быў строгі да людзей і строгі да сям’і. [...]

Пан быў Хелхоўскі [ў Хажове]. [...] У  Вязоўцы176 быў Адынец. 
Пад Галяновым177 – Мартуз. Тожа пан. [...] Пан [Хелхоўскі] очэнь ха-

174 Мясата – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў  Маладзечненскім раёне Мінскай 
вобл. Тут знаходзіўся маёнтак, апошнім уладальнікам якога быў Леан Ты-
шынь скі. Гл. [online] Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku. 
(http://ziemianie.pamiec.pl/pl/majatki/wi.html). Дата доступу: 12.06.2019

175 Маці Марыя Канстанцінаўна Полаз.
176 Вязовец – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. 

Польшчы. Тут знаходзіўся маёнтак Чэслава Одынца. Сёння вёска ў Цюр-
лін скім сельсавеце Маладзечанскага раёна Мінскай вобл. Гл.: [online] Eu-
ropa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku. (http://ziemianie.pamiec.
pl/pl/majatki/wi.html). Дата доступу: 12.06.2019

177 Галянова – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння у Вішнеўскім сельсавеце Валожынскага раёна Мінскай вобл.
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рошы быў, справядлівы, і людзі яго жалелі. [...] І ён жалеў людзей 
і плаціў ім добра. Усе людцы, хто быў бяднейшы, усе прыходзілі да 
яго, зараблялі. Пан быў, а ў яго [бацька] быў такім упраўляюшчым, 
і  па цехніке панімаў. [...] Кухаркі спецыяльныя есці пану варылі. 
У пана дом быў вялікі, кірпічны. Можа, комнат 15 было. Длінны такі 
і красівы. [...] У пана былі дачка і сын. [...]

Бацька зарабляў добра. Бацька быў у пана ў пачоце. А мы хлеб 
свой пяклі. Прыйдзе Новы год, а мы чакаем пана. Пан ходзя, нам 
канфеты нося: сколько дзяцей, столько кучак насыпае. Наша 
дзяцінства пры матцы было добрае, таму я не скажу… [...] Пан быў 
добры, і пані была добрая. Не буду казаць благога. Нам быў ён надта 
добры. Можа, каму былі благія, а нам былі добрыя. [...]

Мы ж ужо былі багацейшыя, бо бацька рукавадзіцель быў. Мама 
хлеб пякла свой, чорны і сітны звалі. [...] Мука была, бо млын пад 
бокам. Пан плаціў дабром. Намелюць, нашыткуюць, начысцяць тае 
мукі. Дык у нас і белая мука была, і чорная была. Ён плаціў дабром. 
Хто хацеў, таму грашыма плаціў [...] Млын быў свой. І вязлі, і вязлі 
[зерне]... Хто хочаш, рабі. [...]

Польскіх салдат я не бачыла, бо шчэ была невялікая. Но ў нашага 
пана была такая арганізацыя, якая «Кракузы»178 звалася. [...] Яны 
трэніраваліся, а мы ўсё лёталі за імі. Там такую плашчадку, вот як 
у нас стадзіён, [зрабілі]. І яны садзіліся на коні, адзяваліся ў ваен-
ную форму і тады ехалі, трэніраваліся. У нас касцёл зваўся Свянтэ-
го Антонэго. У Аборку179 быў касцёл Свянтэго Роха. Туды на гэтыя 
празднікі [людзі] прыходзяць. Яны садзіліся на коней, бралі такія 
флагі вялікія на палках, адзяваліся ў ваенную форму і ехалі на фэст. 
Называлася ў нас «фэст». Ён быў у кажным касцёле. [...]

178 Кракусі (Krakusi) – кавалерыйскі полк, сфарміраваны з польскіх ва лан-
цё раў яшчэ ў лютым 1813 г. у Кракаве з ініцыятывы генерала Умінскага 
(Jan Nepomucen Uminski, 1778–1851). У міжваенны час «Кракусі» ста лі 
вайсковай школай падрыхтоўкі да службы ў  лёгкай кавалерыі. Пад па-
рад коў ва ліся Дзяржаўнаму каміэту фізічнага выхавання і  вайсковай 
падрыхтоўкі. 

179 Аборак – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Лебедзева Вілейскага пав. Ві-
ленскага ваяв. Польшчы. Сёння у Маладзечанскім раёне Мінскай вобл. 
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У [19]39-м гаду прыйшлі, як мы звалі, «бальшавікі». Асвабадзілі 
нас. [...] І тады мы захварэлі на ціф у [19]39-м году. [...] Мы хадзілі 
да саседа, а ў саседа дзеці хварэлі, і самі захварэлі. Мы ж не зналі, 
што яны на ціф хварэлі. Врачэй жа не было. Мы іх абслугоўвалі. Там 
была такая дзевачка, як і я, і мы іх абслугоўвалі. Я і прынясла гэтага 
ціфу. Я первая злягла, тады сярэдняя сястра лягла, а тады мама за-
хварэла і памёрла. А мы асталіся. [...] Асталіся утраёх сіротамі. 

Калі захварэлі мы на ціф, такі фельдшар Божка лячыў нас. Тады 
ж прыехала «курылаўка», такая машына. [Трэба было занесці] і аб-
ра бо таць. Яны тры звязкі: падушкі, пасцелі, усё што ляжала, яны 
звя за лі ў вузлы і звязлі [...] І эта ўсё спалілі. Вот і разжывіся чалавек 
сі ра той! [...] Нічэм меня не лечылі. Адзеялам чырвоным накрылі, 
матэрыялам такім. І усё, і ляжалі… [...] Чырвоным накрывалі, каб 
лепей высыпала. Мусі, высыпае лепей тады. [...] Хто вылечыўся, 
а хто памёр. [...] Эты Божка прыходзіў нас лячыць. [...]

Як сталі ісці саветы сюды… Я  буду гаварыць, а  вы не пішыце 
гэта… «Бальшавікі»  – мы ўсё іх звалі. Вот звалі: адны бальшавікі 
прыйшлі лепшыя, другія горшыя. [...] Эты доктар нас лячыў, а ішлі 
бальшавікі... Мойсічы180 [вёска] завецца. Дык ён, з радасці (а быў жа 
ж паляк!), з радасці прыляцеў на дарогу, штаны ў жменю дзяржыць 
ды кажыць: «Ой, як я вам рады, што вы ідзіцё. Дачакаліся!» І штаны 
дзяржыць у жмені з такой радасці. Рагаталі после людзі, смяяліся: 
«Божка штаны ў  жменю [ўзяў], лятаў, бальшавікоў устрэчаў». [...] 
Выходзілі людзі, выходзілі. Раз ішлі [саветы] каля вёскі, значыць, 
выходзілі людзі ўсе. А ён жа ж далей [жыў]. Ён, шчытай, на хутары 
[жыў], да яго ж не даходзілі. Дык ён ужо з радасці паляцеў у гэну 
вёску. [...] А ці рад ён [быў], ці не? Чорт яго ведае! [...]

Як ішлі бальшавікі, пачулі паны, што ўжо ідуць бальшавікі, [...] 
і сталі ўцякаць. Прыйшоў пан і майму бацьку кажа: «Запрагай ко-
ней і вязі нас у Вільнюс». Сын, дачка і яшчэ там быў фурман. Спе-
цыяльна ў пана былі коні такія выязныя і брычка очэнь красівая. 

180 Мойсічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Маладзечанскім пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння у Хажоўскім сельсавеце Маладзечанскага раёна 
Мінскай вобл.
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На фэсты на ёй ездзілі. [...] Дык яны садзяцца на гэту брычку. [...] 
Пять каней было [...], што мог, тое узяў [...], а астальное ўсё кінуў. 
І бацька павёз аж у Вільнюс яго. Завязлі ў Вільнюс, толькі, кажа, мы 
прыехалі, ня ўспелі разгрузіцца, а  ўжо бальшавікі ідуць, наступа-
юць. Бацька пехатой ішоў дамой аж із Вільнюса з гэтым фурманом. 
[...] Войска наляцела і ўсё разграбілі панскае. Усё білі, крышылі, усё 
расцягнулі, усё разабралі... [...]

Прыйшоў [бацька] з Вільнюса. Ну, што ж, бацька занімаў долж-
насць у пана, умеў малаціць. Былі малацілкі, жняярка была… Ну, 
бацька па гэтай цехніке панімаў. [...] Ну, савецкая власць як прыйш-
ла… Ну, каго паставім? Ён упраўляў, то паставім яго. [...] Ну, паставілі 
яго ў калхоз. А былі яшчэ такія батракі, што жылі ў панскіх дамах. 
Тыя куды дзенуцца? Трэба ж есці, трэба ж зарабляць. Ну, давай 
тады ужо аб’едзіняйся! І зрабілі калхоз. Паставілі бацьку старшага. 
І на вёску Вязовец [паставілі], бо там пан быў уцёк, [...] і на Хажова. 
Мой бацька рукавадзіў гэтым усім. [...] Глаўные нейкія ставілі. [...] 
Сабраніе было [...], а хто ж будзе выбіраць? Ён жа рукавадзіў гэтым, 
яго і выбіралі людзі. [...] Я знаю, што после [смерці] бацькі прыслалі 
ўжо гэтага прэдседацеля. У  нас быў Лапо такі. А  так наш бацька 
рукавадзіў гэтым усім. А так было, што вёска яшчэ не ішла ў кал-
хоз. Бяднейшыя гэтыя, якія ў пана служылі, тыя і пайшлі ў калхоз. 
А куды ж ім дзецца? У панскіх дамах сядзелі, і яны пайшлі. А вёску 
ўжо тады пазней бралі, як украпілася власць. [...]

[У маёнтку] разабралі ўсё. Грабілі... Вёска грабіла ўсё, што было. 
У  пана ж такая мода была, каб талеркі такія на сцяну вешаць 
красівыя. У яго быў вялікі кірпічны дом, но толька [адна]этажны. 
І  кухня была аддзельна дзерэвянная. Мы як пагарэлі, то ў  гэтай 
кухні жылі панскай. Дык бралі [талеркі]... Вёска прыходзіла і бралі… 
Хто аб зямлю кідаў, хто сабе цягнуў. А тады ж пан вярнуўся. [...] Як 
прыйшоў сюды, а пакояў няма, ужо ж расцягнулі усё. Толькі сцены 
стаяць. [...] А [другія] саветы як прыйшлі, то зноў ён уцёк. [...]

Хадзіла я [ў школу], і тры класы кончыла. Мачыха не пусціла бо-
лей, бо дзяцей трэба было гадаваць. [...] Бацюшка прыходзіў у шко-
лу, і  ксёндз прыходзіў у  школу. Яны нас вучылі. [...] На польскай 
мове вучылася. [А як пан збег], то ўжо вучылася па-беларуску. [...] 



174

Былі з вёскі ўжо настаўнікі каторыя... [...] Дажэ з Хоўхлаўшчыны181 
быў вучыцель. [...] Фамілію помню – Сарока, а як яго звалі – не знаю. 
[...] [Настаўнік] не адзін быў, мяняліся тожа на кажды прадмет. [...] 
Беларускія былі ўжо словы, польскага [языка] мы ўжо не вучылі. [...] 
Ужо бацюшкі і ксяндзы не прыходзілі. [...] Ксёндз уехаў у Варшаву, 
а бацюшку былі, мусі, арыставалі. [...] І вывезлі іх. Была матушка, 
і  сын быў у этага бацюшкі. [...] Пасля немцаў вывезлі. [...] Немцы 
касцёл спалілі. [...] 

Мы ў касцёл хадзілі, бо бацька мой быў каталік. [...] Мама была 
праваслаўная. [...] Сколькі касцёл стаяў, мы хадзілі ў касцёл. А по-
сле, як немцы спалілі, дык і ўсё… [І за першымі бальшавікамі] ха-
дзі лі, шчэ тады не запрэшчалі. [...] Тады шчэ не разбіралісь, хто які. 
А бацька ўсё рабіў на свой манер. [...]

Каменскі быў багаты, і Гарошкі былі багатыя. Усе сядзелі на мес-
цы [пасля 1939 г.]. Яны ж заможна жылі. Такі Гарошка [або] Ганы 
фамілія. Яны ж багатыя былі. У іх жа землі было па 20, па 40 гектараў. 
Трэба ж было, каб людзі рабілі ім. [...]

Бальшавікі ўцяклі. Прыйшлі немцы [...], і  пан прыехаў. Ну, 
шчэ яго пакоі стаялі этыя, але ўсё забрана было, усё расцягнулі… 
Прыехаў пан, прывёз сына і плямяніка свайго. І тут была мельніца, 
панава мельніца… Усе малолі, і ў вёску прыязжалі малолі. Гэты пан 
паставіў плямянніка глаўным у мельніцы. А сын ужо памагаў баць-
ку па хазяйству. Ну, яны ўжо не тое [мелі, што] было. Троха там, 
што глядзелі, бо ўжо ўсё было парасцягвана. І скаціна гэта парас-
цягвана. [...] А мая сястра была ўжо ладная. Можа, 16 гадоў было 
ёй. Яна пазнакомілася з  гэтым плямяннікам. Яна красівая была. 
Ну, і ўсё… Пайшла любоў у  іх з гэтым плямяннікам. Але доўга не 
любіліся. Сколько ж там пабылі гэтыя? [...] Апяць пан уцікае, бо 
ідуць бальшавікі апяць. Пан уцікае, а  гэты плямяннік, улюблёны 
ў  гэту маю сястру забірае [яе]. [...] Яны ўсе ў  Вільнюс [паехалі], 
і пан паехаў... [...] Мы паплакалі з ёю. Ну, што ж… Мужык! Нічого 

181 Хоўхлава (Хоўхла) – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Гарадок у Ма ла дзе-
чан скім пав. Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр Ха-
жоў ска га сельсавета Маладзечанскага раёна Мінскай вобл.
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не зробіш. [...] Ён сабіраецца, мужык і  ідзе ў  польскія парцізаны. 
А яна астаецца з свекрывёй дома. Тады сталі немцы вывозіць ма-
ладзёж, лавіць і браць у Германію. Прыйшлі [...], забралі і павязлі 
ў  Германію. [...] Знакоміцца яна там з  палякам. У  Францыі бацькі 
[яго], і выходзіць за яго замуж. [...] Тады ўжо як уласць эта савецкая 
ўстанавілася, яна нам прыслала пісьмо, прыслала картачкі. [...]

Бацька хаваўся ад немцаў. Мы ў землянку схавалі яго тамака, і ён 
не вылазя з этае зямлянкі. А што рабіць? Яго б растралялі, канеш-
не. [...] [Бацька] ў Вязовец паехаў, касілі там жалі, усё. І паехаў на 
дажынкі і там яго ўгасцілі. А яму нельзя было піць, бо ў яго язва 
жалудка. [...] А ўрачэй не было. Прыехаў, жалудак схваціў, развілася 
язва… Ён і памёр. Это у [19]44-м.

Ну, як калгасы ствараліся? [Пасля вайны] зганялі ў панскія два-
ры. Хто бедны, то паступаў, а хто багацейшы, не хацеў. Чаго ён пойд-
зе, калі ў яго гаспадарка. У нас тут былі па 20 гектараў зямлі, па 15, 
па 10 [гектараў]. А нашто ім ісці? А той, хто ў пана рабіў, той у кал-
хоз пайшоў, бо сядзелі ў панскіх хатах. І мы сядзелі ў панскім доме. 
Хто быў пастаянны рабочы, тым ён даваў хаты, і яны сядзелі і рабілі 
кажды дзень. А так наёмныя людзі прыходзілі сюды. Вот жніво, ці 
картошка, ці што... Гэта ўжо вёску аглашае мой бацька, і тады пры-
ходзяць людзі і тутака памагаюць. А пастаянныя людзі былі тут… 
[...] І вот стварыўся калхоз, і куды гэтым людзям дзявацца? Тады ж 
быў мой бацька глаўным, а тады ж прыслалі прэдседацеля і ўсіх зга-
няюць. [...] Но багаты не надта хацеў ісці ў калхоз. [...]

Лапо быў прэдседацелям. Я  ўжо падрасла за эта врэмя, і  мне 
было, можа, гадоў пятнаццаць. [...] У нас ва врэмя вайны ўсё зга-
рэла. Немцы ж нас спалілі былі. [...] Як уходзілі, яны палілі вёскі. 
Каго растрэльвалі, каго ў Германію забіралі. [...] Мы хаваліся ў зем-
лянку. Бацька землянку выкапаў. І  ў  землянцы там жылі. [...] Ну, 
і  пайшлі ў  панскі пакой, дзе кухня была дзерэвянная, бо там ужэ 
занятыя былі тыя пакоі. [...] Мы пайшлі ў панскую кухню, а кухня 
была вялікая. Былі тры комнаты там – для кухаркі, для рабочых, ка-
торыя па кухні рабілі. Ну, і обшчая кухня. Мы занялі адну комнатку. 

[Лапо] храмы быў на нагу і невялікага росту. Поўны такі чалавек. 
Ён яшчэ пры мне быў. Но ён мне спраўкі не даваў на дакументы, бо 
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быў няважны чалавек. [...] А хто будзе любіць [старшыню калгаса]? 
[...] А ва врэмя вайны Машэравага182 цётка пасялілася ў нас. [...] Яна 
была вывезеная немцамі, а мы яе прыюцілі з сястрой. Яна тады кажа 
так: «Вы мяне спаслі. [...] Я цябе забяру з калхоза». [...] [Машэраў] 
жыў вот тут, у кірпічным доме. Я вот эты дом помню. [...] Лапо мне 
не даваў спраўку, і я абавязаная была ў калхоз ісці. Я ж яшчэ малая 
была. Тады мы ўгаварылі, і ён даў мне спраўку. А яго забралі ў Па-
лачаны183. 

І яна, Машэравага цётка, мяне забрала да яго туды. І яна ўстроіла 
мяне да чацвёртага секрэтара абкома. [...] Ён у Вілейцы быў, а тады 
ўжо пераехаў сюды ў  Маладзечна. [...] Чацвёрты секрэтар абкома 
Ліннікаў быў. У яго былі дзве дзевачкі, а я іх даглядала. [...] Дзеткі 
гэтыя падраслі, то я ўжо ім не нада! Можа, год я пабыла ці два. Тады 
[...] Клімаў быў первы секрэтар абкома, а Аксёнаў быў втары секрэ-
тар абкома. Яны жылі ўсе ў адным доме. [...] Вобшчэм я папала да 
первага секрэтара абкома. Там тожа рабіла і дзяцей даглядала. [...] 
Тады вярнулася работніца, кухарка. Яна пастаянная ўжэ была [...], 
а я папала да грузіна З’енці, сакратара [...] Госплана. [...] Даглядала 
дзяўчынку. Вось такая мая жызнь была. [...]

БАВГ. 56(1)–1157–5547, 7171. http://nashapamiac.org/archive/watchcon-
tent.html?id=3116
Запісана Ірынай Чарнякевіч і  Галінай Фацеевай 03.07.2017 у  в. Ха-
жова, Вольгай Івановай і Наталляй Мяшковай 08.08.2018 у в. Цюрлі. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:21:07. Мова – беларуская.

182 Пётр Міронавіч Машэраў (1918–1980)  – беларускі партыйны і  савецкі 
дзеяч. У  1944–1946  гг.  – першы сакратар Маладзечанскага абкама 
КП(б) Б, у 1965–1980 гг. – першы сакратар ЦК КПБ.

183 Палачаны – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Маладзечанскім пав. Ві лен-
ска га ваяв. Польшчы. Сёння аграгадок і цэнтр сельсавета ў Ма ла дзе чан-
скім раёне Мінскай вобл.
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№  43. рудкоўская (Южык) ірына васільеўна, 1935  г.  н., 
в. вётхава смаргонскага раёна гродзенскай вобл. – белару-
ска, праваслаўная, скончыла сярэднюю школу, касір у кал-
гасе. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў межах праекта «пасляваенная калектывізацыя ў беларусі. 
1948–1952 гг.» (2017)

[...] Брат майго атца [...] [быў першым прэдседацелем калхоза] 
у [19]40-м годзе, да вайны  [з Германіяй]. У [19]39-м прыйшлі пер-
шыя рускія, а ў [19]40-м у нас арганізавалі 
калхоз, які быў да [19]41-га года, калі немцы 
наступілі. Ён тады быў прэдседацелем калхо-
за [...] «Красны парцізан». У нашай дзярэўні 
Вётхава быў першы калхоз арганізаваны. 
А тады ужо па [другіх] дзераўнях. [...] А па-
том [пачалася] вайна. Усё гэта параскідалася, 
і  абратна сталі адзіналічнікі. [...] Панскую 
зямлю параздавалі. Калхоз раскідаўся [...], 
і да втарых рускіх, пакуль калхоз [стварылі], 
былі адзіналічнікі. І началі тады арганізаваць калхоз ужо ў [19]49-м 
годзе. [...] І ён тожа быў прэдседацелем калхоза. 

Пайшоў ён [...] дабравольна на фронт. [А потым вярнуўся і] аку-
пацыю прайшоў тут, у нашай дзярэўні. [...] [Хаваўся падчас вайны.] 
А тут пані Жэброўская была [...], а там, дзе калхозы, там быў пан 
Капчынскі. 

[Немцы] [...] сказалі, што трэба саставіць бумагу такую, каб 
людзі распісаліся, [што] выбралі прэдседацелям. Падпісаліся ўсе за 
Адамавіча. [...] А самае было глаўнае, каб падпісаліся паны. І вот яго 
маць пайшла з этымі бумагамі да іхніх дажэ родственнікаў, Кізікаў 
такіх. Яны лучшэ ўжо жылі. Па 50  гектар зямлі [мелі]. [...] Яны 
падпісаліся. Тады пайшлі да гэтага пана Капчынскага. І ён падпісаўся. 
Тады пайшоў да гэтай пані Жэмброўскай, і гэтая падпісалася. А сама 
глаўнае – свяшчэннік падпісаўся! [...] Пайшла да свяшчэнніка, [але 
падпісаўся] не ён сам, а маці яго. [...] І гэта трошкі памагло. Але ўсё 
роўна ён кажную нядзелю [...] у камендатуру хадзіў, атмечаўся. [Не 
выдалі людзі] [...], бо свой чалавек. [...]
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[Саветы раскулачвалі] [...] Вот Кізікі… [Гаспадар]  – граматны 
мужык. Ён пры цары рабіў пісарам. [...] А былі іх два браты, і яны 
тут пабудаваліся. У аднаго было 50  гектараў зямлі і  ў другога. Як 
прыйшлі [саветы], у  [19]40 годзе, то хто пайшоў першы ў калхоз? 
Адзін  [з братоў] пайшоў, а другі не пайшоў. [...] [То ў яго забралі] 
палавіну зямлі, хату па вуглы абрэзалі. Аставілі [зямлі] толькі з дому 
да сарая, а ўсё абрэзалі ў калхоз. І тады ўжо гэты Кізік давай скарэй 
[уступаць] ужо ў калхоз. [...] А сын яго тады на пракурора пайшоў 
вучыцца. Бачыш, граматны. [...] А вывезлі тут толькі Сінькоўскага. 
[...] Два сыны ў яго былі. [...]

БАВГ. 56(1)–1340–7112. http://nashapamiac.org/archive/watchcon tent.
html?id=3563
Запісана Надзеяй Нортан і Ганнай Шарэндай 07.07.2017. Транскры-
батар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:46:25. Сег-
мент: 00:08:19–01:07:47. Мова – беларуская.

№ 44. качарга Ян, 1934 г. н., в. харашэвічы184 слонімскага 
раёна гродзенскай вобл. – беларус, праваслаўны, калгаснік. 
Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2005).

[…] [Саветы] прышлі у [19]39-м гаду. Я помню. [...] Вот эты мой 
брат старшы [...] служыў у  арміі польскай. То ён тады, калі нашы 
саветы ішлі, [...] у  баях не участвавал. Яны [польскія салдаты] 
разбегліся, і  ён прыйшоў да хаты. [...] Быў у форме, і яго ніхто не 
трогаў. Я помню, мы капалі картошку якраз на полі. Самалёт лётаў – 
«кукурузнік». Сеў там на канюшыне возле Загрыцькава185. А патом 
танкі шлі. Гэта было 17-га сенцябра. Вечарам многа тут войск ішло, 
салдатаў. [...] Мы радаваліся, канешне. [...] Патом началі сабранія 

184 Харашэвічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Дзераўная Слонімскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Дзераўноўскім сельса-
веце ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобл. 

185 Загрыцькава  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Дзераўная Слонімскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Дзераўноўскім сельса-
веце ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобл.
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правадзіць, міцінгі. [...] Тады ніхто не умеў выступаць. Помню, баць-
ка наш, які быў граматны, умеў чытаць і пісаць, выйшаў на трыбуну. 
Кажа: «Здраствуйце», і ўсё, сціх… І на этым канец. [...] Пры Поль-
шчы тут у дзераўнях жылі плохо. [...] Памешчык тут быў Гартунг186. 
[...] Ён усё іменіе распрадаў [...] палякам пасля першай вайны. [...] 
Гэтыя палякі прыехалі з Польшы. [...] У нас называлі іх асаднікі. [...] 

Калі саветы прыйшлі, то нам зямлі ужо не далі, патаму што кал-
хозы началі дзелаць. [...] В [19]40-м гаду у нас ужо был калхоз. Мы 
пра ту землю і не зналі. Только адзін год, з [19]39-го на [19]40-ы мы 
пасеялі [...] жыта. Я дажа жаў, бацьку памагаў. [...] Тое жыта пажалі, 
а  ўжо на будушчы год мы не сеялі, ужо аддалі ў  калхоз. І  калхоз 
арганізаваўся, прэждзе ўсяго, на тых землях, дзе былі асаднікі. 
А асаднікаў у [19]40-м гаду вывезла адсюда ўжэ савецкая власць [...] 
у январы187. [...] А на гэтых землях арганізаўваўся калхоз. [...] Ската, 
мусіць, не было, яго забралі. [...] 

А этых асаднікаў вывозілі... Не памятаю калі, але факт той, што 
зіма цяжолая. [...] Мы ў этай хаце жылі, і када іх вязлі, тады гаварылі, 
што было 40 градусаў мароза. [...] Тады іх забралі адсюда і вязлі на 
вуз ка ка лей ку ў Наваельню. Не знаю, чаму не ў Слонім, які бліжэй. 
Салдаты [забіралі], а павозкі і коней бралі з дзярэўні. Эті людзі ва-
зі лі туда. Яны паадмаражвалі насы, ушы. [...] Ніхто ў тое врэмя не 
мог сказаць [супраць] этага. Яго б самога завязлі б туда. [...] Какой 
на чаль нік быў, што даў каманду ў эта врэмя іх вывозіць? Пада бралі 
б якое цяплейшае врэмя. Куда б яны разбегліся? [...] Усё пісьма сюды 
сла лі. [...] Яны, палякі гэтыя, былі такія самыя трудзяшчыеся. Только 
што яны атлічаліся ад этых сельскіх нашых, што ў іх была пры ві ле гія: 
у іх была земля ў адном месцы. Купіў гэты кусок [зямлі], там па ся ліў-
ся і жыў. [...] Но яны работалі настаяшча. [...] Ён рабіў! Ён не на ні маў 
са стараны. [...] Ну, а еслі нанімаў, дапусцім, жаць, то плаціў тады. [...]

Много іх было [...], сем’яў десяць. [...] Тады ж забралі тых, хто 
рабіў пры Польшчы лесніком. Што ён там правініўся? [Леснік] па са-

186 Гаворка пра прадстаўніка роду Гарцінгаў, якія валодалі землямі ў Сло-
німскім пав. 

187 Відавочна, што гаворка ідзе пра дэпартацыю 10 лютага 1940 г.
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седству з намі жыў [...] беларус [...] Даніла «Пуслоўскі». [...] Ён багаты 
быў і казаў: «Жыву як Пуслоўскі»188, то яго і празвалі «Пуслоўскім». 
[...] Вот дваіх асаднікаў з Нагуевіч189 вывезлі,  [а яны патом пісалі 
пісьма сюды]. Маладыя пісалі [...] з Архангельскай вобласці. [...]

В [19]40-м гаду калхоз аснаваўся на аснаваніі этых вот хутарэй. 
Ішчэ этыя землі былі палоскамі і ніхто не трогаў нікого. І самыя бяд-
ней шыя ўступілі ў эты калхоз. Я помню, што, па-моему, было 17 ся-
мей у этым калхозе. [...] Бацька ўступіў і быў конюхом. [...] Не бая ліся 
людзі ідці у калхоз, бо не панімалі, што значыць калхоз. [...] А я пасвіў 
авечкі. Там, дзе гэты клуб, там стаяў сарай, гумно яшчэ польскае. 
В этом сараі стаялі авечкі. Я пасвіў галоў 50 ілі 60 у [19]40-м гаду. [...] 

Я ў [19]39-м гаду кончыў шэсць класаў. 1-га сенцябра [19]39-го 
я ўжэ ў польскую школу не пошоў. Ужо наша савецкая школа была. 
Пошоў я ў савецкую школу. [...] Хто хадзіў у шосты клас, адсадзілі 
ў  пяты [...], потому што ужэ совсем другое обучэніе. Ну, по рускі 
надо [было вучыцца]. [...] По-беларускі не вучылі. [...] Дык я яшчэ 
кончыў адзін клас па-рускі. [...] Абратна 6 класаў [скончыў], а у гэ-
тай школе больш як шэсць класаў не было. [...] Патом мне ўжэ 
надо было ідці ў  сёмы клас у  Слонім. Са мной учыўся друг. [...] 
Як саветы прыйшлі, яго бацька ўстроіўся лесніком [...] у  Шахно-
во190. Яны там жылі. Ён тожа ўстроіўся ў  школу, што насупраць 
[сучаснай] «Бярозкі». [...] Там была трэцяя школа. У  гэтую школу 
і я апрэдзеліўся. [...] Я туды пахадзіў па бруку можа з месяц, але да-
лёко было. [...] Бацінак не было, дык халадно [было хадзіць]. Адзін 
раз я  прыйшоў, а  вучыцельніца кажа: «Знаеш што? Ты большэ не 
прыхадзі, хай прыдзе бацька». Я сказаў бацьку, а той кажа: «А дзе 
я табе вазьму абутак той?» Ну, і ўсё… На этым я адвучыўся, у сёмы 
клас больш не пайшоў. [...] Тады я ўжо авечкі пасвіў у калхозе. [...] 

188 Пуслоўскія  – заможны шляхецкі род у  Вялікім Княстве Літоўскім, 
Расійскай імперыі і міжваеннай Польшчы. Валодалі землямі ў Слонімскім 
пав. 

189 Нагуевічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Дзераўная Слонімскага пав. 
Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Дзераўноўскім сельсавеце 
ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобл.

190 Шахнова – леснічоўка ў гміне Дзераўная Слонімскага пав. 
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Немцы патом, у [19]42 годзе растралялі першага прэдседацеля кал-
хоза і солтыса. [...]

БАВГ. 17(3)–276–756. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=815
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Марыяй Смалянчук 06.08.2005. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:31:11. Сегмент: 00:06:07–00:30:38. Мова – беларуская.

№ 45. вярэніч (рудовіч) марыя рыгораўна, 1927 г. н., в. на-
макрава191 лунінецкага раёна брэсцкай вобл.  – беларуска, 
праваслаўная, скончыла пачатковую школу, калгасніца. 
Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў ме жах праекта «1939 г. у памяці жыхароў беларусі» (2012).

[...] Некоторые пошлі ў  колхоз, і  ў  іх зямлю поодбіралі. [Гаво-
раць:] «Заробляй!». А  што оні заробяць? [Гадавы заробак], як мы 
кажам, у торбе прынясе гэтай, што под рукою. Як гэтыя [советы] 
прышлі, то не пошлі [людзі ў калхоз]. Мало 
пошло. У  кого земля была, яе отобралі, 
і  гэто, значыцца, [стала] колхозная зямля. 
І ўжэ чыю [зямлю] занялі, то ў другом мес-
це далі. А далей ужэ, як колхоз роскідаўся, 
то назад эту землю побралі. Але ім усё 
раўно далі землю гэту, хоць і  забралі… З 
гэтымі однолічнікамі шчыталіся. Ім зямлі 
далі, хоць у другом месце. І оні свою землю 
засевалі, і ў іх быў хлеб і да хлеба. А гэтыя, 
што запісаліся ў  колхоз, былі без хлеба і  голодные былі б, коб не 
тые людзі іх кормілі. А шо оні зароблялі? По 100 грам, по 50 грам 
на трудодзень давалі. Это ў  [19]40-м году было. Мешок за год не 
заробілі! Да коб не гэтые людзі, то оні б голодные былі. Другі раз 
советы прышлі, то нельга было загнаць у колхоз. Вот што было. [...] 

191 Намакрава – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Лахва Лунінецкага пав. Па-
лесскага ваяв. Польшчы. Сёння у  Сінкевіцкім сельсавеце Лунінецкага 
раёна Брэсцкай вобл. 
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Як тоды наглядзеліся! Вот так было. То тоды гэтые людзі на своей 
зямле, хоць у іх землю забралі, то ім у другом месце далі, але столько, 
колько ў іх было зямлі. Оні голодные не былі, і гэтых яшчэ кормілі 
колхознікоў, што пошлі. А далей ужэ стала другая власць. Немцы ж 
былі. [...]

А пры Польшчы ў  кого было зямлі больш, то той лепш жыў. 
А ў кого мало зямлі, то людзі і бяз хлеба былі. Усяк было. Во, сабраліся 
бабы (я і цяпер не забуду), хоць я яшчэ дзеўчуком была, да говораць: 
«Мое дзеці не хочуць сало есці». А  другая жанчына кажа: «А мое 
хлеба ніколі ўдоволь не наеліся. Я, як сядом есці, то по скібоццы хле-
ба одрэжу, раздзелю па скібоццы, да больш няма. Просят, а больш 
няма, коб по другой скіботцы хлеба…» Вот так было пры Польшчы. 
Всякіе людзі былі. У кого зямля была, а сям’я малая, то ў того добра 
жылі. А е такіе людзі, шо зямлі мало было, то і ў старцы ходзілі! Яке 
друге сяло зайдзе, то ў старцы ходзяць, коб хлеба кусок хто ўкінуў 
ці бульбіны. Не богато было такіх, але былі. [...]

Это ж я чатыры класы кончыла пры Польшчы. Сколько ж мне 
была? 12 год ці сколько? [...] Як ужэ прышлі [советы], то ўжэ я стала 
знаць усе, бачыць стала. [...] Як прышлі [советы], то хто богаты тро-
ха, мае кусок хлеба ці якую корову, ці мо дзве, то ў гэтаго чоловека 
все гэто добро заберуць собе, а за яго да на Север. У мяне сестра 
двоюродна была, горэмніца такая. Мужык помёр, а  гэтыя забралі 
все яе добро. А яе на Север завезлі. На Север – лес рэж да заробляй 
кусок собе хлеба. Да гэтакіх богато было. А які ён богаты?! Дзве ко-
ровы мае, зямлі трохі было. То трэба, штоб гнаіці? [...] Гэта ж з гэтой 
зямлі купіш сабе одзежыну і обуў, бо ў цябе больш ніякой получкі 
не было. Одна гэта зямля. Вот. То ты ж должэн што-небудзь про-
даць і одзежу якую купіць. [...] А оні ўзялі да заперлі на Север! Мою 
сестру заперлі туды на Север. Прыслала она мне пісьмо: «Манечка, 
прышлі мне подушку. Я іду, – кажа, – замуж. То нема мне подушкі». 
Людзі горэмные, горовалі, робілі. Это она, што дзве коровы мае да 
трохі зямлі, то трэба на Север яе?! Забралі эту землю, забралі это ўсе 
іх. Да гэто оні «кулакі». А якія воні «кулакі»?! У суконных піджаках 
ходзяць, што самі ткуць. Ткалі… Ну, вы ж знаеце, сукно. Овечкі як 
острыжэш, да прадзеш ту воўну, далей тчэш. Да ў гэтакіх юбках, да 
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ў кафтанах гэтых ходзілі, бо не было ж дзе добры купіць. [...] А тут: 
«Ты «кулак»!» За цябе да на Север. [...]

Это было ўсяк у  жызні… Перэжыла і  [нікому таго] не жадаю. 
Але богатого чоловека то ўсегда ўсе лепш любяць і лепш прызна-
юць. [Кажуць:] Чаго дурны? – Бо бедны! А чаго бедны? – Бо дурны! 
[смяецца]. Ну, вот і разбяры. А всякі е людзі. Не ў усех людзей одзін 
розум, не ў усех людзей однэ і шчасце. Е такэе, што людзі рабочые 
і стараюцца, а як ім не везёт, бывае, у жызні. Вот, то тэ, то тэ, да што-
небудзь случыцца, да. Усяк бывае. Я гэта ўжэ тожэ всякую жызнь 
перажыла. Я тожэ по Польшчэ по больніцах попобыла. Я і не дума-
ла, што я дагэтуль буду жыць з роду. [...]

А як гэтыя советы?! Пры Польшчы было: у кого зямля была, то 
оно добрэ, але пры Польшчы не было магазінаў. Пры советах луч-
шэй жыццё было, як пры Польшчы. Я  одным словом скажу: пры 
Польшчы [...] яўрэі торгуюць. Да она, [...] як бача, шо няма, то она 
колькі хоча, то столькі загадвала за гэта [заплаціць]. І  ты мусіш 
даць, бо тобе оно трэба  – ці соль, ці сахар. Оно трэба тобе, і  она 
колькі хоча, столькі з цябе здзярэ. І не было колькі хочаш, не было… 
А пры советах, гэ, богато лучшэй было. [...] А пры Польшчы не! Пры 
Польшчы ў кого зямлі богато, то яшчэ той жыў. А ў некоторых зямлі 
мало было, то і дзеці голодные былі. Ой, то хлеба ўдоволь не наеліся. 
Колькі было такіх сямей, што хлеб удоволь не елі. [...] Пры советах 
стало богато лучшэй. Я гэта добра ўсё знаю. І пры Польшчы былі 
такіе, которые, гэ, вэльмо зямлі богато [мелі]. То тожэ не вэльмо до-
брэ. [...]

БАВГ. 20(1)–323–854. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent? 
id=892
Запісана Святланай Чакушкай і  Паўлам Сітнікам 01.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:42:21. Сегменты: 00:26:06–00:28:00, 00:40:00–00:44:00, 00:59:0–
01:01:00. Мова – беларуская.
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№ 46. калошва антоній навумавіч, 1924 г. н., в. востраў192 
пінскага раёна брэсцкай вобл.  – беларус, праваслаўны, 
скон чыў школу фабрычна-завадскога навучання, кал гас-
нік. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запі са на га 
ў  межах праекта «пасляваенная калектывізацыя ў  бсср. 
1948–1952 гг.» (2015)

[...] Пры Польшчы більшэ бедных было, чым багатых. В этой дзе-
рэвне крэпкого дзядзька не было… Дзе дзядзько багатшы быў, ко-

ровы мо штук дзесяць маў, двое коней маў, 
усё  – як мае буты. А  як прыйшлы советы, 
окулачылы: «Кулак»! Зробылы «кулаком». 
Прыіхалы ноччу, забралі, і  по сённяшні 
дзень [невядома, што з  ім]. Хозяйство 
разбазарылі пооддовалы... 

О, жэншчіна была… Мужык дзе-то про-
паў на фронце. Як прыцапіліся!.. А ў яе олій-
ні ца была. А олійніца такая не с мотором [...], 
а самодзелка: клынкі забіваюць, да это сі м’е 

зажымаюць, да оліі вышчымляла. Бідная тая... Месная власць ро бы-
ла. Беруць і окулачваюць іе. Окулачваюць! Кулаком зробылы! [...] Бе-
руць хату, разбіраюць, везуць у Порэчча. Гэта жанчына за хатой едзе 
з дочкою. Там з гэтой хаты робяць магазіна. Для гэтой дочкі дзе-то 
комнатка была. [...] Але хто-то подпалыў спецыяльно. Згорылы цёт ка 
тая, згорыла хата тая. Усё, до свіданія. От тобі… Цётка жыла, рас ку ла-
чы лі і по за біралі, і ўсё – як мае буты… Это ўжо як советы прыйшлы. 

А я быў дэпутатом. Хто-то напісаў, як тая хата згоріла. А сельсовет 
пособіраў дэпутатоў. [...] Потом з  Мінска военны чоловек, под пол-
ков нік [прыіхаў]. Пособіраў усіх: прэдседацеля сельсовета, секрэтара 
сельсовета... Жалоба поступіла пра тую хату... [...] А я ж быў у сель-
совеце ў той час. А той военны сказаў: «Вас надо [...] расстрэляты на 
месце. [...] Што вы пісалы? Там трактор робыў, там какая-то цех ні ка 

192 Востраў – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Марочна Пінскага пав. Пале-
скага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Ласіцкім сельсавеце Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл.
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круціла тую олійніцу? [...] І вы узялы составілы кулаком іі?!» [...] От, 
такая жызнь была. Не так государство, як своі робылы. [...] 

На мосту сустрыліся дзядзькі: 
– Як жывеш?
– Ну, жыву… 
– А што ў вас у дзярэўні?
– А  што ў  дзярэўні? Дзе багачэ чоловік, забралы, а  вся шваль, 

тыя, што не робылы, сідылі, начальнікомы сталі. [...] І цепэр, во, не 
хочуць робыты. 

А той дзядзька кажа: «І ў нас так»[...]

БАВГ. 50(1)–1012–4700. http://nashapamiac.org/archive/watchcon tent.
html?id=2742
Запісана Таццянай Кедрык і  Таццянай Касатай 17.07.2015. Транс-
крыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:34:01. 
Сегмент: 00:37:04–00:43:13. Мова – палеская гаворка. 

№ 47. цэван (гладун) ганна васільеўна, 1928 г. н., в. валішча193 
пінскага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
з  сялянскай сям’і, на савецкай і  партыйнай працы, стар-
шыня сельскага савета. Фрагмент аўтабіяграфічнага 
відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта «пасляваенная 
калектывізацыя ў бсср. 1948–1952 гг.» (2015)

[...] [В 1939] пан з Валішч поехаў до Польшчы. А другое іменіе 
было, то еврей арэндаваў. Дак еврей у Пінск поехаў. Гэтую землю 
роспрэдзелілі, хапугі выдзелялі і панскіх короў побралі, і панскіх 
лошадзей. Я  помню, к  моей мацеры пры[вялі] корову пана 
Сташэвіча194. Она кажа: «Вы шчо? У  менэ корова е. Мне нічыя 

193 Валішча  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Лагішын Пінскага пав. Па-
лескага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Пінскім 
раёне Брэсцкай вобл. 

194 Верагодна, гаворка ідзе пра Ігнацыя Сташэвіча, уладальніка фальварка 
Быкоўск у Столінскім пав. Гл.: Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński. Spis 
ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w  roku 1930. Województwo poleskie. Woje-
wództwo wołyńskie (Warszawa, 1996).
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корова не трэба». Мы нікада в  жызні не завідывалі нікому і  не 
хоцелі. 

Як прыйшлі советы, такіе дземонстрацыі [былі]! Я  помню 
ў Логішынской школе з флагамі дземонстр[ацыя]... Это такая радосць 
была! Ведзь мы ж воссоедзініліся з Белорусіей. Велікое дзело было. 
Все кінуліся ўчыціся, усе кінуліся в образованіе. Када помешчыч’і 
ўсадзьбы роздалі, то ў  людзей земля появілась. У  нас колхоза не 

было. Цвердовка195 колхоз об’едзініла, Оль-
шанка196… А ў нас колхоз не создалі. У нас 
в  [19]47-м году началі організоўваць кол-
хоз. Но сплошная колекцівізацыя ў нас была 
в [19]50-м году. Ні одного едзінолічніка не 
было. 

Еслі бы вы зналі, как мы бороліся з ху то-
ра намі. У нас жэ всё на хуторах было. Здзесь 
быў помешчык, у его большое іменіе было. 
В рэволюцыю его сем’я не поехала сюда, по-

тому што здзесь Польшча была. Он стал продаваці свое іменіе. Ро-
спродав, а потом пусціў себе пулю в лоб. 

У нас людзі пры Польшчы ездзілі в Амерыку в заработкі. У меня 
свёкор был в  Амерыке і  купіў землю ў  этого помешчыка. Самое 
главное в дзерэвне – земля. Нету землі –значыт, ты нікто. У кого не 
было землі, старалісь професію [атрымаць]: хто сапожніка, хто пар-
тнога. Эці професіі оплачывалісь хорошо. На дзерэвне была одна 
портніха. Она обвалена была работаю. […]

У нас толькі дзве сем’і [вывезлі]: польского старасту… І  одзін 
дзядзько быў, у его наоддалжалі дзенег, і для того, шоб не вернуці 
этых дзенег, его одправілі в  Сібір. Этот дзядзько прыехаў із 
Сібіры і столько дзенег прывёз оттуда! Прыходзіт ко мне, говоріт: 

195 Твардоўка – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Парэчча Пінскага пав. Па-
лескага ваяв. Польшчы. Вёска ў  Парэцкім сельсавеце ў  Пінскім раёне 
Брэсцкай вобл.

196 Альшанка – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Парэчча Пінскага пав. Па-
лескага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Мерчыцкім сельсавеце ў Пінскім 
раёне Брэсцкай вобл.
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«Васільеўна, поможы мне пошчытаці». Распоразвае пояс, а там по 
сотні дзеньгі. Я говорю: «Дзядзько Хведор, дзе ж вы набралі? Вас жэ 
ж вывезлі в Сібір». «Ну і што, што вывезлі?! Я там хозяйство раз-
вёл. Я корову дзержаў, а потом дзве коровы дзержаў. У меня моло-
ко покупалі». Он столько дзенег прывёз оттуда. Дом построіл себе 
здзесь. Это ўжэ древніе людзі, оні все ўжэ ўшлі. Нікого не осталось. 
Это моё поколеніе. […]

БАВГ. 50(1)–1006–4635. http://nashapamiac.org/archive/watchcon tent.
html?id=2726
Запісана Ірынай Чарнякевіч і Яўгенам Бойкам 17.07.2015. Транскры-
батар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 03:27:56. 
Мова – мяшаная (руская, беларуская, украінская).
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гіс то рыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 263–264.

№ 48. пракопчык ганна міхайлаўна, 1930 г. н., в. парэчча197 
пінскага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
не скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фрагмент 
аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах пра-
екта «хх стагоддзе ў памяці беларусаў» (2006).

[...] [Як прыйшла савецкая улада], то богачы шкодавалы. Советы 
ўжэ ж однімалы зэмлю од іх, да ўжэ в кол-
хоз сталы загоняты. А бідным, у кого бідны 
булы, то ім жа добра було. В колхоз позаго-
нялы, да всі жэ рівны. [...] У нас мало [зямлі] 
ўсяго на паўтара гектара землі. Мало ў нас, 
мало. [...] Яшчэ ў  нас колхоз скілько там 
побыў? У  [19]40-м году [заснаваны]  – два 
гады. Яшчэ добра [было], яшчэ булы своі 

197 Парэчча – да верасня 1939 г. цэнтр гміны Пінскага пав. Палескага ваяв. 
Польшчы. Каля вёскі знаходзіўся маёнтак Рамана Скірмунта (1968–
1939), вядомага палітыка часоў Расійскай імперыі, Беларускай Народнай 
рэспублікі (1918) і міжваеннай Польшчы. Сёння вёска ў Парэцкім сель-
савеце Пінскага раёна Брэсцкай вобл. 
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запасы ў людэй. Але всі не булы ў калхозе. У калхозе яшчэ сіялы боб 
трохі дэ. [...]

Нам хорошо стало. Воля була, свабода. [...] Ну, сельсавет буў, було 
і начальство, булы і прэдседацелі, секрэтары булы. [...] З раёна ўжэ пры-
ідзе прэдставіцель, кого выбралі ўжэ, каго назначаць ужэ людзі... [...]

БАВГ. 3(3)–348–896. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1163&
Запісана Генадзем Кейзерам і Валерыяй Міхалевіч 11.08.2006. Транс-
крыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:02:15. Сегмент: 00:24:00. Мова – палеская гаворка.

№ 49. кухарчук вольга ніканаўна, 1931 г. н., в. Юхнавічы198 
іванаўскага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
не скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фрагмент 
аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «пасляваенная калектывізацыя ў бсср. 1948–1952 гг.» 
(2015)

[...] Бацько жыў у дзіда. [...] Два сыны і дзве дачкі былі ў дзіда. 
І ўсе ў одной хаце жылі. Дзід служыў у пана лесніком.[...] Бацько не 
хоцеў  [з ім жыць]. Одзін сын быў на одзін глаз слепы. То быў хозяін 

по дому. А  мой оцец хоцеў одыйці. А  дзід 
кажа: «Я табе одыйду! Ты ужо наіўся мого 
хліба?» Это дзіду позорно, штобы сын од 
його одышоў. [Хацеў], штобы ўсі дзіці, уся 
сем’я была  [з ім]. Тады ему ўжэ была чэсць 
і слава, што хозяін хорошы. [...] Мама тожэ 
была ў  мене сіротою. То ў  Пензе [жыла]. 
Пензенская нейкая война была. [...] 

Вернулася сюды і  прышла до пана про-
сі тыся. Шчэ мела годоў сем ілі восем. [...] 

Пан узяў яе гусі пасвіты. І она пасвіла, не знаю колькі [...] Потым 

198 Юхнавічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Бродніца Пінскага пав. Пале-
скага ваяв. Польшчы. Сёння у Бродніцкім сельсавеце Іванаўскага раёна 
Брэсцкай вобл. 
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у пана было двое дэтэй малых, і она ў нянькі [пайшла]. Полюбыў 
он [пан] ее, понравілася. А оцец быў полевы сторож у пана, сенокос 
охраняў... [...] І оні ўжо повстречаліся, мама з бацьком. Оцец давай 
ужо жэнітыся. Пан зробіў мацеры свадзьбу. Она была в пастухах, 
потым дзіты няньчыла... [...] Даў корову, даў цёлку, прыданае. Даў 
овечку. [...] Бацько жэніўся  [і вярнуўся] до дзіда. Там покуль [жылі]. 
[...] Потом бацька не послухаў дзіда. Пан даў яму лён, і ён пераехаў 
сюды ў Юхновічы. [...] Там возле станцыі панскіе дама стаялі [...]

Мы то добра ў маёнтку жылі, багато. Оцец у пана служыў, і мама 
слугою была, таму неплохо было. [Пан] зерно даваў і  трошкі зло-
тых. [...] Як дожынкі, то пан дзелаў дожынкі на дворы. Усіх робочых 
збіраў і дзетэй, усі сем’і. Это я помню, бо мама з отцом шлі на тыя 
дожынкі і нас бралі. 

Тыя добра жылі, а  этыя сільскія, конечно, [горш] ... Колькі, то 
я вам, конечно, не отвечу, бо я ж подросток [была]. Земля, леса, з од-
ной стороны, гэта тут Кірыловічы199, Бродніца, там Дуброва, Суло-
вы, тут Юхновічы, Дубоі… Это маёнток быў. [...] Як у которого мно-
го землі, то сыну шчытай подарыў больш, а як у которого няма – то 
ніяк не дарыў. Ну то людзі этыя нашыя на пана тожэ крэпко гналі… 
Хто якого коніка, хто коровку дзержалі, а выпасу не было. Это ужэ 
зараз кажуць: «Пасіце дэ хочатэ… Дайце людзям, бо яны молоко 
даюць, продаюць». А пан тожэ проціў не ішоў: «Одробітэ. Прыды 
і ў мене два чы тры дні порабі». Ён дае талончыка чоловеку, і той мае 
права коня попасвіты і корову на панскому [выгане]. А ў лісі яго-
ды. Хочаш ідці, то ідзі да пана на жніво. Там жнейка жала, а снопы 
вязалі ўручную. Ідзі порабі дзень ці два. Квіток тобі дадуць, то ты 
будзеш ужо ў ягады хадыты. А як не – стражнік поймае [...]

[Як прыйшлі Саветы], бацько ховаўся тады на чэрдаку ў  моей 
цёткі, маміное сестры. Она тожэ в  том дому радом жыве. Ён на 
лінейцы да поезда падвозіў на станцыю. [...] Можа, разы два ў дзень 

199 Бродніца і  Суловы  – да верасня 1939  г. вёскі ў  Пінскім пав. Палескага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёскі ў  Бродніцкім сельсавеце Іванаўскага раё-
на Брэсцкай вобл. Дубае – вёска ў Дубайскім сельсавеце Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл. 
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прыдэ поезд, шо паны прыезжаюць-од’езжаюць. До Мікошэвіч200 
займалі полякі, а  там ужо рускіе былі. То шчэ мого отца то не 
[крыўдзілі], а  дзядзько то тры разы прыходылі убіваты. Дом быў 
такі большы, длінны, многосемейны. Но чердак быў обшчы, от-
крыты. Дык ён з этого [чэрдака] да ў наш [пад’езд] спусціцца. Мама 
ёго выпусціць ноччу, і ён ужо хаваецца. Много раз ховаўся. Так ужо 
угрожалі: «Да ты панскі, да ты такі...» Ды яны потому, што і ў дзядзь-
ко зямлі не было [...] Мо 17–18 семей такіх бідных было, што ў пана 
робылы. [...] Два тобуны короў у пана было, і свінні былі, і овечкі. 
Што паньске коровы едзяць, то і паробецке. [...] 

Хто за ім прыходзіў? [...] Оны простые дзеревенскіе, сельскіе [лю-
дзі]. Оні совецку власць хоцелі, штоб ужэ пана выгнаты. Ну, конешно! 
Потым і калхоз переробыўся... Хто пошоў у калхоз, было доступно 
пас віць, і ўсё… А хто не пошоў... Зразу не хоцілі нівкакую в колхоз 
ід ці. Парцізаны, якія былі, вярнулісь і пошлі, і такі бідные люды. [...] 
А так былі пару чоловік богаты, тыя не ішлі. У нас жа за бі ра лі іх по-
строй кі, іх лошадзі забіралі, возы, свінні... І это ўсё ўжо пе рэ строй ва-
лі, ужо робылі колхоз. Ужэ робылі по-своему. [...] Трак то роў не было, 
усё лошадзі. Потым, мо, чэраз тры годы ўжэ трактора по я ві лісь.[...] 
Ну, конешно, некоторые не хоцілі, а потом усі пошлі ў кол хоз. Усі! Бо 
няможна казаты. Побачылы, шо ходу ж не мае: на сенокос не пой сці, 
бо платыты дзеньгі нада, ні коня, ні коровы [не ўтры ма еш]... Ну, в об-
шчэм, пошлі ўсі в колхоз. А сперва не хоцелі. А нам ужэ няма чаго, бо 
бацько ўмэр. А маці кажа: «А што я з вамі зроблю». Нас было трое. 
Сестра пошла зразу ў школу, а мяне і брата не пусціла мама. [...]

Дык што ж, прыйшлі ў калхоз. [А там:] аддавайце ўсе. Аддавайце 
коні, аддавайце клуні… Сараі разбіралі ў людэй. Ужо вы нічога не 
будзеце собіраці. Прыйдзеш у конюшню і коня возмеш. [...] Пару се-
мей не пошлі. [...] Оні не отдавалі коней, не отдавалі сараі, ругаліся... 
Одзін на одного обзывалі ўсяк, мо, і до бою колы доходыло. 

[Тых, хто] не участвовал в колхозе, [ратавала] станцыя. Хто ро-

200 Мікашэвічы – чыгуначная станцыя на мяжы з СССР у Лунінецкім пав. 
Палескага ваяв. Польшчы. Сёння горад у  Лунінецкім раёне Брэсцкай 
вобл. 
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быў на станцыі, хто на пуці, хто на спіртзаводзе, то той ужо не кра-
таў да колхоза. Там робылі. [...]

БАВГ. 50(1)–994–4577. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2705
Запісана Таццянай Касатай і Ягорам Сурскім 16.07.2015. Транскры-
батар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:54:20. Сег-
мент: 00:10:11–00:57:15. Мова – палеская гаворка. 

№  50. калачык уладзімір міхайлавіч, 1930  г.  н., в.  За ска-
ві чы201 маладзечанскага раёна мінскай вобл.  – беларус, 
пра ва слаў ны, старшыня калгаса, герой сацыялістычнай 
працы (1966), кандыдат эканамічных навук (1974), дэпу-
тат вярхоўнага савета ссср і бсср. Фрагмент аўта бія гра-
фічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «пасля-
ваенная калектывізацыі ў бсср. 1948–1952 гг.» (2017)

[...] Беда прыйшла, як началася вайна ў  [19]39-м годзе. Начала 
балець мама. [...] Мы ж тут былі «западнікі». [Была] частная соб-
ственнасць [...], і мы жылі да [19]50-га года як частнікі. А ў [19]50-м 
го дзе, як і ўсе, бо ў кажнай хаце была бяда, пайшлі ў калгас.

[Кулак]  – гэта той, хто ўкалываў харашо, хто трудзіўся, хто меў 
дажэ тры каровы. Канешне, было ўсякіх 
«кулачнікаў», але і  добры быў «кулак». Вот 
у  нас быў у  Мароськах202 арэндатар зямлі 
польскага пана Сурынта. Ён арэндаваў пан-
скую зямлю. Так ён умеў как-то с  людзьмі 
[працаваць]. Тогда же колхоз создавалі і бралі 
бедных. Это ж какая борьба была, штоб ісці 
ў калхоз! Пайшлі самыя бедныя і самыя бага-
тыя. Кулакі [пай шлі], каб не вывезлі. [Калхоз 
быў] з самых багатых кулакоў і са мых бедных 

201 Заскавічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Беніца Маладзечанскага пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок у Лебедзеўскім сельсавеце 
Маладзечанскага раёна Мінскай вобл.

202 Мароські – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Беніца Маладзечанскага пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Лебедзеўскім сельсавеце Ма-
ладзечанскага раёна Мінскай вобл. 
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лодыраў. Вот яны аб’едзінілісь! [...] Шчэ серэднячкі ўпі ра лісь. Дажэ 
мой дзядзька [ўпіраўся], каторы быў за савецкую ўласць. [...] А патом 
агледзеўся, увідзеў, што што-то не то… Але ён пай шоў у кал хоз… Усе 
серэднячкі не хацелі, бо яны палучылі собственнасць. І этот Сурын-
та [пайшоў у  калхоз]… Яго ўсё-такі ізбралі прэдседацелем калхоза 
ў дзярэўні, бо ён нікога не абідзіў. Ён быў добры, і бры га дзі рам умеў 
ладзіць з усімі. Вот нарадзіўся ж чалавек з такім харакцером!

У нас было першае сабраніе ў Мароськах. Запісаліся 25 чалавек. 
І там быў Мягчыла, што на хутары жыў, і ён запісаўся. А яго жонка 
як прыляцела ў эту хату, як узяла сваю куртку і ўсіх, і кэгэбіста, ка-
торы сядзеў, разагнала. І разляцеўся калхоз. Чераз некоторое врэмя 
ужо говорат: «Яе пасадзят». Не пасадзілі. [...] І чэраз некоторое врэ-
мя прыехало большэ камісій, прыехаў дзірэктор МТС з  такой рэ-
чью развітой... [Гаварыў,] што такое і такое, што саздалі такіе блага, 
што трактар прыйдзе і ўсё зробя... І тады пайшлі. Засталіся толькі 
лічаныя. Яны нас ўбедзілі тада. І  дажэ мой родны брат меньшы 
[запісаўся]. [...] Пайшлі мы ў калхоз. [...]

БАВГ. 56(1)–1160–5580. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=3122
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і  Касяй Ляўдацкай 04.07.2017. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
02:44:38. Сегмент: 00:05:17–01:47:09. Мова – беларуская.

№ 51. Зуеўская (Доўнар) ірына іванаўна, 1931 г. н., в. сосен-
ка203 стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – полька, ка та ліч-
ка, не скончыла пачатковай школы, калгасніца. Фрагмент 
аўта бія гра фіч на га аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах пра-
екта «1939 год у памяці беларусаў» (2013)

[...] Як першыя [саветы] прыйшлі, ты знаеш, мы, хто ўстаў, а хто 
не ўстаў шчэ, а ўжо [загадваюць ехаць] на шарувку204. [...] Яны ў хату 

203 Сосенка  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Рубяжэвічы Стаўбцоўскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння у  Рубяжэвіцкім сельсавеце 
Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл. 

204 Гаворка ідзе пра шарваркі, г.зн. абавязак выконваць пэўныя працы 
з уласным канём і возам.
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не заходзілі. О, так гэтыя аўтаматы дзяржалі. У хаце па гля дзіт, хто 
ёсць, хто там і  [загадвае, дзе] быць должан [...] Прыедзе салдат: 
«Дзядзя, паедзьце. Нада ў Рубяжэвічы, нада туды, нада за вес ці на-
чаль ніка такога». Тады не тое, як цяпер, што 
машыны сталі ва ўсіх… Запрог [...] у хамут 
і  паехаў. Хто ўжо падрадзіцца ехаць, а  хто 
не, дык ужо не білі, што ты абязан. Папро-
сяць па-харошаму: должан паехаць. [Еха лі] 
ў Со сенкі, патом Паланевічы, Папкі205 былі.

А там у нас, прайшоўшы кілометра два, 
стражніца стаяла, гэта ўжо польская. [...] 
Польскіх салдат не было, рускія ўжо за-
ня лі... А польскія ўжо не ведаю, дзе... Каго 
за бі лі, каго, можа, адаслалі, не ведаю куда ўжэ. Я ж яшчэ не была 
сталая. Ну, хадзілі, так… Патом я ўжо адна хадзіла ў Рубяжэвічы, 
ха дзі ла і не баялася. Цётка мая жыла ў Рубяжэвічах. [...] 

Тады яны ўжо [ўвялі правілы] свае савецкія. Вот парабілі [...] ужо 
так, што куды ты паедзеш, далжон зарэгістріравацца. [...]

Адразу, [як прыйшлі саветы, у касцёл] не хадзілі. Вродзе сказалі, 
што нельзя туда [хадзіць]. І ксяндзы адразу баяліся ісці. Можа, па-
за бі ра лі адразу іх, я не знаю. [...] А патом ужо патрошку-патрошку 
па ча лі ўжо [хадзіць]. [...] Дык знаеш, бабы ўжо прыдуць, а [пры дзе] 
мужчына, то [крычаць:] «Вон з  касцёла! Нельзя! Вон!» [...] Зна еш, 
такі прыказ быў. [...] Мы, як ідзе працэсія, хадзілі ўсё, бабы і дзет кі, 
маленькія дзеткі. Бралі лентачкі ад хорунгеўкі, ад адной хо рун геў-
кі – чатыры гэтыя дзевачкі. Гэта быў закон. [...] А мужчынам не раз-
ра ша лі каб гэтак хадзілі. Бабы будуць несці і старыя мужчыны, ка-
торыя ўжо на пэнсіі, як цяпер. (Некалі ж гэтай пэнсіі не было яшчэ). 
Дык тожа пускалі, што ўжо хай паходзяць... Ой, усяго было! [...]

205 Паланевічы і  Папкі  – да верасня 1939  г. вёскі ў  гміне Рубяжэвічы 
Стаўбцоўскага пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Знаходзіліся каля 
самой мяжы. У  Паланевічах месцілася польская памежная камендату-
ра і  кантрольна-прапускны пункт. Сёння вёскі ў  Бараўскім сельсавеце 
Дзяржынскага раёна Мінскай вобл. 
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Калхоз рабілі ў Засуллі206. Там было ўжо ўсё, як кажуць. Быў чала-
век, каторы камандаваў. [...] Слухалі, некатарыя ўжо па совесці ішлі, 
а так не надта. [...] Не хацелі адразу  [у калхоз]. Ніхто ісці не хацеў адра-
зу [...], патаму што ў каждаго дома было сваё поле, свая кабыла, свая 
карова, свая свіння. Он бы галодным не быў, он пад’еўшы быў. Няма 
[хлеба], бо мука выйшла, то ён у гумне жыта намалоціць. Я ж ведаю, 
я ж малаціла. А намалоціць жыта два мяшкі возьме, сколькі там яшчэ 
ячменю ці аўса возьме і паедзе ў млын. Паедзе і змеле. [...] Пой дзе, за-
сыпле… Глядзі, дыр-дыр, ужо змалолі, і ўжо стары паехаў дадому. [...] 
[Потым бацька] пайшоў  [у калхоз]. Пайшлі ўсе. Хто не пай шоў тады, 
не прасілі [...], а за каталашку ды ў цюрэмку. Вот што... [...] 

Тады крыху пабылі і  [дазволілі] ўжо ў  Польшчу [ісці]. [Нада 
было] ісці ў сельсавет, тады ў Столбцы, у райіспалком, каб дакумен-
ты далі, каб далі тую распіску, што ён панімае па-польску, яму раз-
рашаюць туды ехаць ці ісці. Паехалі многія. [...] Дакументы ў каж-
дага польскія былі. После, ужо як рускія прыйшлі, яны ўжо гэтым 
дакументам не верылі. [...] Эта, кажа, не годны. Усяго было… Я ж 
помню, Божа... [...]

БАВГ. 40(1)–601–1890. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent? 
id=1575& 
Запісана Ганнай Кавалёвай, Інай Сянкевіч і  Паўлам Сітнікам 
16.07.2013. Транскрыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць 
ін тэр в’ю: 01:33:39. Сегмент: 00:34:38–00:51:00. Мова – беларуская.

№ 52. жук (гаркач) вера мікалаеўна, 1928 г. н., в. Засулле 
стаўбцоўскага раёна мінскай вобл.  – беларуска, пра ва-
слаў ная, скончыла пачатковую школу, калгасніца, санітар-
ка. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага 
ў ме жах праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2013)

[...] Свая зямля была пры Польшчы, свой участак… 9 гектараў 
зямлі было. Абрабатывалі: сеялі, жалі, малацілі, апяць сеялі. Вот 

206 Засулле – да верасня 1939 г. цэнтр гміны Стаўбцоўскага пав. Навагруд-
скага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок у  Рубяжэвіцкім сельсавеце 
Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл.



195

такое было жыццё. [...] Гэта была да [19]39-га года. [...] А  ўжо 
ў  [19]39-м [саветы] граніцу нарушылі… Патом мы жылі таксама 
і  рабілі на зямлі ўжо пры савецкай власці. 
Савецкая власць у калхозы заганяла. [...] Ну, 
а мы жылі едзіналічна. [...] 

[У 39-м годзе] тут абразавалі ўжо нейкі 
калхоз на панскай зямлі. Людзям ніхто 
нічога не даваў. [...] Дабравата пайшлі ў кал-
хоз самыя бедныя… Каторыя пры Поль-
шчы былі беднячкамі, тыя пайшлі ў калхоз. 
Думалі там сразу ўсё будзе. А  ў  каторых 
была трошка жызня якая-небудзь [...], не 
хадзілі яны нікуды. Патом ужо аж у [19]50-м гаду ўжо проста сілай 
сталі заганяць у калхоз, ужо не давалі жыцця. І ўжо пайшлі ў кал-
хоз, уступілі. [...]

Ведалі, што калхозы там [ва Усходняй Беларусі]. Ведалі пра гэта, 
патаму што тады гаварылі на іх: «Калхознікі». Ну, старэйшыя можа 
каторыя людзі троху што і зналі. А я не, пра гэта не ведаю. Адно му-
зыка там у дзерэвне іграла, а ў нас чуваць. Дык вушы панатапыры-
ваем: ай-яй, там музыка іграе. У нас жа нема нідзе, каб іграла. Там, ці 
радзіо, ці што… Там уключаць і іграе... Быў кардон радам. А можа, 
і салдаты дзе і калі музыку якую ўключалі. Не знаю… [...] 

Радзіопрыёмнік быў у учыцеля нашага польскай школы. [...] «Ча-
маданчык» гаворыць… [смяецца]. Все вочы туда павытрэшчыва-
юшчы глядзелі. Як гэта можа быць, што там хто гаворыць? Адкуль 
ён узяўся? Нічога мы не зналі, мы паняцця не імелі. У нас веласіпеда 
не бачылі, машыны ні ў кога не было до таго, пака граніца не аткры-
лась. І ўжо як ішлі сюда, наступалі, так мы, дзеці тада хоць машыну 
ўбачылі, ды танкі, ды ўсё якія... То ж у нас нічога не было пры Поль-
шчы. Абсалютна! Жылі мы як? Каня запрог у воз і паехаў на базар 
ці куды трэба. [...] 

Там  [у  СССР] і  калхознікі бедна жылі. Таму, як вайна начала-
ся, там быў такі [моцны] голад! Усе ішлі к  нам сюда, у  Беларусь... 
Неслі свае трапкі, штоб іх меняць, хоць на [...] якое зерне ці муку, 
ці крупы, картошку. У  іх была беднацішча, ну, як у  калхозе. Всё 
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кругом калхознае, всё кругом маё… А ў цябе нічога няма. Дадуць 
табе на трудадзень той колькі дадуць… А  як адрубілася ўсё, так 
і ўсё… Нічога і няма. Як у нас сваё было, то мы і намалоцім. [У нас] 
свіння і карова ў хляве, у нас усё сваё. Хлеб свой быў. Мы ніколі не 
куплялі хлеба. Крупа ўся свая была – ячменная, грэцкая, пшонная. 
Мельніцы гэтыя былі, рабілі крупы, усё… Масла падсолнечнае, як 
цяпер кажуць, а ў нас было льняное. Масла наробім гэтага, і цэлую 
зіму ў нас всё есць. [...] Тут жа лепш жылося, патаму што было ўсё 
сваё, а там [было] ўсё калхознае, толькі што табе выдадуць. [...]

Як пры Польшчы жылі, то пра бальшавікоў нас страшылі 
ў школе, казалі, што яны з рагамі [смяецца]. [...] Дзяцей страшылі, 
а дзеці… А хто бачыў іх [бальшавікоў]? Ніхто ж не бачыў. Мы ж так 
баяліся іх! Патом, як стала ісці армія, як ішла па дарозе па гэтай, дык 
мы прыбягалі аж адтуль з хутара глядзець, якія тыя бальшавікі. [А 
яны] людзі абыкнавенныя, салдаты, як тады былі. Мы понялі, што 
і там людзі гэтакія самыя, як і мы. [...] Ну, старыя зналі, як бацька 
мой… Не было ж граніцы ніякай у вайну як была царская, якая там 
была вайна паследняя перад гэтаю. Так ён быў недзе ж там у Расіі 
дажэ. Шчэ дажа і сфатаграфіраваны ў ваеннай форме, у шынэльцы 
стаіць. Дык ён знаў, што там людзі гэтакія як і мы. І гаварыў бацька, 
што людзі гэтакія. Ну, як настрашаць нас у  школе, прыходзім да-
дому, пытаюся ў бацькі: «Ну, якія там людзі? Ці гэтакія як мы, ці...? 
«Гэтакія людзі як і мы, толькі людзі рускія, ну, а мы – беларусы».[...] 
Панімалі трохі, што там людзі. 

А як у школе нас страшылі, то некатарыя баяліся глядзець у той 
бок, дажа што за граніцу. А мы жылі каля граніцы. Вот, Зарэчча207 
дзярэўня тудою, за Зарэччам ішла па лесе тожа граніца. Яна шла 
каля нас, і на Коласава208 была станцыя. Коласава на рускай старане, 

207 Зарэчча – да верасня 1939 г. вёска гміны Рубяжэвічы Стаўбцоўскага пав. 
Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок у Рубяжэвіцкім сель-
савеце Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл.

208 Коласава – да верасня 1939 г. вёска і чыгуначная станцыя ў Стаўбцоўскім 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Знаходзілася на польска-савецкай 
мяжы і  была месцам абмену палітычнымі зняволенымі. Сёння вёска 
ў Новаколасаўскім сельсавеце Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл.
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а мы на беларускай старане. Поезд хадзіў ад Негарэлага да Стаўбцоў, 
і наш [поезд] ужо ад Стаўбцоў да Негарэлага. [...] Ну, ездзілі толькі 
патрэбныя людзі. Абы каго ж не пасадзяць і  не павязуць туда за 
граніцу. [...] Польскія салдаты хадзілі. Патом ужо запрэшчалі нам, 
каб свет быў увечары, каб не гарэў. Толькі вокна завешывай, таму 
што прыгранічная паласа. [...] Тут была стражніца польская, і  па-
труль хадзіў пры граніцы. [...]

Мы беглі на бальшавікоў паглядзець. Ехала армія, і  салдатам 
дажэ не разрешалі ў сторану саступіць з дарогі. Вялі іх прама. [...] 
К вяскоўцам не дапускалі іх. Тут польскі панскі быў сад, яблакі ха-
рошыя былі. Якраз у  гэту пору ішлі яны сюды. Людзі ўсе рванулі 
за яблакамі. Той з мяшкамі, той з коньмі, з вазамі… Яблыкі гэтыя 
рвалі. А салдаты ідуць, хто дае яблыка, дажэ не адвернецца і не гля-
не. Салдат, як ішоў, так і  пайшоў. У  сторану не давалі паглядзець 
яму, і  яблыкаў нельзя [...] Так мы іх і  бачылі. Прыйшла і  пайшла 
армія гэта туда. [...] Ну, танкі ішлі, і  машыны ехалі. Мы ж тут не 
сядзелі, не глядзелі. Паглядзелі і пабеглі дадому. [...]

Форма тагда… Яны ішлі ў  гэтых… Як яны? У  будзёнаўках, 
у гэтакіх шапках з вушамі. Ну, у шынельцы салдаты, у гэтай шапцы 
з пупам. Вот так. А нашы ж польскія былі такія інцелігентныя, пад-
цянутыя, красівыя. Як мы з імі жылі, то ўсё время бачылі. А гэтых 
убачылі ў нейкіх шапках з рогам. Казалі, што яны там з рагамі [смя-
ецца]. Думалі, ну, вот і  з рагамі прыйшлі. Мы ж дзеці яшчэ… [...] 
Сколька там гадоў? 12 год было. [...]

Мы спаць леглі, а ўсё гудзе што-та і гудзе ў тэй старане. Ніколі не 
гуло, а гэта ўсё гудзе. [...] А патом раніцаю стрэлы пачаліся, пулямёт-
ныя стрэлы. Кардон тут бралі ўжо. Тут наша стражніца была. І вот на-
ча лі страляць… Тады ўжо ўсе на вушы сталі, што вайна [пачалася]. 
Па ня лі. Тады ўжо этыя танкі сюдой пайшлі, і машыны па дарозе. Там 
дарога, вот, як асфальт цяперашні, так там быў Екацярынінскі тракт. 
Па том тракце ішлі. Вот тады панялі, што вайна… Ну, дзеці бая лі ся, ха-
ва лі ся дажэ. Старыя зналі ўжо гэту вайну, перажывалі. Вот, усё жыц цё 
прайшло. Нічога харошага, нічога такога сільна плахога не было. [...]

Польскія салдаты былі, дык іх увялі, іх засталі зразу... Там 
падгатоўка была тады, як рванулі сюды рускія чэраз граніцу, дык 
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яны ўцякалі, не ўспелі адзецца. Уцякалі на Стаўбцы, у тую стора-
ну. А  людзі?.. Тут марадзёры ўжо тады на стражніцу [набеглі], бо 
тут і адзежа польская, абмундзіраваніе было, і яда, і тыя ўсякія сту-
лья ды тумбачкі. Той тое валачэ, той тое валачэ… Расцягвалі тую 
стражніцу. А яны паляцелі тые ўсе салдаты! Дзе дзеліся? Хто іх знае. 
[...] Не, іх не білі, ішлі, не білі. Яны ўцякалі, не адбіваліся. Толькі 
зразу дзе-та тут застрачыў пулямёт. І пайшлі па дарозе ціха, упярод 
туда ў Стаўбцы, у тую сторану. Тады мы ўжо разабраліся, што гэта 
ж вайна. Ужо паўцякалі тады. Людзі казалі на бацьку: «Ідзі, там вот 
расцягваюць стражніцу». А ён кажа: «Хай расцягваюць. Мне нічога 
не нада, у мяне ўсё сваё ёсць…»

Усе былі настрашаныя, што будзе дальша. Ну, забітых тут не 
было. Тады не было... Ужо як адступалі рускія, то была бойня ў За-
рэччы. Туды арудзія чэраз нас снарады пускалі, недзе стралялі. А ад-
туль у тую сторану ляцелі. Мы, у акопе схаваўшыся, сядзелі [...] Пару 
снарадаў праляцела, і  тут прастрачылі трохі, і  ўжо ўсё, паляцелі... 
Салдаты, каторыя адступалі ішлі стадамі чэраз нас сюдою, тут 
жа рэчка і балота было. Ехалі на конях… Усіх коней пакідалі тут, 
а самі ўжо пяшком пайшлі чэраз рэчку. Там, як перайшлі рэчку, ужо 
збіраліся ў атрады, якія былі, хто пад камандаваніем каго быў. Ну, 
там была вайна… Там і трупы былі, і на дарозе кішкі парасцягваныя 
людскія… Не дай Божа. [...]

[У 1939  г.] бальшавікі ўжо пайшлі. [...] Асвабаждалі нас ад 
польскага іга. [...] Так і  казалі. [...] Патом началася нейкая власць. 
Сабранія якійсь былі, мужчын сабіралі. Ну, хто ў калхоз, можа, хоча, 
можэт, так, можэт, сяк. Тады ж ужо ўсё зналі, што тут робіцца. [...] 
Я ж не знаю, якое тое было польскае іга [смяецца]. У таком возрасце 
мне было добра з бацькам жыць яшчэ. [...] 

У школу ж мы патом пайшлі. І в школе там талкавалі, што ад па-
ля каў асвабадзілі, бо яны нас, беларусаў не любілі. Любілі ці не лю-
бі лі – хто яго знае? Шчэ малая была, схваціла мала. [...] Я паняція не 
іме ла. Я там жыла… Добра было пры паляках мне. Ну, дома… Ёсць, 
што адзець, [...] самадзельнае, саматканае. А ў школу хадзіла ў лап цях. 
Бацька сшыў з галенішчаў, з ботаў, такія лапці, а маці навязала чулкоў 
ды наскоў. У лапцях гэтак у школу хадзіла. А не было за што, в об-
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шчэм, купіць. Сваё то всё было есці. А прадаць ліш ня га?... Ну, кабан-
чыка, бывае, скорміш, дак прадасі. Тады грошы якія есць – сходзіш 
што-небудзь купіш. А такжа ж зарабаткаў ніхто нідзе не за раб ляў. Не 
было ж дзе. У каждага сваё поле. Хто табе патрэбен? Ды і ка му там 
зарабляць? У каждага сваё было. А патом ужо пры рускіх дзе-небудзь 
можна было пайці падработаць, дзе якія арганізацыі рабілі. [...]

Адкрывалі магазіны, а людзі стаялі в очередзе дзень і ноч. Пака 
дойдзе да цябе очарадзь, то разбяруць той мацерыял, які кусок... 
Некалі ў нас магазін свой быў. Прыдзеш, то [купіш] і солі, і сахара, 
і спічкі, і чаго вот такое... Гарэлку прадавалі, усякае… Вот у Зарэч-
чы быў магазін. [...] А  як рускія прыйшлі, тады я  не знаю, ці быў 
магазін? Ці раскідаўся? Нешта і не помню. [...]

Вот, казалі, у лес можна было пайсці. Сталі лес рубіць [...] Людзям 
можна было, хто хацеў, ісці ў заработкі. Ну дзе можна было зарабіць 
рубель? Карчы дралі смаловыя, каторыя на смалярні. Там скіпідар 
гналі з іх. [...] Ну, грошы плацілі людзям за гэта трохі. [...]

БАВГ. 40(1)–599–1884. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1571& 
Запісана Таццянай Касатай і Юрасём Бачышчам 16.07.2013. Транс-
крыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:23:56. 
Сегмент: 00:01:00–00:02:00, 00:16:48–00:38:00, 00:57:00. Мова – бела-
руская.

№ 53. макулік (шакоць) аляксандра ларыёнаўна, 1928 г. н., 
в. алекшыцы209 бераставіцкага раёна гродзенскай вобл. – 
беларуска, праваслаўная, з  сялянскай сям’і, скончыла 
пачатковую школу, рабочая. Фрагмент аўдыёінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах праекта «1939  год у  памяці жыхароў 
беларусі» (2019).

[…] Радзіцелі былі абыкнавенныя. На хазяйстве работалі… […] 
Баць ка, хіба, з 1900 году нараджэння. […] Маму звалі Вольга Лу кі-

209 Алекшыцы – да верасня 1939 г. вёска ў Ваўкавыскім пав. Беластоцкага 
ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета Бераставіцкага ра-
ёна Гродзенскай вобл. 
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ніч на. У дзявоцтве яна была Карольчык. […] А кагда ў [19]39 гаду 
прый шлі саветы, то татку зрабілі ці то брыгадзірам, ці дэпутатам… 
[…] Пры яз джа ла начальства, то нада было іх завязці перанача-
ваць… Та кім быў… Наша вёска была 120 двароў, бальшая… 

Яны камуністы счыталіся, пад поль шчы кі… Мама гаварыла, што 
яны са бі ра лі ся тайна. […] Я помню, што врод-
зе бы прыхадзіў тагда Прытыцкі210. Ад мамы 
я слышала, калі пабольшала, што на ча ваў ён 
у  гумне, дзе збожжа складвалі… Ешчо былі 
та кія, як мама гаварыла, каторые не ця ну лісь 
да савецкай власці. То яны прыдуць і кі нуць 
бумагу, што ён камуніст, падпольшчык. Ні-
чо га не шукаюць нідзе, а  бумагу [лістоўку] 
кінуць, што ён [татка] проці власці. […] 

Бацька меў трэцюю частку ўчастка, і ад 
першай жаны была дзялка (3 гектары), і балота яшчэ было. Там сена 
касілі. Там чалавек адзін у нас узяў у арэнду, то сабе браў дзве часці 
сена, а нам адну часць аддаваў. Двое коней дзяржалі, каровы былі, 
авечкі… Бацька быў хазяін неплахой, рабацяшчы… А яшчэ ездзіў 
у зарабаткі. Тут недзе капалі торф, то ездзіў у зарабаткі. […]

Было тут несколька чалавек камуністаў. Немцы іх патом 
пазабіралі… Мамін брат быў [Карольчык], Смагарэўскі, Маслоўскі… 
Але нехта данёс. На дзвярах дажэ павесілі табліцу, што бацька 
ў  цюрме. Быў солтус прыходзіў, быў памоцнік солтуса, Сягоднік 
называўся. То ён вадзіў немцаў і  паказваў, дзе камуністы жылі… 
Яны думалі, што тут парцізаны, а ў нас тут парцізанаў не было. […]

[Першых саветаў] не помню, каб сустракалі […] Вайны тут не 
было, ціха было. […] Патом ужэ сабранія былі, міцінгі. […] 

210 Прытыцкі Сяргей Восіпавіч (1913–1971)  – дзеяч камуністычнага руху 
ў  Заходняй Беларусі, у  1936  г. быў асуджаны Віленскім акруговым су-
дом да смяротнага пакарання, якое замянілі пажыццёвым зняволеннем, 
у  1942–1944  гг.  – кіраўнік Польскага штаба партызанскага руху. Пасля 
вайны ўзначальваў абласныя камітэты камуністычнай партыі ў Гродне, 
Баранавічах і Маладзечне, у 1968–1971 гг. – старшыня Вярхоўнага Савета 
БССР.



201

Бацькі былі давольныя, што саветы прышлі. Татку зрабілі 
брыгадзірам у вёсцы, патом збожжа прынімаў у Красніках211, неда-
лёка ад нас каля Ярмоліч212. «Сыпы» назначалі людзям сдаваць, то 
ён прынімаў. «Сыпы»  – то так людзі па-простаму казалі… Хазяе-
вам устанавілі такую норму, каб здаваць збожжа. […] Ён [татка] не 
быў такім дэпутатам, як зараз выбіраюць, яго назначылі... Мужыкі 
прыходзілі да нас, збіраліся… […]

У нас усе праваслаўныя былі. Толькі адна сям’я Юшкі былі ка та лі-
ка мі. Бацька іх кавалём быў… […] У нас вывозілі, як раскулачвалі… 
Татко якраз быў брыгадзірам. А тры кілометры ад нас быў пасёлак, 
Шум213 называўся… Татко пасылаў туды хазяевоў, а адтуль вывозілі 
ку ла коў, як счыталася… Бліжэ Ярмоліч тая дзярэўня. То ён туды 
на праў ляў хазеявоў  [з вазамі]… Татко прышоў, то казаў: «Якія яны 
ку ла кі!?» Іх раскулачвалі і вывозілі, а там дзяцей не было ў што зава-
рачываць, такія бедныя былі. А было вельмі холадна. А людзей вязлі 
павозкамі… Помню, што такой разговор быў. Татко так казаў. […]

Школа была ў нашай дзярэўні… За Польшчай былі адныя ўчы-
целя, а патом другіе… Быў такі Занеўскі, а дзе ён вучыўся, то я і не 
знаю… З польскіх помню ўчыцельніцу Адэлю Стэфанавічуўну. Яна 
з Крынак214 была і выехала. […] 

Помню, як [немцы] бацьку забралі […] Солтус [Гром215] прывёў 
ужэ да нас дамой немца, і яны спрашываюць: «Дзе Варывон?» Мама га-

211 Краснікі – да верасня 1939 г. вёска ў Ваўкавыскім пав. Беластоцкага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Алекшыцкім сельсавеце Бераставіцкага раёна 
Гродзенскай вобл.

212 Ярмолічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Індура Гродзенскага пав. Бе-
ластоцкага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Вялікаэйсмантаўскім сельсаве-
це Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобл. 

213 Верагодна, гаворка ідзе пра невялікі фальварак, які на сённяшні дзень не 
захаваўся. 

214 Крынкі – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Гродзенскім пав. Беластоцкага 
ваяв. Польшчы. У  1940  г. цэнтр раёна Беластоцкай вобл. БССР. Сёння 
горад у Сакольскім пав. Падляскага ваяв. Польшчы. 

215 Паводле рэспандэнткі, Гром быў асаднікам, сям’я якога пазбегла дэ пар-
та цыі ў перыяд «першых саветаў».
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ворыць, што пашоў гараці. А тада вайна была, і ў нас забралі лошадзь. 
І нам сасед з другога канца вёскі даў коней, штоб татко ішоў гараць. 

І мы ешчо з сястрой вадзілі этага немца туда на поле, у другі ка-
нец. Там было тры гектара зямлі, і татко там гараў. І помню, што мы 
ідзем, а ацец з таго прыгорка ўжэ відзіць, што ідзем і крычыць: «А 
што вы, дзеці, ідзеце?» А мы ў слязах неслі адзежу перадзецца. Мама 
сказала, вазьміце штаны, пінжак, каб мог пераадзецца… Мы, кагда 
падашлі, мы плакалі вельмі, а татко сеў на раллю перадзявацца. 

Вы знаеце, как я баялася тых немцаў?!... А ацец мой быў харо-
шы чалавек. Ад мамы, бывало, быстрэй заработаеш, калі што… […] 
Тады ждзёш, што татко прыдзе з поля ці адкуда і нас зашчыціць, не 
дасць, каб мама набіла. І я вельмі плакала, кагда мы заняслі адзёжу, 
і з сястрой вярнуліся назад дамой… […]

А мне хочацца паглядзець, чаму татку доўга не вядуць на шасу, 
бо этыя, каторых забралі з вёскі, усе сядзелі на шасе… Тада забралі 
чалавек восем у цюрму, яны сядзелі доўга на шасе. 

Ізноў я іду. А ў тым канцы, дзе Юшка, немцаў два… Татко стаіць 
у старане з коньмі, а немцы рвалі яблыкі ў садзе этага Юшка. […] 
А там радам жыў той, што коней даваў татку. Немцы вышлі з сада 
этага… Татко павёў яму коней. А я з татком ішла, і ён яшчэ падаў 
мне «зажыгалку». Раньшэ зажыгалкі былі, хто курыў, то насіў… Не 
было ж папяросаў. Та зажыгалка доўга ў нас хранілася… 

Не ганялі, помню, немцы мяне. Я шла каля таткі, і мы прышлі на 
шасу. І зара ўжэ забралі, каго намераны былі… Два было Маслоўскіх 
(Тодар і Жэнік), Смагарэўскі, Адамчукоў Сцяпан, хіба… Ну, забралі 
чалавек з  восем, наверна. І  пад’ехала машына, і  я  зноў падышла 
і зноў прашуса солтуса: «Падвядзіце мяне да татка папрашчацца». 
Я часта думаю, эта ж столькі чалавек было, а я адна!… Как я баялась 
немцаў, а тут какой-то страх прапаў. Так хацелася папрашчацца!... 
Ой! Машына была высокая, татко втарой справа сядзеў… Эты сол-
тус гаварыць: «Станавіся на калясо і папрашчайся». І помню, што 
я стала на калясо і папрашчалася. Больш ніхто не падходзіў. І ўжэ 
павязлі. Вот такія дзяла былі… Стока слёз было!…

Павязлі ў  Беласток, у  цюрму. А  патом ужэ бабы эці, каторых 
пазабіралі мужыкоў, вазамі вазілі туды пасылкі. […] А татко сядзеў 
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там год з  нядзелямі, у  Беластоку. Быў ціфам забалеў… А  как раз 
з  нашай дзярэўні дочка дзяка, што прыслужваў і  спяваў у  цэркві, 
жыла ў Беластоку. А ў яе сасед, Адзялоў называўся, у цюрме служыў, 
і  пазнакоміліся… Раз мама заехала, а  ён гаворыць: «Шакуцёва, 
я зайшоў, а яго ў камеры ўжэ нету». А яго заняслі туды, дзе бальныя. 
Паміраць палажылі там. [Думалі], што памрэ, і ў трупарню адняслі. 
І ён забраў [татка] адтуль і палажыў на краваць… А мы за эта яму 
звязалі свіцер… І  татко наш застаўся жывым. А  патом вывезлі 
ў Люблін, а патом – у Асвенцім216.

Помню адзін раз, бабы вазілі пасылкі ў цюрму… […] А ў Крын-
ках якраз звозілі яўрэяў у лагер, у  гету эту. […] А мама нас траіх 
сясцёр аставіла дома. Тада мы бедныя плакалі-плакалі! Мама гаво-
рыць: «Мы заехалі да тых Крынак, а  там такая шуміха! Гавораць, 
што будуць падазрыцельныя сем’і вывазіць у Асвенцім». Мама там 
плакала, а  мы плакалі дома. Толькі адзін мужчына, сасед, да нас 
прышоў ненамнога… Ён трохі родственік быў, і то баяўся, што за-
бяруць, вывезуць і яго… Тады ўжэ ў нас столькі слёз было!... Быва-
ла, прыедзе мама, а мы плачамся: «Чаму татка дамой не прывязлі? 
Чаму татка дамой не прывязлі?» Яшчэ малыя, а панімалі, што ён не 
на свабодзе… Не жызнь была, а «маліна»… 

А якія яны камуністы былі, калі яны ніякіх падрываў рабілі?… 
[…] Яшчэ да вайны пры Польшчы маміна брата Карольчыка часта 
забіралі [ў паліцыю]. У  Малой Бераставіцы217 быў пастарунак… 
Забіралі, садзілі на стул электрычаскі і білі. Яго тада забралі разам 
з таткам, і он тожэ пагіб. […] 

216 Асвенцім (больш дакладна  – Аўшвіц-Біркенау)  – комплекс нямецкіх 
канцэнтрацыйных лагераў, у тым ліку лагера смерці, якія размяшчаліся 
ў  1940–1945  гадах у  г.  Асвенціме і  наваколлях. Там было забіта ад 
1 100 тыс. да 1 800 тыс. зняволеных, большасць з якіх былі жыдамі.

217 Малая Бераставіца – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Ваўкавыскім пав. 
Беластоцкага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр сельсаве-
та ў Бераставіцкім раёне Гродзенскай вобл. У верасні 1939 г. мясцовыя 
камуністы і крыміналісты здзейснілі ў Малай Бераставіцы пагром поль-
скага насельніцтва, падчас якога загінула сям’я зямянаў Валкавіцкіх, 
настаўнік, супрацоўнікі самакіравання. 
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Забіралі іх, кагда ўражай ужэ сабралі. Гэта была восень первага 
года вайны, [19]41 года. Больш года татка сядзеў у цюрме, а патом 
вывезлі ў концлагер у Люблін. […] 

Ад нас за 11 кілометраў была пошта ў Эйсьмантах. Па два кі ла гра-
ма прымалі пасылкі. А што там паложыш? Сухарэй там пару… Пом-
ню, што бабкі пяклі і яшчэ мяса кусочак у эту картошку запякалі…

А хто мог данясці? Тады гаварылі на Васільчыка… А кагда пры-
шлі другіе саветы, таго Васільчыка, хіба, ужэ расстралялі… Былі да-
носчыкі… Адны проці этай власці, другія за яе… […] 

А я першы раз панясла пасылкі ў Эйсьманты218, две пасылкі паняс-
ла – бацьку свайму і хроснаму… Мама гаворыць: «Заўтра Маслоўскі 
павязе баб на пошту. Выйдзеш раней, і яны цябе падвязуць». Мама 
сказала, то трэба ісці. […] Я ішла ад нас два кілометра да шасы… 
Падыду, і  прыслушаюся, ці воз едзе?… Брукаванка была, і  слыш-
на было, як воз едзе […] І  вось едзе воз, і  я  так прыастанавілася. 
А  яны мяне не ўзялі! Не пазналі ці што? Праехалі. І  я  так плака-
ла ішла! […] Баялася ісці, але з  такім страхам пайшла на тую по-
шту. 11 кілометраў пяшком. А эты немец не узяў пасылкі. Выбрасіў 
у акно… І я плакала. Прыйшла са слязьмі дамоў да мамы.

А з  Алекшыц хадзіў аўтобус у  Крынкі. Тады мама адпраўляла 
мяне на пошту ў Крынкі. Там родственікі жылі… […] У адных дзвя-
рах на той пошце прынімаў немец, а  ў  другіх быў там такі добры 
чалавек… […] І я хадзіла да яго, сдавала пасылкі па два кілограма… 
Я там дня два пабуду, бо за дзень не сдавала… […] А кагда татку 
ў Асвенцім адправілі, то не помню, ці я вазіла ці не вазіла… […] 

Патом быў чалавек з таго лагера. […] Гаварыў, што нясеш чала-
века нежывога, у тую камеру кідаеш і думаеш, што праз пяць мінут 
і цябе туда закінуць… […]

Асабісты архіў Аляксандра Смаленчука. Успаміны запісваліся 
19.07.2019 у  г.  Гродна. Транскрыбатар: А.  Смалянчук. Агульная 
працягласць інтэрв’ю: 01:03:00. Мова  – мяшаная (беларуская, 
руская).

218 Вялікія Эйсманты  – да верасня 1939  г. цэнтр гміны ў  Гродзенскім пав. 
Беластоцкага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр сельсавета 
ў Бераставіцкім раёне Гродзенскай вобл.
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№  54. міклашэвіч (шурпа) марыя мікалаеўна, 1933  г.  н., 
в.  саволеўка219 гродзенскага раёна, беларуска, пра ва слаў-
ная, з сялянскай сям’і, закончыла сем класаў, разам з сям’ёй 
вывезеная ў сібір (1947), медсестра, калгасніца. Фрагмент 
аўдыё інтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год у па-
мя ці жыхароў беларусі» (2019)

[…] Я, знаеце, на ссылке была. Кагда вывозілі, то паспартоў не 
было, і ў  гэтай ператраске, калі забіралі нас, запісалі неправільна, 
запісалі мне больш гадоў. Затое на пенсію 
раней пашла [смяецца]. Па-правільнаму 
я з [19]34 года. […]

Многа тут асаднікаў жыло. Папа [Шур-
па Мікалай Сцяпанавіч] парабкам быў у іх. 
Крупа там быў, Ласка, Грамацкі там далей 
жыў… Пятроўскі асаднік быў […] Папа 
іхнюю зямлю гараў і сваю гараў.

Патом бацьку забралі ў польскую армію. 
Панімаеце, палякі ішлі вай ной на Расію220, 
і папу забралі ў польскую армію. Гэта [19]39-й год… Мне лет пяць, 
модзе, было. Я ўжэ і не помніла бацьку, які быў. […] 

Сталін, калі быў, забраў дзве тысячы польскага войска ў  плен 
і адправіў на Крывы Рог […] у шахты рабіць. Папа яшчэ казаў, што 
расейцы дажэ цкавалі сабакамі. Я гавару, якое было здзевацельства 
над людзьмі! Якія б яны не былі, але ж яны людзі! […] Дзе голавы 
ў іх [расейцаў] былі?!

Патом з  Амэрыкі прыехаў Андэрсан221 такі… Ваенны ён быў 

219 Саволеўка – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Жыдомля Гродзенскага пав. 
Беластоцкага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Абухаўскім сельсавеце Грод-
зенскага раёна і вобласці. 

220 У  памяці рэспандэнткі супраціў Войска польскага савецкай агрэсіі 
ў верасні 1939 г. ператварыўся ў напад Польшчы на СССР. 

221 Гаворка пра генерала Уладзіслава Андэрса (1892–1970), які ў 1941 г. быў 
прызначаны камандуючым Польскімі ўзброенымі сіламі ў СССР. Поль-
скае войска ў  СССР («армія генерала Андэрса») пачало фарміравацца 
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і забраў гэтыя дзве тысячы войска. Я толька не знаю… (У папы не 
папыталася) Ці ён заплаціў за іх, ці [Сталін] так аддаў. […] 

Я вам раскажу поўнасцю, як было. Папа вездзе быў: у Амерыцы, 
у Аўстраліі, у арабах… Ёсць картачкі, я вам пакажу… У арабах на 
восліку едзе, а астальныя на верблюдах. Ён быў не просты салдат, ён 
быў інструктар па санітарыі. 

Папа казаў, што ў  Монтэ-Касіна, там [столькі] лягло салдат!… 
Там сільные баі шлі з немцам… Вобшчэм, там 1 800 салдат лягло… 
Там [на картачцы] усё кладбішча сфатаграфіравана, і  ён стаіць на 
магіле таварыша, каторы пагіб. 

Тамака гара такая стаяла, у Монтэ-Касіна… Гэта Італія. Там ма-
настыр какой-то стаяў высока… І ён [немец] у той сабор закапаўся, 
не далі рады выбіць… А калі дзве тысячы польскага войска пусцілі, 
то за адну ноч выбілі […] У папы і награды ёсць.

Папа прыйшоў дзе-та ў [19]47-м гаду. Вобшчэм, Сталін іх прыняў 
з-за граніцы. Папа казаў, што карабль велькі ішоў, іх перапраўлялі […] 
Но, кажа, еслі толька на землю сышоў, то возьмуць назад. Еслі не сы-
шоў, то паедзеш назад… […] Ну, у кажнага ж была тут сям’я свая. […]

І, слухайце, што вам скажу. Ён [бацька] тут мала і пабыў. Брат 
тады мой памёр. І хаты не было, бо была развалена пасля вайны. Тут 
жа вайна з немцам была. […] А мы, малыя, і мама з намі, хаваліся 
ў Курпіках222. Там равы велькія такія…

А папа прышоў, то трэба было якую хатку ставіць. І ўсе тры года 
бяда здаралася. То пярун трапіў, і хата згарэла. Патом на следуюш-

ў верасні 1941 г. пасля аднаўлення дыпламатычных кантактаў паміж СССР 
і Польшчай. Яго асновай сталі зняволеныя ў турмах НКУС і сталінскіх 
лагерах грамадзяне ІІ Рэчы Паспалітай. Летам 1942 г. армія была эваку-
яваная ў Іран. Пасля рэарганізацыі і пераўзбраення знаходзілася ў Іраку 
і  Палестыне, адкуль была перакінутая ў  Італію. Як ІІ  Польскі корпус 
ваявала ў складзе 8-й брытанскай арміі, удзельнічала ў штурме Монтэ-
Касіна. У 1947 г. Польскі корпус, які знаходзіўся ў Вялікабрытаніі, быў 
расфарміраваны.

222 Курпікі  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Жыдомля Гродзенскага пав. 
Беластоцкага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Абухаўскім сельсавеце Грод-
зенскага раёна і вобласці. 
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чы год брат памёр, грыпа спала на сэрца. За трэцім разам прышлі, 
забралі і павязлі ў Сібір на ссылку. Ён [Сталін] прыняў гэтых салдат, 
а патом вывез іх. […] Гэта [19]51-ы год, у апрэлі, первага апрэля. 

Забралі ў адну ноч… Прышоў начальнік і двое салдат з аружыем. 
Сказаў: «Вам здзесь нельзя жыць!» Мы папалохаліся! А хата стаяла 
ў Кур пі ках, каля лесу, каля Котры. «Вам нельзя здзесь жыць!» Мы 
ду ма лі, што страляць прышлі… Такі быў перапалах! Я ў туалет, а за 
мной салдат ідзе, каб не ўцякла. Ой, Божа! Свіння была, куры, кар-
тошка… Гэта ўсё аставілі. Сказалі: «Вам два часа, каб сабрацца.» Та-
кі пе ра па лах быў, што не помню, што ўзялі з сабой. Гэта Сталін нас 
вывез… 

Пяцьдзесят сем’яў ссялілі ў цялятнікі, у вагоны. […] Дзве нядзелі 
вязлі нас да Іркуцка. Я сама хадзіла па яду, бо ўзрослых не пускалі, 
каб не паўцякалі. На кажды цялятнік быў дадзены канвой, салдат 
з ружжом. Пад канвоем нас вадзілі на крупную станцыю па яду, і ён 
з намі [ішоў] з вінтоўкаю. […]

З Саволеўкі яшчэ такі Казёл быў выселены з сям’ёй. […] Ён ужэ 
памёр. А  больш было з  Ліды. Там найбольш прыцапілі да поезду. 
Два паравоза вязлі… Усё тыя салдаты былі  [з Войска польскага] […]

Выпускалі па-бальшому схадзіць па сваёй патрэбе два раза на 
дзень з таго вагона. Сначала ўсіх пад вагон садзілі. […] Патом муж-
чын аддзельна і баб аддзельна вывадзілі. Помню, як з вагона вый-
шла, то галава закружылася, мала не ўпала… Што ж без воздуху?! 

І Сталін нас вывез… Мы ж два раза пастрадаўшыя. Сначала 
ў плен забраў, патом аддаў забраўшы, а патом салдат этых прыняў, 
патом вывез. […] Мы ніякага врэда тут не рабілі, што нам тут жыць 
нельзя! Мы два раза пастрадаўшыя. […] 

Як без бацька жылі, не было нічога ў нас. […] Мама [Шурпа Вера 
Вар фа ла ме еў на] картошку наварыць, а была яшчэ карова. Мама на-
таў чэ картошкі, і  з малаком елі. Так выжывалі… Зімой у  [19]40-м 
гаду быў 40 градусаў мароз. […] Мама ўводзіла карову ў хату з хля-
ва, каб не замерзла. […] Што перажылі, а папы ж не было! Я і зараз 
плачу [плача]

А ў [19]39-м бесправіе было. Я толкам не знаю, но чула ад людзей. 
З Курпікаў тамака два такіх мужчыны былі… Яны ўжо паўміралі. 
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Бог ім суддзя! Хадзілі з сякерамі і забівалі асаднікаў! Бог ім суддзя! 
Аднаго «Базэлікам» звалі, такое было прозвішча, а фамілія Курпік223. 
[Другі], што хадзіў, – гэта мамін брат сводны. Ён ужо памёр. То за 
яго ідзе пакаранне дзецям. […] Даніла, Паталёта яго фамілія. Баць-
ка яго Варфаламей быў учыцелем. Казалі, ён яго біў, трапаў, і нічаго! 
У сям’і ж [можа] вырадзіцца чалавек не такі, як трэба. […] 

Я чула ад людзей. Не буду враць […] Яны ўдвох хадзілі і асаднікаў 
рубалі. […] Расейцы іх [асаднікаў] сем’і павывозілі… […] Гэта было 
безправіе, панімаеце! […] Што хацелі, то рабілі! А  каго забілі, не 
знаю. Я ж яшчэ малая была.

А гэты мамін брат сводны пры саветах хадзіў з ружжом […], быў 
як зара участковы. Безправіе было! […] Ніхто іх не судзіў. Гэта ж не 
нашы людзі былі [забітыя], а асаднікі. Яны ж пакуплялі землі, жылі 
тут. Многа іх было. […]

А калі палякаў рубалі і душылі, то саволеўцы хадзілі і спасалі іх. 
[…] Як спасалі, я не знаю224. Але чула такі разгавор… А яны [дзеці 
асаднікаў] паставілі памятнік благадарнасці людзям з  Саволеўкі. 
[…] Пра гэта вам ніхто не раскажа, усе паўміралі. […] 

[У апрэлі 1951 г.] нас прывезлі ў Іркуцк. Папу адправілі на шахту, 
а я сама пашла рабіць у бальніцу. […] Я любіла медыцыну і музыку, 
асобенна на акардзеоне… Так прыгожа на акардзеоне літовец Ёнас 
граў! […] 

Як заехалі туды, нас у бараку пасялілі. Настаўлена многа баракаў 
было. Гэта сто кілометраў ад Іркуцка. У бараку 19 кварцір, усім па 
адной комнаце далі. […] І там Казёл быў з Саволеўкі, астальные – 

223 Гаворка пра Аляксандра Курпіка. 22 верасня 1939 г. у раёне вёсак Леры-
поль, Курпікі, Саволеўка, Абухава было забіта мясцовымі камуністамі 
і бандытамі з Абухаўскага «рэвалюцыйнага камітэта» 12 асаднікаў. Гл.: 
Masakra osadników. Nóż w plecy // Dodatek specjalny «Rzeczpospolitej» oraz 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nr 218 (8424) z 17 
września 2009 roku.

224 Саволеўцы абаранілі асаднікаў з  вёскі Ракіці. Так, Юзаф Змітровіч 
схаваў у сябе шасцёх асаднікаў. Жыхары Саволеўкі Цэжык, Кошыц і бра-
ты Шурпы прынялі сем’і забітых асаднікаў з  Лерыполя і  Курпікаў. Гл.: 
A. Tomczyk, Abyśmy mogli wybaczyć. Warszawa, 2001, s. 27–28.
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з Гродна, з-за Гродна, з Бераставіцы. А яшчэ ў другім бараку былі 
літоўцы, у  другім  – украінцы з  Закарпацця. Гэта былі «бандэры», 
а яшчэ былі з Роўна. Іх вывезлі за кулачэства. […] Я там двое дзя-
цей ахрысціла… […] Дажэ ікону прывязла адтуль. Кагда нас завязлі 
туды, у бараку дажэ іконы няма. То я паехала ў Чарамхова225, сем 
кіламетраў ад нас, бо мы на акраіне жылі. Думаю, куплю ікону! 

І гэтую ікону Хрыста-спасіцеля я сюды прывезла [паказвае]. […] 
Прыехалі мы ў [Саволеўку] ў [19]59-м. […] Расейцы нам далі сва-
бодны паспарт. […] [Гэта значыць:] дзе хочаце, там жывеце. […]

Асабісты архіў Аляксандра Смаленчука. Запісана А.  Смаленчуком 
26.07.2019 у в. Саволеўка. Транскрыбатар: А. Смалянчук. Агульная 
працягласць інтэрв’ю: 01.05.28. Мова – беларуская.

225 Чарамхова  – горад у  Іркуцкай вобл., буйны цэнтр здабычы каменнага 
вугля ў Сібіры. 
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III. савецка-польскае памежжа  
аД ДЗісны Да пінска

№  55. малькевіч іван Філарэтавіч, 1922  г.  н., в.  грабава226 
жыт ка віцкага раёна гомельскай вобл.  – беларус, пра ва-
слаў ны, скончыў пачатковую школу, ляснік. Фрагмент 
аўта бія гра фічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2012). 

[...] У [19]39-м году, в сенцябрэ месяцы рускія перэйшлі граніцу. 
[...] У нас кілометра два отсюда рэчка. Там мелко, а рускіе ўзналі дзе. 

Можа шпіёны ў іх былі. Допусцім, вот летом, 
то по колено воды. Можно ходзіць, пе рэ хо-
дзіць. Ну, а это ж было в сенцябрэ, осенью. 
Воды мало было. Перэходзяць там рота, ілі, 
я  ж не знаю, сколько іх было, этых салдат 
рус кіх. Окружаюць [...] На граніцы взвод 
сто яў одзін толькі, карауліў граніцы. [...]

Раненько я выгнаў короў пасвіць. Яшчэ 
цёмна было. [...] Стрэльба як началась! Вой-
на настаяшчая! Дают ту-ту-ту-ту. [...] [Са] 

стражніцы полякі ўдралі, посмотрэлі, што война ідзёт. [...] Одзін 
солдат у белом белье гранату хацеў бросіць на рускіх, но не ўспеў 
кольцо дзёрнуць. [...] Рускія забралі іх і  ўшлі, повелі за граніцу, 
к собе в Росею. [...] По всей граніцы забралі полякаў. 

Побегла глядзець вся дзерэвня, што там дзелаецца. Там магазін быў 
[...] Рускіе нічэво не ўзялі в этом магазіне. Іх [палякаў] забралі, а ма-
га зін оставілі. І пацаны, такія як я, вся дзерэвня этат [магазін] огра-

226 Грабава (Грабаў) – да верасня 1939 г. вёска ў Лунінецкім пав. Палескага 
ваяв. Польшчы. Сёння у Мілевіцкім сельсавеце Жыткавіцкага раёна Го-
мельскай вобл.
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бі лі сходу. [...] Кому што нада беруць. Я знаю, што былі канфеты там 
і всего... Я нічэво не ўзяў! Зачэм оні мне? Хай беруць. Как-то вро дзе 
грэшно. Хто яго знае? Я ж меў 17 год, ужэ ж пацан харошы. [...] Там жэ 
одзё жы сколькі было. Началі эту одзёжу красці, об мун дзі ро ва ніе, ко-
жу хі былі, обуў. А обмундзірованіе отдзельны там склад быў. [...] 

Рускія прыйшлі, а я ўжэ ўмею пісаць і чытаць. Тут жэ грамот-
ных няма. Старыкі, якія былі, умерлі. [...] Рускія, як прыйшлі, лесу 
многа надавалі. [...] То, значыць, масцер туды трэба ж. Яўрэй быў 
у  Мілевічах, тожэ [...] граматны, по-рускі. Сначала он старшы. 
А мяне ўзялі, посколькі я ўжэ панімаю, як одбіваць молотом номера. 
[...] Нада одбіць столько-то кубоў. Допусцім, помераў там і столькі 
[одбіў]. Значыць, од первого номера до тысячы. [...] Этот еврэй 
заболеў, няма нікога. Мяне ставяць, посколькі я понімаю. Я работаў 
40-й год поўнасцю. Леса морэ там! Сто метраў остаўляюць, сто 
метраў вырэзаюць, сто  – остаўляюць. І  опяць: сто  – вырэзаюць, 
1сто  – остаўляюць. [...] Рускія цехніку прыгналі. На помешчацкім 
дворэ магазін построілі. [...]

І вот я  цэлы год там работаў. Работы было много. Допусцім, 
прымеш од этых бензапільшчыкаў лес. Вечаром нада ж нарад 
[оформіць], сколько оні заработалі. Я  начысляў дзеньгі, пасылаў 
у  гэту кантору, отчытваўся. Там начыслялі і  потом плацілі ўжэ. 
Касір прыязджае і плоціць людзям. Потом дзялянкі [лесу] былі под 
Ясковічамі227 туды, под Мороччу228 і  напроціў Морочы тожэ там 
лес. Сюды домой далеко ходзіць. А ў Ясковічах у мяне цётка жыла, 
моей маткі двоюродная сестра. Она говорыць: «Пожалуйста, ночуй 
у мяне. Работаеш цэлы дзень, ідці далеко ж, сюды ў дзерэвню, у Гра-
бово». Значыць, я там остаюсь ночоваць. [...]

У школу я  не хадзіў по-руску. Сам по собе наўчыўся. Работаў, 
покуда вайна в 41-м году не началася. Я там дажэ яшчэ ў Ясковічах 

227 Ясковічы (Яскавічы) – да верасня 1939 г. вёска ў Лунінецкім пав. Пале-
скага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Далгоўскім сельсавеце Салігорскага 
раёна Мінскай вобл. 

228 Морач – да верасня 1939 г. засценак у Лунінецкім пав. Палескага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў  Далгоўскім сельсавеце Салігорскага раёна 
Мінскай вобл. 
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но чо ваў. Я на нядзелю набіраў прадуктаў і жыў у этай бабушкі. Эта 
бабушка харашо жыла. Тры коровы былі, молока хватало, свінні 
былі, оўцы былі. [...]

Полякі лучшэ жылі как-то. [...] У полякаў усяго было. Там даль-
шэ, [можа, і] харашо, але тут рускія всех старыкоў од граніцы забралі, 
вы вез лі. [...] Погранічная зона шчытаецца. [...] Полякі нікуды [не вы-
во зі лі], людзі осталісь. А рускіе всех мужыкоў од граніцы [вывезлі]. 
Так, з дзерэўні Ананчыцы229 всех забралі! Вывезлі ў Могі лёўскую об-
ласць. [...] Осталісь одні жэншчыны. Без мужыкоў жылі. Оні ра бо та лі 
всё равно. Дзеці раслі і ўжэ памагалі. А старыкоў забралі, су дзі лі. [...] 
Вродзе з полякамі тут связаные былі, хто іх знае. Некатарых убівалі. 
Вот эты самы Берія поўбіваў многіх. Мойго отца на Север заперлі. [...] 

[Як станавілася граніца], перэселяцца нельзя было. Толькі [калі бы-
лі] родственнікі, дык разрэшалі перэходзіць, хто куды жэлае. Жэлаеш – 
там жыві, не жэлаеш – пераходзь сюда. Мой бацько прыйшоў, то ўжэ 
граніца была. Он там нейкім сержантам быў, хто яго знае. Мой бацько 
грамотны быў. Яму далі сапогі хромовые [...] і пісталет. А ў нас там, 
кагда граніцы не было, сенакос остаўся по той бок рэчкі. [...] Там дуб, 
говорыт, обгарэўшы стояў. Он этые сапогі ў дуб сховаў, бо ду маў, што 
на граніцы полякі могуць отняць. Перэшоў, а пісталет там оставіў. [...]

БАВГ. 20(1)–378–949. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=969
Запісана Анатолем Вялікім, Вольгай Цадко і  Паўлам Сітнікам 
02.08.2012. Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць 
ін тэр в’ю: 02:31:59. Сегмент: 00:21:00–00:50:04. Мова – беларуская.

№ 56. клеўзвіч (шыракоўская) вольга васільеўна, 1920 г. н., 
в. сінкевічы лунінецкага раёна брэсцкай вобл. – бела рус-
ка, праваслаўная, школу не наведвала, сялянка, калгасні-
ца. Фраг мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў ме жах праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[...] Ну, советы прыйшлі, то этые полякі ўцяклі. Ніякага бою не 
было. [...] Вот там стрэліць хто... А  мой хозяін кажа: «Мо, будуць 

229 Ананчыцы – да верасня 1939 г. вёска ў Лунінецкім пав. Палескага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Даманавіцкім сельсавеце ў Салігорскім раёне 
Мінскай вобл. 
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страляць, да зайдзі ў лёх, да сядзі ў лёхе». Гэта там, дзе картошку 
дзержым. І  ўжэ сядзелі. Рано ўсталі як развіднело. Бачым советы 
ходзяць. Всё… Друга власць. Нічога не бачылі, не чулі. [...] Рады, шо 
ціхо было. [...] 

Оні нічого такога не робілі. Побулі 
трохі, далей давай калхозы этые строіць. 
Ужэ пошлі по колхозах робіць. [...] Трохі 
роскошней было ўжэ. Шо заробім, а  шо 
запашым свойго, да і  з’ямо. [...] А  нам оні 
одзінаково  – тэе і  тэе. [...] Ужэ ж сталі са-
веты, то ўжэ ж лучшэ, ужэ ж хозяіны сталі. 
А тые ж уцяклі. То ўжэ ж мусіш робіць тэе, 
шо загадваюць. Да в колхозе трохі шо полу-
чым. [...] Все пооддавала… І коня, і воз, все оддала. [...] Але ж ужэ 
не розрэшалі коня дзержаць. [...] Коб не оддаў, то забралі б самі. [...]

БАВГ. 20(1)–321–850. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=876
Запісана Таццянай Касатай і  Аляксандрам Субоціным 01.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:05:23. Сегмент: 00:44:04–00:46:00. Мова – беларуская.

№ 57. кавалец (бялко) надзея іванаўна, 1927 г. н., в. хіль-
чы цы230 жыткавіцкага раёна гомельскай вобл. – беларуска, 
пра васлаўная, дачка расстралянага «польскага шпіёна», 
на стаўніца, герой сацыялістычнай працы (1978). Фрагмент 
аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[...] Какая граніца была?! Сталбы стаялі [...] У нас калхоз, папа – 
прэдседацель. [Аднойчы] 36 кароў перэшло за граніцу калхозных. 
І  как-то іх перэдавалі тагда. Ацец прыехаў і  наряжался… Рубаш-
ка какая-то ў яго чорная [была] і поясочек подпоясаны. А маці мне 
расказвае, што за граніцу каровы перэшлі. Прыехаў начальнік за-

230 Хільчыцы – да верасня 1939 г. вёска ў Тураўскім раёне Палескай вобл. 
БССР. Сёння вёска ў Рычоўскім сельсавеце ў Жыткавіцкім раёне Гомель-
скай вобл. 
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ставы Паўлаў. Такой высокі, грамоздкі чалавек. Ён на кані всегда 
ездзіў. Перэдалі кароў, патаму што іх коні перэхадзілі сюда. Перэй-

дут,  [а там] Луткі231, ужэ Польша. [...] А коні 
перэйдут, то хлопцы паловяць іх. Эта, гаво-
рят, панскіе. В калхозе работалі эцімі коньмі 
і снова перэдавалі. Всякае было. [...]

І людзі перэхадзілі. На граніцы дажэ 
пастрэлялі нашых, і  дваіх убілі. Бежалі 
атсюда, бо ў  калхоз не хацелі. [Людзі] 
абвінялі атца. Говорят, эта Белко, наверно, 
подсказаў, патаму што ані ў калхоз не шлі. 
[...] Калекцівізацыя тагда была. У нас жэ не 

была багачэй. Імеў, напрымер, две пары каней, чатыры каровы. Эта 
ж так зажытачна? Патаму што ў нас адна карова была і конь, а яму, 
можа, 100 гадоў. Прыйшлі немцы, і нам таго каня снова аддалі. Ста-
рого-старого, дахадзягу-каня.

Не зналі, как [там у Польшчы] жывуць. Тожэ бедната была. [...] 
Там стаялі в  лапцях. І  нашы в  лапцях точна такіе. Нічэго там не 
была. І калхоз… Што такое калхоз? На таком распуцье людзі былі. 
[...] Войны эці бесконечные. Гражданская, палякі, балахоўцы… [...] 

[В 1939-м], кагда нашы шлі, [мы] окна закрывалі… У нас не та-
кой тракт шырокі, но для воссаедзіненія ішлі чэрэз нашэ село. [...] 
[В школе] на ўроках расказвалі, што эта наша земля, і как она ака-
залась у палякаў. [...] Мы шчытаем, наша зямля, палякі шчытаюць, 
што іх земля [...].

[Пасля 1939 г.] яшчэ цэлы год нельзя была перэхадзіць [граніцу]. 
[...] Еслі родственнікі адсюда, то кудою-та ехалі яшчэ палтара кі ла-
ме тра. Ешчо ў нас застава [засталася]. [...] Зімой із Брэстчыны (ха-
ла дзільнікаў жэ не была) лёд вязлі, пліты льда на заставу. Так хранілі 
прадукты. Нашы пагранічнікі, помню, на лыжах всё саправаждалі 
[смяецца]. Блізко ешчо не разрэшалі почэму-та, не знаю. [...] 

231 Луткі – да верасня 1939 г. вёска ў Лунінецкім пав. Палескага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў  Вялікамалешаўскім сельсавеце ў  Столінскім раёне 
Брэсцкай вобл. 
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Патом ужэ ўбралі, уехалі. І  на пагранзаставе школа глухане-
мых абласная была. [...] Эта да вайны, наверно, у  [19]40-м гаду.... 
Школа глуханемых. Там [было] красівай такой ізгарадзі метраў 
500… Берёзачкі, алейкі, казарма, патом дом, дзе жыў комсастаў... 
Мая ўчыцельніца выйшла замуж за [камандзіра] Марозава. У  нас 
інцерэсна была. Пагранічнікі к  нам прыезджалі… П’есы ставілі, 
школу пастроілі. К  нам прыязджалі са всех акрэсных сёл, патаму 
што інцерэсна была. І свет электрычэскі ў нас [был]. [...]

БАВГ. 20(1)–439–1172. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1068
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і  Вольгай Івановай 04.08.2012 
у в. Вялікае Малешава Столінскага раёна Брэсцкай вобл. Транскры-
батар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:37:36. 
Мова – мяшаная (беларуская, руская).
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гісторыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 162-163.

№ 58. таболіч уладзімір іванавіч, 1930 г. н., в. ленін232 жыт-
ка віцкага раёна гомельскай вобл. – беларус, праваслаўны, 
не скончыў пачатковай школы, калгаснік. Фрагмент аўта-
бія графічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[...] Тады ў [19]39-м году, у сенцябрэ месяцы мы пошлі ў школу 
польскую. [...] Тут оні [саветы прышлі]… Не было з кім стрэляць. 
Оні [саветы занялі] без бою. Этыя полякі, погранічнікі ўсе ўцяклі 
[...] туды за Ленін. Колісь яшчэ пры цару робілі больніцу [...] Там 
стаяў нейкі батальён эты польскі. І все оні ўцяклі. [...] Названіе было 
«стражніца»… Эта пагранічнікі. [...] У Ёвічах233 была эта стражніца 

232 Ленін (Саснковічы) – да верасня 1939 г. цэнтр гміны Ленін (Саснковічы) 
Лунінецкага пав. Палескага ваяв. Польшчы. У гэты час адбылося перай-
менаванне, і вёска атрымала назву Саснковічы. У 1940 г. была вернутая 
старая назва. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Жыткавіцкім раёне 
Гомельскай вобл.

233 Іёвічы (Ёвічы)  – да верасня 1939  г. вёска ў  Лунінецкім пав. Палескага 
ваяв. Польшчы Сёння вёска ў Мілевіцкім сельсавеце ў Жыткавіцкім ра-
ёне Гомельскай вобл.
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на кірпічным заводзе. А ў Грабове ім не сообшчылі, то рускія іх, мо, 
усіх перабілі. Перэшлі чэрэз рэку і іх… Тые салдаты не ўцяклі. В на-
цельном белье сталі ўцякаць, то часового застрэлілі. [...]

А жылі ж пры Польшчы [як гаспадары]. 
Не колхозы, а собственно свое загоны былі. 
[...] Прыйшлі рускія, то ў каждой дзерэвне 
магазін построілі, завалілі водкою. [...] Вод-
ка ж дарагая была в Польшчы. [...] У Поль-
шчы только одзін магазін быў. [...] Водкі 
хватало пры Польшчы, але грошай не было, 
і яе мало бралі. [...] Стоялі бочкі ў магазінах, 
а  там не спірт, не знаю, віно там было, ці 
што? І чого яшчэ оні прывязлі нам? Чуні эта 

разінавые. Казалі, слава Сталіну, што нас обуў у разіну234. [...] 
А радом Нова-Ленін235, там голодовалі. [...] На совецком [баку] 

голодовалі. [...] Нічога не было, і сюды валілі. [...] Покуля немцы 
не прыйшлі. [...] Поліціка – это Западна Белорусія. [...] Што, мол, 
рускія хорошо жывуць, вот оні тут западнікоў кормілі, давалі. 
А потом у людзей жэ скота много было. Скот прынімалі, да гро-
шы да ва лі за это. Началі ў нас мужыкі гарэлку эту піць. А папірос 
валом! [...] 

Оні [саветы] граніцу дзержалі полносцю, покуля немцы не 
прыйшлі. [...] А  граніца была, як і  была по Случэ236. [...] Зрэзалі 
польскіе столбы погранічные, а рускіе – не зрэзалі. [...] Мы ж рань-
шэ, вот як эты шлях на Ёвічы, то мы короў пасвілі, а туда не перэге-
неш, бо граніца. Казалі полякі, што невольно. [...] А потом прыйшлі 
рускія. Мы короў к рацэ [пагналі], і ў рацэ купаемся. А з Ново-Ленін 
сено косяць этые колхознікі. [...] І  оні не пойдуць воды набраць 
в рэку, як мы коло рэкі [...]. У Корчэ было, дзе з махоркі дым ідзе, 

234 Цалкам выраз гучыць як: «Дзякуй Сталіну-грузіну, што абуў нас 
у рэзіну».

235 Наваленін (Нова-Ленін, Новы Ленін) – вёска, якая знаходзілася ў БССР. 
Сён ня вёска ў  Ленінскім сельсавеце ў  Жыткавіцкім раёне Гомельскай 
вобл..

236 Рака Случ працякала па мяжы паміж Польшчай і СССР.
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там сядзіць эты часовы. О! Была! [...] Это ніхто ж не знаў з молодых, 
а я ўжэ знаў, бачыў на собе. 

А перэмел там буў, дзе мы з коровамі стоялі. Значыць, обед. То 
на конях трох прыехалі этые офіцэры. Кожаны тужуркі ў іх і [...] это 
голіфе, штаны такі. У іх одзёжа хорошая была. То оні прыедуць на 
конях да этым, ну, з большым пастухом поговораць, што поговораць 
і назад едуць. Дзісціпліна была. А потом, як ужэ немцы прыйшлі, 
то ідуць з-за рэкі ўжэ этые родственнікі, там з Юркевіч з эціх, тут 
к своякам. [...] Ідуць, то дадуць ім, то жыто, то якого проса. [У іх] не 
было... [...] Прыйшлі рускія да і всё. Як оні говорылі: «Освободзілі от 
польского ерма». Это ермо, што на волоў надзевалі. [...]

БАВГ. 20(1)–325–858. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=881
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Аленай Субоцінай 01.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:22:00. Сегмент: 00:21:00–00:31:00. Мова – беларуская.

№ 59. царыкевіч надзея рыгораўна, 1928 г. н., в. беразнякі237 
жыткавіцкага раёна гомельскай вобл. – беларуска, пра ва-
слаў ная, не скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
пра ек та «1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[...] [Саветы] прышлі і магазіны построілі. [...] Мы ўцякалі от іх. 
[...] Прышлі рускія занялі і полякаў прогналі. То мы пошлі ў рускую 
школу. [Гавораць]: «Ой, у нас красівей пелі 
пры Польшчы. Пры Польшчы было луч-
шэй». Мы смяёмся, дзеці, [калі чуем], што не 
пры Польшчы красівей песні пелі і красівей 
выступалі. [...] Мне было дзесяць год. [...] 
На земле своёй жылі… Доўго однолічнікамі 
былі, по лесам яшчэ сяделі, по полянках. 
Это хутора былі. [...] Пры Польшчы жылі 

237 Беразнякі – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Мілевічы Лунінецкага пав. 
Палескага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Мілевіцкім сельсавеце Жыт ка-
віцкага раёна Гомельскай вобл. 
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людзі і  мелі полянкі такіе, дзе бацькоўское было [...] Поле сеялі. 
[...] А рускіе агіціровалі за калхоз. Зразу, як рускіе прышлі, забралі 
[Польшчу], то по корові давалі і  налогі накладвалі рускіе. А  коб 
здаць – мясо плаці, яйца плаці. [...] 

Бацькі ў калхоз пошлі робіць. [...] Хто однолічнік быў пры Поль-
шчы, у тых жыто забіралі ў калхоз. Людзей угонялі із дому, і молод-
зеж эту, і ўсіх, чые жыто жалі. У нас прэдседацель говорыць: «Коб 
трохі ў калхоз увогнаць, а гэтых последніх волна ўнясе. Самы пры-
дуць». І так і было. [...] Солтус у нас буў у сяле, то яго выслалі. [...] 
Ён [потым паехаў] у Польшчу. І хто после войны быў ужэ ў рускіх 
і хоцеў у Польшч ехаць, у кого документ польскі быў, то той у Поль-
шчу поехаў. А хто не хоцеў, то і остаўся на землі. За калхозы і саўхозы 
агіціровалі. Да, ужэ і добра было. [...]

Мой бацько говорыў, коб была моя сям’я да жонка, то я бы по-
ехаў у  Польшчу. Лучшэй як пры Польшчы не было. Глаўно, свое 
поле было! Да не ішлі ў калхоз людзі. Уязджалі. Самі робілі. А як 
за бра лі жыто і пожалі, то пошлі ў калхоз, прымусово пошлі. [...] 
А ў Польшчу [ехаць] бацька документа не меў. Як ён пошоў на во-
йну, да і не было… А ў нас одзін прыехаў, а жонка померла, а ён 
8 дзецей за браў, да і ў Польшчу повёз. І дажэ із суседняй дзерэўні 
жонку собе ўзяў. У  Польшчы жыў і  ў  госці прыязджаў. І  дзеці 
прыязджалі ў госці.

Гэтые, у  которых не было землі, то ім лучшэ было [пры саве-
тах]. [Пры Польшчы] неплохо было, у кого землі багато было. [...] 
А ў кого не было землі, той заробляў, коб дзецей корміць, на булку 
хлеба, ходзілі. [...] Нашой сям’е добрэ было, бо ён [мой бацька] одзін 
буў у [свайго] бацько сын. А другі погнаў коровы, да гром яго за-
біў. [...] 

Раскулачвалі, высельвалі на Сібір. Раскулачвалі багато семей. 
Уночы заберуць, прыдуць – збірайся. Хто польскі ляснік... Ляснікоў 
тых высельвалі. Погрузілі, уночы заберуць і на воз [пасадзяць], і по-
вязуць на поезд. Бог ведае, куды вывозілі іх. Хто вярнуўся, хто не 
вярнуўся. [...] Забралі одну сем’ю, яго і жонку. Только вот забыла, ці 
корову ў іх забіралі, ці не? [...]

Граніца была… Рускіе занялі, полякоў прогналі, а граніца была. 
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[...] У Мілевічах238, там цераз граніцу [жылі] мацерыны сёстры і [дзе-
давы] браты . [...] У дзеда было сямёра братоў, а ў мацеры – 7 сёсцёр. 
То за граніцу пошлі пры Польшчы… Як-то іх повысельвалі рускіе 
од граніцы, повысельвалі. [...] Як на том баку, а што там? Як прышлі 
рускіе, то добра было, ужэ і там калхозы, і ў нас калхозы. Усе пошло 
нормально. [...] 

Тогды оні прышлі, напалі, я ж кажу, на гэтые [стражніцы], дзе 
солдаты стоялі польскіе. [...] Ой, уночы, як бацько мой росказваў, 
вельмі стрэлялі. То одного забілі солдата, калі ўцякалі. Босые 
попрыбягалі ў дзярэўню к нам. [...] Што ж?! Уночы напалі рускіе. 

То там у нас ужэ былі із Онанчыц нашые людзі [...] То там цётка 
моя была і  дзядзько то росказвалі, [...] што цэлы дзень к  граніцы 
подвозілі ўсякую [тэхніку]. Думалі, што будзе вельмо стрэл вялікі, 
аж оні перэплылі [раку], перэбраліся церэз граніцу і  стрэлілі тры 
разы. І ніводного поляка няма. Колечкі там было солдатаў? Ерунда. 
[...] Ну, поўцякало багато, я ж кажу церэз дзерэўню нашу [...]. Коні 
побралі ў дзярэўні [...], што былі і поехалі наўцякач на Польшчу сю-
дою. [...] 

О, то рано, уночы стрэл быў… Чутно розговор на дзярэўні, што, 
кажуць, рускіе прышлі. Стрэлялі моцно на граніцы… Чулі нашы 
людзі. І оні [палякі] прыбеглі босые і поехалі. А нашы людзі ніхто 
не ўцякаў. Ні тыя, хто быў поліцаем, [ні тыя,] хто быў якім… Ужэ, 
як рускіе прышлі, то, хто поліцай, хто ляснік, то высельвалі ўжэ. [...] 
А мой бацька не ўцякаў, ён лясніком не быў. [...]

БАВГ. 20(1)–416–1085. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1040
Запісана Аляксандрам Субоціным і  Аленай Субоцінай 03.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:00:13. Сегмент: 00:17:05–00:45:02. Мова – беларуская.

238 Мілевічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Лунінецкім пав. Палескага ваяв. 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў  Жыткавіцкім раёне Гомельскай 
вобл. 
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№ 60. мініч любоў міхайлаўна, 1924 г. н., в. цімашэвічы239 
жыткавіцкага раёна гомельскай вобл. – беларуска, пра ва-
слаў ная, скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фраг-
мент аўта бія гра фічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[…] Бацько жыў, пахаў землю. Нічым он не быў… Нічым [не 
быў] пры Польшчы, покуль не помёр. Гороваў… [...] Корміў нас. 

Ездзіў… Набярэ смолы неколі да ў  нейкі 
Клецок ездзіў, да хлеб прывозіў і  корміў. 
А вон нічым не быў. Правослаўны быў. [...] 
А  я  родзілася, і  он нас малых покідаў. Он 
в  [19]40-м году помёр. Прыйшлі советы 
ў [19]39-м, а вон в [19]40-м году помёр. Он 
быў довольны, што прыйшлі советы. Да не 
даў Бог пожыць. Вот як... [...] Пры Польшчы 
горовалі, хлеба [не было], поля мало было. 
Да не росло там, то суша – і згорыць, а там 

нізіна – да залье. Хлеба не было. Ну, былі голодные. Всякіе былі, і го-
лые… [...]

А высельвалі леснікоў, высельвалі. [...] Пры Польшчы былі 
леснікамі, а як прыйшлі советы, то врагі польскіе. Вот што… Врагі! 
Як што яке, то сказалі б, вот ты робіў… У  советах, ты враг! [...] 
Одного богатыра выслалі. А то ўсіх леснікоў высылалі. По ўсіх сё-
лах, не только ў нас. [...] То тых была фамілія Бакуновіч. Яны былі 
добрые-добрые людзі. Оні дзялілі самі… Ведалі, оні ведалі, што 
ў мойго бацько дзецей богато да голодныя. То оні, як ехалі, то оні 
везлі дзецям і  давалі нам… Оні добрые былі людзі. Да з  іх нікога 
няма, усе поўміралі. Боровецкі Міхаіл. [...] Мо, то Даніло по бацько, 
гэты Бакуновіч. [...] Вот такіе рускіе, як вот і мы. Толькі што былі 
леснікамі. Да трэба ж, коб хто быў леснікамі. [...] 

Тут на одного говорылі, што будто он перэходзіў [мяжу]. А одзін 

239 Цімашэвічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Саснковічы Лунінецкага 
пав. Палескага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў  Ленінскім сельсавеце 
Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобл.
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перэйшоў быў оттуляка, як мы кажам, із-за рэкі. О, та рэка!… 
Цэркоў стояла коло рэкі, то я яшчэ невяліка ў цэркоў ходзіла. Тые 
свое говораць, тые оттуль крычаць, а тые оттуль, што тут своі… То 
он перэйшоў з сям’ёю, бо тут подпісаліся два чалавекі – родственнік 
і  одзін чужынец. Вон жыў, покуль облава [не пачалася], то забілі 
в облаву. У яго было і дзецей богато. [...] Тут яго родня была, [...] 
жончына яго. Покуль жылі на дзерэвне то «Большовік» на яго все 
казалі. Этот «Большовік» зваўся Міхаіл. Гэтого «Большовіка» ўнук, 
то робіць гэтым леснічым. […]

БАВГ. 20(1)–454–1258. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1087
Запісана Аляксандрам Смаленчуком 06.08.2012. Транскрыбатар: 
Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:30:16. Сег-
мент: 00:02:00–00:04:00; 00:27:00–00:34:00. Мова – беларуская.

№ 61. арцішэўская (кісель) антаніна іосіфаўна, 1922 г. н., 
в. сверынава240 стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – поль-
ка, каталічка, скончыла пачатковую школу, калгасніца. 
Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў межах праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2013)

[...] Прыйшлі бальшавікі, [...] найшлося і начальства. У нас ліш 
[адзін быў] сверыноўскі, Някраш яго фамілія. І ўжэ ён начальнік, 
прадсядацель калхоза. [...] Ужо рукавадзіць 
сялом! [...] Чы яго людзі паставілі, чы 
власць, я  ўжо вам гэтага не магу сказаць. 
Ну, але знаю, што ён якраз быў  [з багатых]. 
Дык, мы ўсё гаварылі: «Во, кулак». Ну, быў 
жа багаты. І з багатага абратна ён ужо [стаў] 
начальнік. Дык людзям жа бяднейшым, не 
нравілася гэта. [...] 

Высылалі [людзей], шчэ і  сколька! [...] 

240 Сверынава – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Новы Свержань Стаўбцоўскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў  Мікалеўшчынскім 
сельсавеце Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл. 
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Сразу браліся за леснікоў, за ўсіх, хто быў леснікамі. А  які ляснік 
врадзіцель? [...] У  нас з  дзярэўні пяць сямейств выслалі [...] на 
Салаўкі. Во куда! А  патом яны ўжо з  гэтых Салаўкоў, як кончы-
лася вайна, перабраліся ўсе ў  Польшчу. Іх адправілі. Ці, можа, 
патрэбавалі? Я ўжо не знаю. Но ўсе ў Польшчы ўжэ. [...]

Нашы бальшавіке, як прышлі, нас ўжо ж асвабадзілі [...] ад «поль-
скага іга». Яны звалі так! Яны можа яшчэ і цяпер завуць: «польскае 
іга». Яны ж асвабадзілі нас, і  давай [высылаць], каго на Салаўке, 
каго [куды]… 

Адносіліся [да бальшавікоў] харашо. Раз – што харашо, втарой – 
што баяліся. Думаеце, вельмі распрастрэсся і  жэгнеш? Якое дзе 
слова, так і  пойдзеш! Баяліся. Ну, але [яны] нікога не абіжалі. Як 
прышлі сюда, то не абіжалі нас, нікога з людзей. Жылі людзі, як ся-
годня, вот. Кажды па-своему, як стараўся, так і жыў. Знаеце, мужык 
хацеў [выехаць у Польшчу]. І мы пайшлі ў Стаўбцы, каб запісацца 
на выезд. Пастаялі, паглядзелі. А мужык мой гаворыць: «Да ну яе 
к [...], – прасціце за выраженіе – з гэтай Польшчаю». Нарадзіліся мы 
тут і жывём. І пашлі мы з Стаўбцоў пяшком сюда, і сягодня жывём. 
Вот так… Не паехалі мы. У нас, можа, сямей з трыццаць, пэўна, вы-
ехала. […]

Як граніцы ўжэ не стала, як яны, бедныя, усе ішлі сюда. Яны ж 
галодныя былі!... Як яны жылі за тым Сталіным?! […] Скажу вам 
па праўдзе, я ж ні аднаго чалавека не выпусціла, каб не даць што… 
Ідуць дзеці… Прыдуць з торбамі, вазьмуць, выйдуць, пастаяць і га-
вораць: «Пайшлі яшчэ да той бабы, бо яна добрая…» І зноў ідуць 
і просяць… Тут багацей жылі, бо за Польшчай была свая зямля. А, 
знаеце, што такое свая зямля?! […]

БАВГ. 40(1)–584–1827. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1544
Запісана Вольгай Цадко і Юрасём Бачышчам 15.07.2013. Транскрыба-
тар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:07:25. Сег-
мент: 00:25:01–00:33:01. Мова – беларуская.
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№  62. марзалюк (сачук) валянціна сямёнаўна, 1925  г.  н., 
в. падлессе241 стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – белару-
ска, праваслаўная, скончыла пачатковую школу, у перыяд 
нямецкай акупацыі была вывезеная на працу ў германію, 
калгасніца. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах міжнароднага даследчыцкага праекта, 
прысвечанага «остарбайтэрам» (2013).

[...] У нас палякаў не было ў Слабодцы242. Адно быў польскі вучы-
цель. Быў ён сам родам з Пазнані, а жонка з Любоўі. [...] Дзеці бы-
лі – Юрэк і Іза. І быў ён закалёны паляк. Як 
у 1939 га ду прыйшлі да нас рускія, вот ужэ 
не на ві дзяў [іх]. Божа! Нашы ж пра ва слаў-
ныя давольныя былі сваёй власцю. І ён гэта-
га сына вывеў у лес, застрэліў сына і за стрэ-
ліў сам сябе. Адно сказаў [...] ужо на дачку 
і на жонку. «То, бляць, хай застаецца ў Ра сіі». 
А  сына застрэліў і  сам сябе за стрэ ліў. Вот 
сэрца! Вот гэтакі быў закалёны паляк! [...]

Жалі. Жніво было. Жнём мы. Была ў нас 
мая дваюрадная сястра маленька, я  яе гадавала. Парасія называ-
лась. Прыходзіць дзядзька і  прыносіць яе на поле [...] дый кажа: 
«Прыйшла ўжо да мяне карта побылая». Даўней не казалі «павест-
ка», [казалі] «карта побылая». «Прыйшла ўжэ, – кажа, – мне карта 
побылая». А папа кажа: «Якая карта побылая?» Ну, [дзядзька] кажа: 
«Германія на Польшчу нападае». Ну, і все тут… 

Вайна началася. Ужэ тады давай палякі кае-каго браць ужо ў во-
йска, на вайну. Дак і майго гэтага дзядзьку [забралі], але ён далёка 
не пашоў, вярнуўся дадому. А некатарыя пааставаліся, былі ў пляну. 

241 Падлессе – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Старасвержанскім сельсавеце ў Стаўбцоўскім 
раёне Мінскай вобл.

242 Слабодка  – да верасня 1939  г. вёска ў  Маладзечанскім пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы Сёння вёска ў Хожаўскім сельсавеце ў Стаўбцоўскім раё-
не Мінскай вобл. 
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Многіе із гэтага сяла. Адзін-то ў Польшчы жыве, ажаніўся ён. Трохі 
з гэтага сяла з вайны засталіся ў Польшчы. [...] 

На ўчоце стаялі і бралі ў польскае войска праваслаўных... Кар-
ты побывальныя ім давалі, ды яны ішлі служылі як палякі. Умес-
це з палякамі. [...] Я вот ведаю, што в авгусце вайна началася гэта. 
Германія аб’явіла палякам вайну. Вот точна чысла не скажу. Ведаю, 
што ў авгусце. 

Ну, а 17-га сенцября ўжэ рускія да нас ішлі. Я ведаю, што я якраз 
пасвіла каровы. [...] А ў нас цячэнне [моцнае] каля Слабодкі. І цераз 
гэты Неман ішлі польскія [войскі]... За Стоўбцамі ў  іх быў корпус 
ахоўна-пагранічны. КОП  – гэта скарочана. Пагранічнікі [стаялі]. 
[...] Там у нас быў брод, меленькі гэтакі Нёман. І яны ў нас у лясу 
заселі гэтыя палякі, а з гэтуль гналі іх ужэ бальшавікі. Была пера-
стрэлка. Мы ўсе, дзеці, сядзелі ў  пограбе. Хаваліся ўжэ ад пуляў 
гэтых. А наша сяло стаіць, і вакруг католікі: Віскачы, Касцюкі, [...] 
Цвіркі, [...] Суднікі243. [...] Дак як перастала перастрэлка, хадзілі ў лес 
раненых шукаць. Дак католікі забіралі польскіх, а  праваслаўныя 
забіралі рускіх сюда. Гэта 17-га сенцября [19]39  года. [...] Гуртам 
найдуць і прывязуць у школу. У школе зрабілі ўжо бальніцу. [...] Вот 
згаворацца мужчыны: пайдзем па лесе пройдзем, можа, дзе чалавек 
ляжыць ранены? Дак хадзілі. 

[Там, у  саветах, былі родныя] папавы. Былі некія дваюрадныя 
браты, але не ездзілі [да нас]. Мой дзядзька, папаў брат меншы, 
гэдакі быў паліцікант і грудзью стаяў за Расію. Ён два разы хадзіў, 
уцякаў пры Польшчы. Адзін раз пайшоў ён у  [19]33 гаду. Якраз 
як гэта была галадоўка ў Расіі. Іх было шэсць чалавек із Слабодкі. 
Згаварыліся. Ведаю, якраз у гэта врэмя, як цветуць ландышы. Вот 
ён букет ландышаў да дому прынёс, і ночью [яны] пайшлі. Як той 
корпус пагранічны не бачыў, перайшлі яны граніцу. Як вайшлі яны 
туды, іх пашчыталі шпіёнамі. Яны там месяц пасядзелі ў некай цюр-
ме, і іх адправілі назад. І прыйшлі яны дадому. І я ведаю, што гэта 

243 Віскачы, Касцюкі, Цвіркі, Суднікі  – да верасня 1939  г. вёскі 
ў  Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёскі 
ў Старасвержанскім сельсавеце ў Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобл.



225

прыйшоў мой дзядзька. Божа-Божа! Яго матка, ужо бабушка мая, 
абметвала венікам вошы з яго. [...] Заставіла яго памыцца. А потым 
[пра гэта] узнала польска паліцыя. [...] Яго дапрасілі і далі яму тры 
годы каб не жыў у сваім сяле. Ссылкі гэдакай... [...] 

Як прыйшоў ён ад тых Саветаў, то прынёс мне кніжачку гэта-
кую [...] «Зорка» называлася. Алфавітная. Я  ж у  школу польскую 
хадзіла... Мяне вучыў па-рускі чытаць. [...] Адзін раз як прыстаў да 
мяне... Я ў  яго грошы прасіла, а  ён кажа: «Скажы мне, што такое 
камсамолка?» Божа ж мой! Міленькі мой! Да я такое слова не чула. 
Не ведаю, я ж – дзіця: «Ну, дзядзь Петра, не знаю». «Ну, як гэта ты не 
знаеш, што такое камсамолка?!» 

Гэтакі ён быў крэпкі паліцікант. І ён, знаеш, гаварыў з гэтымі пар-
ці за намі. А яны яго забралі. І гэдак ён загінуў за гэту ўласць савец-
кую. [...] Не ўсім тутака нравілася, гэтак зажымалі палякі, гэтак не 
пры зна ва лі праваслаўных за людзей. Каб дзе якую землю купіць, то 
трэба было на палякаў пераходзіць. [...] У нас адзін із Жукава Барка244 
ку піў фальварак, то на паляка перайшоў. Тады разрашылі купіць. [...]

БАВГ. 41(1)–677–2470. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1756&
Запісана Алесяй Белановіч і Паўлам Сітнікам 30.08.2013. Транскры-
батар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:41:46. 
Сегмент: 00:50:32–00:59:51. Мова – беларуская.

№ 63. лосік міхаіл міхайлавіч, 1920 г. н., в. мікалаеўшчына 
стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – беларус, праваслаўны, 
скончыў пачатковую школу, ваяваў у  1944–1945  гг., по-
тым рабочы і  калгаснік. Фрагмент аўтабіяграфічнага 
відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта «1939  год 
у памяці беларусаў» (2013)

[...] Вот тады тожа пераходзілі граніцу, і ўжо нашыя гэтыя палякі 
ішлі. Тут нейкая пад лес горка, а тут нейкая тожа лагчына. Вот па 

244 Жукаў Барок – да верасня 1939 г. вёска ў Стаўбцоўскім пав. Навагрудска-
га ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Шашкоўскім сельсавеце ў Стаўбцоўскім 
раёне Мінскай вобл. 



226

гэтай лагчыне яны [пераходзілі]. Эта к  восені… [...] І  вот нашыя 
рускія ішлі, і вот тутака іх страчылі. Тут дарога на Свержынь, і та-
мака быў яшчэ мост дзеравяны. Дык вот яны сюды гэтую дарогу 

парабягалі, на Стоўбцы перабіраліся. Так 
вот ані іх секлі ўжо тут. Іх усіх тут і палавілі. 
[...] Так яны прыйшлі сюды. [...] 

А я  ж тожа, ну, курыць курыў, але ж 
польскія [папяросы] я  мала курыў. Але 
ж гэтакія былі папяросы, панімаеце, як 
канфеты. У  жалезных банках і  пахучыя 
гэтакія... Адна «Мэва» звалася, а  другія... 
Забыўся, як другія. Адныя, як курыш, дык 
холадна ў  роце [смяецца]. Гэтакія… Дык 

вот, [...] са шляхоў ідзе эта дарога, і  вот тут мы з  імі [савецкімі 
салдатамі] спаткаліся. І адзін кажа: «Хаця жылкі рускаю паглядзім. 
Какая эта жылка руская? Ці лепшая за гэтыя польскія мэвы?» [...] 
А ў нас пры паляках кніжачкі былі курыцельныя. Там гэтая харошая 
бумага [...]. Так мы ўжо ім свайго этага табака, але яны не вельмі 
кідаліся. «Э, – кажа, – гэта не табак. Вот эта, кажа, крэпкі, баця». [...] 
А ён ужо нашую гэту самую кніжачку дастане і  аддзярэ. Дык той 
[салдат] кажа: «Што ты?! Гэта ж карэнне! Дзе ж ты скруціў? Падзя-
рэш і ўсё». З галянішча [дастаў] газету. Як раздзярэ яе неяк на клін, 
і спраўна палучаецца. Туды насыпле. Я як паглядзеў, што гэтакі та-
варышч [курыць], то ёлкі-палкі… У нас жа не можна было, каб та-
баку садзіць. О, брат ты мой! Але садзілі, панімаеш, у гэты каноплі. 
[...] Каб злавілі, дык, брат, на век засадзілі ў тую цюрьму, што табак 
садзіш. […] Ну, як мой бацька, ды я, ды мой сын абнаружылі, што 
яны тожа садзяць свае, каб ніхто не ведаў. Адно, [каб ведалі] самі 
бацькі да жонкі якія. [...]

Шчэ сходы гэтакія ў  той школе былі, дык у  нас ужо гэтыя 
прыязджалі... Ну, хто яго ведае, што гэта за яны? Ці карэспандэн-
ты, ці што? Дык той ужо кажа: «Таварышчы, хаця маленькі калхозік 
зрабіце». Дык у нас, бачыце, шчэ не было, а па другіх рабілі. А ў нас 
после ўжо. [...]

Зразу не [пускалі праз граніцу]. З першых дзён, ну, мо, паўгода 
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не пускалі. [...] А адтуль прыязджалі за хлебам. За хлебам. [...] У нас 
тут едзіналічнікі [жылі]. Тутка, брат, яшчэ жылі тагда і ўсё [мелі]. 
А там, яка-та вайна прайшла [...] Тамака ўсё праз гэтыя калхозы. [...] 
Ходзяць і  просяць хлеба, а  некатарыя застаюцца што рабіць, што 
памагаць. [...] Давалі ім хлеб гэты.

[Як пачалі вывозіць], былі тут мікалаеўскія сразу, а  после 
з Кнотаўшчыны245, але ён адтуль недзе прыехаў із Польшчы. Я ўжо 
не знаю, [...] пачаму яны адтуль сюды паўцякалі. Вот у Кнотаўшчыне 
скрозь пазабіралі [...], бо яны былі тожа багатыя. Ніякія не асаднікі, 
нічога. Іх забіралі [...] і  туды вывозілі. А  ўжо гэтыя прыязджалі 
сюды, дык тутака засельваліся. Вот і мая жонка, пакойніца, служы-
ла тамака ў Грабёнаўшчыне. Там нейкі двор быў, і яна там служыла. 
[...] І што ж, прыйшлі. Забіраюць усё і ўжо ж яго забіраюць. Дык ён, 
той хазяін, кажа: «Во, бяры гэту карову і вядзі дадому». Во, дык яна 
прывяла аж сюды, із Кнотаўшчыны. [...] Яна служыла, і адтуль ёй 
далі карову, і яна давяла тую карову із сваёй Грабёнаўшчыны [...] на 
грэбню пад гору. Вот сюды яна ўжо спускалася. І дагнаў Грабянюк, 
панімаеце, шчэ пад жопу ей даў [смяецца] і забраў тую карову. [...]

Із Любкаўшчыны забралі, із Грабёнаўшчыны забралі [людзей]. 
Хто іх ведае, дзе яны?! [...] А гэтыя ўжо нашы грабіцелі нейкія пой-
дуць гэтаксама ці карову, ці што, тамака кабана заб’юць і ўжо дзе-
ляць па каждаму. О, брат мой, якія ненавісныя людзі. [...] Трэба 
ж і  тому жыць. Я  кажу, нашто ім тая карова? Ці добра, ці кепска 
я кажу? На тую Мікалаеўшчыну прывязуць зарэжуць і дзеляць. [...]

БАВГ. 40(1)–590–1855. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1556&
Запісана Анатолем Вялікім і  Вольгай Івановай 15.07.2013. Транс-
крыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:49:13. 
00:24:25–00:36:47. Мова – беларуская.

245 Кнотаўшчына, Грабёнаўшчына, Любкаўшчына і  Мікалаеўшчына  – да 
верасня 1939  г. вёскі Стаўбцоўскага пав. Навагрудскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёскі ў Мікалаеўшчынскім сельсавеце Стаўбцоўскага раёна 
Мінскай вобл.
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№ 64. міцкевіч (кукалевіч) Яўгенія мікалаеўна, 1923 г. н., 
в.  мікалаеўшчына стаўбцоўскага раёна мінскай вобл.  – 
беларуска, праваслаўная, скончыла пачатковую школу, 
сваячка Якуба коласа, рабочая, калгасніца. Фрагмент 
аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах пра-
екта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2013)

[...] Ой, саветы як прыйшлі, якая была ў нас радасць! [...] Сразу 
музыка в  школе і  танцы. Ой, Божачка мілы, а  тутака тая вяроўка 

развязалася на лапці, дык я  чуць не 
павалілася. [...] Як яны ўжо прыйшлі ў Мі-
ка ла еў шчы ну… Можа, дзе іначай было? 
А  як прый шлі ўжо ў  Мікалаеўшчыну, дак 
вот такая у нас была радасць, што прышлі! 
[...] Радаваліся, што царства будзе нябес-
нае. Свае ж [прышлі]. Тады ўжо той Ігнацій 
Юр’евіч прыехаў і чэраз некатары час стаў 
дзі рэк та рам у школе ў нас. 

Дзядзька мой вярнуўся тожа ўжэ. Ну, 
яны ж там, не знаю, як яны там… [...] Па-першае, той крыўду сказаў, 
то сразу на Салаўке. А той нешта не паслухаў, то сразу на Салаўке. 
А Салаўке тыя дзе? Бог яго ведае, дзе тыя Салаўке. Недзе ж, можа, 
у Сібіры ці дзе? [...] Дзе ж тое «царства»? 

Тады, як сталі забіраць гэтых мужчынаў на гэты самы… Шчэ 
ж той вайны не было, а ўжо падрыхтоўвалі тыя ўсё. [...] Ой, чорт 
іх ведае, што ўздумалі. [...] Атрымалі [зямлю], але тады ўсё роўна 
Мікалаеўшчына была бедная. Дык я дажа сама ўжэ хадзіла з сынам 
[...] к тым асаднікам. Асаднікі – гэта тыя паны асаднікі. [...] Ой, а по-
тым ужэ хто  [з асаднікаў] пайшоў недзе ў цюрьму, а каго выслалі 
недзе ў Расію. З тых, што ўжо памногу мелі [зямлі]. [...]

Як прыйшлі ўжэ першыя саветы, а нейкія бедныя формы былі. 
Нейкія такія шапачкі і адзёжа такая… Ну не параўнаць з цяперашнім 
часам. Тожа нейкая бедная была [краіна]. Ну, але ж, панімаеце, усе 
былі толька «за»... [...] Вот адзін, бацька вот гэтай Лены Сенькавай 
там нешта сказаў, [...] дык хутка яго прыбралі. [...] А што ўжо Расіі 
ўсе былі радыя – гэта так. Мы ж усё выкладваем, а яны ж слухаюць 
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і думаюць, ці праўду ты скажаш, трэба ж пераканацца. Ці праўду ты 
гаварыла, ці не?

Туда яшчэ не ездзілі [спачатку]. [...] Ды яшчэ ж і пра сваякоў, ці 
мы ведалі, дзе якія… Сразу не ездзілі. Сразу не ездзілі. [...] [Якуб Ко-
лас246] прыязджаў. [...] У яго тут была сустрэча. Гэта быў… Гэта ў нас 
быў у [19]40 годзе пажар. Дык вот, Колас прыехаў у Мікалаеўшчыну. 
Гэта была першая сустрэча. [...] Адно стаялі гэтыя коміны, а то ўсё 
згарана [было]. А  сабралася ўся вёска, бо хацелі ж Коласа вельмі 
пабачыць… Дык вот там, дзе цяпер сельсавет, дык там бацюш-
кава шчэ хата стаяла не згарана. Там паставілі табарэтку, а  Колас 
сам жа быў невысокага росту. Дык Коласа паставілі на гэту таба-
рэтку. Так мы ўжэ ж усе ўжо на яго глядзелі. А ён сказаў слова: «Я, 
як пісьменнік, дык пісаць магу, а  вот расказваць...» Ён сказаў па-
беларускі, але я ўжо забыла... Не такі краснарачывы быў, але ён па-
беларускі сказаў [...], што не мастак гаварыць. [...] Там за ім ездзіла 
многа шчэ такіх, ну, ахраннікаў. [...]

БАВГ. 40(1)–592–1859. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1557
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Інай Сінкевіч 15.07.2013. Транс-
крыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:52:22. 
Сегмент: 01:04:00–01:10:00, 01:28:00. Мова – беларуская.

№ 65. варанецкая (кажанеўская) сузанна аляксандраўна, 
1926  г.  н., в.  рубяжэвічы стаўбцоўскага раёна мінскай 
вобл. – полька, каталічка, скончыла сярэднюю школу, пра-
даў шчы ца, краўчыха. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыё-
ін тэр в’ю, запісанага ў  межах праекта «1939  год у  памяці 
жы ха роў бе ларусі» (2013)

[...] Помню, як вайна гэта начыналась. У нас [быў] бальшой сад, 
і радзіцелі вдваём в садзе начевалі. Там всего ў нас в саду: разных 
сартов груш, разных яблык, разных вішней, чэрэшней і слівы. [...] 
І пасека пчол была за садам, можа гэтых вулей з 20 было. Свае пчолы 
былі, мёд быў свой. Всё, всё сваё мелі. Жылі харашо радзіцелі. 

246 У  в.  Мікалаеўшчына прайшло дзяцінства славутага беларускага 
пісьменніка Якуба Коласа (1882–1956). 
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А мы, тры сястры, ужо дома астаёмся. І  слышу, што какой-та 
шум, што-та шуміць [...] Я  стала старшую сястру будзіць: «Стася, 
ты слышыш? Што-та шуміць, але не пайму што». Яна гаворыць: 

«Ну да, што-та шуміць». І  потым глядзіць 
у окна,  [а там] угнутыя салдаты в эціх шлё-
мах с пупцем навярху, [...] з аружыем. І всё 
каля дамоў [...] ляцяць адзін за адным.

А мы ж яшчэ маладыя дзевчоначкі былі. 
Ну, [взяў] какой-та страх, што з  аружы-
ем, што ваенныя… Пабяжала старшая ся-
стра будзіць радзіцелей. Папа гаворыць: 
«Я слышу, што што-та гудзіць і  гудзіць». 
[...] А  ў  нас жа радышкам была савецка-

польская граніца. Як там трактары работаюць дзень і ноч, то ў нас 
слышна была. Папа гаворыць: «Дзе-та што-та робіць». І далей спіць. 
А потым [...] падляцела сястра і гаворыць: «Папачка што-та летает 
па вуліцы, с аружыям лецят». О, тагда папа понял. Папа сюды ў хату 
[зайшоў], пасматрел цераз акно і ўжо не паказвался на вуліцу. Цераз 
акно смотріт: «Да, дзеткі, гэта вайна». Так і сказал – вайна. Пашол 
маму пабудзіў, ужо эта я помню. [...] Ужо страх взяў і радзіцелей. [...] 
Так вот, яны нас, палякаў, забралі в плен. [...]

Пайшла армія… Ой, як армія ішла! Сколька тут через Рубяжэвічы 
[прайшло]. І  конніца, і  коні прэжаныя з  павозкамі, а  павозкі 
поўныя. Всево там паналожана. Ужэ ясна, што аружыя, можа, якія 
прыналежнасці к вайне. [...] А патом пайшлі ўжо гэці танкі. Цераз 
речкі танкі ішлі. Фармальна то была вайна [...], а вайны такой су-
рьёзнай не было. Але цераз Рубяжэвічы ішла Красная армія на вай-
ну. Перайшлі ўжо польскую граніцу. [...]

Вайна ж была, ну, савецка. Саветы на Польшчу напалі [...] і за бра лі 
Польшчу. [...] Стражніца [там] была, ды пабілі эціх салдатаў усех. Ка-
торыя ранены, то там бальніца. У нас жа радышкам недалеко, возле 
касцёла. Там была бальніца радышкам. Бальшое зданіе… [...] І в эту 
бальніцу панакладалі тых раненных [...] Пастрэлялі, усіх па стрэ ля лі 
гэтых польскіх [салдат]. Можа, хто-дзе ўдраў, не знаю… Ці, можа, іх 
пазабіралі, не знаю… Іх не стала нікога, ні аднаго чалавечка ўжэ. [...] 
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А ўжэ потым ішла армія. Вядома і  пешком ішлі, з  гэтымі 
рукзакамі, са ўсем. Усталыя такія ідуць. Ну, есці [хочуць]. Есці мама 
даст ужэ ім з сабой. Баханы хлеба сваі пяклі, такія бальшыя баха-
ны хлеба. Вкусны хлеб свой ржаной. Вкусны. Сітніцу дзелалі тожа 
сваю. Сітні хлеб пеклі. У нас пекарняў хватала, пално. [...] Тут у нас 
праблемы не была ні з чэм пры Польшчы, бо было [шмат] магазінаў. 
Вот, у  самым цэнтры, дзе плошчадзь, дзе астанавліваецца авто-
бус, [былі] магазіны [...] адзін каля аднаго. Усё магазіны, магазіны, 
магазіны! І якія хочаце. Усё можна было купіць. [...] 

Арміі дзе ж не дасі? Ідзе [салдат] чорны, цёмны, спацеўшы, граз-
ны, пыльна. Усяк жэ ж была. [...] Жалелі, ну, і давалі. Ну, ён па про-
сіць есці, а як жа ж не дасі? Жывы чалавек… Мамка мая была очень 
дабрадушная. [...] Жалелі, но баяцца баялісь, канешна, дажа нож кі 
трэс лісь ад страху. Хаваліся і баяліся. А мы, дзеці, ваабшчэ, пра та-
лі ся. [...] Страшна, бо прыйдзе ў хату з аружыям [смяецца]. Што вы! 
Шчэ пастрыляе… Я гавару, ой, пастраляе нас яшчэ. [...] Ну, ужо са аб-
ра же ніе ў мяне было, бо я ж кончыла ўжэ срэднее абразаваніе. Я ўжо 
так не пугалася, бо я разбіралася. А сястра яшчэ старша мяне была, 
та, каторая ўжэ встала і саабшчыла радзіцелям, пабегла в сад. [...]

Што змянілася? Забралі землі, адабралі. [...] Далі па кусочку. 
Лес забралі. А леса свае былі, землі, лугі свае. Нада было каровак 
карміць. А кароў было нескалька ў нас. А як забралі, тагда ўсё ўжо 
канфіскавалі, бо не была чым карміць. [...] Последнее время, вот 
як я яшчэ была до замужэства, мама дзержала… Две каровы былі 
яшчэ, конь быў. Ну, свіння была. Свіней калолі, свежаніна была. [...] 
Малачко сваё. У нас было всё сваё. Мы былі давольны всему. Кру-
пы разнай і гречуха свая [...] Дажа пшено сеялі. Свае пшено і бор-
так. Пшено кістачкамі расло [...], бортак таўкачыкамі такімі. Яны 
такія дліненькія і  кругом семена. [...] І  так красіва ён сматрэўся. 
Жоўценькі-жоўценькі, і паляна [жоўценькая]. Прыйдзеш жаць, дык 
ужо красата сматрэць была. [...]

Змянілася, канешна, усё. Усё, як гаворыцца, прапала, прайшло 
між пальцаў. [...] Высылалі [людзей] за першымі [саветамі]. [...] Адра-
зу іх [суседзяў] пабралі. [...] Гэта быў паліцыянта сын. Паліцыянт – 
гэта мі лі цыя. У міліцыі польскай быў ацец. І радышкам мы [жылі], 
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па-са сед скі… Ну, харашо [жылі, як] сасед з саседзямі. Харашо жылі 
между сабой. Што нада [нам – ідзем] к ім, а што ім нада – яны к нам 
[ідуць]. Усё разам... А мы, дзеці па-саседству дружылі. [...] Ой, тут 
многа павывазілі. Тут многа. Ну, всю арыстакрацію польскую вы-
вез лі, всех работнікаў. Хто дзе работаў за Польшчай, [тых] вывезлі. 
Нема іх, ачысцілі Рубяжэвічы. [...] Рубяжэвічы былі такія, ну, как 
месцечка. Была міліцыя, армія. [...] Духавенства не трогалі. Можа, 
дзе [забіралі], а ў нас не трогалі. Ксяндзы былі ўсе на месце. [...]

БАВГ. 40(1)–598–1880. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1569
Запісана Вольгай Івановай і Вольгай Цадко 16.07.2013. Транскрыба-
тар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:52:18. Сег-
менты: 00:09:01–00:21:04, 00:50:00–00:52:00. Мова – беларуская.

№ 66. ліхадзіеўскі баляслаў, 1926 г. н., в. рубяжэвічы стаўб-
цоў ска га раёна мінскай вобл.  – паляк, каталік, скон чыў 
пачатковую школу, калгаснік. Фрагмент аўта бія гра фіч-
нага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год 
у памяці жыхароў беларусі» (2013)

[...] [Як прыйшлі саветы], хто быў рад, хто і не рад. [...] Вобшчем-
то людзе больше встревожэны былі. Знаеце, мы блізка пры граніцы 
жылі і  мы же зналі, как там в  Савецкам Саюзе. Зналі, што там 
рэпрэсіі… Гэта ўсё ў нас была ізвестна. Паэтаму как-та людзі встре-
вожено прінялі [прыход саветаў]. Былі некаторыя, но небольшой 
процэнт, што не очень радастна прінімалі. [...]

Мы жылі на дзерэвне, тры кілометра адсюда пры самай граніцы. 
Знаеце, граніца ад нашего дома прахадзіла ў двесці метраў. [...] Была 
так уплецена калючай провалкай, панімаеце, што там дажа заяц не 
мог пра лез ці. Ну, у нас [былі] акна, і мы ўсё відзелі. Па старане савец-
кай ні ко го, панімаеце, там рэдка каго ўвідзіш. Как-та глуха і пуста [...] 
Нікого не відна. Но інагда, случалася, быў сенакос. І в эта время, зна-
чыт, прыходзілі на ўборку эці женшчіны, і касцы касілі. І вот яны там 
работают з песнямі. Эта как не запомніць? Ну, я пацаном тогда был. 
Нам разрышалася пры самай граніцы быць. Нікто не запрышчаў. [...] 

А каторыя прыязджалі гдзе-та іздалека, панімаеце, так оні далж-
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ны былі на ўчот [стаць]. Тут была ваенная застава. Яны далжны 
былі заехаць і  сказаць, што вот к таму і к таму прыедуць. [...] За-
баранаваная паласа была ад гэтай аснавной граніцы, ад провалкі. 
[...] Дзе-та метраў пяцьсот, можа дажа кілометр, оні кантрольную 
паласу дзержалі. Летам вспахівалі і баранавалі. За эту кантрольную 
паласу местныя жыцелі, панімаеце, не імелі права без разрешенія 
прахадзіць. Но оні бралі разрешенія, таму што ім нада была на гэту 
паласу на работу. [...]

Пагранічнікі очень следзілі. І в [19]39-м гаду, когда ўже савецкая 
власць прыйшла, провалку эту снялі, но кантрольная паласа яшчэ 
ахранялася да самай вайны. Пака вайна не пачалася з немцамі. [...] 
І мы не мелі права без разрешенія прахадзіць на савецкую сторану. 
[...] Эта ўжо верхоўная власць решіла. [...] Яны не хацелі кантакта 
гэтага з Западнай Беларусю, штоб не была такога кантакту [...]. Я на 
свой ум так счытаю… [...]

Людзі, каторыя там жылі, панімаеце, оні не баяліся, но эта самая 
пагранічная служба была ж. Эты казармы пагранічныя былі. Эты 
самыя пагранічнікі іногда прыходзілі к  нам, но не прастыя людзі. 
Прастыя людзі к нам не прыхадзілі, бо не імелі права прыхадзіць 
цераз граніцу. Помню адзін раз быў случай, какой-та адзін, ну, вро-
дзе ваенврач быў [...] Ну, такой чудакаваты чалавек. Выпіваў і  [...] 
прыйшоў к  нам. Быў з  маім дзедам знакомы. [...] А  што нам дзе-
лаць, панімаеце? Для нас эта угражала [...] Так мы как-та, панімаеце, 
связаліся, з гэтымі пагранічнікамі, што вот прыйшоў ад вас чалавек 
к нам і ў нас ест. Оні прыйшлі, і его забралі [...]

Асаднікі – гэта каторыя былі ахотнікамі247 в польскай арміі, когда 
была вайна з Савецкам Саюзам. [...] Ну, іх патом надзялілі землёй. 
Панімаеце, далі ім землю как награду, што оні дабравольна пайшлі 
[ваяваць]. Іх всех вывезлі в  [19]39-м  – [19]40-м гаду... [...] Гэтага 
ніхто не ждаў, не знаў гэтага [...] Очень серьезная была зіма [19]40-й 
года. Стаялі марозы па 40 градусаў, снежна было. І вот в ноч 10 фев-
раля, панімаеце, как-то сразу… Оні ночью прыязджаюць, а  гэтыя 
[людзі] ўжо намечаны. Відаць, спіскі былі. Прыязджалі з падводамі, 

247 Польск. Ochotnicy – дабраахвотнікі.
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і два часа – срок. Сабірайцеся за два часа. І везлі іх на падводах 30 
кілометраў. Такой мароз! Такой, знаеце, ужас! 40 градусаў мароза! 
[...] Везлі ўжо на вакзал, на железную дарогу, а там вагоны-таварнякі, 
[куды] іх грузілі. Ну, патом, канешна, везлі гдзе-та ў Казахстан ілі 
куда. Многія вернуліся, а многія там асталіся. Многія ўмерлі там. [...] 
Асаднікаў, і патом сем’і паліцэйскіх…. Эты сем’і бралі. [...] [Лэнскіх] 
не трогалі. [...] Оні в это время, понімаеце, былі в Варшаве. А тут 
была толька адна эта Лэнская. Она тут да старасці дажыла. [...]

Нікто не знал і не ажыдал [, што саветы прыйдуць]. Ну, во вся-
ком случае, в народзе, і дажа ваенныя не зналі. У нас была польская 
застава, тут радам в Рубяжэвічах. І панімаеце, мы ўтрам слышым: 
ідзёт ужасная стральба, бой, крыкі [...] Ну, мы жылі тры кілометра 
атсюда, но слышым гэту стральбу. Ну, мы думаем, што гэта дзе-та 
немцы дзесант высадзілі. Вот такое ў  нас была впечатленія. Мы 
не зналі, што гэта савецкія вайска. Ну, і  тут схватка была… Двух 
палякаў забілі. Двое краснаармейцаў тожа пагібла пры гэтай схват-
ке, но разбілі гэты польскі гарнізон. І всё, пайшлі дальшэ. [...]

Савецкі Саюз гаварыў, што [...] часць [Польшчы] занімаюць нем-
цы, а Западная Беларусь прынадлежіт к Расіі. Значыт, нашы вайска 
ўвайшлі, штоб ахраняць беларусаў. Вот такая шла прапаганда. [...]

Радаваліся, панімаеце, беднякі… А  кто не савсем [бедны], це 
даже не радаваліся. [...] Евреі радаваліся. [...] Відзіце, пры Поль-
шчы іх немнога прыцеснялі. Пры польскай власці, панімаеце. Ка-
нешна, оні свабодна таргавалі, но какое-то было пріцесненіе ім пры 
польскай власці. І вот когда ўже нашла савецкая власць, оні как-то 
чувствавалі более, што это сваі прыйшлі. [...] Я бы казаў, што дажа 
незаметна была, што іх прыцяснялі. У нас у Рубяжэвічах палавіна 
населенія была яврэі. [...] Дружна жылі. [...]

Я помню, што был председацель сельсавета, местны еврей. Ну, 
он з намі жыл харашо, часта прыязджаў пагаварыць з маім дзедам. 
Отца я не помню. Дзед жыл в нашем доме. Так ён гаворыць: «Ой, 
Ліхадзіеўскі, адпраўляй службу, бо цябе кулаком здзелают». Он уже 
предупреждал, панімаеце. А ў нас, знаеце, землі была многа, а ра-
ботаць не было кому… Дзеці малыя былі, дзед ужо стары. Мама 
адна, панімаеце. З хазяйствам трудно ўправіцца. Ну, і мы нанімалі, 
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панімаеце. [...] Былі работнікі пастароннія. Дагавор быў всегда за 
какую-та плату, і на срок адзін год сюды нанімаліся. Ну вот была 
ў  нас гэта служба. [...] Кагда ўжо зайшла савецкая власць, то хто 
дзержаў наёмных работнікаў, уже был враг савецкай власці. Паэта-
му сам председацель сельсавета предупреждал. Гаворыць: «Слушай, 
Ліхадзіеўскі, адпраўляй сваю службу, бо з цябе здзелают кулака». 

Ну, дзед всех адправіў. Мяне в школу не пусціў, а мне 13 лет было. 
Всё, гаворыць, бярыся [за працу], будзеш всё глядзець. Он сам не-
множка паможет. Гэты дзед бальны быў уже. Аснавной труд на меня 
ўжо быў. Помню в  13 лет мне пріхадзілася карміць гэтыя каровы 
і свінні, і ўсё па хазяйству дзелаць. Ужо вдваём з мамай. [...] 

Ну, налажылі на іх [жыдоў], панімаеце, налогі, агранічылі ім тар-
говлю. [...] Гасударственныя магазіны пашлі. [...]

[Калгасаў] не была в  [19]39-м і  не была ва время немецкай 
акупацыі. Не была до [19]50-га года. Частна жылі все крестьяне [...] 
Ну, канешна, гэты налог плацілі. Усё аблагалася налогам, но оні [кре-
стьяне] жылі кажды частным сваім хазяйствам. [Зямлю асаднікаў] 
раздзелілі паміж беднякамі. [...]

Помню выбары былі, галасавалі. Ну, я  яшчэ, канешна, не 
галасаваў, но помню, што мама і  гэты дзед мой хадзілі на гэ-
тыя выбары. Какой-та там выбіраўся гэты Вярхоўны Савет... [...] 
У [19]40-м гаду. [...] Выбары адрозніваліся тым, што тут всегда была 
99%. А  в  Польше этого не была. [...] Кажды должен прыйсці! Хто 
не пайшоў на выбары, шчытался ўжо врагом [...] Ну, відзіце, ніхто 
жа не хацеў непрыятнасцей какіх-небудзь патом. Была інфармацыя 
ў газетах, што кажды должен долг свой выполніць честна – явіцца 
на выбары. Ну вот, значыць, людзі гэта понялі. Значыць, раз выба-
ры, раз нужна выбіраць, то пайдзем будзем выбіраць. [...] Хто сразу 
радаваўся, пасцепенна заціхалі. [...] 

БАВГ. 40(1)–606–1902. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1584
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Анатолем Вялікім 16.07.2013. 
Транскрыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
00:57:40. Сегмент: 00:03:02–00:36:47. Мова  – мяшаная (беларуская, 
руская).
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№  67. Зуеўскі Чэслаў вікенцьевіч, 1931  г.  н., в.  сосенка 
стаўб цоў ска га раёна мінскай вобл. – паляк, каталік, скон-
чыў пачатковую школу, калгаснік. Фрагмент аўта бія гра фіч-
на га аўдыё ін тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год 
у па мя ці жы ха роў беларусі» (2013)

[...] Жылі добра пры Польшчы, адзіналічна. Зямля свая была, 
лес свой быў. Увосень [19]39 года бальшавікі прышлі, на Польшчу 
наступілі… […] Рускія напалі на Польшчу. […] 

Каторыя бедныя былі, то саветы давалі [дапамогу], обуў давалі. 
Бацінкі такія давалі бедным, а  багатым 
не давалі нічога. І  які касцюмчык дадуць 
панасіць, шапачку. Пілоткі гэтыя школь-
ныя давалі. Гэта помню. А  пры Польшчы 
стражніца была недалёка тутака, дзе-та ад 
Ражанкі, ну, кілометр. Стражніца  – гэта 
пагранзастава польская. Значыць, ад-
туль салдаты прывозілі ў  школу [прадук-
ты, каб] дзяцей бедных карміць: суп, хлеб 
прывозілі. [...] 

Падвялі старшыя хлопцы мяне. Кажуць: «Чэсь!..» А ўчыцель быў 
у  пальце, у  чорным такім… Харошы мужчына, зваўся па фаміліі 
Ваньчыцкі. [...] Дык гэтыя хлопцы мяне падвялі, а  я  ж пацанёнак 
яшчэ, у першы клас хадзіў. [Кажуць:] «Падыдзі і скажы: Ваньчыцкі 
цягаў свінню за цыцкі» [смяецца]. [...] Дык ён што: «Ходзь, ходзь 
до мне». Так, і «лапа»248 была. Вот тры «лапы» як упёк! [Пытаецца:] 
«Хто вучыў?» Я кажу: «Гэта гэтыя хлопцы». Ён тады іх па аднаму. 
[...] Падучылі мне, я і сказаў гэтак. [...] 

Касцёл у нас рубяжэвіцкі. [За саветамі веру] забаранялі, о-о-о! 
Дзяцей хрысціць нельзя было ў касцеле. [...]

[За перышмі саветамі] свае людзі работалі. [...] Засульскі наш 
з  дзярэўні быў, секратаром рабіў. Змачынскі Бронесь секратаром 
рабіў у сельсавеце пры саветах да немцаў. [...] А потым, ужо як не-

248 Польск. «Łapa» – жаргонная назва пакарання ў школе, калі настаўнік біў 
вучня лінейкай па далонях.
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мец прыйшоў, яго латышы расстралялі тут ў Ражанца [...] Карацель-
ны атрад, во! Латышы – карацельны атрад. Хто-та падсказаў, зна-
чыць, што ён работаў пры саветах секратаром у сельсавеце. Вось за 
гэта расстралялі яго латышы. [...]

Польшчу в  [19]39-м гаду [занялі]. Яблыкі ўжо былі ўвосень. 
Я  помню, што яблыкі ўжо былі, і  яны конна тут па вуліцы ехалі.
Такая ванішча была! [...] Усе людзі кажуць: ваніць, ваніць, ваніць... 
А прайшлі, то ўжо ціха стала. [...] Ніхто не встрачаў в дзярэўні. [...] 
А хто там в дзярэўні будзе встрачаць? Можа, у горадзе дзе хто там 
встрачаў? А  ў  нас нідзе [...] А  хто ведаў, што будуць ісці? Яны ж 
з арудзіям дзе-та там, можа, каля Дзяржынска. Гэта ж цішына была, 
ні стрэлу ж, нічога не было… У нас домік старэнькі быў, старэнькі. 
Ціў-ціў-ціў [гук куляў] – і верхнія шыбы павыскаквалі. Недзе тута-
ка с арудзій [стрэльнулі] і ўсё. Пад утрачка самае. [...]

Пры Польшчы добра было жыць, ну, толька, знаеце, будавацца 
цяжало было. У каго лес свой быў, той, значыць, хазяін быў. Не ма-
лады, а стары лес. Купіць лесу [немагчыма], быў очэнь дарагі. [...]

БАВГ. 40(1)–602–1892. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1577
Запісана Ганнай Кавалёвай, Інай Сянкевіч і  Паўлам Сітнікам 
16.07.2013. Транскрыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць 
ін тэр в’ю: 01:30:49. Сегмент: 00:15:41–00:25:12, 01:25:02–01:28:03. 
Мова – беларуская.

№ 68. мароз (Янкоўская) малгажата тэлесфораўна, 1931 г. н., 
в. вараксы249 стаўбцоўскага раёна мінскай вобл. – полька, 
каталічка, скончыла пачатковую школу, кал гас ні ца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са на га ў  ме жах 
праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2013)

[...] Помню, настояшча помню, [як саветы прыйшлі]. Нават 
помню дзень… У нядзелю ранічкай мы прачнуліся і кажам: «Ней-

249 Вараксы  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Рубяжэвічы Стаўбцоўскага 
пав. Навагрудскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Рубяжэвіцкім сельса-
веце Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл. 
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кае войска ідзе». І тады кажуць: «Во, гэта ж [...] саветы заходзяць». 
У нас іх звалі ўсё «саветы». [Кажуць:] «Саветы ідуць». Ну, і  тады, 
помню, што пад вечар ужо астанавіліся. Ну, дык я, хоць у дзетстве, 
але помню, як яны былі адзетыя… Дык нам не страшна было. Так 
былі марна адзетыя. Адзежа была нейкая як [быццам] ваенная, але 
настолька нейкая [кепская], што я запомніла гэта, бо я тожэ любіла, 
каб паадзевацца. [...]

Ну, але яны нас дзяцей пазвалі. Мы падышлі, і яны паставілі гра-
мафон такі свой. І ўжо там музыка іграла. А нам жа была інцярэсна, 
дык мы ўжо паслухалі гэта. [...] Тады ўжо асталіся. Ну, у нас яшчэ 
быў дастатак троху пры Польшчы. Свой у  нас хлеб быў, усе былі 
прадукты. Была і карова, і свіння, было ў нас усё. [...] Ну, а тады як 
аста лі ся [саветы], тады ўжо трудна было. Дык, помню, ужо хадзілі 
ў колейку250. [...]

Мы жылі нават не так, як тыя багатыя арандатары, але, як 
прыйшлі саветы, дык нас раскулачылі. Забралі каня і карову, і збож-
жа многа пазабіралі, бо былі бяднейшыя. Багатага падзялілі, а  гэ-
тыя бяднейшыя не мелі зямлі. Арандаваць яны не маглі. У  іх не 
выходзіла, бо, каб арандаваць, трэба было мець галаву. Дык яны 
ўжо ішлі да нас у зарабаткі, зараблялі і жылі. Ну, дык тады ўжо што 
ж? І мы ўжо багатыя... Багатства гэта такім ужо трудом, такім ужо 
трудом мы нажывалі. [...] Мая мама казала, што яна толькі адзін час 
у ноч спала. Вечарам – пака ўсё паробіць, а раніцай трэба [гатаваць 
ежу], бо прыдуць жэ чужыя работнікі жаць, [прыдуць] жнеі. Маме 
трэба было ўстаць у тры альбо ў чатыры часа і да раніцы наварыць 
на цэлы дзень на ўсіх жней ды ў адной толькі печы. Вот гэтакая печ 
абыкнавенная, вялікая, «варыстая», як мы казалі. Трэба было нава-
рыць есці і прыгатаваць усё, каб людзей пакарміць. Дык вот гэтакая 
жызня была ўжэ...

Есці хапала, а дастатак не надто быў, бо трэба было ўсё падаткі 
вель кія аддаць і гэтаму ж гаспадару зямлі трэба было плаціць. Мно-
га арэнды гэтай [трэба] было плаціць. Дык трэць усяго зярна мы 

250 Польск. Kolejka – чарга. Рэспандэнты часта згадвалі пра вялізныя чэргі 
ў крамах, выкліканыя амаль татальным дэфіцытам тавараў і прадуктаў.
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аддавалі гэтаму гаспадару, што яго зямля. А мы тады наймалі якіх [ра-
бот ні каў], і [...] трэба было ўсіх аплаціць. І падаткі ў гасударства трэба 
было заплаціць. Дык ужо скромненька адзяваліся, але есці было што, 
бо каровы і тры, і чатыры дзяржалі. А ў нас тут не было ні я ка га, каб 
малако дзе здаваць, ніхто не знаў. Ну, дык толькі ўжо сабе... [...] 

Усякага было… Я ж у жызні ўсяк перажыла. Усякай было жызні 
ўсякай. [...] Толька не хачу грашыць Богу і гаварыць што… Я ніколі 
не была галодная, а  поўгалодная была. Поўгалодная, як мы сюды 
пераехалі. Ужо быў час спакойны, але мы нічога ў  калхозе не 
зараблялі. Толькі нам у канцы года па кілаграму зерна на трудадзень 
давалі. [...]

Як вот Польшч была, дык тут была пастаяна ўжо мяжа. Вот тут, 
тры кілометра ад нас. [...] Тады была граніца, і  граніца гэта была 
толька заората зямля і пабаронавана, а ніякай [агароджы] не было. 
Стал боў не стаяла, нічога на граніцы [не было]. Дык пе ра хо дзі лі гра-
ні цу. Дык я помню, што ад нас людзі нават ездзілі, [бо іх] застаўлялі 
гэта заораць і  баранаваць, каб было знаць, як хто пяройдзе за 
граніцу. Сляды каб было знаць. Ну, я гэтай граніцы не відзела, бо 
яшчэ я была малая саўсем. Я там не была. Не была, бо мне ж толькі 
было 8 год, як сюды бальшавікі заходзілі. [...] Я толька первы клас 
кончыла тады. Так я да таго ніколі там не была, а потым тут у нас, 
у  Ліхачох251, зрабілі школу. Дык я  сюды хадзіла. І  ўжо хадзілі мы 
после і  ўжо бачылі тую граніцу і  хадзілі ў  Папкі252. После ўжо як 
саедзінілі нас [...], дык там быў неяк большы дастатак, як нас тут. 
Так мы туды ў магазін хадзілі ў Папкі, гэта ўжо за тую граніцу. [...]

[Казалі, што] там лепей жыць, чым у Польшчы. А нас тут былі 
такія, што маглі пераводзіць за грошы. Дык пераводзілі… І было, 
як казалі, што нават перавядуць, забяруць грошы і заб’юць гэтага 
чалавека. Гэтакі быў тады перавал. Ну, але гэтыя после гаварылі, [...] 
як пераходзілі граніцу. Перойдзе туды і прыдзе ўжо да бальшавікоў. 
Дык патом казалі, што іх усіх пабілі. [...] Ніхто больша [пра іх] 

251 Ліхачы – да верасня 1939 г. і зараз вёска ў Мінскім раёне Мінскай вобл. 
Належыць да Гаранскага сельсавета.

252 Папкі – вёска, адміністратыўная прыналежнасць якой не высветлена.
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ніколі не чуў. У нас нават тут у Ліхачох чалавек быў, а іх была зямля 
з граніцаю радам. [...] Сіман фамілія была. [...] 

А яна [жонка Сімана] была адтуль з  бальшавікоў. Яна яшчэ 
прыйшла пака граніца, а як стала граніца, дык яна казала: «Ідзем, – 
кажа,  – рабіць, а  там поля, а  там на той старане, дзе бальшавікі, 
можа, нашы». Дык яна кажа: «Я іду, а мая ж радня там уся». А тут 
толькі яна. [...] А яна прыйшла ўжо за яго замуж за граніцу і аста-
лась тут. Дык кажа, што нічога ніхто не ведаў. Ні пісьма ж не мож-
на прыслаць, нічего ніхто не ведаў, дзе яна. Дык яна кажа: «Я іду, 
а этыя бабы там ідуць, [...] але ж ніхто нават глядзець не мог  [у наш 
бок]. Кажа, што ідзём роўненька, а  яны кажуць, адна ўжо вродзе 
бы як другой, каб я чула: «Сёння ж Вольчына мама памерла, будзем 
хаваць». А я, – кажа, – іду і чую гэта. Дык толькі гэтым і даведалася, 
што мама мая памерла». «Сёння будам хаваць». Яны, – кажа, – на-
рочна, не глядзяць у гэты бок, але як бы между сабой гавораць. Але 
я, – кажа, – ведаю, што эта яны мне сказалі, каб я чула. [...] Нічога не 
ведалі, рэшыцельно ніхто нічего не аб чом ведаў. [...] 

А як перайшлі [саветы], толька занялі дык тожа яшчэ не пусцілі 
хадзіць туды [...] А вот ўжо пасля гэтых [...] у [19]41-м ужо немцы 
заступілі. Ці ў 42-м? Ну, дык тады мы ўжо маглі хадзіць. Ужо сталі 
хадзіць і ўжо сталі даведвацца адзін пра аднаго, хто блізка. А далёкіх 
то не зналі, усё роўна не зналі нікога. Можа калі-некалі даведаліся 
после, але тады гэтага не было. [...] 

Каторыя ўзрадаваліся, [як саветы прыйшлі]. Але, як прыйшлі, 
дык яшчэ пагоршала, як было. [Адзін радаваўся], потым яму пра-
хода не давалі, як стала трудна жыць. А ён з хлебам і соллю спаткаў 
бальшавікоў. А другая жэншчына выйшла, як гэта войска ідзе, ды 
кажа: «Панове, а куда вы ідзеце?» Яна па-польску [запытала]. А ён 
[салдат] кажа: «Няма вашых паноў, няма ўжо» [смяецца]. Гэтай бабе 
адвячае. А другі вынёс хлеб-соллю і спаткаў… Ну, вот гэтак было. 
Не ведалі людзі, што рабілі. 

[Гэты, што сустракаў,] жыў некалі пры Мікалаю253 і [казаў, што] 
надто ж пры Мікалаю добра жылі людзі. Дык ён нам расказваў, як 

253 Гаворка ідзе пра апошняга імператара Расіі Мікалая ІІ (1894–1917).
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добра [было] жыць, і  думаў, што будзе Мікалаеўская жызня. Дык 
после яму праходу не давалі, што спаткаў [...] А  гэта праўда, бо 
казалі, што пры Мікалаі жылі людзі добра. Ды Божа мой як [до-
бра]. І  думалі, што гэта ў  Польшчы было дрэнна, а  там жа  – до-
бра. Ну, дык тады ўжэ як гэтыя [саветы] ішлі, дык ён думаў, што 
гэта той самы Мікалай будзе. Гэтак будзе добра… А потым казалі: 
«Быў Мікалашка – быў хлеб і кашка, былі палякі – быў хлеб траякі, 
а прыйшоў савет – ні халеры нет». [...]

Дык сразу як прыйшлі, яшчэ пагоршыла. [...] А  после крышку 
сталі лепей. [...] У нас хоць [магчыма] было тое купіць, што было 
страшна дорага пры Польшчы, ну, але было. А  тады ўжо кажуць: 
«Пойдзем. Нешта прывезлі ў  Рубяжэвічы ў  магазíн». Дык пайшлі 
і стаялі па две гадзіны ў очарадзі. І купіш толькі тое, што дадуць, 
а  не тое, што хочаш. Але хоць што купіш. А  помню, як канфеты 
прывезлі. Дык ужо хадзілі ўсе сем’ямі. Па кілаграму давалі на душу, 
дык очарадзь была на кілометр. І всё станавяцца сям’ёю [...] Канфет 
купім, бо сахару якога [няма] нічога. Не было нічога, як прыйшлі 
саветы. Яшчэ горай стала саўсім. [...]

Тады ўжо, як прыйшлі, дык ужо ўсё вродзе як собственнае стала. 
Дык тады [...], каторыя бяднейшыя былі, сталі разбіраць гэту зям-
лю, падзялілі яе. Тады прыйшлі немцы, і  ўжо зноў гэны гаспадар 
забраў гэтую зямлю ад іх і ўжо зноў аддаў нам. А нам тожэ она ўжэ 
не патрэбна… Ну, мы не ў сілах былі рабіць. А потым ужо асталося 
там троху зямлі, і  ўжо мы там рабілі да калхозу. Троху зямлі, не-
многа. [...] 

[Як уступалі] ў  калхоз? Як хто! [...] Зразачку не хацелі, а  по-
сле паглядзелі, што нічога не будзе. Ну што ж, насілу застаўлялі. 
Але потым, як адзін пойдзе, то і другі... Дык тады ўжо сагласіліся. 
Пайшлі каторыя, а  каторыя не пайшлі, дык тожа ўжо бралі сваю 
зямлю і  рабілі. І  тожа гаравалі. Прыцяснялі ўжо тады. А  мы ўжо 
пайшлі ў  калхоз, рабілі, каб жа ж троху. Трудадні пісалі толькі, 
а палучаць-то нічога не палучалі. Ну, ужо неяк пражывалі [...] А по-
тым у нас стала врэмя такое цяжкое. Дык у нас нідзе не было нічога. 
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Дык я помню, у эта ў Негарэлае254 хадзілі за хлебам. Дык на плячах 
[насілі] гэтыя па два кілаграма, булак сем возьмеш. Дык адразачку 
ідзеш – яшчэ нічога, а потым ужо саўсем не можна. А потым ужо 
мы нейкае цялётка выгадавалі ды прадалі, дык купілі мне ровар. [...] 
Дык я ўжо на ровары [ездзіла]. Якая я была радая! Сяду на ровары 
і з’езджу хлеба прывязу. Дык ужо мы тады ў Нягарэлам, бывае, стаім 
па 4 гадзіны ў вочарадзе. І ўсё: дойдзеш – а [хлеб] ужо кончыўся. Ну, 
дык чакайце, другі зараз прывязуць. Дык ужо тады стаім холадам, 
хаця б шчэ пачакаць, як прывязуць другі, і тады хлеба ўзяць. Гэдак 
жылі… А  з  калхозу нічога не палучалі. А  потым ужо сталі троху 
палучаць. [...] 

Сперва ж не разрашалі [дзяцей хрысціць], але тайна хрысцілі, 
усё роўна хрысцілі. [...] А зразачку быў гэты самы ксёндз, бо ксёндз 
імеў тутака [...] сваю зямлю, і  ён тут жыў. Ну, дык казалі, што не 
можна, не трэба хрысціць. Але не запрашчалі пака, не запрашчалі. 
[...] Так прастыя рабочыя, цёмныя, куды іх ужо не пускаць. [...] Не 
было ў нас гэтых начальнікаў ужо якіх.

А там [ва Усходняй Беларусі], казалі, страшна галелі. [...] А там ўжо 
гэтакая была дзісціпліна, што Божа-Божа! А ў нас былі вёскі забудо-
ваныя [...] ад граніцы. А там, кажа, ляглі мы спаць, а назаўтра кажа: 
«Ты глянь, чаму ў іх дыму няма з коміну?». Уноччы забралі лю дзей, 
вывезлі ад граніцы, каб блізка граніцы нікога не было. [...] За ноч пу-
стыя хаты, і ўсё. А тут у Ліхачох пабудавалі хату. Пабудаваў хату, дык 
мы ішлі, кажам: «Дык чаму гэты чалавек не нарэзаў акон?» А ён зра біў 
окна пад тую [граніцу]. Дык окна заставілі закрыць. Дык ён ужэ вы-
ра заў у гэты бок, каб туды [на граніцу] нават акон не было. [...]

БАВГ. 40(1)–608–1908. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1587
Запісана Ганнай Кавалёвай, Інай Сянкевіч і  Паўлам Сітнікам 
16.07.2013. Транскрыбатар: Галіна Фацеева. Агульная працягласць 
інтэрв’ю: 01:51:14. Сегмент: 00:21:07–00:39:05. Мова – беларуская.

254 Негарэлае – да верасня 1939 г. вёска ў Дзяржынскім раёне Мінскай вобл. 
БССР, дзе знаходзілася памежная застава і мытня. Чыгуначная станцыя 
на лініі Мінск–Баранавічы. Сёння аграгарадок у  Дзяржынскім раёне 
Мінскай вобл.
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№  69. хацкевіч іван віктаравіч, 1930  г.  н., в.  Юркавічы255 
Дзяржынскага раёна мінскай вобл. – паляк, каталік, скон-
чыў пачатковую школу, калгаснік. Фрагмент аўта бія гра фіч-
на га аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год 
у па мя ці жыхароў беларусі» (2013)

[...] Польшчу забралі ў  [19]39-м гаду. Пашлі немцы адтуль, 
а  нашы  – [...] адсюль. Дык ужо тады была граніца, но слабая ўжо 
была, як у  [19]39-м гаду ўжо Польшчу за-
бра лі. Адно нас не пускалі, і  адтуль [лю-
дзей] не пускалі. Але ўжо не тое было, [што 
раней], бо людзей не чапалі. Ужо салдаты 
ез дзі лі і ра бо чых пры во зі лі. Вот яе [жонкі] 
род ствен нік жыў у Волме256, дык бралі [яго]. 
Ён пяч нік харошы, дык ра біў тут. [...] А гра-
ні ца ўжо тады не такая [як раней], не стро-
га было. [...] Можа б, скора яе ад кры лі, але 
ў [19]41-м вайна началася. 

А Польшч у 39-м забралі. [...] [Саветы] сюдой ішлі, дзе граніца. 
Застава ж была іхняя польская блізка, цераз лясок. Дык гэтые нашы 
салдаты заставу забралі і  ўсё… І  нашы вярнуліся назад. А  армія 
пашла дальшэ, пашлі і  пашлі. А  гэтыя салдаты вярнуліся назад 
і  ўсё расказывалі. Мы ж свабодна ўжо хадзілі да іх. Яны тут абу-
чаюць маладых, салдат набяруць. Кавалерыя ж была. Дык пойдзем 
туда, сядзім, дык там канфет дадуць… А там такіе столбікі стаяць 
з  галінкамі, а яны шашкамі рубяць, вучаць маладых. А мы сядзім 
там, чалавек дзесяць дзяцей. [...] После граніцы ўжо надто свабод-
на было. Дзеўкі хадзілі і памагалі капусту шаткаваць нажамі. Уноч 
пойдуць, як і сястра мая, і цэлу ноч рэжуць капусту. [...]

255 Юркавічы – вёска ў Путчынскім сельсавеце Дзяржынскага раёна Мінскай 
вобл. З 1932 па 1937 г. у межах Дзяржынскага нацыянальнага польскага 
раёна. 

256 Волма  – да верасня 1939  г. цэнтр гміны Стаўбцоўскага пав. Навагруд-
скага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок у Путчынскім сельсавеце Дзяр-
жынскага раёна Мінскай вобл. З 1932 па 1937 г. у межах Дзяржынскага 
нацыянальнага польскага раёна.
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Салдаты бальшынство пагіблі. Адна рабіла ў іх там. Дзеўка яшчэ 
ж была, не жэншчына. [...] Не помню чым? Уборшчыцай ці чым яна 
была? Дык вот, яны кагда ад’язджалі, аддалі свае чэмаданы, і ўсё, што 
было ў чамаданах… Там, можа, каторые ўжо адслужылі, дык, знаеце, 
пакуплялі, можа, што. [...] Як немцы прышлі, яны ўсё, як ад’язджалі, 
аддалі ёй. Прывезлі цэлы воз гэтай хазяйцы сюды. [...] Адзін і гар-
машку аддаў сваю. Тады, знаеце, тут у Западнай [Беларусі], када ўжо 
прышлі немцы, легіёны якіе-то паявіліся. Вот нехта падказаў, яны 
прыехалі, усё аграбілі, забралі. Усё забралі гэта. Тут яшчэ ў нас кал-
хоз троха быў, дык забралі хлопца, запрэглі каня. Ён іх завёз туды 
ў горы, там выгрузіў, а дальшэ я не знаю [...] Адзін толька [салдат] 
вярнуўся, думаў, гармошку гэту яму яшчэ забраць. [...] Астальные, 
наверна, у вайну пагіблі. [...] Хадзілі з дзяўчатамі, дружылі. Салдаты 
гэтые былі знакомые. Вот фамілію аднаго помню – Будараў. Ён граў 
на гітары харашо. І гітару гэту аставіў у этай дзяўчыны. [...] Дык ён 
ужо думаў, што ажэняцца, можа. Дык так і не вярнуўся. [...]

Асвабаждалі ж [...] Польшч ад палякаў. [...] Эта ж наша Беларусь 
была быўшая. А эта Польшч ў 20-м гаду яе забрала. [...] А тады ўжо 
[...] устанавілі тут граніцу. Дык гэта ж усё, шчытайце, не палякі, 
а беларусы тут былі. Гэта яны асвабаждалі Польшч у [19]39-м гаду. 
[...] А  наша была кроўная [зямля]. Гродна ж было пад Польшчай, 
Брэст… Усё гэта было пад Польшчай забрана. [...] 

[Родственікі, што жылі ў Западнай Беларусі], як яны рады былі! 
Яны аднаасобна жылі, а  ў  нас калхоз быў. Дык вот яны не хацелі 
ў калхоз. После вайны ім сталі калхозы рабіць. Дык яны надто ж не 
хацелі. Іх сілаю забіралі. Страшно было. [...] Многа год яны былі пад 
Польшчай, яны ўжо прывыклі. Зямля свая была. А калхозы, знае-
це, плоха жылі. Плоха, няма чаго казаць. [...] После вайны мы зусім 
галадалі. У нас жэ ж было прыстрашэнне. Такіе падаткі былі, што 
страх было! [...]

Там, у  Западнай [Беларусі], жылі лепей, зямля свая. Дык туды 
і  служыць многіе хадзілі з  нашай дзярэўні. Ну вот, служыла адна 
дзеўка, і  хлопец служыў, хадзіў ён у  батракі. [...] Ён пасвіў кароў, 
а после ўжо тожэ хадзіў у зарабаткі, але хадзіў батраком, па хатах 
збіраў есці, вот. Дык і сястра мая пашла, мол, дзіця будзе няньчыць 
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нейкае там ужо. Ну, пабыла яна там з нядзелю. Маці ў голас [кры-
чыць]: «Ідзі забірай [сястру]». А я не знаю дзярэўні тэй і куды там 
[ісці]. А гэты ж [хлопец] хадзіў па хатах, дык ён ведаў. І я пашоў з ім 
разам. Ён ходзіць у каждую хату, даюць хлеба кусочак ілі мукі ба-
начку. 

Прышлі ў тую дзярэўню, і я забраў яе. Дык там яшчэ і пані ней-
кая жыла. Яшчэ і  помню фамілію, Калантаіха звалася. [...] Сабакі 
як выскачылі ды апанавалі нас, дык Божачка!.. Я,  малы, хаваюся, 
ён большы… Тады выскачыла ўжо эта пані, абараніла нас. Дык там 
яны жылі лепей троха. [...]

Як мы счыталі, католікаў было бальшынство ў нашай дзерэўні. 
Ну, толька каторые вот з  Палесся былі прысланы, дык яны былі 
праваслаўные. А  ў  нас усе пачці былі каля граніцы католікі. [...] 
У  нас тут зрабілі ў  клубе эту каплічку. Усё сваімі сіламі сабралі: 
дзеньгі, купілі краскі, усё, пакрасілі сваімі сіламі. І  ксёндз прыяз-
джае каждыя празднікі. Вот, на польскіе празднікі прыязджае ён. 
І бабкі ўсе сабіраюццца і ідуць  [у капліцу]. [...] Сястра мая вучыла 
мяне [малітве] у вайну. Вучыла жагнацца257 пры немцах. [...] Да вай-
ны было строга [забаронена]. Усе образы загадалі зняць. Брат быў 
у мяне камсамолец да вайны, дык ого! Камсамолец, каб дзяржаў што 
[рэлігійнае?!]. Усё пазнімалі, каб не было. Хавалі, вунь на чэрдак 
пазаносілі. У  вайну толька дасталі. [...][А раней] рэлігіі ніякой не 
было. После вайны я ўжо хрысціў дзяцей, вазілі іх у Рубяжэвічы. [...]

Жылі тожэ бедна і пры Польшчы. Зямлі мала было. У каго зямлі 
было многа, багацейшые, той жыў лепей. [...] Раньшэ ж [зямлю] 
дзялілі на полоскі. Калі жэніцца, бацька даваў палоску зямлі. [...]

[Пасля восені 1939-га года] – нічога, ніякай змены. Я вот і малы 
яшчэ ездзіў, але за Рубяжэвічы то ні разу не ездзіў. А  сюды за 
дзярэўню Шчэпкі258, за Волму мы ў вайну ездзілі. Ехалі бацька і маці, 
а там паліцай стаяў і не пускаў нас.

257 Польск. Przeżegnać się – хрысціцца.
258 Шчэпкі – вёска ў Путчынскім сельсавеце ў Дзяржынскім раёне Мінскай 

вобл. З 1932 па 1937 г. у межах Дзяржынскага нацыянальнага польскага 
раёна.
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Сястра бацькава там жыла. Яны после вайны прыязджалі 
з канём, нам соткі рабілі. Не было ж чым соткі рабіць, не было ж 
каня! Чатыры кані ў  калхозе было! Усё з  Западнай [Беларусі] гэ-
так родственнікі прыязджалі. Ілі нанімалі і  плацілі. І  гэтак рабілі 
зямлю. Вот як мучыліся. [...] А ў іх конь харошы, дык прыязджалі 
і  рабілі нам. Так ужо абшчаліся, можна было ўжо тады. У  нас не 
ткалі перад вайной, нічога такога не рабілася. Усё куплёное было. 
Эта ў вайну ўжо ўсё началося рабіцца.. А ў іх усё [было]. Дык яны 
ўсё менялі, прыносілі… Адзёжу насілі нашы туды ў Западную, каб 
пражыць. Панясуць, ужо там зярна ім дадуць ілі мукі, ілі хлеба там. 
Гэтак во! Адзёжу насілі ім. А ў іх адзёжы не было такой куплёнай, 
каб з магазіна. У іх усё сваё было. Яны ткалі, красілы самые [...] Вот 
такая была жызня. [...]

У каго зямлі было больш, неплоха жылі. Этые вот за Рубяжэвічамі 
жы лі неплоха. Гэта бацькаў брат. А сястра ў Шчэпках не надто, бед-
навата жыла. [...]

Ой, пераходзіла [праз граніцу] многа. Іх лавілі… Яны ў  заста-
ве сядзелі, і адзін уцёк. Крышу выдраў і ўцёк. [...] А раніцай агле-
дзеліся – нема! Але сабаку пусцілі і злавілі. Салдат вярхом гнаў іх, 
у яго конь вучоны быў, харошы. [...]

Старэйшые хадзілі [дапамагалі шпіёнаў лавіць]. [...] Вот брат мой 
большы [хадзіў]. А мы меншые былі, ужо нас не чапалі. Яны ж ужо 
ў камсамол уступалі. Тады ж гэта бальшынство камсамольцамі былі. 
Ячэйкі [былі]. Мой брат быў дажэ камсоргам гэтым. [...] Расказывалі 
і пра Польшчу. [...] Расказывалі, што паны жылі добра, а там бедные 
былі. Яно-то ад часці і правільна было. Паны-то жылі [добра], а гэ-
тые, каторые бедные, жылі [горш]. Дык так і ўсяк і тут было, і там. 
[...] У  школе ж вучылі. прыходзілі з  заставы парторгі, прыходзілі 
і расказвалі дзецям, што многа шпіёнаў пераходзіць. [...]

Да нас прыходзілі ўжо гуляць троха з  сваёй вёскі  [з  Западнай 
Беларусі]. Тут вечарынку зробім, дык яны прыходзілі. «Западнікі» – 
мы іх звалі, «западнікі». [...] Яны думалі, што калхознікі – гэта самые 
плахіе людзі. [...] Яны думалі, што мы самы ішлі ў калхоз! А прыш-
лося  [і ім тое ж перажыць], як гналі [ў калхоз]. Дык мы кажам: Вот 
як вам… [...] 
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БАВГ. 40(1)–675–2464. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1763. 
Запісана Таццянай Касатай, Анатолем Вялікім і  Інай Сянкевіч. 
18.07.2013. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:23:22. Транскрыба-
тар: Ганна Шарэнда. Сегмент: 00:21:00–00:45:00, 00:55:00–00:56:00. 
Мова – беларуская.

№  70. Дашко пётр паўлавіч, 1922  г.  н., в.  ракавічы259 
нясвіжскага раёна мінскай вобл. – беларус, праваслаўны, 
скончыў пачатковую школу, у  перыяд вайны быў вы-
везены на працу ў  германію, калгаснік. Фрагмент 
аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах пра-
екта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2013)

[…] У Рымашах была граніца  [з саветамі] ўжэ. […] Пад граніцу 
нікога не пускалі, знаеце… Польскія салдаты сваю сторону ахранялі, 
хадзілі па граніцы. А там тожэ хадзілі патрулі. […]

Каб пералезці граніцу, трэба было быць шчасліваму чалавеку. 
[…] Там некалі яшчэ за Польшчаю косяць касцы, сена накошваюць, 
а бабы згрэбалі… А гэтыя ўжэ пагранічнікі стаяць! Еслі жэншчына 
аглянулася на нашу сторону, на польскую тэрыторыю, так ужэ ве-
чарам прыязджае «чорны воран» і вывожвалі. Вот якая строгасць 
была! Крэпкая! […]

Труднае было палажэніе [людзей пры саветах]. Вельмі [труднае] 
ў [19]33–[19]34 гадах. Там дажэ пышкі збіралі. А пышкі што такое? 
Пасля зімы гэтыя картофлі, што на картафлянішчы застануца, этыя 
мёрзлые, перагніўшыя […] Збіралі яны этыя пышкі і гэта ужэ пяклі 
аладкі. […]

Там тожэ едзіналічна жылі людзі сразу, а  после, як той Сталін 
быў, давай аснаваць этыя самыя калхозы. Як калхозы зрабілі! 
А  тады, знаеце, зямля, як хто казаў, спустошана была. Нічога не 
расло і нічога на трудадзень не палучалі. […] Эта добра, як чалавек 

259 Ракавічы  – да верасня 1939  г. вёска ў  Нясвіжскім пав. Навагрудскага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Сейлавіцкім сельсавеце Нясвіжскага раё-
на Мінскай вобл. 
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якія 18-20 кілаграм [атрымае]. Ходзіць цалы год на работы і якія 20 
кілаграм палучыць зярна! […]

Тады мы гэтага не ведалі. Але пасля яны ўжэ парасказывалі… 
А так мы ж не ведалі…

[...] Асаднікі былі. Але ж іх пасля [...], як вайна адкрылася, дык 
іх адразу забралі, павывозілі. [...] Адразу, як прышлі [першыя са-
веты]. Тыдзень часу як прашло, дык адразу, як той казаў, машыны 
пасходзілі і іх павывожвалі этых асаднікаў. [...] Бо эта, шчыталася, 
што шпіёнамі былі. Ім падавалі былі многа зямлі, і яны жылі [...] на 
хутарах, этые асаднікі. [...]

Прышлі яны [саветы] восенню, здаецца, у  сенцябры месяцы. 
І ніхто ж не знаў, усё ціха-ціха, спакойна было. Леглі спаць, а якраз 
гэта субота была, то ўсталі і леглі спаць. А назаўтра як усталі, дык 
ужэ савецкія вайска перашлі граніцу польскую. Ужэ ідуць. [...] [Са 
стражніцы] яны [польскія памежнікі] паўцякалі, колькі іх там было? 
[...] Якіх дванаццаць салдат было ці трынаццаць? [...]

Усяго было… Хто радаваўся, а хто не радаваўся. Як бедны чала-
век, саўсім бедняга, мала было зямлі, гектар ці два быў, то ён гараваў 
за Польшчу, што трэба было ісці рабіць да другога, што зямлі многа 
меў. То ён радаваўся. [...] А пасля ж, як прышлося, дык і ў нас па-
труднела ўжэ жыць [...], патаму што ўжэ сталі налогі абкладаць. [...] 
Трэба было налог аплаціць, то трэба было карову прадаць. [...] [За 
саветамі налогі] большые былі. [...] Нарыхтоўка была… Вот як ужэ 
паявіцца зярно, то ўжо хадзілі, каб адразу скарэй малацілі гасудар-
ству. Здавалі зярно. [...] Колькі ў  цябе было землі, [столькі] трэба 
было за гэта зярна [аддаваць]. [...]

[Агітатары] пыталіся, як жывём? Як і  што? Агіціравалі, але ж 
што ж ты зробіш? [...] Я яшчэ быў малалетні, дык [...] не ведаю, што 
там гаварылі, не хачу казаць. [...] 

Зразу [за мяжу] не пускалі. А  пасля пасцяпенна ўжэ [пускалі]. 
[...] У нас ужэ ж не было гэтых стражніцаў, заставаў гэтых не было, 
а там былі ж гэтые заставы. І там, брат, ужэ туда не перойдзеш. [...] 
Провалка стаяла, а цяпер ужо яе паздымалі ж. Некалі ганялі на ра-
боту, і здымалі гэту провалку. [...] Доўга стаяла провалка, доўга. Гэ-
дак было увантована. І  адтуль упоперак стаялі калы ўмацованыя. 



249

І  было вельмі цяжка пералазіць, калюшчая была провалка. [...] 
Паглядзелі, што ў нас трошкі лепш людзі жылі ўжэ, а там горш, [то 
не хацелі, каб ведалі] [...]

Шкадаванне было… Кажды хазяін у сваей хаце падумае, ды і ўсё. 
[...] Ні ў нас, ні тамака нікому не скажаш, бо цябе забяруць ды вы-
везуць. [...] Як станеш што гаварыць, дык палякі вельмі браліся 
[бараніць] сваю власць. Нельга было гаварыць. [...] У нас забіралі, 
як власць троха ўстанавілася, [...] гэтых, хто багатыр, хто меў многа 
зямлі і ўжэ за кулачэства. [...]

БАВГ. 40(1)–682–2507. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1769
Запісана Аляксандрам Смаленчуком 19.07.2013. Транскрыбатар: 
Галіна Фацеева. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:10:31. Сегмент: 
00:19:00–00:29:00. Мова – беларуская.

№ 71. анашкевіч антаніна іосіфаўна, 1929 г. н., в. шо260 глы-
боцкага раёна віцебскай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
не скончыла пачатковай школы, калгасніца. Фрагмент 
аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] Можа, это ў  [19]39-м, як прыйшлі рускія, то забралі гэту 
Польшч. Тут жа не было ні фронта, нічога [...] Можа, кілометрах 
у  дзесяці ў  лесі стражніца польская стаяла, і  там салдаты стаялі. 
І яны [рускія] сразу, як ляцелі, сразу напалі на гэту стражніцу. Дык 
радавыя паўцікалі, а гэты Палчынскі261 [...] біўся да паследняга адзін. 
Там яго і забілі. Ну, а цяпер вродзе яго косці там нашлі ўжо, гэтага 

260 Шо – да верасня 1939 г. вёска гміны Празарокі Дзісенскага пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Псуеўскім сельсавеце Глыбоцкага раёна 
Віцебскай вобл. 

261 Гаворка ідзе пра камандзіра польскай памежнай заставы «Каменны воз» 
Стэфана Паўла Палчыньскага, які загінуў 17 верасня 1939 г. Паводле вус-
ных успамінаў, ён загадаў памежнікам пакінуць заставу, а  сам прыняў 
бой з чырвонаармейцамі, падчас якога загінуў. У 2011 г. парэшткі П. Пал-
чыньскага былі перапахаваныя на могілках у Глыбокім. 
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Палчынскага. [...] Нас вадзілі малых туды ў  стражнцу ў  гэту. Яна 
двухэтажная была, дзерэвянная. І вадзілі нас ў падвал. Але ж ужэ 
салдаты пазабіралі, што было лепшае, а тады ўжо сказалі: «Ідзіце, 

бярыце, што там ёсць у  тэй стражніцы». 
Дык, помню, папа хадзіў, то ён прынёс ду-
бовы стульчык такі. А  пасярод прабіта, як 
тры пальцы ці чатыры пальцы залажыць 
і  насіць гэтак. Стульчык толькі гэткі пры-
нёс, болей нічога там не было. [...]

Я [рускіх] там слаба відзела… Польскі 
жоўнеж262  – эта ж быў такі… У  нас адзін 
хлопец служыў, там усё як нада [...] Культур-
ная была польская армія. Ну, а гэтыя ж, як 

ізвесна, – гімнасцёрка і падперазана гэтым рамнём, і ўсё… Ізвесна 
ж, рускія! А ў тое врэмя мы іх мала й відзелі. А тады, як ужо занялі 
гэты рускія, а  двор жа гэтат астаўся [...] Што рабілася!? Прыехалі 
і бярыце, хто і што хочаце [...] А пані ў Вільні жыла, і толькі аран-
датар этат, што занімаў, той камандаваў тут, а ў яе ўсё забралі. У яе, 
можа, 200  ка роў было і  свіней. [...] Хто і  што хацеў, той тое браў. 
Паразбіралі ўсё  – і  коней (там, можа, коней 50 было), ну, багацце 
бальшое было. Усё забралі. Бярыце, хто хочаце, што хочаце. Помню, 
папа авечку схадзіў з двору з гэнага прывёў. А свіней павыпускалі, 
а ў нас адгароджана сваім свінням на дварэ, а ён [паршук] есці хацеў, 
ды ўлез да нашых свінней. Папа пашоў і  зарэзаў гэтага дворнага. 
А, як прышлі немцы, тады сталі трэбаваць, [...] каб аддавалі гэту 
скаціну. Ну, дык, хто знаў ужо, дзе коні былі, [...] і што ў каго… Ну, 
дык каго выдалі, тыя аддавалі, а так прапала яно ўсё.

[Спачатку] не адбіралі. Ну, толькі калі ў каго лішняе… Гэта яны 
шчыталі, што ўжо лішняе. А, еслі ў каго дзьве-тры [каровы] – гэта 
ўжо кулак, ужо яго нада раскулачыць. [...]

Пры Польшчы папава родная сястра жыла радам за Кублічамі263. 

262 Польск. Żołnierz – салдат. 
263 Кублічы  – да верасня 1939  г. вёска ва Ушацкім раёне Віцебскай вобл. 

БССР. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ва Ушацкім раёне Віцебскай 
вобл.
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Ну, і ў яе мужыка [рускія] забралі. Ні знаю… Ну, мусіць ён хадзіў 
можа за граніцу ці што? Яго злавілі, вобшчэм, а сямёра рабят аста-
лося. У яе не было чаго есці, ну, і яна ў калхоз хадзіла. Ну, а тады, як 
гэтыя рускія прыйшлі, а есці нечага, і стада гэткае рабят… Прыйш-
ла сюды [...] праз ноч. Яшчэ ж баяліся хадзіць за граніцу сюды, 
а  яна прышла. Ну, і  папа ей сказаў: «Бяры сколькі хочаш, сколькі 
хочаш бяры мукі, сколькі хочаш чаго хочаш». Ну, сколькі можа ча-
лавек панесці? А  яна ат радасці брала-брала і  ні знала сколькі… 
Дык яна, [...] бедная, чуць дамоў занясла тое. Дзе там кідала, тады 
зноў хадзіла… А тады прышоў брыгадзір на нарад і кажыць: «Ай, 
людзі, скажу вам новасць». «Ну, якая?» «У Насты бліны на стале ля-
жаць!» Адгэтуль прынесла. [...] Гэта, мусіць у  скорасці, як [Поль-
шчу] занялі рускія, так яны й пашлі. Гэта, можа, й было ў [19]39-м, 
можа, у [19]40-м. [...]

Ну, дзе ж там лепш калі калхоз? Дзе ж там лепш будзеш жыць? 
Пойдзем разам, зямля была [радам] і глядзім: у нас палоскі, а ў  іх 
жнуць разам усе бабы. Чаму? А што калхоз, ніхто ні знаў. Чаму раз-
ам? Але, як увідзюць, што ўжо гэтыя нашы папрыходзюць бабы 
і начнуць гаварыць, тады яны ўцікалі. А не маглі дагадацца, чаму 
яны разам жнуць? Чаму ў іх зямля непадзеленая? Во, гэдак… Якое 
там растаяніе? Ну, можа, поўкілометра ўсё забаранавана, каб еслі, 
хто ступіў, то ўжо йдуць салдаты. А  пасвілі кароў ужо разам. Раз 
карову пусцілі рабяты туды… Ну, і  заляцелі скорынька, як нікога 
не было з салдатаў, і перагналі назад. А коні пасвілі і ўпусцілі. Ну, 
коней ужо захвацілі рускія, але аддалі. Хто-та там пажалаваўся, дык 
аддалі коней назад. [...]

БАВГ. 46(1)–814–3317. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2063
Запісана Вольгай Івановай і  Аляксеем Кайрысам 21.07.2014. Транс-
крыбатар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю 01:33:06. 
Сегмент: 01:04:04–01:14:01. Мова – беларуская.
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№ 72. шынелька (Фядзьковіч). ванда адамаўна, 1926 г. н., 
в. асінаўка264 глыбоцкага раёна віцебскай вобл. – беларуска, 
праваслаўная, не скончыла пачатковую школу, кал гас ні ца. 
Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за пісанага ў ме-
жах праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] Стралялі тут.. Нашы палякі ўцікалі, а рускія наступалі. Перш 
жа ж немец з Польшчай зачаў ваіваць. [У рускіх] шапкі этыя, пупы 

такія былі, адзежа гэта [кепская]… 
Яны [наступалі] такой парой, як жыта 

жалі. Вот, у якім эта месяцы, я ўжэ ня пом-
ню. Забываюся ужэ, як тады вайна ў  нас 
прахадзіла. [...] Уцікалі палякі. У  нас тут 
нямнога было, можа, з 20 салдат толька на 
заставе. А  граніца была дротам абцягнена. 
Там  – бальшавікі зваліся, а  тут  – палякі. 
А пашлі мы ў ягады, а малінніку многа было 
[...] Пашлі ж у маліны мы, дзіўчаты ўтрох, 

і пад этат дрот падлезлі і ўжэ малін назбіралі. Ну, і ўсім вядома, яшчэ 
дурасць была такая ў галаве. А бальшавікі з Каравайнай265 з сабакам 
за нас, ну дык адну залавілі, а мы ўдзьвюх пад дрот, сукенкі падралі, 
як зачапіліся, за ногі нас хваталі, але такі ўцяклі, а гэну пагналі на 
заставу ў Каравайна. А тады ўжо палякі трэбавалі яе, перадавалі яе 
ў Гразях266, гэну дзеўку. [...]

Можа, у  [19]20-м гаду ці ў  [19]19-м гаду мама сюды замуж 
вышла. Яшчэ граніца добра ні была ўстаўляна паміж па ля ка мі 
і бальшавікамі. Хадзілі, шпікуліравалі… Я ж ужэ гэта вам не ска-
жу… Насілі тамака [тавары] і прадавалі за граніцу, але цішком. Ад 

264 Асінаўка – да верасня 1939 г. вёска Глыбоцкага пав. Віленскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска Псуеўскага сельсавета Глыбоцкага раёна Віцебскай 
вобл.

265 Каравайна  – возера каля в. Асіноўка. Знаходзіцца ў  Полацкім раёне 
Віцебскай вобл.

266 Гразі  – вёска ў  Падсвільскім сельсавеце Глыбоцкага раёна Віцебскай 
вобл. 
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граніцы, хто блізка каля граніцы жыў, вывазілі на Сібір. Лю дзей 
тожа [многа] пагінула там і дзяцей. [...] Было ў яго [сваяка] двое 
дзетак – адзін маленькій, а другі пры грудзях яшчэ. Будта ён ужо 
быў шляхціц нейкі ці болей зямлі меў, то схапілі і  папёрлі ў  Сі-
бір. [...] 

Бальшавікі не любілі, разбіралі паноў. Тутака ў Ямполі267 жыў Кан-
дыба такі. Ну, і што? Яго забралі, прыехалі. Кароў і усё пазабіралі… 
Чорць іх ведае, куды яны іх звязлі, этых людзей. Кароў у яго была, 
можа, з пятнаццаць ці дваццаць. Коні ў яго былі, маёнтак. А як са-
вецкая власць прышла, так ўністожылі. І яго куды-та ўпёрлі і гэтат 
маёнтак яго разабралі, і кароў, і коней, і ўсё.

Як после граніца адкрылася, [...] і  адтуль прыхадзілі, і  нашы 
хадзілі. Трактары гудзяць і гудзяць, там ужо калхозы. Кажуць, яны 
ў калхозах былі. Зямлі ў іх сваёй не было, тока пад гарод дваццаць 
сотак ці трыццаць сотак. Во, гэткая зямля ў  іх была. Як яны там 
жылі?! Ну, а Сталін іх быў уністожыў. Хоць Сталін вайну выіграў, 
але ў Расеі многа людзей палажыў. [...]

Тады ужэ мы саедзініліся, а наша беларуская і руская граніца ад-
крылася. Нам свабода ўжо была. Адкрытая граніца… [Раней] ніхто 
туды не хадзіў. [...]

БАВГ. 46(1)–816–3326. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2068
Запісана Вольгай Івановай і  Аляксеем Кайрысам 21.07.2014. Транс-
крыбатар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 00:54:12. 
Сегмент: 00:14:00–00:20:00. Мова – беларуская.

267 Ямполь – маёнтак Міхала Кандыбы ў гміне Празарокі Дзісенскага пав. 
Гл.: [online] Pełna lista majątków kresowych, adresy właścicieli domów Wilna 
i  ich ówczesnych właścicieli (https://jaroslawrokicki.com/majatki-kresowe-
adresy-wlascicieli-domow-w-wilnie). Дата доступу: 28.05.2019.
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№ 73. Дарашкевіч сцяпан іванавіч, 1928 г. н., в. галубічы268 
глыбоцкага раёна віцебскай вобл. – беларус, праваслаўны, 
скончыў пачатковую школу і  курсы трактарыстаў, 
калгаснік. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах праекта «1939  год у  памяці жыхароў 
беларусі» (2014)

[...] Яны прыдуць адтуль да нас… Мы іх звалі «калхознікі», а яны 
нас – «западнікі». Мы – «западнікі», а яны – «калхознікі». Яны ка-

жуць: «Будзеце і  вы калхознікі». А  ў  нас 
казалі, што ў нас тут калхозаў ня будзіт. [...]

Было, што некаторых [забіралі], што ку-
лак, што ён багата там жывець. А  ён добры 
чалавек, што з хлебам еў. [...] І хацелі дажэ нас 
вывезці, бо бацька ў пані работаў. [...] А тады 
не разбіраліся. Раз так – забіраюць усю сям’ю 
і  папёрлі… Астаўляюць, от прымерна як 
у мяне там, хата асталася і карова. [...]

Што выратавала? Скажу, то? што выбра-
ныя былі каторыя ужо дзепутаты, дык напісалі, што эта ўсё непраўда, 
то, што там было напісана. А былі ўжо вязаўшысі, сабраўшысі ўсё. 
Таму што зналі  – вызавуць, прымерна, аднаго хазяіна на дапрос. 
Дапрасілі, што і за табой прыедуць. Забіралі, забіралі, а за намі не 
прыехалі. Во так мы асталіся тут.

Мне тады было яшчэ, можна сказаць, 1дзесяць гадоў, як гэта 
тока асвабадзілі «ад памешчыцкага іга». Тады гэтак рускія казалі: 
«Мы вас асвабаждаем ад памешчыцкага іга». [...]

БАВГ. 46(1)–820–3352. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2076
Запісана Валерыяй Чарнаморцавай і  Паўлам Сітнікам 21.07.2014. 
Транскрыпцыя: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:14:34. Сегмент: 00:25:39–00:31:38, 00:43:04. Мова – беларуская.

268 Галубічы  – да верасня 1939  г. цэнтр гміны Дзісенскага пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў  Глыбоцкім раёне Віцебскай 
вобл.
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№  74. жалняровіч мікалай уладзіміравіч, 1927  г.  н., 
г. п. пад свіл ле269 глыбоцкага раёна віцебскай вобл. – бела-
рус, праваслаўны, ваяваў у партызанах, скончыў мінскі пе-
да га гіч ны інстытут, настаўнік, дырэктар школы. Фрагмент 
аўта бія гра фіч на га відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «1939 год у па мя ці жы ха роў беларусі» (2014)

[...] Прышлі саветы, а ў нас у Галубічах гасударственны магазін 
был, спулдзельня270, усё, што нада, была. А яшчэ еўрэйскія ж ма га зі-
ны былі два… Што хочаш пакупай! А еўрэі 
ў  долг давалі, ты ўсе раўно аддаш, у  долг 
што хочаш бяры, ён тока запішыць, што 
ты должан, і ўсё аддаваў. А прышлі саветы, 
[мне] нада сахару, бо пчолы мёрлі, я пашоў, 
а мяне выталкнулі з очэрэдзі і ўсё… Ніхто 
не знаў этых очэрэдзей пры Польшчы. 
Ніхто не знаў, што эта дзефіцыт какой, все-
го была ў дастатке. 

У школу я пашоў, берэт надзеўшы. Нека-
торыя жэншчыны [пашлі], значыць, з сергамі, з кольцамі, кароткія 
брукі (эта называюцца «гетры»). Мы ў школу пашлі ўсе па-новаму. 
Прыехалі рускія ў школу, смяюцца з нас, на жэншчын паказваюць, 
што кольцы, што сергі – снімайце гэта. Гэта не культурна і не нужна. 
Берэт у мяне сарвалі і паказалі: адзявай шапку будзёнаўскую! Вот 
эту з пупом. Эта страх какой!... На веласіпед глядзелі і смеяліся. Еслі 
на туфлі адзіваў галошы, як пры Польшчы, то смеяліся. Кольцы дык 
сказалі снімаць, сергі снімаць, золата адбрасываць, берэт нельзя 
насіць, гетры нельзя насіць – адсталасць… Такая адсталасць была 
ў Савецкім Саюзе. [...]

[Як Саветы прыйшлі], я  акурат быў у  Галубічах. Стаят две 
ўчыцельніцы мае… А  там, панімаіці, быў кіроўнік школы ці 

269 Падсвілле – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Дзісенскім пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў  Глыбоцкім раёне Віцебскай 
вобл. 

270 Польск. Spółdzielnia – арцель, кааператыў. 
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дзірэктар школы і две ўчыцельніцы, і яны велі ўсе прэдметы, гэтыя 
тры чалавекі. А  салдаты рускія?!… Страшна пасматрэць на ніх  – 
гразныя, не пабрытыя, ваняет ад ніх так, што падайці да ніх нель-
зя, гімнасцёркі выцвітыя, запылёныя, рэмень трапчаты, ня кожаны, 
абвёрткі, а некаторыя высокія ды з нагамі яшчэ крывымі. Ну, на сал-
дата пасматрэць – чучала. Афіцэр – пагонаў нету, на пятліцах атлі-
чыя. Стаіць гэты рускі афіцэр і две ўчыцельніцы мае – Яніна і Гу-
нэфа. І адна гаварыт: «Цо то, Божэ мой, Божэ, цо то бэндзе?». А он 
па-рускі: «Як бэндзяла, так і бэндзіць, перабэндзіваць не бэндзіць». 
[...] А там, дзе рускія салдаты, не ўвайці ў лес, усе места замініраваны. 
І толька эта кажура, трэскі, вонь, ні прайці прама гэтага места [...] 

Эта была ў [19]39-м гаду… Тут была застава гдзе-та, быў пастрое ны 
дом з галубятняй. А там, значыць, на вышцы быў укрэплёны пуле мёт. 
І вот, кагда рускія началі прыбліжацца, ён [Павел Палчыньскі] ад крыў 
агонь па іх, патаму што, відзіце, между гасударствамі не была ні ка ко га 
дагавора. Сталін з Гітлерам дагаварылісь раздзяліць Польшчу [...], но 
Гіт лер большую часць Польшчы захваціў, а Сталін меншую. [...]

І вот, на тэй заставе, значыць, ён адкрыў агонь і  очэнь многа, 
у этам [19]39-м гаду убіл рускіх салдат. З пулемёта біў, знаеці. Патом 
[рускіе] абашлі кругом па лесу, зашлі ў заднюю часць зданія і залезлі 
ўверх. Яго сцянулі і ўбілі. А так неізвесна, што б была, бо ён больша 
сотні чалавек [убіл]. [...]

Усе баяліся… Значыць, армія прышла, і ўсё. А што ты з арміяй 
будзеш дзелаць? Народ мірны, што ён мог дзелаць? Сядзелі ціха 
і ўсё. Баяліся. [...]

З [19]39-га па [19]41-ы год яшчэ часна жылі, абрабатывалі землю, 
плацілі налогі, зярно і картошку здавалі і мяса скот задавалі. І ўжо 
началі арганізаваць у  некаторых местах калхозы. Вот здзесь быў 
калхоз арганізован, а немцы прышлі абратна ўсё [павярнулі], абрат-
на калхоз этат распусцілі. Ён разваліўся, і людзі абратна пры немцах 
тожа ўсё зямлю абрабатывалі і жылі так, но тожа налогі плацілі. [...]

БАВГ. 46(1)–821–3357. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2079
Запісана Таццянай Касатай і  Таццянай Кедрык 21.07.2014. Транс-
крыпцыя: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 03:13:52. 
Сегмент: 01:46:01–02:00:45. Мова – беларуская. 
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№  75. Ярош (сонька) Францішка іосіфаўна, 1923  г.  н., 
г. п. празарокі271 глыбоцкага раёна віцебскай вобл. – поль-
ка, ка та ліч ка, скончыла сярэднюю школу, у перыяд вайны 
была вывезена на працу ў германію, рабочая, пра даў шчы ца. 
Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запіса на га ў ме-
жах праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] Вабшчэ, сперва пачалася з рускімі [вайна]. Рускія ж на нас 
наступілі ў  [19]39-м гаду, увосень. Усё змянілася. [...] Як прышлі 
рускія, тады я пашла на жалезну дарогу ра-
ботаць. Яшчэ ж мне не было 18 гадоў, але ад 
16 гадоў маладзёж бралі. [...]

[Прыйшлі] рана. Две каровы ў  нас 
было… Я  вываджу з  мамай кароў, а  тата 
каня перавязываіць. Глядзім, машына паш-
ла на Зябкі272, і  на машыне бальшая звяз-
да ўперадзі. Мы не зналі, што ўжо рускія 
занялі нашы Празарокі. Гэта машына 
прайшла, а  тады армія [пайшла]. Ехалі 
і ехалі, галодныя ехалі… [...] Мама хлеб спячэ спецыяльна, а я тады 
панясу і ўжо нарэжу кускамі. Салдацікі галодныя такія былі, ногі 
абмёткамі паабкручываны, а такая адзежа на іх была [марная]. Як 
первы раз прышлі яны к  нам, [відаць, што] цяжка жылі. [...] Дык 
панясу хлеба, нарэжу. [...] Дык жа сталі прэзіраць нас, што мы ўжо 
кормім. Не нравілася, знаеці, што рускія прышлі. [...]

Што ж гэткая за жызня стала? Мелі ж і яны хазяйства сваё. Нам 
дык там усе адно: карову гадавалі, [...] каня, а  людзі ж гадавалі 
[больш скаціны]. А гэта тожа шчыталі пры Польшчы як беднага. [...] 
А тады, во такое тут кладбішча, пагорачак. Я даю [хлеб], а салдацік 
выстраліў: чаго гэта я [прышла]?! І баялась іх, і жалка было людзей. 

271 Празарокі – да верасня 1939 г. цэнтр гміны Глыбоцкага пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета Глыбоцкага раёна Віцебскай 
вобл. 

272 Зябкі  – вёска і  чыгуначная станцыя ў  Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобл.
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Мы ўволю хлеба ядзём, свой жа ж пячом, свайго намалоцім, а людзі 
галодныя. Як рускія прыйшлі, [відаць, што] дужа цяжкая іхная жыз-
ня была, дужа была цяжкая. Вот ужэ як другі раз прышлі, ужо ім 
лягчэй было. Дык этыя, каторыя былі тутака, ішлі і другі раз як ужо 
знакомыя. Дык заязджаліся да таты, і  гэдак яны нам благадарылі! 
Помню тату валенкі-катанкі такія адзін аж з-за Мінска прывёз, што 
ўжо мы глядзелі іх, вот. [...]

Польская граніца ў  Загацці273 была. Хто тутака будзець ваіваць? 
Проста на сонных рана [напалі]… А яны, салдацікі этыя тады ехалі 
і еха лі, а гаварыць ім ня можна было з намі. А я не знала нічога. Падбег 
адзін, бо калодзезь у нас каля дарогі, каб вады папіць ужо. Тады ўві-
дзеў, што я такая прастая дзяўчынёшка, а яму, можа, годаў 30 ці можа 
болей, і гаворыць: «Можа ў вас бы нашоўся кусочак хлеба? Мы ж, – 
гаворыць, – ад учарашняга рана ня еўшы нічога, ніхто нам не да ваў». 
Я пабегла… Булку хлеба тата нарэзаў. Прынесла. А тамака ад клад бі-
шча ўвідзелі гэта, прыляцеў ваенны, ногі абмёткамі абкручаныя: «Што 
вы, – гаворыць, – хочаце, каб мы вас забралі?! Жаласні кі! Што ім ес ці 
мала?» Ну, каб было досыць, не прасіў бы кусочка хлеба. [...] 

Забаранялі [гаварыць], каб яны не расказывалі сваю жызню, як 
яны жывуць. [...] А ў Расеі бедната была. [...] А так упярод быў тожа 
нейкі [салдацік]… Спорцілася ў яго нейкая машына, з такім пара-
возам як у поезда. [...] І ён да таты прышоў абцугоў [прасіць], [...] 
дык ён тады нам многа чаго расказываў. Кажыць,  [а потым] ён на 
каленкі стаў перад папам, каб папа нікому ні казаў. «Мяне ж, – ка-
жыць,  – пад расстрэл [аддадуць]». Казаў: «Ні дай Бог, як мы жы-
вём». [...] Жызня благая ў Расеі была. Калхозы... Ажно і мы даждалі 
калхозаў. [...] Мусі да вайны не было калхозаў…[...]

Паны, у якіх зямлі многа было (вот каля нас быў [маёнтак], 27 гек-
та раў зямлі было), ну, яны і жылі. Работнікі ў іх былі беззямельныя, 
у каторых хат не было, ішлі служылі ім, панам гэтым. [...] Цяжка было 
пры Польшчы, ваабшчэ. Тожа цяжка было жыць. У каго зям лі было 

273 Загацце  – да верасня 1939  г. вёска ў  Глыбоцкім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння чыгуначная станцыя ў  в.  Гатаўшчына Ломашаўскага 
сельсавета ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобл. 
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[многа] пры Польшчы, той хазяйства меў, усё… Ну, а тады ўжо, як 
прышлі рускія, сталі этыя калхозы [рабіць], зямлю эту па ад ні ма лі. 
А тады неяк навучыліся людзі жыць і хватала гэтага агароду. [...] 

Забіралі, каторых вінаватымі нахадзілі, а  які ён вінаваты? [...] 
Во, Кучэўскі жыў тутака ў нас, а ў яго 27 гектараў зямлі. Цяпера-
ка Кавальскія… У яго, мусі, было болей як 40 [гектараў]. Цяпера-
ка Кавалеўскі, Садоўскі тутака на этай старане былі. [...] Неката-
рых пазабіралі. [...] Вывазілі на Архангельск, тожа сем’і вывазілі 
на Архангельск. А зімой, помню, плачуць, енчуцца, галосюць бабы 
з рабяткамі! Завея, помню, такая, што рабятак паўкручывалі. У Зябкі 
на поезд [адвезлі]. А куды іх павязлі, дык хто іх знаіць? [...] 

БАВГ. 46(1)–824–3368. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2086
Запісана Вольгай Цадко і Юрасём Бачышчам 21.07.2014. Транскрыба-
тар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:48:45. Сег-
мент: 00:28:45, 00:36:00–00:43:00, 00:51:00. Мова – беларуская. 

№ 76. піліпёнак вацлаў станіслававіч, 1928 г. н., в. саннікі274 
глыбоцкага раёна віцебскай вобл.  – паляк, каталік, скон-
чыў пачатковую школу, калгаснік, чыгуначнік. Фрагмент 
аўта бія гра фічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] У  мяне тут сасед пасвіў каровы... У  нас фэст быў у  Дзісне, 
«Свента Тэкля» называўся. [Сасед] гаво-
рыць: «Завязу цябе, пакажу бальшэвікоў». 
Ну, дык жду, калі эты фэст будзець. Ну, 
і  паехалі! Узяў ён мяне на конях у  Дзісну, 
сільна сабралісь народу многа. Прыехалі, 
там у адным месце рэчка ідзець і мельніца 
вадзяная. Ён мне аб’ясніў, бо гэтага я  ня 
відзеў [раней]: тут вада, тут высока, а  тут 

274 Саннікі – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Празарокі Дзісенскага пав. Ві-
лен скага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Празароцкім сельсавеце ў Глы-
боц кім раёне Віцебскай вобл.
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нізка… А  тады там Дзісна, сільна народу многа. [...] Ну, тады 
прышоў і мяне ўзяў: «Пайдзём, бальшэвікоў пакажу». А там рэчка, 
а да рэчкі прыехалі зялёнку касіць на конях людзі, бо граніца. І ён 
мне паказваець: «Вунь-вунь-вунь-вунь…». Прыглядаюся… Аж гэта 
людзі! Паказаў мне бальшэвікоў, ай! [...] Малы яшчэ быў, у школу не 
хадзіў. [...]

Ну, дык ужо яны сюды к нам пашлі. [...] Прыходзілі, саедзінілі ж 
ужо. [...] У нас старана багацейшая, а там бядней жылі. Каму што 
нада, прыхадзілі, знакомілісь. Некаторыя прыхадзілі сюды на рабо-
ту ўстраіваліся. [...]

У некаторыя жа радня была там за граніцай. У мяне сасед жыў 
радам, а яго брат у Ушачы. Ну, тады ж пашлі адзін да другога. Вот як 
былося… Усё пражылі, усё прашло. [...]

БАВГ. 46(1)–836–3437. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2110
Запісана Таццянай Кедрык і Паўлам Сітнікам 22.07.2014. Транскры-
батар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:10:35. 
Сегмент: 00:43:00–00:49:00. Мова – беларуская.

№ 77. брынкевіч (бабака) раіса васільеўна, 1922 г. н., в. цве-
ці на275 мёрскага раёна віцебскай вобл. – беларуска, пра ва-
слаў ная, скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] Гэта было ў [19]39-м гаду первы раз. [...] Выйшаў ацец мой на 
двор і кажыць: «Нешта нейкае чуваць, пулямёт сакочыць». Страж ні-
ца была ў Копцеве276, а тут у нас і ў Цвеціне стаялі салдаты КОП. [...] 
Тады, гэта якраз перад васкресеньем было, пусціліся мы ісці ў цэрк-

275 Цвеціна – да верасня 1939 г. вёска ў Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў Завуццеўскім сельсавеце ў Мёрскім раёне Віцебскай 
вобл. 

276 Копцева  – да верасня 1939  г. вёска ў  Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў  Завуццеўскім сельсавеце ў  Мёрскім раёне 
Віцебскай вобл. 
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ву, а ўжо паявіліся савецкія салдаты гэтыя, як мы звалі «бальшавікі». 
[...] Ну, тады палякі паўцякалі. 

Была троху савецкая власць. Началі там 
разграмліваць, разбіраць багатых, страж-
ніцу гэту, дзе салдаты стаялі. Забіралі там 
адзе жу, палаценцы, ваеннае ўсё. Хто дужэй-
шы, той лепшае парасхватывалі. [...] А баль-
ша ві кі нічога не бралі. Гэта людзі разабралі. 
Но баль ша вікі тады ўжо гэтых, дзе кулакі, 
[забіралі]… Началі сельсаветы робіць тут. 
Іхная власць ужо стала. [...] Вывазілі тых, 
хто быў лесніком, значыць, у каго лес быў. У мяне дзяцька быў, Бе-
лавус, а ў яго было свайго лесу гектар. І ўсё раўно яго пасчыталі [ку-
лаком], і сям’ю вывезлі. Яго арыставалі, у цюрму пасадзілі, а сям’ю 
вывезлі ў Казахстан. Яны там жылі доўга ў Казахстане, а после ж 
неяк перамянілася, яго з цюрмы выпусцілі. І неяк ён не ў Беларусь 
папаў, а ў Польшч. І тады с Польшчы патрэбаваў сваю сям’ю туды, 
і сям’я ўся ў Польшч выехала. [...] Ён праваслаўны быў, але ва врэмя 
вайны, як у салдаты [пайшоў], ён пісаўся, мусіць, палякам. [...] Бела-
вус [...] Пётр Сямёнавіч. [...] 

[Як саветы прыйшлі], нічога, людзі давольны былі. [...] Як 
прышлі бальшавікі, ужо землі паатнімалі ж у людзей. У майго бацькі 
дваццаць [гектараў] было. І пайшла пад калхоз уся зямля, а коней, 
інвентар здавалі... [...]

БАВГ. 46(1)–844–3465. nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=2126
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і  Таццянай Кедрык 22.07.2014. 
Транскрыбатар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
00:55:55. Сегмент: 00:12:00–00:18:00. Мова – беларуская.
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№ 78. вайцяховіч (квяцінская) Юзэфа ігнацьеўна, 1927 г. н., 
в.  лесава277 полацкага раёна віцебскай вобл.  – беларуска, 
каталічка, скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] З прыходам саветаў у нас яшчэ калхозаў тады не было. Кал-
хоз не аб’едзінялі. [...] Калхозаў не было, жылі на сваём хазяйстве, 
як і жы лі. Аддавалі [налогі], плацілі за зямлю і жылі. [З калхозамі], 

канешна, горш стала, бо аднялі зямлю, а мы 
прывыкшы былі да зямлі. Гэта цяпер лю дзі 
аб жы лі ся, панялі і  робюць усё, і  жывуць. 
А даў но прышлі і атнялі ўсё, нічыво нет. Ад-
ня лі каня, аднялі ўсё гэта, но кароў не чапалі.

[Пан быў]. Ён, гаварылі, быў сам немец. 
[...] Ён сваім хазяйствам жыў. [...] Сколькі 
ён скажа, столькі хто заробіць. Хто пойд-
зець, а хто не захоча – той не пойдзець да яго 
робіць. [...] У  нас хадзілі людзі ў  зарабаткі. 

У нас хадзілі яшчэ мужчыны ў забараткі ў лес, на пілоўку лесу. Тожа 
зараблялі. А жэншчыны хадзілі жаць… Серпамі ж даўней жалі, не ця-
пер, што гэдак добра. [...] Людзі абжыліся, усё забыліся, што было. [...] 
Пан уцёк. Я добра помню, што ў нас былі родственнікі ў гэтым дварэ. 
Янова называўся двор. Была бабушка, хадзіла туды ж ужо… Ну вот, 
пан ужо гаварыў [лёкаю] свайму гэтаму, што рабіў у яго: «Давай па-
едзем у Вільна». З ім ужо. [А той:] «Чаго я паеду». Ён у Вільна ўцёк, 
бо там у яго быў дом. [...] [А тут усё] разабралі людзі. [...] Нашы не 
хадзілі, дзеравенскія. Можа бліжэйшая дзярэўня хадзіла, а так не. [...] 

[Саветаў] у нас не сустрэў ніхто. Мы не зналі, што яны прыедуць 
дажа. Не зналі. Знаеце, хто нам аб’ясняў, што яны прыедуць? Я ж 
расказвала, што толькі гудзела, было чуваць. Дык эта, казалі, там 
трактары работаюць. Вот, што людзі казалі. Гудзіць за гэта. А ў нас 
трактараў не было, былі плугі і коні. [...]

277 Лесава  – вёска ў  Бабыніцкім сельсавеце ў  Полацкім раёне Віцебскай 
вобл. 
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Людзі бедныя аднэя і другія [...] Сколька яны врэмя былі разлу-
чаны? Толькі нямнога. Гэта ж былі ўсе родственнікі. І тут былі, і там 
былі. [...] Гэныя былі бяднейшыя. [...] Жалелі дажа. [...] Мама дажа 
бывала, як да нас прыйдуць, дык падзеліцца, што ў нас ёсць. [...]

БАВГ. 46(1)–848–3490. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2135& 
Запісана Аляксеем Кайрысам і Вольгай Цадко 23.07.2014. Транскры-
батар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:13:35. 
Сегмент: 00:16:01–00:18:00, 00:39:09–00:42:02. Мова – беларуская.

№  79. барысёнак (круцько) анастасія кандрацьеўна, 
1931  г.  н., в.  сяменчыкі278 глыбоцкага раёна віцебская 
вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончыла пачатковую 
школу, калгасніца. Фрагмент аўтабіяграфічнага ві дэа ін-
тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год у памяці жы-
ха роў беларусі» (2014)

[...] Помню [прыйшлі саветы] гэтай жа дарогай, дзе вы цяпер едзе-
це. Ішлі танкі, арцілерыя перадвігаліся наўпрамік неяк. [Было] лета, 
жара, а гэтыя салдаты ў пылі… Такія кал па кі 
[на галовах], шапка з такім з пупом навярху. 
Ідуць. Дзедушка [не вытрымаў], жалка яму 
іх. Яны ж піць хочуць. Вядро вады ад хаты 
прынёс, каб ім піць даць. А камандзір як [за-
крычыць] на яго: «Убі рай ся адгэтуль! Сал-
дат, як пап’ець, ён хужа сла бе іць. Ня мож-
на вады!» Пры том жа яшчо ў  нас Польш 
была. А гэтыя саветы шлі ўжо ра сей скія. Ну, 
баяліся ж, можа, каб ён якой атравы не пры-
нёс папіць, ці што? Гэта ўсюды ж дысцыпліна, але гэтак жалка было 
гэтых салдацікаў бедных. Ну, вот нейкае адно врэмя яны ішлі тут. 
Гэта пераход нейкі быў. А так абычна яны ішлі другой дарогай [...]

278 Сяменчыкі – да верасня 1939 г. вёска ў Глыбоцкім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў  Ломашаўскім сельсавеце ў  Глыбоцкім раёне 
Віцебскай вобл. 
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Граніца тут недалёка была на станцыі Загацця. Ужо Загацця была 
польская, а на той старане ўжо руская. [...] Польская і руская. Ну, 
а после ж вайны Польшы ні стала. Толькі саветы [...] Пасярод – нем-
цы. Менялася ўласць і менялася ўсё. [...] Я з [19]31-га года, а гэта ж 
вайна началася ў [19]39-м гаду. Тут менялася ўсё. [...]

Знаю, што после мы хадзілі туды ў  маліны [...] Тут стаяла 
стражніца і  [ўжо] завальвалася. Гэта, ну, дом такі. Небальшы, як 
наша хата. Белая. Гэта там ужо эта абслуга стаяла пагранічная. [...] 
А после ўжо ўсё-ўсё наша. [...] Тут жа дажа не можна было ноччы 
свет запаліваць. Хадзілі паліцыянты польскіе і старажылі граніцу. 
Тут жа граніца! Не хаханькі… Там жа караулілі. Чалавек ня пройд-
зець цераз граніцу. [...] Ужо як аткрылася граніца, тады ўжо пашлі 
людзі перахадзіць і туды, і сюды. У нас багацей жылі, а там бядней. 
Нас не любілі гэны. [...] «Пшэкі вы», – так звалі па-польску. [...]

Жыла папава сястра там за граніцай, у  Расіі. [...] Мяне ж былі 
дажа вайной [...], каб не забілі, ці што (тут палілі), дык папа завёз 
туды. Цёця Маня жыла там. Іхняя хата ад Загацця кілометраў пяць-
шэсць. Замошша279 – дзярэўня была. Яны пад Польшай не жылі. [...]

[Як саветы прыйшлі], спалілі стражніцу. [...] Кіроўніка [школы], 
мужыка [маёй] учыцельніцы забралі ў армію. А яна з рабятамі  [і жан-
чы най], каторая прыслугай была ў іх і рабят глядзела, бо яны ж абое 
ўчы лі, [засталася]. Тады ўжо тая [жанчына] змілавалася і на врэмя 
ўзя ла гэту ўчыцельніцу з рабятамі дамоў. Ну, але тады, можа, рад-
ня, ці там хто?.. Дзе яны [падзеліся]? Ну, не стала нікога. Змя ні ла ся 
власць і ўжо ж учыцялей [змянілі]. Тады ж ужо па-руску [вучылі]. ...]

Былі ж тады паны і мужыкі. Вот у нас ужо шчытаўся панам Зуб-
ка. [...] У яго многа зямлі было, а ўсё ж уручную абрабатывалі. Ма-
шын жа ніякіх не было, [адныя] коні і людзі. І нанімаў за грошы. Во, 
мае яшчэ і цёця Маня, адна і другая маміны сёстры хадзілі да яго 
жаць. Прымерна, жыта там [жалі] ці што? Ад усхода да захода жалі. 
Нада ж грошы было [мець], каб адзецца. Усе ж маладыя… Нада і за-
муж ісці, нада і  сукенкі купляць. Там усё… Ну, нялёгка было ўсё. 

279 Замошша  – да верасня 1939  г. вёска ў  Полацкім раёне Віцебскай вобл. 
БССР.
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Але толька, што тады людзі лепшыя былі. Хоць яны ў беднаце жылі, 
но людзі былі лепшыя. Вот я бывала пашла ўжо, як сюды прыехала, 
на работу ўжо ў саўхоз. У нас перакур… Гэта, вот, отдых так завец-
ца. Сядзім мы, бабы, песні пяём, вясёла. Але былі лепшыя, саўсім 
не такія людзі, як цяпер. Цяпер вот адна на адной злосці [зганяе]. 
Сколькі вот сідзяць баб у хаці, і ўсё не так, усё ня гэтак. Адна на адну 
злуюцца. [...]

Ну, чаго яму было радавацца [прыходу Саветаў]? Ніякай радасці 
не было. Як жыў, так жыў. Што ў яго было, тое ж у яго не атабралі. 
Ужо як калхозы робілі, вот тады ўжо было пічальна. А як сама вай-
на… У нас парцізаншчына была… У нас была кабыла сівая, этакая, 
ну і  упраж, сваё ўсё. Ну, прышлі [парцізаны] – запрагай лошадзь. 
Ну, пашоў дзедушка запрагаць. Ну, запрог. Яны селі ў воз і паехалі. 
І спасіба ніхто не сказаў. Гэта ж вайна, самавласціе. Хто сільнейшы, 
той і хазяін. І тварылі ўсякае, абы што. [...]

БАВГ. 46(1)–852–3500. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2144
Запісана Таццянай Касатай і Юрасём Бачышчам 23.07.2014. Транс-
крыпцыя: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:41:02. 
Сегмент: 00:20:00–00:52:01; 01:09:00–01:11:00. Мова – беларуская.

№ 80. аніковіч пётр рыгоравіч, 1925 г. н., в. шалашы280 Док-
шыцкага раёна віцебскай вобл.  – беларус, праваслаўны, 
скон чыў пачатковую школу, у перыяд нямецкай акупацыі 
быў вывезены на працу ў  германію, калгаснік, старшыня 
сельскага савета. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэа ін тэр-
в’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год у памяці жыхароў 
беларусі» (2014)

[…] [Людзі радаваліся саветам], цалаваліся. Мы на канцы жылі 
дзярэўні, пад Бірулі281, а паляцелі [сустракаць]. Усе гэтак рады былі, 

280 Шалашы  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Докшыцы Дзісенскага пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Тумілавіцкім сельсавеце Док-
шыцкага раёна Віцебскай вобл.

281 Бірулі  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Докшыцы Дзісенскага пав. 
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што яны прыйшлі! Будзем добра жыць. [...] Тады ж думалі, што 
дужа будзем жыць багата. [...] Самі сабе жылі. 

Тады ўжо паноў не было і  багатых 
не было. Усе былі роўныя. [...] Вон пад 
Бірулі ў  Парэччы жыў пан Юзафовіч282. 
[...] У яго свая зямля [была]. К яму хадзілі 
ў  заработкі. У  яго зараблялі. [...] Ён пры 
Польшчы бальшую роль іграў. Быў ён як 
дзепутат, у  Варшаву ездзіў. [...] Ён грамат-
ны сільна быў. [...] Ён памёр. [...] Ён сказаў 
сваім: «Як я  памру, мяне ці спаліце, ці на 
кладбішча каб пахавалі». А  яны ўзялі яму 

гэта з кірпіча вымуравалі [склеп]. [...] А ён кажыць: «Мяне закапай-
це на кладбішчы, на несцераўскім». А яго гэдак умуравалі. А вай-
на ж… Ужо пасля вайны прабілі гэты кірпіч і там [лазілі]. І я лазіла 
глядзець. [...] І  тамака ж палкі паўкладалі і  дубаўё паднялі гэта… 
Ён, як знаў, усе роўна. Думалі, што там у яго багацце. Ці што там 
у яго? [...] А тады ў Несцераўшчыне283 была яго радня. Яна і цяпе-
рака [жыве] недзе ў дачкі ў Глыбокім. А ў Несцераўшчыне – хата. 
Дык тамака ж пахаваны былі ўперад іхныя родственнікі. Дык яна 
гэта пазбірала ўсё і  на кладбішча ў  Несцераўшчыну перавязла, 
і  пахараніла. І  памятнік паставіла ўжо. Яна ці ўнучка? Я  не знаю. 
А то ўжо было расцянута ўсё… [...]

БАВГ. 46(1)–870–3613. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2184. 

Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Тумілавіцкім сельсавеце Док-
шыцкага раёна Віцебскай вобл. 

282 Пётр Юзафовіч быў уладальнікам маёнтка Парэчча ў  гміне Докшыцы 
Дзісенскага пав. Віленскага ваяв. Польшчы. Гл.: [online] Pełna lista mająt-
ków kresowych, adresy właścicieli domów Wilna i ich ówczesnych właścicieli 
// https://jaroslawrokicki.com/majatki-kresowe-adresy-wlascicieli-domow-w-
-wilnie/. Дата доступу: 28.05.2019.

283 Несцераўшчына – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Докшыцы Дзісенскага 
пав. Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Тумілавіцкім сельсавеце 
Докшыцкага раёна Віцебскай вобл.
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Запісана Аляксандрам Смаленчуком і  Таццянай Кедрык 25.07.2014. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:05:55. Сегмент: 00:37:41–00:41:11.

№ 81. мятла (валынец) ганна пятроўна, 1923 г. н., в. ла зоў-
ка284 мёрскага раёна віцебскай вобл.  – беларуска, пра ва-
слаў ная, не скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] У [19]39-м, помню, увосень гэта было. Я яшчэ ў дзядзькі была. 
[...] Глядзім, гудзіць нешта, едзець танк. Не зналі, што гэта такое. Ма-
шына нейкая, можа? Танк едзець, і туды дулам павярнуў і туды, кру-
гом абвёў. [...] Тады вылезлі два салдацікі, 
па пры вет ства ва лі нас. Ну, мы тожэ. Ну, яны 
развярнуліся і пае ха лі. Во гэдак вайна пры 
тых саветах пачыналася ў нас. [...]

Стралялі… Стражніца была ў  Копцеве. 
[...] І там жэ і салдаты былі. Эта ж рана яны 
[саветы] наехалі, яшчэ салдаты спа лі… Дык 
ка за лі, што на дроце бяллё вісела. Стра ля-
лі… [...] А тут не стралялі нідзе. І там, казалі, 
не стралялі б, але там быў на чаль нік заста-
вы благі. Увідзеў танк і давай абстрэліваць. [...] Многа па стра ля лі 
[салдат], а тады закапывалі. Не знаю, ці там дзеравенцы, ці салдаты?

[Як выглядалі гэтыя першыя саветы?] Рубашка, каўнер нейкі, 
лям кі красныя былі на іх. Ці як яны завуцца планкі? Не знаю. І не-
шта зялёнае было. [Была] рубашка і падперазаныя. [...] Я толькі тады 
іх ві дзе ла, як падняліся з гэтага танка. А так болей я іх ня відзела. 
Толь кі тады, як вайна ішла праз нашу дзярэўню, праз Лазоўку. 
У мяне і штаб стаяў [...]

[Як] ужо не было граніцы [...], то прыхадзілі. [...] У гэту хату пры-
ха дзі лі, бо нейкая радня там [за граніцай] была. Прыхадзіў мужчына 

284 Лазоўка  – да верасня 1939  г. вёска ў  Браслаўскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Мёрскім раёне Віцебскай вобл.
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з жонкай. І после неяк з Віцебска былі прыехаўшы, і гэны пры яз джа-
лі і пры ха дзі лі. [...] Проста прыхадзілі ў госці, адведаць. Тут і пея лі, 
і тан ца ва лі, і плакалі. Нічога не прасілі. [...] [Называлі іх] «вас точ ні-
кі». І цяпер – эта васточнікі. [...] А вот у мяне сястра ў Шпа коў шчы-
не285. Як прыйду, [сустракае]: «Ай, гэта западніца ўжо прыйшла». [...] 

[Як прыйшлі саветы], глядзела, відзела двох. Ці іх там болей 
было? Аружые на грудзях вісела, а  ўжо дула [танка] адвярнулі на 
бок. Рукамі махалі нам, а  мы ім. Яблыкаў давалі, а  яны не бралі. 
Можа думалі, што атраўлены. Не бралі яблыкаў… 

Жылі мы ў  Альховіках286, мэтраў 60 ад граніцы хата была. Ад-
туль ужэ на Васток, можа, гады за тры ўсіх вывезлі! Усё [іхняе] 
асталося. І хаты там... Казалі, што [загадвалі] ў тры часы сабрацца, 
і ўсё... Што яны там сумелі сабраць за тры часы?! [...] Так убіралі ад 
граніцы людзей! [...] Лажкова, Стануліна, Шарыпіна [адсялілі]. Вот 
гэта я точна знаю. [...]

БАВГ. 46(1)–879–3651. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2203
Запісана Юрасём Бачышчам і  Паўлам Сітнікам 26.07.2014. Транс-
крыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:06:10. Сегмент: 00:26:01–00:42:02. Мова – беларуская.

№ 82. райчонак алег георгіевіч, 1932 г. н., в. сямёнавічы287 
шар каў шчынскага раёна віцебскай вобл. – беларус, пра ва-
слаў ны, скончыў гродзенскі аграрны інстытут, старшыня 
калгаса. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за пі са-
на га ў ме жах праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» 
(2014)

[...] Людзі сустракалі [прыход саветаў] вельмі добра. Мы стаялі 
з букетамі. Крычалі: «Ура» і кідалі цвяты гэтым салдатам. Сабранія 

285 Шпакоўшчына – вёска ў Полацкім раёне Віцебскай вобл.
286 Альховікі – да верасня 1939 г. вёска ў Браслаўскім пав. Віленскага ваяв. Поль-

шчы. Сёння у Корабаўскім сельсавеце ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобл. 
287 Сямёнавічы – да верасня 1939 г. вёска ў Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. 

Польшчы. Сёння вёска ў Станіславоўскім сельсавеце ў Шаркаўшчынскім 
раёне Віцебскай вобл. 
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правадзіліся. І з Вінгарады288 ішлі цэлай калонай людзі ў Сямёнавічы. 
У Сямёнавічах палітрук, помню, выступаў. Вот, забыў фамілію… [...] 
Канцэрты ставілі там, дзе воінская часць стаяла. Людзі з вялікай са-
май увагай атнасіліся к  чырвонаармейцам. 
[...] [Яны] маладыя, адзетыя… Усе нармаль-
на, толькі былі ў  абмотках. Ботаў не было, 
[былі] абмоткі. Я помню, у [19]39-м гаду, як 
началася фінская вайна, мароз быў, і якая-
та воінская часць з-пад Казьян289 ехала. 
Коні эці самые, абозы ішлі і салдаты… Была 
поўная хата найшоўшых салдат. Грэліся 
салдаты. [...] Яны ў  бацінцах, у  абмотках. 
У бацінках па снегу, па лёду! Усе мужчыны 
гаварылі, што вот снегу многа, а коні цянуць калёсы! Не маглі ўжо 
сані зрабіць ілі дастаць, каб на санях?! Вот гэта я помню. [...]

У нас калхозаў у  нашай вёсцы не было до [19]50-га года. Так 
і жылі едзіналічна, аднаасобна. Кажды занімаўся сваей гаспадаркай. 
І жылі… [...] Малолі ў жорны зярно і пяклі хлеб. Крупы рабілі, усё. 
Усё было сваё. [...] Нічога не змянілася. [...] Эта толькі после вайны 
ўжо з усходу ішлі гэты самыя [саветы], а ў нас, неглядзя, што была 
вайна, быў хлеб, усё было. [...]

БАВГ. 46(1)–881–3658. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2207
Запісана Валерыяй Чарнаморцавай 26.07.2014. Транскрыбатар: Тац-
цяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:03:35. Сегмент: 
00:33:19–00:39:14. Мова – беларуская.

288 Населены пункт ідэнтыфікаваць не атрымалася. 
289 Казьяны  – вёска ў  Мішневіцкім сельсавеце ў  Шумілінскім раёне 

Віцебскай вобл. 
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№ 83. канановіч Яўген лявонцьевіч, 1924 г. н., в. лужкі290 
шаркаўшчынскага раёна віцебскай вобл.  – беларус, 
праваслаўны, скончыў інстытут замежных моваў у мінску, 
настаўнік, дырэктар школы. Фрагмент аўтабіяграфічнага 
відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта «1939  год 
у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] У [19]39-м годзе я первы раз з васточнікам убачыўся, як ішлі 
танкі. А танкі ішлі 1-га сенцябра, можа быць. Так, прыблізіцельна, 

ужо начыналася. Я  точнай даты ня пом-
ню. [...] Эта васточныя ўсе шлі. І  салдатаў 
увідзеў, як конніца была, і  як танкі ішлі, 
і як пехота ішла. Эта я іх відзеў. [...] Но кан-
такту ў  мяне з  імі ніякога не было. А  ўжо 
далей прыйшлі агітатары і ўсё пра Сталіна 
[казалі]. Эта быў Бог. Яго бацькі хацелі здзе-
лаць свяшчэннікам, а ён стаўся Богам. Вот 
такія іхныя словы. [...].

І прыйшлі, і ў нас адкрыліся клуб і тан-
цы, усё. Мы ж яшчэ польскі язык тады ведалі лепш, чым беларускі, 
чым рускі язык. Хаця мой папа быў у Расіі, на зарабаткі ездзіў. І як 
была эта самая рэвалюцыя, ён вярнуўся на сваю радзіму. А там ён 
ужэ чыноўнікам быў на почце. [...] А мама была тут рабацягай. Тады 
пры Польшчы ў нас было мала зямлі саўсім, паўтара гектара. Тады 
зямля цанілася вельмі дорага. На гэтай зямлі папа работаў. Падаткі 
плацілі польскія. Немалыя падаткі. А польская дзяржава ніколі не 
памагала. [...] Тады людзі работалі. І ня толька не галадалі, дык яшчэ 
крыху, можа, і другім давалі. А як жа не даць? [...]

А ў каго ўжо быў участак зямлі там 12 гектар, тыя ўжо лічыліся 
ў нас у Беларусі багатыя. А з каго ўжо трацінка была – эта трэцяя 
часць ад 12 – чатыры гектары, тыя [трошкі] багатыя. А ў нас шасцінка 
была, а гэта паўтара гектара. Паўтара гектара пашні і палавіна гек-

290 Лужкі – да верасня 1939 г. цэнтр гміны ў Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Шаркаўшчынскім ра-
ёне Віцебскай вобл. 
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тара і там сколька ешчо сенакоса. І вот так выкручываліся. Работалі, 
працавалі. Вот так беларускі народ працаваў. А дзе ты дзенешся? 

А тады васточнікі паяўляліся. Яны прыязджалі і  занімалі 
должнасці. [...] У нас более такія собственнікі былі. Болей – эта маё. 
А ў іх было всё обшчэе, всё наша. А мы – маё. Калхозы ў нас, я вам 
скажу, не панімалі людзі. [Туды] бралі сераднякоў, беднякоў, саўсем 
беззямельных. А кулакоў [не бралі]. А кулакі былі самыя разумныя 
і  самыя працавітыя людзі. [...] Лапушынскі такі, Пяткевічы… [...] 
Мы з  імі дружылі. Яны прыязджалі да нас. Ну, яны былі багатыя 
пры Польшчы. Яны імелі зямлі там па 20 гектараў. І вот чамусьці іх, 
як прыйшлі саветы, іх ня вывезлі. Яны працавалі ня менш, чым мы. 
Ну, нанімалі інагда рабочую сілу на ўборку, нада гной вывезці там, 
ці што. Сезонная работа. Нанімалі і плацілі ім. [...]

Тут хто багаты, таго вывазілі, хто бедны, таго не. [...] Разбор быў 
адзін: багаты – вораг, бедны – наш. Хто не з намі, тот проціў нас. 
Што ж ты зробіш?! Як было, так было. [...]

Як прыйшлі саветы і асвабадзілі, змянілася то, што, каб не былі 
саветы, дык мяне, папа гаворыць: ілі будзеш кавалём, ілі будзеш га-
бляваць… [...] Тады, як прыйшлі саветы, ужо такое дзела, мы былі 
беднякі, нас уважалі. Што там гаварыць? [...] І нам давалі [магчы-
масць], так сказаць, ідзі і  ўчыся. Плацілі табе сціпендзію. Ты ра-
ботаеш, а  ўсё роўна плацілі праезд туды і  назад. Усё дарма ўчылі 
і  памагалі яшчо. Каб не саветы, вот, маё такое паняціе, я  быў бы 
кавалём. Эта папа мне гаварыў: «Каваль працуе людзьмі, а цясляр 
грудзьмі». [...]

Калі прыйшлі саветы, нічога не змянілася. Хочаш хадзі ў цэркву, 
хочаш не хадзі. [...] Касцёла не закрылі. [...] Але тады, як ужо там 
после [вайны] стала, дык касцёл прэўрацілі ўжо ў зернасклад. А вот 
цэркву чамусьці [пакінулі]. Быў бацюшка... Ну, наверна, савецкая 
власць болей прыхільна к этаму праваславію, наверна. У Расіі ж, на-
верна, праваславіе, было. [...]

БАВГ. 46(1)–882–3660. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2209
Запісана Валерыяй Чарнаморцавай 26.07.2014. Транскрыбатар: Тац-
цяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:37:22. Сегмент: 
00:46:18–01:01:02. Мова – беларуская. 
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№ 84. Ярахновіч вікенцій іосіфавіч, 1923 г. н., в. лужкі шар-
каў шчынскага раёна віцебскай вобл. – беларус, пра ва слаў-
ны, з  сялянскай сям’і, скончыў педагагічнае вучылішча, 
на стаў нік. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за-
пі са на га ў межах праекта «1939 год у памяці жыхароў бе-
ла ру сі» (2014)

[...] Напад на Польшчу – эта [быў] пачатак вайны, 1-га верасня. 
Самалёты лётаюць, скідаюць [бомбы] на стрэхі, а  стрэхі саламя-

ныя, і  пажары адбываюцца многа дзе. Так 
што ўжо вайна, як гаворыцца, і сюды прый-
шла. З кашар усе выехалі салдаты на вайну. 
[...] Вельмі радасна сустракалі [Чырвоную 
армію]. Гэта быў пахмурны дзень, а  лета 
засушлівае было. Яравыя пасевы пач ці што 
нічога не выраслі. І ў гэты дзень чуць-чуць 
прайшоў дождж. Вот, гэта вельмі за пом-
нілася. Радасна ўсе чакалі. Прахадзілі танкі, 
і многа гэтых танкаў прахадзіла. І вот каля 

млына на вуліцы Мельнічнай з горкі круты паварот з маста чэрэз 
раку. І танк адзін з’ехаў з маста. А там заставы, вады многа. Праламаў 
гэтыя заставы, пад мастом выехаў на другую старану і перавярнуўся. 
І два салдаты загінулі. Расцёрла іх, каторыя ў башні, адзін і другі. 
Ну, трэцяга выратавалі. Харанілі на гэтым могільніку ў  Лужках. 
І  гэтым запомніўся гэты дзень. После этага кашары запоўніліся 
савецкімі салдатамі. Да самай вайны тут нахадзіўся гарнізон. Так 
што і  польскія салдаты ў  гэтых кашарах, і  савецкія былі. Кашары 
абеспечаныя былі… Склепы, усё неабходнае ў іх нахадзілісь, і вада 
праведзена, і свет. Да самай вайны  [з Германіяй] былі тут. [...]

[У польскіх салдат] рагатыўкі291 [былі] – чатыры вуглы, [...] фрэн-
чы былі ў салдатаў. А ў савецкіх ужо рубаха была такая. Боты былі 
падбітыя цвікамі. У кавалерыі былі шашкі, насілі пастаянна з сабой 
прымацаваныя да пояса. Вот такі знешні выгляд. [...]

291 Польск. Rogatywka  – галаўны ўбор польскіх вайскоўцаў з  квадратным 
верхам. 
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Стаўленне [да саветаў] дваякае было. Людзі, як гаворыцца, 
ужо сталі жыць без памешчыкаў. Спачатку свабодна хадзілі ў лес, 
таму што пакосы былі ўнутры леса. Но па закону гэта дапускалась. 
Сена касілі, усё. [За Польшчай] у лес не хадзілі. Леснікі не пускалі, 
забаранялі ягады сабіраць, грыбы. [...] Пад канец, ужо ў паследнія 
гады, нада было браць картачку ў пана, каторая дазваляла сабіраць 
дары леса. З прыходам савецкай улады свабода была большая 
хадзіць у лес. Лягчэй было з дравамі [...]

У школу пацянуліся. І  вячэрняя школа была. Яна старэйшым 
людзям ужо давала магчымасць культуру сваю павышаць. Абеспе-
чанасць, ясна, у магазінах ужо не была такая. [...]

Пры нямецкай акупацыі з  поўначы Беларусі, а  магчыма і  да-
лей, з Расеі бежанцы прыехалі сюды і жылі. Нахадзілі работу ў га-
спадарках сялян. Яшчэ калгасаў не было. Калгасы ў  [19]50-м го-
дзе ўжо ў  Лужках пачалі [ствараць]. Вот так абжываліся мно гія. 
Стаўленне такое, што людзям трэба памагаць. Ніхто, як гаворыцца, 
не атнасіўся з  нейкай варожасцю або ненавісцю да гэтых лю дзей, 
каторыя нахадзілі месца тут. Спачувальна атнасіліся, па ма га лі. [...] 
Акцэнт у западнікаў другі беларускай мовы. У васточных – другі.

У пана машына легкавая, добрая. У пана грабе машына, і ў каша-
рах [стаяць] машыны: грузавая і легкавая. Яшчэ два аўтобусы былі 
часныя. Адзін аўтобус курсіраваў Лужкі –Глыбокае кожны дзень. 
[...] Станіслаў Хабрацкі з  Дзісненскай вуліцы меў гэты аўтобус. 
А другі аўтобус – была кааперацыя банкаўская, якая мела магазін 
і аўтобус. [...] [Што сталася з панам], не скажу. Граф Плятэр-Жыбэр-
ка292 – фамілія яго. Млын у яго быў у Гарадцы [...]

[Як прыйшлі саветы, у  касцёл] хадзіць можна было. Аднак 
ксяндза не было ў Лужках. Зернасклад быў у касцеле, так што неку-
ды хадзіць было. [...] Пры нямецкай акупацыі, здаецца, яшчэ ксёндз 
быў. І пры той акупацыі нейкі быў пагром на ксяндзоў. Ну, а после 
тут ужо іх не было. [...]

292 Гаворка пра Яна Платэр-Зыбэрга, апошняга ўладальніка маёнтка ў Гарад-
цы. Гарадзец – да верасня 1939 г. вёска ў Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Лужкоўскім сельсавеце Шаркаўшчынскага раё-
на Віцебскай вобл.
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[Пры Польшчы] дужа добра тады ведалі, што [ў Саветах] вельмі 
добрае жыццё. [А па-праўдзе, то] не зналі, як там жывуць. Недалёка 
ад нас, і некатарыя хадзілі туды. [...] Лічылі, што там добрае-добрае 
жыццё. Ну, аказваецца, там не так сялянству і добра было. [...] А вот 
гэта пытанне: адкуль гэта маглі ведаць? Но ўсе чакалі савецкай ула-
ды. Рады былі ўсе. [...] Апраўдалася, самі ведаеце як! [...]

Высылкі былі. Першае – гэта асаднікаў усіх вывезлі. Багачэйшых 
сялян тожэ [вывезлі]. [...] Людзі ведалі, што трэба гаварыць, чаго 
не трэба. Выехаць можна было. Хаця граніца [толькі] пасля вайны 
адкрылася. А да гэтага часу не было магчымасці, у  [19]39-м годзе 
наведаць туды. После вайны ўжо больш свабодна [можна было] вы-
ехаць, сабе работу шукаць.

Пры Польшчы нада было ехаць на захад толька, ці ў  Латвію, 
Эстонію, у  Францыю, ці ў  другія краіны. У  любыя краіны свету 
адкрыта было. Хто хацеў… Выязджалі многія або назаўсёды, або 
на нейкі вызначаны час падзарабіць грошы. А пры Саюзе ўжо па-
нямножку сталі выязджаць то ў Данбас, куды набіралі. Зямельныя 
ўчасткі на шматкі зямлі не падзелюць. Абычна сем’і былі, дзяцей 
многа, і пяць, і шэсць, і сем, і восем. На нашай вуліцы не адна такая 
сям’я была. У гэтай справе ўжо лягчэй было жыць людзям. [...]

БАВГ. 46(1)–883–3664. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 2211
Запісана Валерыяй Чарнаморцавай 26.07.2014. Транскрыбатар: Тац-
цяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:19:47. Сегмент: 
00:14:03–00:34:09. Мова – беларуская.

№ 85. харак (скрабатун) алена антонаўна, 1928 г. н., в. аб-
руб293 глыбоцкага раёна віцебскай вобл. – беларуска, пра ва-
слаў ная, не скончыла пачатковую школу, у перыяд нямец-
кай аку па цыі вывезена на працу ў  германію, калгасніца. 
Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў ме-
жах праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] Ну, якая ў нас была гаспадарка? У нас зямлі было нямножка 
пры Польшчы. Там жэ Польшча была. Мы ж на самай граніцы жылі. 

293 Абруб – да верасня 1939 г. вёска ў Дзісенскім пав. Віленскага ваяв. Поль-
шчы. Сёння цэнтр сельсавета ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобл.
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У [19]39-м гаду, як перайшлі граніцу рускія, тады ўжо мы сталі пад 
этай савецкай власцю. Быў адзін конь, карова, а  ў  нас было шэс-
цера дзяцей. Мой бацька беднавата жыў, але ціха, спакойна. Рабіў 
і  жыў. І  вот аджыў 93  гады. Не так даўно 
і памёр. Ягоная была жызнь такая, я б ска-
зала, цяжкая. Пры Польшчы, у  каго была 
зямля, дык тыя людзі жылі крэпка. А ў нас 5 
гектараў толька было. Неяк беднавата жылі. 
І  этыя нашыя мальцы ўсе, і  гэтыя боль-
шыя ж два, адзін трэці быў меншы, мат-
чышын, адслужылі людзям. І  я  гэдаксама. 
Былі гады, што і я служыла ў людзей. Ужо 
такая была, можа, гадоў 13–14, і  служыла. 
[...] Ешчо ў  [19]39-м не пускалі туды ў Расею. Там жэ многа было 
родственнікаў. Дажэ адны аддалі рабёнка бацькоў сюда ў Шо, і ён 
астаўся тут, як граніцу закрылі. [...] 

Тады была граніца закрытая, дротам калючым нацягнена і ўсякія 
крывулі скрапаныя [стаялі]. І  гэтыя слупы два на граніцы стаялі. 
Адзін, можа, польскі з белай [...], а рускі – красны саўсем. [...] І мы 
там каля граніцы пасвілі кароў. Захочацца калі-небудзь, падлезім 
туды нізенька па зямлі, падпаўзём. Хочацца да слупа схадзіць і паш-
чупаць слуп гэты. Тады ўжо ўходзіш, уцякаеш, каб не злавілі. [...]

Польскія салдаты ўсё казалі, што вы гаварыце са сваімі 
родственнікамі толька так [пра сваё]. Не нада нічога там якое гава-
рыць. А са сваім родственнікам спрасі пра здароўе… Дык можаце 
гаварыць. А з тэй стараны [савецкай], дык было так строга, што каб 
загаварыў, дык сходу б і вывезлі б, ці што [другое] было. Гэдак стро-
га. [...]

Быў адзін чалавек адтуль з Расеі ды ў нас у дзярэўні ў прымаках. 
Ён не залюбіў тут у Польшчы быць, узяў разрэшэніе і паехаў у Ра-
сею. Паехаў у Расею, а тамака стаў калхоз, эта вочарадзь, усё чыста… 
Пастаяў ў вочарадзі за мукой і кажыць: «У мяне ў Польшчы [мука] 
мяшкамі стаяла, а тут нада за кілаграмам дзень адстоіць». Казалі, 
што ён толька, можа, заначаваў тады ў хаце сваёй, і яго вывезлі. І гэ-
дак вывезлі і жонку. А жонка была ўжо з нашай дзярэўні, такая Па-
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ланея. І мальчык быў у іх. Вывезлі іх. Дык яго так і не зналі, дзе ён 
ёсць? Ці ён можа дзе забіты, ці там што? [...]

Некалі тата быў касіў там каля граніцы і кажыць, прышоў там 
нейкі ягоны брат дваюрадны. Ён кажыць, што я  ж віжу, што ён 
стаіць з  гэтымі людзямі, з  іхнімі рабочымі. Ён яго завець: «Іван, 
падыйдзі ты, пагаворым!» А ён дажа адвярнуўся і не глянуў. Строга 
у нас было. Так жылі. [...] 

Тады, як у  [19]39-м прыйшлі, гэта вайна стала з  немцамі, дык 
рускія салдаты перайшлі граніцу. А  после ўсё роўна нельзя было, 
каб хадзілі людзі, дзе хацелі. [...] Я не знаю, чаму так. [...] Помню, што 
там у бабушкі была пляменніца. Бабушкіна пляменніца прыхадзіла 
гэдаксама. [...] Тады ўсё роўна сталі запрэшчаць гэта. І не сталі мы 
хадзіць. [...]

У нас па-руску людзі ўсе гаварылі тут у Беларусі. Па гэту старану 
граніцы ўсе, быў такі беларускі разгавор. Усе панімалі. Польскі дык, 
хто панімаў, хто і не панімаў. Эта я хадзіла ў школу, і я неяк нядрэн-
на там начала вучыцца, дык я польскі язык паняла. І стала гаварыць 
усё па-польску. Я  ешчо была саўсім невялікая. Мне які карандаш 
дасць там… У нас была палячка, яна магазін дзяржала. Так яна мне, 
як прыйду і ў яе пытаюся там, ці гавару, ці прашу чаго і па-польску. 
Яна мяне пахваліць, што я ўжо добра язык знаю польскі і дасць ужо 
падарак такі, якую хоць гэту гумачку, сцёрку, тамака, сціраць што-
небудзь [...] Была Бялевіч яе фамілія. І як вот адступалі, яе саслалі 
ў Архангельск. А тады дзе яна дзелася, дык я не знаю. [...]

Іх звалі «васточнікі», а нас – «западнікі» [пасміхаецца] звалі, як 
вот дзе… [...] І як адкрылася граніца, дык усе адзін да аднаго ехалі, 
ішлі. І ўся гэтая радня паявілася адусюль, і з Сібіры папрыязджалі. 
Хто дзе быў, усе на сваю родзіну ціснуліся, ехалі. [...]

Можа, у месяцы ў іюне ці ў іюле немец на Польшч пайшоў. В об-
шчэм, я помню, што [было] лета і цёпла, мы, рабяты, хадзілі босыя. 
[...] А прыехаў з заставы Палчынскі плютановы. І гэтых баб, а ўсіх 
жа мабілізавалі на вайну, [...] угаварываў, каб не плакалі, што вайна. 
[Казаў, што] яна скора кончыцца. Усё гэта гаварыў. І мы сядзелі, пом-
ню, рабяты, слухалі гэта ўсё. А тады неяк у адну нядзелю… Чысло 
дык я ня помню, гэта ж врэмя прайшло… Рана нада было ўставаць. 
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Ужо часоў можа 7 ці 6, калі ўсталі людзі. А на ўсіх заставах у адзін 
час сталі страляць. Ніхто ж не знаў, што там, што на граніцы? Фронт 
там дзе? А тады маладзёж, мальцы ўзялі на веласіпедах і паехалі на 
заставу. Прыехалі, а  там рускія салдаты. А  польскія салдаты, яны 
павылеталі ў балота [...] Паляцелі, і там ніхто нікога і не забіў. Калі 
і стралялі там, то пастраляліся, іх выгналі і ўсё. І паляцелі. А можа іх 
там, усё казалі, саўсім на граніцы не было, салдатаў гэтых польскіх. 
Усіх туды на фронт адаслалі. 

Палчынскі, як страляліся, ён быў на втарым, казалі, этажы, 
і страляў, страляў без перастанку ў рускіх салдат. А тады ўжо стаў 
уцякаць. І ён толька ў задні ход вылетаў за дзверы, і яго тут рускі 
салдат застрэліў. Чуць заспеў, а  так бы ўцёк. А  ён там з  пулямёта 
страляў-страляў, і  гэта чуваць было ў нас настаяшча. І тады, я не 
знаю, ці яго хто закапаў там каля гэтай стражніцы? Я проста ніколі 
нідзе ня чула гэта. Ніхто яго не забраў. Яго толька закапалі. Ці ваўкі, 
можа, куды сцягнулі? І ніхто не гаварыў. Мы ж малыя тады былі, 
там лёталі, там што нешта пачулі, а то нічога я дажэ ня чула. І ўсё ча-
ста думаю, што ён быў прыехаўшы ўдзень і гаварыў з намі. А дзень 
спусця яго забілі. [...]

Быў добры такі мужчына і на від такі высокі. Красівы мужчы-
на быў, спрытны. І  так ён быў сядзеў з  этымі бабамі і  гаварыў не 
па-польску. Нашы гэтыя бабы старыя, яны ня ўмелі па-польску га-
варыць. А ён і з імі гаварыў так, як вот чалавек свій, па-простаму. 
Тады толька адзін раз прыехаў, і, можа, цераз дзень яго і забілі. [...]

Усе і нашы мальцы гэтыя шлі дзеравенскія [ў польскае войска], 
як дзядзька наш. Ён жа рускі чалавек, але і тата, і дзядзька служылі 
ў арміі ў Вільні, у польскай гэтай арміі. [...] Іх мабілізавалі на вай-
ну з немцамі. [...] Мала вярнуліся. Хто ў плен папаліся, а хто, можа, 
і  пабілі. Бабы шчыталі, сколька іх мальцаў не вярнулася. Дык я  б 
сказала, што чалавек, можа, болей як 10 не вярнулася. А то ў плен 
папаліся. [...]

З Вільна такі прыязджаў чалавек Гурны, асаднік. У яго тут была 
дзялка. Ён купляў гэта палатно. Тата мой усё смяяўся, што ім няма 
як уцячы ад гэтых мужыкоў, яны ўсё даганяюць. Кажыць, што мяш-
чыны хочуць купіць на штаны. Мы ж хадзілі ў  палатнянай гэтай 
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адзежы. Такія начальнікі гэтыя асаднікі! Я помню гэта. [Пасля 1939 
года] ён астаўся жывы. Ён [...] у Вільна паехаў. Толька ў яго тут дзял-
ка была – зямля 18 гектар. Дык гэту хату ягоную спалілі, мусіць, як 
тут [партызанская] блакада была.

І там ешчо далей у лесе быў такі Гансяроўскі, доктар. Ён з Вар-
шавы. І вот у яго бальныя былі там, рабяты малыя. Гансяроўскага 
прывадзілі. [...] Гурны дык ешчо і  после вайны нейкае врэмя 
прыязджаў. Паглядзеў, што тут асталося. А  гэны Гансяроўскі не 
прыязджаў. [...] А  Бялевіча гэнага выслалі ў  Архангельск. Дык ён 
пісаў нам, дзеравенцам… Яна [жонка] была ўжо старэнькай бабай, 
і ён ужо стары быў. «У Архангельску спускаю на раку лес. Скачу, – 
кажыць, – па броўнах». Гэдак у пісьме было напісана…

Толькі аднаго выслалі, а  ўсе астатнія паўцякалі. Гэты заране 
паўцякалі. І як толька рускія перайшлі граніцу, дык яны зразу адгэ-
туль паехалі. Гурны дык тожэ зразу, двое коней у яго было чорных, 
запраглі і паехалі. Жонка і двое рабят. А гэтыя людзі былі старыя. 
Іх ужо ня стоіла і высылаць, таму што старэнькія такія саўсім. І яна, 
гэта жонка, была Бялевічыха такая [добрая]. З намі гуляла, быва-
ла… Дзе зберымся ў хаце, і яна да нас прыйдзець, скачыць, пяець 
з намі. Такая баба была добрая, такая вясёлая. А не, дак да яе пойд-
зем. У яе там лавачка маленькая была, камнатушка, дзе яна спала. 
Але ўсё роўна яна нас памясціць там усюдых. Там і пяём, і танцуем, 
і там чорт яго знаець, што тварылі рабятамі ешчо. [...]

Як да нас рускія ішлі, дык людзі нашы проста рады былі, каб 
рускія прыйшлі. Дзярэўня пра [Расію] многа чула. Адна [жанчы-
на] была тожэ адтуль з Расіі, ды сюды ў Польшч зайшоўшы замуж. 
Так яна ўсё казала, хай бы мае бацькі сюда прыехалі, хай бы тут 
Расея заняла. Усё пастаянна гэта было такое. [...] Былі дажэ очэнь 
давольныя. Як ішлі салдаты рускія туды на Глыбокае, людзі проста 
прахадзілі да дарогі салдатаў паслухаць ці там паглядзець. Ехалі ж 
на конях і ўсяк. Так, многія гэтыя людзі старэйшыя і бабы [казалі]: 
«Хай бы вы ўпярод, хай бы вы раней ужо прыйшлі, рускія, занялі 
нас». Многа каторых я чула гэдак. [...]

Нашы каторыя людзі жылі няплоха дажэ тут у Польшчы. А ўсё 
роўна гэдак былі давольны, былі рады, што гэта вот прыйшлі свае 
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людзі. [...] Людзі хацелі, каб свае людзі былі, чым палякі. [...] [Сал-
даты рускія] гэдак да баб старых: «Мамаша, папаша» У нас жа пры 
Польшчы гэдак не было. Палякі ж былі. У іх былі такія разгаворы 
і  словы іхныя гордыя, што гэта ён пан. Ты яго не назавеш «папа-
шам» ніяк. Але што-небудзь [трэба], дык скажаш: «Прошу пана». 
А  гэтых салдат яны проста ашчэплівалі, абнімалі, цалавалі, як 
рускія ішлі. [...] 

Я і то была рада, што гэта ўсе кажуць, што гэта нашы людзі. І было 
дужа дажэ інцерэсна так. Былі сем’і ўсе прама раздваёныя, нікога 
не было, што гэта вот, ён там польскі, дык ён польскі. Ён польскі 
дык ён ужо ў Польшчы жывець, там у яго зямля, там яму было і па-
чотна. А гэтым нашым, як вот мы жылі пры граніцы бедна, зямлі 
мала. Цяжка жылі. Так, я  вот знаю, наш тата, бо ў  нас нямножка 
зямлі, а ён пахаў зямлю, дванаццаць гектар бабе [адной]. Яна ўдава 
асталася і дзве дзяўчыны [мела], а тата пахаў напалавіну ейную зям-
лю, пахаў. [...] Там пахалі чужую зямлю. А калі не пахалі, то таксама 
ў хатах у чужых жылі. І вот, як я запомніла некатарых людзей, што 
яны аджылі ўсю жызню, і ўжо перамена гэта стала. Расія прыйшла. 
А яны жылі без зямлі і без хаты, і радні не было, і  сям’і не было. 
Усякія былі. [...]

Тады, як граніца прыйшла, дык яны [саветы], ваабшчэ, сабранія 
гэты рабілі. Так людзей гэтых троху прызывалі к сабе тамака. [...] 
Такія разгаворы вялі, што гэта людзі, суседзі тутака свае, знакомыя, 
радня, усё такое. Не адчужалі, а рабілі, каб людзі хінуліся да іх. [...] 
Я [...] на тым [сабраніі] была не адзін раз. У бабушкі хата бальшуш-
чая… У гэтай бабушкі пастаянна гэта самае [сабраніе]. А я ўзлезу на 
печ, а што я там чую? Я нічога не чула. Людзей насабіраецца поўна 
хата. Я ў тое врэмя абсалютна нічэво [не панімала]. Толька глядзіш, 
што гэта рускі салдат. [...] Там ешчо нейкі быў тожэ [ваенны] і з та-
там маім дружыў. Яго фамілія была Тацьянін. Ён быў нейкі там ужо 
начальнік. Мо, якім палітруком, ці там чорт яго знаець, кім ён быў? 
Ён так надзяваўся красіва. [...] 

[Бацька мой на сабранія не хадзіў]. Ён неяк казаў, што Незнай-
ка на печцы сядзіць, а  Знайка па дарожцы бяжыць, што ў  мяне, 
кажыць, сем’я, рабятня малая, шэсцера рабят, нада жыць і дзяцей 
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гадаваць. Ён нікуда ня лез, ні ў якае ні начальства, нічога. Як толь-
ка яму хто прэдложыць гэта… Усё болей яму знакомыя прэдлагалі 
начальнікам быць. Ён замахаець рукамі: «Ай, не!» І  ўсё гэту пага-
ворку казаў. Ня лез. І ўсю жызню казаў. Як сталі гэты войны, дык 
кажыць, лепей не знаць нічога і ня відзець нічога. Жыві і ўсё тут, на 
сваім кусочку зямлі. Нікуды ня лезь, і цябе чапаць ня будуць. [...]

БАВГ. 46(1)–889–3700. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2223
Запісана Таццянай Кедрык і Таццянай Касатай 26.07.2014. Транскры-
батар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:52:11. 
Сегмент: 00:04:07–00:07:07, 00:15:26–01:27:12. Мова – беларуская.

№ 86. людская (ліманоўская) Зінаіда Фёдараўна, 1927 г. н., 
в.  іст294 мёрскага раёна віцебскай вобл.  – беларуска, пра-
ва слаў ная, скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці жыхароў беларусі» (2014)

[...] [Калі прыйшлі Саветы], сначала ж нічога крэпка не змянілася. 
Як жылі, так і жылі, аднаасобна. Дужа, як будта, не змянялася нічога 

такога. Не лепшага, не худшага, нічога не 
было. Як будта таксама было нам, пра-
стым людзям. Канешне, каго там вывазілі, 
таму было і  гора. Бо кідалі сваё. Ноччу 
прыязджалі, забіралі… Усё [людзі] кідалі. 
Усе сем’і забіралі, вязлі куда-та на Север. 
Ну, людзі былі нявінныя там, леснікі якія. 
[...] І цяперака леснікі ёсць і ўсягда былі. 

Як мы [мая сям’я], то нідзе не участвавалі. 
Ні папа наш, ніхто. Жылі так вродзе спакой-

на, вродзе нічога. Змены нам вялікай не было. Кагда ўжо калхозы 
сталі арганізоўваць, тады ўжо па-другому сталі жыць. Ну, сначала 

294 Іст – да верасня 1939 г. вёска ў Мікалаеўскай гміне Дзісенскага пав. Ві-
лен скага ваяв. Польшчы. Сёння у Язненскім сельсавеце Мёрскага раёна 
Віцебскай вобл. 
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не хацелі ў калхозы ісці. Нада было ўсё аддаваць, канька нада ад-
даць, калёсы нада аддаць. Пака разжываліся хазяйствам… Калхозы 
ж маленькія былі сначала: дзярэўні тры якіх-небудзь. Такі калхоз 
быў. І  свіней аддавалі, но ня ўсіх, але аддавалі. Гэта задарам нада 
было. У каго там малацілкі былі… Малацілі ж самі зярно малацілі… 
Гэта ўсё аддавалі. У  каго саломарэзкі якія, усё аддавалі, усё гэта 
забіралі. Кузьня ў нас была, брат каваў у швагра. Патом швагра на 
вайну пайшоў, брат сам каваў. І  гэту кузьню нашу забралі і  гэтат 
інструмент увесь. Нічога не плацілі. Трохі было і непрыятнасці кое-
каму. 

Але ўжо сталі калхозы, і мы неяк і прывыклі. Ужо і добра, вясёла. 
Ідзём на работу, і многа нас сначала… Гэта ж не так, як цяпер у га-
радах. А тады ж у гарады ніхто не ехаў. Уся маладзёж жыла дома, і не 
так, што па адным рабёнку было, а па пяць, па шэсць. Гэта тры ўжо 
сама мала было. Людзей было многа, маладзёжы было многа, вясё-
ла было работаць у калхозе. Ну вот так… Толькі плоха было, што 
нічога не палучалі. Дарма работалі. У канцы года там [плацілі]. [...]

А [за Польшчай] работалі, зараблялі. У  каго мала сваей зямлі, 
то хадзілі ў зарабаткі. Я і сама хадзіла. Да паноў хадзілі, да багацей-
шых, у каго было многа зямлі, а сям’і мала. Ну і нічога, мы парабо-
таем дзень, нам сразу вечарам плацілі за гэта. Так тожа было нам 
інцярэсна. Падзарабатывалі, у каго не хватала. Фаміліі [пана] пом-
ню, Бабятынскі295. Яго ў  Зацішша было іменіе. [...] Нанімалі рабя-
так кароў пасвіць, нада ж пасвіць кароў. Самім жа нада работаць, 
а кароў жа каму пасвіць? [...]

Яны [саветы] прышлі к  нам у  [19]39-м гаду. Савецкая власць 
прыйшла. Вот тады што-та цэрквы аставілі, а  касцёлы што-та 
унічтожылі. А чаго, дык не знаю. [...] Яшчэ была малая, то хадзілі мы 
ў касцёл. Ад нас там недалёка. У нас было толькі цераз раку цэрква 
наша і цераз раку – касцёл у Мікалаёве. Ну, дык мы малыя хадзілі. 

295 Атон Бабятыньскі валодаў маёнткам Зацішша ў Мікалаеўскай гміне. Гл.: 
Pełna lista majątków kresowych, adresy właścicieli domów Wilna i  ich ów-
czesnych właścicieli. [online], (https://jaroslawrokicki.com/majatki-kresowe-
adresy-wlascicieli-domow-w-wilnie). Дата доступу: 29.05.2019.
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Ну, любілі мы ў касцеле [быць]. Там па-другому, там арганы ігралі, 
там маліліся па-другому, там сядзяць усе, скамеячкі [ёсць], а ў цэрк-
ве нельзя было сядзець, толькі стаялі мы. Ну, у цэркве-то самі пелі, 
арганы не ігралі, а нам нравілася ў касцеле. Ксёндз нам нравіўся. Ён 
прыедзець у школу, ён рабятам канфет прывязець, нам тады даець, 
і мы ўжо бяжым. [...]

Мае дваюрадныя сёстры, брат і  сястра, і  яшчэ дзве дзевачкі 
агледзелі ў  людзей там недзе авёс чорны. Пускала ў  вяселле 
дзяўчынка адна людзей і  агледзела... Вядома ж ужо, гэткае лета 
было [сухое]. І  вот сабраліся яны, пашлі, прыняслі, укралі ноччу 
ў  хазяіна гэтага трошкі аўса. Голад ісключыцельны быў, нечым ім 
было закалаціць дажа вадзічкі, штоб... Толькі голая вада і ўсё. Ну, 
кароўкі былі, малачко было. І іх тады пасадзілі гэтых. Глаўнай, ка-
торая агледзела, далі год, а гэтым далі па шэсць месяцаў. [...] У По-
лацку сядзелі, што яны ўкралі гэтага аўса ў гэнага чалавека. А яны ж 
былі галодныя, есці нечага. Вот, пасушылі, у жорны змалолі, нейкую 
зацірачку зварылі. І, вот, ім далі яшчэ тады цюрму. Гэта сталінская 
власць была. Сільна была строгая. Украў дзе хто што чуць, усё 
ў цюрму. Гарэлку выгнаў – цюрма. Ой, у нас адзін сядзеў за гарэлку 
год. І далі маладым мальцам па шэсць месяцаў. Даказалі, што ёсць 
у яго брага. Прышлі іскаць, а ішлі мальцы па вуліцы. [Спынілі] іх: 
«Хадзіце ў  свідзецелі». Ну вот, саставілі пратакол, гэтыя мальцы 
[былі] свідзецелямі. На судзе гэтыя мальцы ўжо казалі: «Не брага, 
а бражка, як будта». Вродзе бражка, дык ужо нічога, а там была бра-
га на самагонку. [...] 

Дужа была власць страшная. Вот тады пагаладавалі. Людзі тады 
бульбачку гэту рэзалі, наскі адразалі і на насёны пакідалі, а пятачкі 
толькі елі. Гэта ўжо якія-небудзь супік зварыць, якой мучычкі, 
калі ў  каго ёсць прыкалаціць. Як даждалі ўжо вясны, не зналі, як 
радавацца, траўку збіралі, гнілую бульбачку па полі. Бульбачка ж 
асталася, а тады, як абаралі, дык яна ўжо павярху такая гнілушка, 
як крахмал. Збіралі гэту бульбачку. Бліны пяклі з гэтай бульбачкі, 
якія смашныя былі, нам казалася. Фасоль збіралі, шчаўлюк збіралі. 
І  тады малолі ў  жорны і  гэткія піражкі пяклі чорныя-прачорныя. 
Во, када мы пастрадалі. А вайной мы дужа не відзелі голад, у нас не 
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страшна [было]. [...] Гэта пасля вайны ўжо было. Яшчэ была адна-
асобнасць, яшчэ калхозаў не было. А калхозы ў [19]39-м гаду [...]. 
У [19]39-м гаду яшчэ толькі па жэланію ў калхоз ішлі, а пасля ўжо 
ўсё, не [адмовішся]. Адны ня шлі, помню, так далі ім далёка зямлі 
нейкі кусочак. Вот, ездзілі і  абрабатывалі гэту зямлю. Ну, пабыў 
гэты чалавек і тожа пайшоў у калхоз. Ужо застаўлялі, нельзя было 
не ісці. Нада было ісці. Ну, нічога, да ўсяго прывыклі, і добра. [...]

БАВГ. 46(1)–857–3519. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2155
Запісана Валерыяй Чарнаморцавай і  Вольгай Івановай 23.07.2014. 
Транскрыбатар: Аляксей Кайрыс. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:24:17. Сегмент: 00:15:07–00:21:05, 00:44:03–00:53:10. Мова – бела-
руская. 
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іV. памЯць пра савецкіЯ рэпрэсіі

№  87. Чырко харыта паўлаўна, 1913  г.  н., в.  парэчча296 
пін скага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
скончыла пачатковую школу, калгасніца. Фрагмент аўдыё-
ін тэр в’ю, за пі са на га ў межах практа «раман скірмунт у па-
мя ці па ле шу коў» (2005). 

[...] Скірмунт297 зашчышчаў людзей! [...] Людэй зашчышчаў, да 
шчэ як зашчышчаў людэй! Буў такі він чоловік хорошы... В мірэ не 

найдзеш такого чоловіка, але тры... такія 
гоўнякі взялы да яго забілы. Шо воны до 
яго не подходылы, воны ему не склонялы-
ся. [...] [Яны] булы в  моіх годах... Музыкі 
робылы, гулялі разом, на музыках. Вот 
нека свадзьба… Да Соловейка298, да Ткачук, 
то мы разом гулялі на танцах. [...] Ну, такі 
воны думалы, што воны в Совецкім Союзе 
заслужаць нешта такее, чыны возьмуць да 
іх. А іх послалы дурнямі. У нас жа булы гэта 

ж комітэты этыі совецкія. Хай бы всі начальство було. Булы ж у нас 
такіе, што руковадзілы, няхай бы воны застрэлілы. Воны ж совецкі 
прышлі, правільно? Хай бы воны застрэлілы, але ж воны не чыпілы 
яго. [...] Такіе воны думалы, што воны заслужаць у совецкой власці, 

296 Парэчча – да верасня 1939 г. вёска ў Пінскім пав. Палескага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў  Парэцкім сельсавеце (в.  Табулкі) Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл. 

297 Раман Скірмунт (1868–1939)  – апошні ўладальнік маёнтка ў  Парэччы, 
вядомы палітычны і грамадскі дзеяч Расіі, БНР і Польшчы. Быў забіты 
чальцамі сялянскага рэвалюцыйнага камітэта 7 кастрычніка 1939 г. 

298 «Соловей» – вясковая мянушка забойцы Рамана Скірмунта Сільвестра 
Лукашыка.
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значыцца... Власць заслужаць ужэ. Ну, шо іх будут поніматы, такіе 
воні будуць у модзе, шо пана забілы. Бо воны зусім свінтухі. [...] Я ж 
кажу, мы разом гулялы. То які воны булы?! [...] 

[Пасля] недзе поіхалы... Соловэй-то помер. [...] В дзерэвні, он жэ 
наш сусід буў. [...] Хата яго стояла, дэ ў нас закусачна. [...] Старэнька 
була хата. [...] Помер він ужэ, помучыўся він. [...] Бо всі пальцамі ты-
калы. [...] «Соловэйко! Соловэй пана забів. Соловэй пана забів. Со-
ловэй пана забів». [...] А тыя двое, то нідзе поіхалы, і воны в дзерэвні 
не померлы. [...] Бо воны не такія булы ўмныі. Коб это булы ўмные, 
то пана воні ж не забілы, ну. Але булы такіе, оні шчыталы, што мы 
заб’ем его, да будэм богаты, да і награды дадуць і всё, оні думалы, 
што пана забілы. А оні такі бідны булы, пастухы. [...]

Як бы то було, да мы зобралы людэй, да началы зашчышчаць, 
то яго б якбы не далы [забіць]. Але вот буў каміцет, у нас коміцет 
звалы, советы булы. Не порычцкіе, наезджаны булы. [...] Савецкі 
булы людзі, ну то тые его прыговорылі, што забітэ. Тыя, можа, 
прыговорылі, тэе начальство, што оно наіхало, а  не порычцкіе. 
Порычцкі, як бы его забралы, да людэй зобралы, то его век не далы 
забіты. Нікогда б не далы, бо він хорошы чоловік буў. Він такіх 
бідных людзей, так шкодоваў! Він помогаў бідным людзям. Быва-
ло, вот, пожар, да згорыць чоловік, то, значыцца, він дасць і крышу, 
він дэрэво дасць на чоловіка, значыцца. Буў такі помочнік чоловіка, 
а гэты забілы яго. А нэма, што баяць, гаўнякі такі забілы!.. [...]

БАВГ. 3(3)–108–380. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1119
Запісана Аляксандрам Смаленчуком 12.08.2006. Транскрыбатар: 
Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:25:50. Сег-
мент: 00:31:07–00:37:00. Мова – палеская гаворка.

№ 88. хвясюк сафія рыгораўна, 1933 г. н., в. парэчча пін-
скага раёна брэсцкай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
скон чы ла пачатковую школу, калгасніца. Фрагмент аўта-
бія гра фіч нага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах практа 
«раман скір мунт у памяці палешукоў» (2015)

[...] Про Скірмунта шо я памятаю? Я шчэ ж была малая, но [па-
мятаю], як бацька казаў, што зэмлю яго эту купляў. Он навстрэчу 
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Скірмунт ішоў усім. Там, проців цэрквы горыла хата і корова, хлів 
горів. Пан прыедзе. Всегда навстрэчу ішов людзям. І вона [жінка] 
плачэ. А  він да кажа: «Зося, чого ты плачаш?» «Чым жа я  дзіток 

корміці буду?» Кажа: «Не твоя корова 
згоріла, а  моя». Бесплатно дасць корову. 
Кому трудно дожываці до ўрожая, німа чым 
дзетэй корміты, [...] пан дасць два пуды, тры 
пуды. [...] Безвозвратно. Помогаў людзям. 

А после нашлісь такыя, шо пана забы-
лы. [...] Як козалы: Козак Лысікоў, Соловэй 
Гарборук і Качук. Мне і зара жалко… Поса-
дылы на віз його і панавай сястры мужыка. 
І візуць селом. І моя сестра з той жэ сторо-

ны жыве, а той Соловэй з той жа стороны жыве. То кажа, ейному 
мужыку плохо стало. А оні [Скірмунты] сідзят на возу. І іх завезлы 
суды, на Рудку, а ў Рудке е там [...] кірпічны завод быў когда-то. [...] 
І завезлы туды. І там рострэльвают. А той Соловэй одын, ды кажа 
на пана: «Одвэрнісь». На Скірмунта. На Романа. А він да кажа: «Я од 
людэй не одворочваўся, а от тэбе, подлеца, тым более одворочваты-
ся не буду». І тут іх застрэлілі ўжо. 

І послэ, як ужэ німцы прыйшлі обратно. [...] Прыіхала сестра, 
і нашлі ж там людэй, дэ іх этых. І вот везлі, я это помню, чорная ло-
шадзь і беленкі гузічкі.[...] І гроб обобіты такімі ўкрашэніямі. Одна 
подвода едэ, з одной стороны немец і з другой стороны. Везуць од-
ного гроба, пан першы, і сестры мужык другі. Два гробы везлі. [...] 
А на трэцім возу едэ сестра панова і накрыта чорным. [...] І ішло, мо, 
дзесяць, мо, большэ солдат. І повезлі его прамо ў ёго ліс. Там такі 
дорогі повыробляны былі, там алейкі, там цветочкі павысаджваны, 
там всякі дэрэвья. І його повезлы ў Корчево і там його похоронілы. 
Там зара памятнік. [...]

Он такі быў очэнь хорошы чоловек, помогаў усім, хто бідны, 
страдал. А дыткі пійдуць у ліс да наберуць грыбочкоў, да стояць ужо 
каля пана. Каб пан ўжо што даў. [...] Нікогда дэтэй не отправіт, за-
бярэ [сабранае] і [дасць] ці конфет, ці грошай, што-небудзь ужэ. Ды 
забылі [пана]. А этот Соловэй… Его двоюродна сестра там дальшэ 
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жыве. То он сястры кажа: «І ложусь спаты і  встаю, і  ён мі стоіць 
у вачах». І росказав этой двоюродной сястры. [...] Дзіты не віноваты, 
але Бог наказаў іхніх дэтэй. [...] Одын сын обгорэв, [...] а другі – тожэ 
што-то случылось. [...] Не дай Бог такого! [...]

Што з тым маёнтком? Німцы там булы. У тым маёнтку. Там быў 
когда-то спіртзавод, там была лесопілка і була своя мельніца, і кух-
ня своя. Гэта стояла [...] фабрыка, дэ сукно выроблялы на весь мір. 
І  яго палац [стаяў], і  людзям жыльё было. Чатырохэтажны домік 
[для тых], шо ў його робылы. Він людэй обеспечваў. І косцёл был 
тама. І [хлеў] дэ волы стоялы, дэ свінні стоялы, усё. Як німцы одыйш-
лы, гэтыя партызаны спалылы ўсё то іменіе. Такая тут красота была! 
[Была] узкоколейка Іваново-Івацэвічы. Всё ўнічтожылі. Спалылы! 
Немцы ўжо выйшлі, пайшлі туда, а яны взялы ды спалілы. Людэй 
на вуліцу повыгонялы. І попалылы гэто. [...] А той кірпіч разобра-
лы, фабрыку людзі разбіралі, хто на піч, хто на грубу. Кому не лень 
было, порозбіралі. [...]

БАВГ. 50(1)–1021–4742. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2761
Запісана Наталляй Мяшковай і  Андрэем Мастыкам 13.07.2015. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
02:38:11. Сегмент: 01:37:34–01:49:43. Мова – палеская гаворка. 

№  89. мельнік улляна, 1923  г.  н., в.  Чамярын299 пінскага 
раё на брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла 
пачатковую школу, калгасніца, краўчыха, фатограф і «шап-
ту ха». Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са-
на га ў межах праекта «раман скірмунт у памяці палешукоў» 
(2011)

[...] Наш пан у  Порыччы буў. Я  ходзіла на роботу шчэ неколы 
дзеўчуком. Надто добры пан буў. Мні ж то він не помогал, але бідны 
людзі на роботу всегда до яго ходзілы. У кого бідно, то пару пудоў 

299 Чамярын – да верасня 1939 г. вёска ў Пінскім пав. Палескага ваяв. Поль-
шчы. Сёння вёска ў  Парэцкім сельсавеце (в.  Табулкі) Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл.
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жыта дасць, у кого бракуе. Пан наш буў очэнь харошы! То взялы да 
забілы! Бандзіты! Чэмерынскі злодэі, которы леновалыся робыты. 
[...] І чэмерэнскі булы, і порыцкі, тобыльскі! [...]

Выкопалы яму, ды застрэлілы! Да 
скінулы, да закопалы… За гэта добро, як ён 
людзей шановаў! У кого не було, то і поля 
по кавалку даваў. Добрэнны пан буў наш. 
Добрэнны! Гэты бандзіты не робылы! Гэто 
злодэі булы, которы пана забілы. Оны сем’і 
мучылі своі.

Тых чужых не знаю, [як называлі]. А наш 
осноўны буў Ярмола. Это фамілія іхняя. 
Это самы буў командзір! Гэтых бандзітув, 

которых пасылаў пана забыці. [...] Гэтой Ярмола браў того пана 
і леснічого. Добры людзі робочыі не ходзілі в бондзіцтво, робылы. 
А гэты бандзіты мучалы. [...]

Яка тодзі влада була? Тодзі, што хоч, то і робы! Як маеш совесць, 
то жывеш хорошэнько, а як без совесці, то ідзеш до бандзітув. Як бы 
була влада, то не далы б ужэ забыці. Няхай бы этого пана да гэтого 
леснічого посадзілы, як ужэ ім заброковало. А то гэтакі, во, зло дзеі 
собралыся, да пошлі, схопілы, да пострэлялы, да позакопвалі – і ніц 
для іх. [...] [Людзі] боялыся што казаці, бо гэтые ж могуць побыты 
в  сілі людзей. Это ж, знаеце, яке було право! [...] Як самі мы ся-
дзі мо людзі, то, канешно, кажуць. Але бояцца козаці, а то прыйдзе 
вночы – заб’е. Маўчалы! Это такая була рэвалюцыя, што боялыся 
лю дзі. 

І буў ляснічы […], тожэ такі чоловік харошы. А  гэты Бульбан 
буў бандзіт у Чэмерыні. Яго всі боялыся. Він злодэй буў. Окрадаў 
людзей. Такі бандзіт буў, што людзі боялыся яго, обміналі яго, бо то 
звер. […] Гэта було перэд мэю бацько хатою. Леснічы з тэй стороны 
сідзіў на ўслоне. Яго все людзі любілы, бо він людзям буў добры. Той 
пан можа і не знаў, як він чоловіку фуру дроў дасць. Такі леснічы 
буў добры.

Леснічы росказвае. Людзей назбіралося мніго. І він росказвае. 
І той Бульбан стоіць. Злодзей. А той леснічы кажа: «Мні, – а цеп-
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ло так було, – воды хочацца пітнуці». А той Бульбан сейчас са бі-
ра ец ца, насцаў у кубок і прыніс тому леснічому сцыкуныў. От які 
буў у нас злодзей! Яго все людзі чэмерынскіе боялыся, того Буль-
бана. Той леснічы ўзяў до губ, да кажа, што ты мні прыніс? А він 
яго одразу за рукав той Бульбан… Тодзі ж права ніякого не было. 
Одовіў [ад вёў] за шагоў 20 од людзей і застрэліў. […] Яшчэ в сілі 
пострэляў кого… 

А потом […] [Бульбан] старэнькі стаў, яму не було дзе дзеваціся. 
Дочка ж мусіць забраці, які не е, а бацько. Забрала. Но він мало там 
побуў. І ўмэр. Похоронілы. А потом... Мы в сусідстве булы. Я ўжэ за-
мужна була. Мні дочка яго росказвае: «От, Уленка, знаеш, я ж бацька 
забіла». А я кажу: «А він не ўмер сам?» То кажа: «Я боялася і казаць, 
што я яго забіла. Уленка, тобі скажу… (А мы ж з роду годовалыся 
разом, у сусідстве хаты). Повезла я з мужыком до Мотоля да намо-
лолы жыта. Тры мешкі мукі прывезлы (бо тута не було дзе намолоці 
ў  нас). Поставілы в  хаце. І  порозвязвалы, коб мука тая посохла 
трохі. Леглі спаці. А бацько, бач які злыдзь, вночы ўстаў, да в тую 
муку панасіраў». Это звер гэтакі быў! Леснічэго застрэліў. Пана 
попомучыў. Яна кажа: «Усталы мы і  з  своім мужыком дзівымся». 
Мужык ніц не казаў. А я, кажа, узяла поліно, што ў піч класці і по 
голові і на місцы забіла. Забіла і похоронілы, і сказала, што бацько 
ўмер. 

Это она мне лічно сама ў вочы сказала. Кажа: «Як леснічого забіў 
пры ўсіх чэмерынскіх людзях, а я яго забіла». […]

Першы саветы мало [былі], кілько, я не знаю. Мо годоў два по-
булы. Да німец напаў. Да пошоў далей. […]

БАВГ. 21(3)–356–915. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1176
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Ганнай Энгелькінг 07.07.2011. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
04:00:53. Мова – палеская гаворка.
Успаміны публікаваліся ў выданні: Іванова В., Прамоўленая гісторыя. 
ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі. Мінск, 2018, с. 227–229.
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№  90. сідарук антаніна паўлаўна, 1951  г.  н., в.  парэчча 
пінскага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
скончыла брэсцкі педагагічны інстытут, настаўніца, кра-
язнавец. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах практа «раман скірмунт у  памяці 
палешукоў» (2015)

Мае бацькі яны нарадзіліся у вёсцы Парэчча, і мама, і бацька. [...] 
Ву чы лі ся у школе. Гэта была польская школа. [...] Бацька рос у бед-

най сям’і, дзед працаваў пастухом у  пана 
Скір мун та. [...] Мама жыла ў больш замож-
най сям’і. [...] Вучылася на выдатна. За гэта 
яе ў  [19]37-м годзе узнагародзілі паездкай 
у  Варшаву. [...] У  нас гавораць так: калі 
прый шлі першыя саветы, то у маёнтку пана 
Скір мун та працавала ФЗО, і  маму забралі 
пра ца ваць у ФЗО кладаўшчыком. Яна пра-
цавала кладаўшчыком да пачатку вайны. [...] 

Скірмунт ва ўсіх на слуху быў. Ніхто не 
гаварыў што гэта быў пан дрэнны, ці ён там абыякава адносіўся [да 
людзей]. Бабуля гаварыла, што недалёка ад нас швец быў, Афанасій. 
Дак ён купіў бутэлечку, як тады казалі «кручок», нейкага напою, 
і пайшоў частаваць Скірмунта. І кажа: «Пане Скірмунт, я жаніўся. 
[...] Я вам прынёс вясельнага». А ён кажа: «Вот, добра, Апанас, што 
ты мяне уважыў, за гэта я табе даю дрэва на хату». І ён пабудаваў 
хату. Вось быў такі Скірмунт! [...]

Мама ўспамінала, што таксама хадзіла на працу да Скірмунта. 
[...] «Мы ішлі без нічога. У Скірмунта усе прылады былі. Нам давалі 
граблі. [...] Усе дарожкі былі пасыпаны жоўтым пясочкам. [...] А тут 
канаўкі, кветкі раслі. І мы ставілі граблі адзін каля аднаго і цянулі 
гэтыя граблі па пясочку. [...] А пан рана ўставаў, хадзіў па дарожках, 
і глядзеў, якія там жывёлы і птушкі ў яго парку». [Мама] зарабляла 
2 злотых. Гэта 2 пуды збожжа было. [...] Мама ўспамінала, што бабу-
ля вельмі цяжка захварэла, і яе ўжо з бальніцы, з Пінска, адправілі 
да хаты паміраць. Яна папрасіла яблык. А гэта была вясна. [...] Толькі 
ў Скірмунта ёсць яблыкі, большэ ж ні ў кога не было. Маме далі два 
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злотых, загарнулі ў анучку, далі кошык. [...] Мама пайшла. Выйшла 
Хелена [Скірмунт], спыталася: «Чыя ты будзеш?» А яна кажа: «Паўла 
Шугая ўнучка». «О, то добры чоловек! Бо Якоў – это злодзей». Так-
сама Шугай. [...] Мама расказала. [...] Яна ўзяла гэты кошык, пайшла 
і паклала яблык. [Мама] дастае з гэтае анучкі злотыя. А яна кажа: 
«Не трэба, не трэба. Эта маме купіце, каб яна яшчэ пажыла, і каб ты 
яшчэ вырасла». Вось такія адносіны былі да людзей. 

[Соловей] пасля таго, як забіў [Рамана Скірмунта], гаварыў так: 
«Куды я ні іду, дзе я ні сяджу, перад вачыма маімі стаіць Скірмунт». 
То Божая кара! Ён быў такі страшны, як памятаю: худы, нейкі гарба-
ты. Ніхто ж з ім не хацеў і размаўляць, бо людзі помнілі Скірмунта 
як чалавека, як заступніка. 

Расказвалі, што была у нас тут вузкакалейка. [У верасні 1939 г.] 
цягнік ехаў. А  бедната гэтая... [...] Узялі яны ўжо транспаранты 
нейкія і выйшлі туды. Яны ўжо будуць сустракаць [...] Чырвоную 
армію. А гэта ехалі польскія салдаты і пабачылі іх. [...] Яны б спалілі 
поўнасцю Парэчча, але заступіўся Скірмунт. [...] І на калені устаў, 
[прасіў]: «Толькі не трэба чапаць гэтых людзей». [...]

БАВГ. 50(1)–981–4527. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2678
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і  Таццянай Кедрык 15.07.2015. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:38:52. Сегмент: 00:01:48, 00:32:50–00:40:07. Мова – беларуская.

№  91. калбаска мікалай андрэевіч, 1925  г.  н., в.  рудка300 
пінскага раёна брэсцкай вобл.  – беларус, праваслаўны, 
скончыў пачатковую школу, у перыяд нямецкай акупацыі 
быў вывезены на працу ў  германію, калгаснік. Фрагмент 
аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах пра-
екта «раман скірмунт у памяці палешукоў» (2004)

[…] Я ў школу ходзіў… Не знаю, трэці клас эта ілі втары… У Руд-
ку. Учыцель буў сам із этого, з Вільнуса. Хорошы [ўчыцель], афіцэр 

300 Рудка – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Парэчча Пінскага пав. Палескага 
ваяв. Польшчы. Сёння у Мерчыцкім сельсавеце Пінскага раёна Брэсцкай 
вобл. 
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поль скі. [...] Он напісал пісьмо да пана Скірмунта і даў мне пісьмо 
ў ру ку, коб я занёс. Это шэсць кілометраў было. Я забег додому до 
мат кі, кажу: «Мама, я Скірмунту несу пісьмо». Кажа: «Сынок, поце-
луй пана в руку». Зайшоў у палац двохэтажны… Там красіво було. 
Кажу: «Дзе панава, эта, комната Скірмунта?». Кажуць: «Во дзе!» 
Я только туда [дайшоў], он выходзіт… Даю ему пісьмо, его в руку 
поцеловал, а  он мене в  голоўку. Пострыжаны дзеці былы наголо, 
в школу так ходзілы. Поцаловаў яго, а ён мне 20 грошай. Я не знаў, 
сколько ў ме ня, в руку взял і побіг. [Гляджу] 20 грошай! Во, думаю, 
ужэ куплю што-та. А 20 грошай пры Польшчы эта ж дзеньгі былі, не 
то, што зара – копейкі. 

Бачыў, як везлы яго стрэляці. [...] Яго везлы, кучар сядзіў, пара 
лошадзей з Порычча. З Порычча кучар, і тры ішлы з ружжомі ззадзі. 
А он і шурын яго, што з Варшавы прыехаў да яго в госці, і тут ужэ 
большовікі захвацілы іх… І всё. Он нікуда і не ўцікаў. У нас пан быў 
Твердоўскі ў Велясніцы, то той уехаў, і яго не застрэлілы. Потом пры 
немцах он прыехаў. [...] А эты – не. Этого забілы! Пана Скірмунта. 
[...] Казак, Соловей і... Трох іх было. [...] 

Соловей – то этой моей маткі шурын. Я этого Солов’я хорошо 
помню. Ужэ ж хлопчак велікі я быў пры Польшчы. [...] Мы на вто-
рой дзень бегалі туды… Іх на Корэні [забілы]. Там маёнток быў. 
[...] І там дубы такі здоровыя рослы. Тожэ пан быў там, на Корэні, 
як тоды козалы корэнскі пан. [...] Цвердакі, а  там коморнік быў. 
І  его там і  его шурына [забілы]. І  тому пану той Соловей казаў: 
«Одвернісь задом», коб взад стрэляць, а він гаворыць: «Я од людзей 
не одварочваўся. Хто да мяне, – гаворыць, – прыхадзіў, я кажнаму 
помошч даваў». І он в ліцо выстрэліў. 

Так тому Солоўю, он, мо, яшчэ годоў і з дзесяць, як пана застрэліў, 
а, мо, і больш, так у вачах всё врэмя стояў, што ў ліцо яго страляў. 
[Это Соловей сам расказваў пра гэта]. Там буў Сак Коля, а ў пана 
служыў Сакаў бацько [...], стары Сак. Так кажа: «Чаму ў мене ты тодзі 
не быў?». «А што я цебе тодзі трону, то і мене застрэліць!». О, пан 
хорошы той Скірмунт... Коб зара он, то быў бы, мо, прэзідэнтом, 
такі вумны надто. [...]

У пана Скірмунта лес быў, о! У пана Скірмунта было 12 леснікоў, 
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лес охранялі. То малі ў  лесу по 12  короў. Дзержалі, і  богато-бога-
то жылі. [...] То Скірмунта людзі, а як жа?! Это Скірмунтаў ліс. [...] 
А потом побілы іх. [...] Во, дуракі булі! Наламалы дроў немало. [...]

Салавей [быў] месны, порэцкі. А яго бацькі брат – эты хорошы 
дзед быў, багато жыў, пошту вазіў у Мотоль. А он тылько не родны 
бацько, он, мусі, по бацьку брат быў, а по мацеры не. [...] А він [Со-
ловей] гульцяй быў, і  пойшоў пана стрэляць. І  до пана на работу 
ніяк не ходзіў, ніякой работы… [...]

[Пайшлі патом на тое месца глядзець з дзецьмі]. І одзін із Рудкі 
хлопец дажэ туфлі сорваў, і не знаю, ілі з пана, ілі з того, бо ногі на-
версе былі ў одного. [...] Прысыпалы токо. [...] То оні там тры годы 
лежалы. А ўжэ як прыйшлы немцы, да прыіхала сестра Скірмунта... 
І  поіхала, і  косточкі позбірала там, і  закопала, як у  Чэмерын ісці, 
там Корачыве. Там, вот похоронілы пана Скірмунта. [...] Она тогда 
похороніла іх там. 

А тада немцы стоялы ў дворы, тры немцы. Оні охранялы лес… 
Это лесные охрана була, немцы. Я ўжэ в дома не быў, я ўжэ ў Гер-
ма нію быў завезены. То говораць, парцізаны окружылі тэе зданіе. 
І там пані була… Жыла Скірмунтава сястра [Хелена]. Так оні окру-
жылы, і немцы отстрэльвалыся. Так коб оні до ўтра продзержалыся, 
то іх не побылы. І іх забралы парцізаны. [...] То, не знаю, некоторые 
говораць, што дажэ бярэзіну одну нахілілы і  вторую берозку і  за 
ногі [прывязалы] і прама разорвалы пані, о! Ну, ужэ в лісе недзе… 
Это мне Бусо расказваў так. А кажа, яшчэ нахальнічалы по дорозе, 
то она в глаза плювала ім прамо. О, банда! Страх Божы! Вот так… 
Вот, што я знаю про Скірмунта. 

А тут раз быў пісацель із Пінска, то меня пра Даўкшу пыталі. 
Лесніка того тожэ я помню, Даўкшу. [...] Леснік, работнік быў, ну, 
лес охраняў. [...] Убілы тожэ. [...] Нашы, комуністы. 

Я знаю пра Скірмунта. Хорошы мужык быў. Я говору і зара ліцо 
яго прэдстаўляю, какой он быў. [...] Некоторые людзі боялыся, не-
которые казалы, зачэм оні застрэлілы?! Некоторые, казалы, хорошо, 
што застрэлілы! Знаеце, это ж народ. [...]

Он народу хорошо дзелал, он не боялся [людзей]. Он думал: 
«Хто меня заб’ёт?!» Власць жа, солдаты не застрэлілі б яго, а  своі 
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застрэлілы! Он людзям хорошо дзелал, он не боялся, врэд нікому не 
дзелал... Парк был, а зара ўсё запушчано, ой! Там пры Польшчы якія 
дорожкі, цветы рослы по дорожках!... Я помню это тожэ. [...]

БАВГ. 16(3)–265–742. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=1140
Запісана Аляксандрам Смалянчуком 06.08.2004. Транскрыбатар  – 
Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 00:33:24. Мова – 
палеская гаворка.

№ 92. скірмунт тэрэза, 1933 г. н., варшава – полька, ка та-
ліч ка, вывезеная разам з сям’ёй у 1940 г. у казахстан, выеха-
ла ў польшчу ў 1946 г., інжынер. Фрагмент аўдыёінтэрв’ю 
пра лёс сям’і скірмунтаў з в. бакінічы на піншчыне (2019)

[…] Пасля 17-га верасня [1939 г.] маці плакала і прасіла бацьку301, 
каб мы паехалі на захад, каб уцякалі ад бальшавікоў. Бацька ска заў: 

«Ні ко лі мы людзей не пакідалі і цяпер такса-
ма не пакінем». Мама сказала, што сама па-
едзе з дзецьмі… Яна нават з кімсьці да мо ві-
ла ся. Але, калі прыехала аўтамашына, бацька 
схапіў мяне і  не аддаваў. Казаў, каб ехала 
адна без дзяцей. Мама нікуда не паехала. Але 
яна лепш разумела пагрозу ад бальшавікоў…

Потым бацька на ўсялякі выпадак 
закапаў дакументы і  грошы каля дома пад 
грушай. Пры гэтым быў мой старшы брат 

і  няня. Недзе ў  1950-я  гг. брат Ян паехаў у  Бакінічы. Ён працаваў 
у  дыпламатычнай службе і  меў такую магчымасць. Дома ўжо не 
было, яго разабралі. Грушы таксама не было… Але месца ён запомніў 
і  спрабаваў капаць, але падышла сястра няні і  сказала, што там 
нічога няма. Аказалася, што бальшавікі прымусілі няню расказаць 
пра гэтую хованку. Пад пагрозай смерці яна паказала гэтае месца… 

301 Гаворка ідзе пра Станіслава Скірмунта, невялікі маёнтак якога 
знаходзіўся ў в. Бакінічы. Пінскага пав. Палескага ваяв. Польшчы. Сёння 
Бакінічы – гэта вёска ў Пінскім раёне Брэсцкай вобл. 
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[…] Бацьку арыштавалі ў сакавіку 1940 г. Ён не думаў, што яго 
арыштуюць. Казаў: «За што мяне арыштоўваць?» Бацьку вельмі 
любілі людзі з вёскі, з жыдамі ён жыў у згодзе… Але ён быў у арміі 
Пілсудскага, значыць, быў «пілсудчыкам». І была яшчэ іншая спра-
ва, бо ён перад вайной меў трох гончых сабак з мянушкамі «Ленін», 
«Троцкі» і «Сталін»… Потым бацька зразумеў небяспеку, і паводле 
слоў мамы, пачаў планаваць выезд у ЗША і камусьці перадаў 40 тыс. 
злотых, каб дапамаглі выбрацца. 

[…] За ім прыехалі ўначы, калі, мы, дзеці, спалі ў другім пакоі. 
Нават дзецям не дазволілі развітацца. А ён і адзення не браў, казаў, 
што хутка вернецца. Хоць мама казала, каб апрануўся. Быццам, ве-
дала, што не вернецца…

Ведаем, што спачатку яго трымалі ў Пінску, у доме, дзе сядзелі 
энкэвэдысты. Адных яны адпраўлялі ў лагер, а другіх – у падвал на 
расстрэл. Бацьку адправілі ў падвал… Але ён неяк выбраўся адтуль, 
бо людзі з Бакініч бачылі яго. Адзін хлопец, што быў у нас парабкам 
і таксама быў арыштаваны, выпадкова ўбачыў яго ў вагоне цягніка 
на чыгуначнай станцыі Пінска. Бацька яшчэ паспеў сказаць: «Сцё-
па, Сцёпа, скажы пані, што нас вязуць на ўсход». А яшчэ раней нехта 
прыязджаў да нас з Пінска і прасіў аддзенне і ежу для бацькі, якога 
нібыта будуць адпраўляць у лагер.

Мама потым думала, што бацьку, магчыма, нехта выкупіў, і  ён 
паехаў у лагер ужо з  іншымі дакументамі. Таксама ёй распавядалі 
ўжо пасля вайны, што бацька быццам з  лагера трапіў на фронт. 
Пайшоў у рускае войска, бо войска Андэрса ўжо выбралася з СССР. 
Праходзіў вайсковае навучанне на сапёра недзе паблізу Сталінграда 
і  ўдзельнічаў там у  баях. Ён меў новыя дакументы на чужое імя, 
бо быў асуджаны на смерць… Атрымаў нават медаль «За адвагу». 
Загінуў ужо ў 1945 г. у баях недзе на мяжы Польшчы і Германіі. Там 
і  быў пахаваны. […] Пасля нашага вяртання ў  Польшчу ў  1946  г. 
хтосьці хацеў перадаць маме дакументы, якія былі пры ім. Там яшчэ 
быў фотаздымак мамы і мяне з братам. Але гэты чалавек быў арыш-
таваны камуністамі і згінуў… 

[…] А нас забралі хутка пасля бацькі… Гэта было 13 красавіка. 
Тады шмат людзей вывозілі… 



296

Якім быў стасунак людзей да бацькі, калі прыйшлі саветы? Людзі 
нас абаранялі! Прыехаў нейкі начальнік ці ўпаўнаважаны і ў шко-
ле зрабілі сход. Той казаў на сходзе: «Чаму яны [Скірмунты] тут 
яшчэ жывуць? Іх трэба забіць, зарэзаць…» Дык людзі ледзь не 
забілі упаўнаважанага… Прышлі з віламі і косамі, гавораць: «Яшчэ 
тут паявішся, жывым не выйдзеш». Яны нават ахоўвалі наш двор. 
Бацькі тады ўжо не было, бо быў арыштаваны.

Беларусы былі добрыя ў  адносінах да роду Скірмунтаў. Гэтая 
сям’я не рабіла нікому крыўды.… Як дзіця нараджалася, то бацька 
даваў ім карову. […] Самі не былі вельмі багатымі, бо ўсё аддавалі 
на адбудову краю. […]

Як нас вывозілі, то вёска не выпускала, атачыла колам. Уся вё-
ска выйшла. Энкэвэдысты хацелі страляць, крычалі: «Рызысціся, 
будзем страляць!» І мама сказала, што не хоча крыві, прасіла, каб 
разышліся… Людзі хацелі забраць маю сястру Гражынку, якая 
нарадзілася 23 студзеня 1940 г. Казалі, што яна загіне, не перажыве 
дарогу, але мама не згадзілася… Хацела, каб мы ўсе былі разам.

Гражынка перажыла дарогу, бо мама карміла яе груддзю. А ў да-
розе шмат дзяцей памірала. Салдаты забіралі іх і ці хавалі, ці кідалі 
ваўкам… Гражынка памерла ў Казахстане ад голаду… Тамсама па-
мерла мая бабуля Ядвіга302. Яна мела ўжо 80 год.

[…] З вёскі таксама іншых забіралі. Так, забралі сям’ю дырэкта-
ра школы Палешчука. Ён памёр да вайны, а  сям’я жыла ў  Бакіні-
чах. […]

З асабістага архіва Аляксандра Смаленчука. 
Запісана А.  Смаленчуком 18.06.2019 у  г.  Варшаве. Агульная праця-
гласць інтэрв’ю: 01:01:22. Транскрыбатар і перакладчык з польскай 
мовы – А. Смалянчук. 

302 Ядзвіга Антаніна Скірмунт (1864–1945) згадваецца ў  спісе рэпрэса-
ваных, апублікаваным на старонках выдання «Памяць. Гісторыка-
дакументальная хроніка Пінскага раёна. Мінск, 1998, с. 214. 
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№ 93. вакульчык васіль ігнатавіч, 1925 г. н., в. моладава303 
іванаўскага раёна брэсцкай вобл. – беларус, праваслаўны, 
скон чыў пачатковую школу, калгаснік. Фрагмент аўдыё бія-
гра фіч на га аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «ра-
ман скірмунт ў памяці палешукоў» (2006)

[...] А я жыў з бацьком. Бацько маў сем гектараў пахоці, а все-
го було, мусіць, дванаццаць гектараў. Часць надзела бацькаўшчына 
була, часць он докупіў [у] Скірмунта. А Скірмунт продаваў землю, 
сенокос. [...] Продаваў селянам. [...] Ну, точно я не знаю, мой баць-
ко оддаў за полгектара пашні і сенокосу кое-какого тры з половіной 
[гектара] трыста з  чэм-та долараў. [Адзін даляр] дзевяць злотых 
стоіў, потом пры концы [Польшчы] ужэ пяць. І, от, купляў бацько 
землю для того, шоб було на чым робыты дзіцям, як погодуюцца, 
пожэняцца, бо з землі толькі жылы. Должен кажды маці свою хату, 
свою землю, коня і воза, і борону, і эці всі прынадлежнасці. А налог 
тогда плоцілы толькі грошыма. 

А як «товарышы» прышлы в [19]39-м году, то далі «концінгент»: 
у кого больш землі, у того большая стаўка. Так мій бацько робыў, 
это [19]40-ы годы оплачываў, [19]41-ы год, потом после [19]45-ы, 
[194]6-ы, [194]7-ы і [194]8-ы, і он оддаваў увесь хлеб государству за 
так, за капейкі.. Там некія копейкі насчытавалыся, насмешка была 
одна… Потом м’ясо було, это ўжэ до колхоза, і колхоз буў, і тожэ 
сена цяглы. [...] Колхоз буў недзе ў [19]50-м году, [19]49-м начаўся. 
[...] Буў і до войны [...] у [19]40-м году. Я яшчэ ў школу ходзіў. [...] 

Я ходзіў у шэстой клас ужэ в [19]41-м году. Я ў польску хадзіў сем 

303 Моладава  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Моталь Дарагічынскага 
пав. Палескага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр сельсавета 
ў Іванаўскім раёне Брэсцкай вобл. З канца XVIII ст. тут знаходзіўся ма-
ёнтак Скірмунтаў. Апошнім гаспадаром маёнтка быў Генрык Скірмунт 
(1868–1939), які ўвайшоў у энцыклапедыі як паэт і кампазітар. Таксама 
ў маёнтку жылі яго сястра Марыя і Канстанцін Скірмунт (1866–1949), 
былы міністр замежных справаў Польшчы (1921–1922) і пасол Польшчы 
ў  Велікабрытаніі. Генрык і  Марыя былі забітыя камуністамі з  Моталя 
20 верасня 1939 г.
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класаў. [...] Я кончыл сем класаў в [19]39-м году, ужэ прысоедзіненіе 
пошло Восточной і  Западной Белорусі, то я  ж по-руску не ўміў 
чытаці, не ўміў пісаці. Говорыць-то я кое-как уміў, потому што тут 
всякі людзі булы. А кніжку як дзе руску возьму, то я чытаці не ўмею, 
усіх букваў я  не знаў. Вот, такэе дзело було. Так, я  пошоў у  пяты 
клас... [...] Пяты клас, а потом на другі год у шэстой клас, шэстой 
клас я кончыў. Вот так. То вышло дзевяць лет у школу ходзіў. [...]

В [19]39-м году стала война недзе в сенцябры [...] Німец ідзе на 
Польшчу…[...] Полякі сюды некоторые ўезжают, такіе, которые якія 
начальнікі, якія цывільныя. Машынамі тут попрыязджалы. А  на-
шыя, коб не даці німцам эту Белорусію до Буга, нашы рушылы от-
сюдава. Получылась так, шо Польшу ўзялы ў клешчы. І вот нашы 
дошлы до Буга, до Брэсця і  там гдзе-то закрэпілыся. Подзелылы 
Польшчу. Тогда эці – хто куды. 

А Скірмунт той… Я точно не знаю як, но факцічэскі яго ўбілы, 
чы нашы, чы з суседніх дзерэвень. Скірмунта арэштовалы, он бул 
нежонаты, у яго сестра була Марыя тожэ. Он бул, мусіць, як жа він 
зваўся, той Скірмунт? [...] Канстанцін старшы. Генрык! А  то була 
Марыя, сестра, оні булы нежонатые. Марыя по медзецынскому дзе-
лу помогала. Обрашачалысь да её, она і  лекарства які давала, она 
што-то понімала. Помогала бедным такім. 

А потом оні перэпісалы той маёнток перэд войною монахам. Мо-
нашок тут наехало, не знаю, можа 20, мо, 30. [...] Оні прыіхалы недзе 
з Польшчы. Тут організацыя іх була. Була ў іх сама главна, главная 
матка, як звалы, сёстра Попель. [...] І  оні тут жылы, і  вродзе ко-
мандовалы ўжо эцім маёнткам. Тут аграном буў, тут і всё було. [...] 
І служанкі, і паробкі булы. Тут нашы, несколько чоловік, оні булі ж 
так у поробках, оні получалы ежемесячную зарплату грошыма, зер-
ном, картошкой, на зіму давалы ім дроў. Помешчык доваў.

Як прышлы нашы ў  [19]40-м году, [людзі] робляць, робляць, 
а дзе зарплата? Да, давай выступаці з колхоза. На помешчыка про-
вовалы, шо у помешчыка можна було заробыці. Так што, он наймаў 
і жыто жаці, і гніў возіці сам своімі кіньмі. [...] Ну, а было так, в ліс 
у ягоды… Помешчык маў лес… Буў казённы лес, а буў прыватны 
помешчачы. [...] Пыйдзе жэншчына до тэе самай паненкі Марыі, 
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попросіць, і она дасць такого квіточка в ягоды, разрэшэніе. Догово-
рыцца там, ці шо заплаціць, ці на работу пыйдзе там дзень ці два, 
договорацца гэтак. І пыйдзе, коб леснік ужэ не чыпаў яе. А так зу-
стрыне, то прагіне ілі ягоду одбэрэ. [...]

У [19]39-м году, як почулы, шо 17-го сенцябра пошлы нашы на на-
ступ ле ніе ўжэ сюды на полякаў, нас освобождаці. Тут булы под поль-
шчы кі такіе, голодранцы… Оні, дзе хто якэе оружые маў да яке пра-
таў, як усе соедзінілыся: Давай пыйдзем помешчыка грабіць! Пошлы 
до помешчыка, там іх оружые нашлы, недзе ніхто прывіз. І вот... взялы 
ору жіе ў рукі, у того пістолет, у того обрэз, у того... это, як звалы, фу зія 
охотніч’я. Ну, і орыштовалы помешчыка. Одзін Кон стан цін буў, му-
сіць, больны, то яго не чыпілы, он лежаў у палацы. [...] По кі ну лы яго. 
А гэтых орыштовалы, завезлы до Мотоля, там буў постарунок поль скі 
і там буў подвал, і яго туды посадзілы. Он сідзіў, [...] Генрык. [...] 

Этые нашы бушэвалы, ездзілы велосіпедомі, вооружалыся і  не 
зналы, шо робыці. На каждое врэмя есць своі дурні. [...] Так оні бе-
галы, тута перэночавалы з  17-го, мусіць, на 18-е [верасня]. Отту-
да ішла армія. І первая разведка прыйшла в маёнток ноччу... Нашы 
поставілы два сторожэй, а тыя сторожы поўцікалы, бо побачылы, 
што дзело – дрань, прыіхалы на конях. [...] Настаў ранок, сталы опяць 
з’езжаціся сюды в дзерэвню нашую. Ну, і ўзналы ўжэ, шо хто-то осеў 
тута ўжэ, какіе-то солдаты есць. Оні боялыся туды ідці гэтыя нашы 
ўжэ парцізаны месныя, [...] повстанцы. Так оні побоялыся туды ідці, 
давай так стрэляці, крычаці: «Гура!». Бігчы туды не хочуць. Оні тут 
шумелы, шумелы до обіда, после обеда... А потом собралыся: «Да-
вай пойдзем штурмам возьмем, хто б там не быў!» А оні ж не знают, 
што армія, эты, во, новобранцы мобілізованные з усіх сіл, всі сол-
даты, мобілізованные, вооруженые. Оні організованно ішлы сюды. 
Прышлы сюды – полон маёнток ужэ этых салдатаў. 

Оні прышлы з  той дзерэвні [Моталя304] до маёнтка, сталы 
стрэляці, крычаці: «Гура!» А  солдаты ўжэ тут як тут кругом. Да-

304 Моталь – да верасня 1939 г. цэнтр гміны Драгічынскага пав. Палескага 
ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета Іванаўскага раёна 
Брэсцкай вобл.
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вай за імі [бігаць], і  [повстанцы] покідалы велосіпеды, покідалы 
все. І тут забілы, мусіць, трох этых повстанцаў і сожглі дзерэвню. 
Мало, што осталося тут от этой дзерэвні. Это войско польскэе ішло, 
і пошло на Іваново. Кого захопілы, то ешчо гналы до Іванова, ешчэ 
і попотоўклы. Так, это наловілы людзей, да хлопцаў по дзерэвне. [...]

А Скірмунт… На другі дзень, як сполылы дзерэвню полякі, по-
шло войско. Дак тыя, што поўцікалы, давай собірацца, хто віноват? 
Скірмунт віноват! Давай Скірмунта! Прывезлы в  дзерэвню: «Бач, 
што вашы наробылы?!» Він кажа: «Я ж не віноват». Так оні его за-
везлы ці завелы в лес сюда. Там, дзе хімсклады. За тым хімскладам, 
там зара крыжык есць. Там расстрэлялы. [...] Я тодзі корові пасвіў, 
я не міг тогдзі нігдзе нікуды одлучаціся, потому што коровы я тут 
пасвіў за канавкой. Ешчэ і на мене [салдат] настаўляў, як ішлы сол-
даты, ешчэ і на мене настаўляў ружжо. У сабаку стрэляў, да не попаў, 
ці мене б застрэліў. Мне ўжэ 14 лет було, ужэ велековаты буў.

Ой, тодзі наробылы оні дзелоў. Собакі вішчалы, і свінні вішчалы, 
і  горыла, і  дзерэвня, над дзерэвней стало такое облако дыму ве-
лыкое, шо страшно було. Так, я корів не гнаў до хаты, а наша хата 
вон, дзе була. [...] Я  корові бросіў, прыйшоў дохаты, а  тут бацько 
з  мацеру выглядаюць. Ужэ последнія солдаты одыходзілы, а  ўжэ 
сцімніло. Так, я побачыў, шо такэе дзело, улёг в погрэб з бацьком 
[...] А  потом я  собраўся, да пошоў по корові, бо наша осталася. 
Прыгнаў корові я дохаты. Да сабраўся і пашоў смотрэць. А дзерэв-
ня горыць… Нікого нет… Дзерэвня горыць. У мойго дзіда якасьць 
там клець каля хаты була, то она горыць, цётка тушыць, коб хата не 
взялася. А далей пойшоў, там мойго дзядзько хата горыць, падаюць 
сцены. А  ў  другіх тожэ гэта кідалы. Прашоў я,  можа, метроў 800, 
стоіць аўтобус какой-то польскі, напісано «Польское радзіо». Але 
он што-то несправный, што-то з карбюратором ці з чым там було. 
Нашы хлопцы яго толкалы-толкалы, под’ідуць трохі, да стане, да 
зноў под’ідуць, да зноў подкачае што-та. То яго і полякі не взялы.

А була машына ў Скірмунта, да забралы нашы. Да дзе оны под-
зелы, ці тодзі войско забрало? Хто яго ведае. Это ўжэ ў першы дзень, 
калі поднялысь эты поўстанцы, на другі дзень село ўжэ горыло, по-
лылы і білы. Тут это войско шло. Мусі, на трэці дзень забілы этого 
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Скірмунта. Ну, а потом ждалы нашых, ждалы. Казалі: «Нашы ідуць, 
нашы ідуць, нашы ідуць!» 

А [польскае] войско ешчэ раз пройшло на другі дзень, после по-
жару. Войско прошло, то тыя ўжэ не чыпілы, то ўжэ усі, ніхто не 
выступаў проціў, усі поўцікалы, усі воякі нашы погінулы, поўцікалы 
по чужым сёлам недзе. Это страшное дзело було тодзі. Людзям на-
робылы врэда, бач. А тры чоловікі забілы, но не з нашай дзерэвні. 
[...] З Бусы забілы, мусіць, одного, гдзе-то з Замошша, ешчэ тры там 
чоловікі забілы. 

З Мотоля одного посылалы парламенцёром нашым яго туды да 
полякоў, да войска. Так, его завелы под Достоево, там его забілы, 
замучылы. Там білы гвоздзі ў  голову… Буў такі хлопец, ён ходзіў 
ў тую гімназію дажэ да ксёндза Яна Зеі [...] Іван Дземковіч. [...] Его 
замордовалы полякі. Напісалы ему пісульку: «Здавайцеся, бо ўжэ 
тут усё. Кругом окружаны». А  хто, до кого, хто там есць  – оні не 
зналы. Яго як хорошэго хлопца, хорошэго ўчэніка послалы туды… 
А под Достоевом яго покінулы. Вот як нашы этыя «рэвалюцыанё-
ры» што нам наробылы. [...]

БАВГ. 3(3)–346–892. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1156
Запісана Міхаілам Куплінавым 12.08.2006. Транскрыбатар: Тац-
цяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 00:36:16. Сегмент: 
00:01:00–00:19:05. Мова – палеская гаворка.

№ 94. Данілевіч марта сямёнаўна, 1925 г. н., в. моталь іва-
наўскага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
скончыла педагагічны інстытут, заслужаная настаўніца 
бсср. Фрагмент аўтабіяграфічнага аўдыёінтэрв’ю, за пі са-
на га ў межах праекта «калектывізацыя ў Заходняй бе ла ру-
сі. 1948–1952 гг.» (2015)

[...] Учылісь только дзеці тех, у  кого было обув на што купіць, 
кніжку купіць. Я учылась сем класаў польскай школы [...] у Моталі. 
Школа повшэхна, семікласная. [...] Окончыла я в [19]39-м году. 

Освободілі, прыйшла савецкая власць. Все ждалі савецкую власць 
как Бога. Патаму што там, ва-первых, абучэніе бесплатнае, ва-втарых, 
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васьмічасавы рабочы дзень. Ну, і  лечэніе бесплатнае. Аб этам меч-
тал каждый! І встрэчалі байцов савецкай арміі с аркамі, с цве та мі… 
Ждалі ўсе як Бога! [...] І цэлавалі. і абнімалі, так ждалі маталяне! 

Ну, а  патом, чэрэз некатарае врэмя... Нельзя вініць савецкую 
власць. Нет. Это местные дуракі, которые нічего не понімалі. [...] Не 
зналі нічего. Захвацілі в своі рукі, і дзелалі што хоцелі. А чого можна 
ждаць от такіх? Не дай Бог, когда власць попадает в рукі дураков 
і оружіе – в рукі дураков. [...] 

Я поступіла в  Пінскую гімназію. Вучылась. Я  дома не была. 
Дальшэ рэшылі так: кончаць десяць класов – это очэнь накладно на 
родзіцелей. Надо прыдумаць нешта такое, штоб на свой хлеб раньшэ 
пойці. Прыехалі прэподавацелі із Лебешова. Это Украіна, вот здесь 
недалеко. І началі агіціроваць. Собралі молодзёж, і 27 человек пое-
хало в Лебешова вучыцца, в том чісле і я. Нас две дзевачкі, а осталь-
ные все мальчікі. [...] [Паехалі вучыцца] на учіцеля. Это был [19]39-ы 
на [19]40-ой год. І вот мы заехалі, поступілі. [...] Позанімалісь где-то 
до Нового года, і осталось нас мотольскіх тры чоловекі. [...] А нас 
готовілі немножко к войне. [...] Нас поднімал военрук в шэсць ча-
сов: «На под’ём! На под’ём!» І сразу в речку. Кто хоцеў, кто не хоцеў... 
[...] Відно, чувствовалі, што может быць что-то такое. 

Мы здалі экзамены, начінаецца вайна. [...] Отсюда із Мотоля 
бежалі комуністы, секретарі партійные. Те, которые былі ешчо прі 
Польшче в парціі. [...]

Кулакоў не было. Трудзягі былі, а іх вывазілі. Вывазілі тех, у каго 
была сечкарня. Была сечкарня ў аднаго. Это сечку рэзаць. У яго рукі 
былі ніжэ кален, патаму што ён трудзіўся дзень і ноч. Значыць – ку-
лак. У  каго мельніца, ветрак быў, у  каго было землі много очэнь. 
А  ешчо, еслі был кто-то [на службе], як пожарнікі. Такіх бралі 
і вывазілі. [...] За то, што «польская сабака!»... [...] Вывазілі многіх 
очень. [...] В каждой хаце на печцы мяшок сухарэй быў. Я помню, 
і ў нас мяшок сухарэй был, бо не знаеш, што заўтра будет. Пад’езжает 
машина, «Чорны воран» называецца: «Сабірайцесь!» І павезлі. А хо-
зяйство осталось. [...] Всех польскіх учітелей вывезлі, целые сем’і. 
Былі Юргенсоны, голандцы. Оні сумелі бежать. [...] А хто чуць-чуць 
был связан с Польшей, то вывозілі в основном. 
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Мініцкі305 пан імел очень большіе участкі землі, балота, но 
раздавал людзям своі эті участкі. Он был, как говорілі полякі, 
«скомунізованы». Орловскій306 прятался у этого мініцкого пана. […] 

[Было ўже после войны], діректор вызывает всех на собраніе. 
[…] А мне далі Новіка, заніматься с нім по самім предметам, табліцу 
умноженія хотя бы выучіл. А он нікак. Пріходят ребята, і я занімаюсь 
с німі. А его [Новіка] нету. Оказывается, как об’являет діректор: «Он 
невінную сем’ю расстрелял. За что наказан через повешеніе». А он 
расстрелял этого мініцкого пана, сем’ю всю. А этот мініцкій пан по-
могал Орловскому. Мой сосед говоріт: «Это мой родственнік. Новік 
фамілія». […] [Расстрелял], наверное, в  [19]39-м. Орловскій воз-
главлял где-то колхоз. Колхоз передовой был. Он славіўся на весь 
Союз. [А Новік] – это ж дурак! Што он знал? Табліцу умноженія не 
знал. […] Ні букв, нічего. […]

[Пры Польшчы] сабіраліся старікі, агітіровалі за советскую 
власть, потому что тут бесплатное обученіе... […] Радзіо было толь-
ко ў  дзіректора школы, больше ні ў  кого. Но былі слухалкі. […] 
Песні слушалі. І такіе красівые песні! Там жізнь [счастлівая] такая 
[ў СССР]! […] Потом уходзілі мотоляне в  Советскій союз тайно. 
Кто-то ім там помогал, переправлял. Собіралі деньгі тем, которые 
ідут в Россію. А полякі говорілі: «Ідіте, ідіте. Мысліце, же на пло-
тах кілбасы вісён. Не вісён колбасы!» […] Оні туда заходілі, а  ім 
за нарушеніе граніцы на 25 лет тюрма. […] С  нашей уліцы пяць 
чоловек пошло, я  знаю. З гэціх одзін остаўся, потому што быў 
несовершеннолетні. Яго не судзілі так, і  он пріходзіл уже потом 

305 Магчыма, гаворка ідзе пра апошняга ўладальніка маёнтка ў  Мінічах 
Адрыяна Наваковіча. Сёння вёска Мінічы ў  Ганчароўскім сельсавеце 
Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобл.

306 Арлоўскі Кірыл (1895–1968) – у 1920–1940-я гг. адзін з найбольш вядомых 
ка муністычных «баевікоў», супрацоўнік ДПУ і НКУС СССР (1930–1938), 
удзель нік партызанскай вайны супраць польскай улады (1922–1925) і су-
праць нямецкіх акупантаў (1942–1943), Герой Савецкага Саюза (1943). 
Пасля вайны ўзначаліў калгас «Рассвет» у Кіраўскім раёне Ма гі лёў скай 
вобл., які стаў адным з найбольш паспяховых у СССР. Герой Са цыя ліс-
тыч най працы (1958).
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после войны, остался жів. […] Совершеннолетніе-то осталісь там, 
в ГУЛАГах.[…]

Тут радом Молодово. А ў Молодово быў памешчык Скірмунт, ко-
торый работал в Лондоне послом. А ў Скірмунта был брат в Порэ-
чье. Вот это былі зажіточные люді! Там была і Эліза Ожэшко, прыяз-
жал туда Агінскі, а в Молодово – Орда. То это былі помешчыкі. […] 
З моім мужам учілся Багновец Алексей. Тот расказывал точно. Он 
знал, потому што его отец работал в Молодове ў пана. […] Прі ехал 
отец работать в Молодово. А его фамілія Барчэвскій была. Мо ло-
дов скій Скірмунт посідел, подумал-подумал і говоріт: «Мне стыдно 
же поляк трубочістэм працуе». Дал ему одін долар, для того чтобы 
ізме ніть фамілію, чтоб не звучала польская фамілія, а звучала пале-
ская. Значіт он не Барчевскій, а Багновец. […] Так он расказывал. 

Да расстрелялі этого самого Скірмунта і  его сестру. Но не 
мотольскіе! Мотольскіе ходілі туда […], делегацію послалі комуністы, 
чтобы все полякі сдалісь добровольно. Оні не согласілісь. Убілі этіх 
мотольскіх послов, которых посылалі туда… Два ілі трі человека. 
Это [19]39-й год. […] І  завязалась перестрелка. Полякі отступілі, 
пошлі дальше, іх там много было. А Скірмунта месные какіе-то… 
Называл он, но я не помню. Местные взялі і завелі где-то в лес ілі 
куда на расстрел. Он рассказывал, іх заставлялі піть із лужі воду. 
Оні просілі піть. […] Іх расстрелялі.

А в этом Молодове был профессор какой-то. [19]37-й, [193]8-й 
год он там работал, обучал. С каждой деревні брал несколько че-
ловек. І обучал там філософіі, математіке, історіі, языкі бесплатно. 
Я знаю, што там вучыўся ў этого професора мотольскій Іван Мінюк. 
І учілся із бурсы… Не помню, как его звалі, […] пріезжал в гарцэр-
ском костюме. […] І даже транспортом обеспечівалі, собіралі і везлі 
туда і обучалі. […] Но он заметіл, што хлопцы всё равно думают, 
чтоб как-нібудь в  Расію [перебрацца]. Этот професор ім говоріл: 
«Не думайте, што комунізм – это всё что в этіх програмах. […] Для 
того, чтобы жіть прі коммунізме, надо ешчё раньше воспітать чело-
века, чтобы человек был готовы к этому. А еслі человек не готов, то 
із этого неізвестно что получітся». Он тогда ешчё говоріл. […] Всё 
разнеслі, разобралі... [...]
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БАВГ. 50(1)–986–4551. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2689
Запісана Наталляй Мяшковай і  Андрэем Мастыкам 16.07.2015. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
02:30:13. Мова – мяшаная (руская, беларуская).

№ 95. баран іван сяргеевіч, 1936 г. н., в. моладава іва наў-
ска га раёна брэсцкай вобл. – беларус, праваслаўны, скон-
чыў пачатковую школу і  курсы трактарыстаў, рабочы, 
кал гас нік. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за-
пі са на га ў межах праекта «калектывізацыя ў Заходняй бе-
ла ру сі. 1948–1952 гг.» (2015)

[...] В [19]38-м году згорэў наш дом. Построіць не было за што, 
то дзед пайшоў работаць на помешчыка307. У нас жа тут памешчык 
быў. [...] Яго парабком называлі. Многіе так 
мужыкі работалі. [...] 

У [19]40-м году начался колхоз орга ні-
зоў вацца. Отца взялі кладаўшчыком зерна-
склада. Дают тут кварцірку. Ужэ ж маёнтка 
усяго гэтага забралі рускія, нашы. [...] По-
мешчыка вывезлі в лес і ўбілі. Ніхто не знае, 
хто дажэ ўбіваў. Прыехалі, забралі, за вез-
лі в лес на окраіну дзерэвні. Убілі его і  се-
стру его, бо ён з  сестрой быў. [...] Ужэ год 
по буў колхоз той, і  немцы [прышлі]. Тут прыезжалі на отдых, бо 
по строй кі былі хорошые, палац двухэтажны большушчы. Было дзе 
отдыхаць. І яшчэ ферма была небольшая такая, дзяржаў ён ферму, 
ко роў нік. Ужо навоз быў землю ўдобраць. [...] Пан быў такі строгі. 
Але ж людзей браў на работу. І плаціў неплохо. [...] Хлеба хватала, 
і  муку даваў, плаціў мукою. Дзеньгі даваў і  дрова даваў. Большые 
плошчадзя лесу дзяржаў. А землю нада ж было работаць. Так што, 
лю дзі не абіжалісь. [...]

Колхоз заняў [сядзібу], дзе помешчэнія помешчыцкіе былі. Да-

307 Гаворка пра Генрыка Скірмунта.
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вай расселяць людзей, кому негдзе жыць. Это в [19]40-м году. По-
сля [19]40-го года мы по людзях жылі некоторое врэмя. [...] Былі 
постройкі спецыяльно для рабочых, дзерэвянные і кірпічные. Как 
обшчэжыціе. [...] Потым немцы занялі. Поддержывалі это всё. Зем-
лю поддзержывалі і  скот, і  всё там. Нікого не допускалі туда. По-
том ужэ як немцаў ізгналі, тогда началі всё разрушываць постепен-
но. Последнего палаца ужо разрушылі, разобралі. Там было такіх 
построек несколько. І  спіртзавод быў. Там тожэ было комнат не-
сколько, і там людзі жылі. [...] Я помню, бо я там быў адно врэмя 
с родзіцелямі.

[Прэдседацелем] быў мясцовы, па расказам я знаю.[...] Я не слы-
хал, штоб на яго хто абіжаўся. А ужэ второй раз, як колхоз орга-
ні зоў ва лі, то ужэ прыслалі з Гомельскай вобл. [...] Некоторые дома 
з ху то раў ужэ началі звозіць сюда бліжэ к колхозу, в дерэвню. А по-
том [як немцы прыйшлі], забралі этые дома і назад на хутор. После 
[19]40-го года. [...]

БАВГ. 50(1)–1022–4752. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2762
Запісана Таццянай Кедрык і  Уладзімірам Валодзіным 13.07.2015. 
Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:21:28. Сегмент: 00:03:00–00:05:03; 00:18:48–00:28:17. Мова – бела-
руская.

№ 96. пракопчык максім пятровіч, 1929 г. н., в. альшан-
ка308 пінскага раёна брэсцкай вобл. – беларус, праваслаўны, 
скончыў пачатковую школу, калгаснік. Фрагмент аўта бія-
гра фічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «ка-
лек ты ві зацыя ў Заходняй беларусі. 1948–1952 гг.» (2015)

[...] Это [быў] школьны возраст, это два класы [польскай школы]. 
Это [19]37–[19]38 гады. А пасля ў [19]40-м гаду калхоз арганізавалі. 
[...] А ў [19]41-м вайна стала, і ўсё растрыбушылось. [...] Усі пайшлі 

308 Альшанка – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Парэчча Пінскага пав. Пале-
скага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Парэцкім сельсавеце Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл. 
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добровольно ў  [калхоз у] [19]40-м году. Хто пошоў, а  потом не 
захоціў буці, то выходзілі. Гэта тыя, хто процестоваў. І  было это 
половіна людэй, 60 домоў. [...] Вперы трэшчалі тыя, што ў калхозі 
былі, а  гэныя ганяць гэтых... [...] Мы гэ-
тых ненавідзім, а  гэтыя нас ненавідзяць. 
А  калхознікі зацягнуць песню «Кацюшу»: 
«Расцвіталі яблоні і грушы..» [...] У нас быў 
месны сельскі прэдседацель. [...] Зваці За-
хар. А фаміліі не памятаю. [...] 

У нашым селі не было багатых. [...] 
А  те сёлы, дзе былі багатыя, то тых у  Ар-
хангельск. А  тое ўсё хозяйство забіраюць 
у калхоз.[...] У нас не было такіх. [...] А былі 
осаднікі ў  нас. Оні прыіхалі з  Польшчы і  тут покуплялі [зем-
лю]. Ходылы в школу і я, і оны. То іх вывезлы ў Архангельск. Хто 
крупнійшы з гэтых полякоў, [тых вывезлі]. А хто не крупнійшы, то 
после войны прыйшоў эшэлон з Польшчы: «Хто жэлае? Садзіцеся. 
І коровы, і коні, і плугі – усё забіраем». І на немецкую тэрыторыю іх 
там посэлылы, і оні там жылі. [...] 

[Вывозілі] зімою, да ў  Колядзюх. [...] От одын поехаў у  Архан-
гельск, ён быў лесніком. [...] Костусь. [...] Конечно, шкодовалы. [...] 
Власць такая, што калхоз трэба. [...] Кондрацюк у [19]40-м году не 
схоціў да выйшаў. [...] Это было ў [19]40-м году. Это я од людэй чуў. 
Я запрог коня. [Значыць], я фурман, а вы ўсе грушчыкі: «Грузіце на 
воз гэта!» А ён поехаў, выгрузіў, і зноў: «Грузіце!» Гэтак ён мерана за 
лейцы дзяржыць, а я буду грузіты. Я не буду ў гэтакім калхозі! [...] 

Пан быў пры Польшчы да [19]40-га года. А  пасля яго забылы. 
Ці дзе ён падзеўся? Не знаю. [...] У яго нават свайго каня не было. 
[У лесе жыў], такі бедны пан. Але ў яго трохі сенакосу было, трохі 
зямлі было. З гэтага жыў. [...] Я бачыў, бо яго в село прывела міліцыя. 
А більшэ яго не бачыў. [Забілі] за тое, што пан. Усім у гэтай меснасці 
гэта было [вядома]. [...] Хто шкодоваў, хто не. Мо, кого обідзеў? [...] 

[Пана ў 1940-м году] у наша сяло прывялі. [...] Пешком прывялі. 
А  дэ ён подзеўся, я  не ў  курсе дзела. [...] Усё сяло сабралася, ужо 
ў селі быў пан [...] А пан быў дажа доктар наук. А дзе ён подзеўся? 
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Власць его прывяла сюда, [...] НКВД. Которы власць маюць в руках. 
Гэтак бы людзі не пошлі б туды. [...] Яго прывязлі. Я бачыў і як об-
ратно везлі. [...] Капялюш быў, шляпа, і  ён помахваў ёй. [...] Лето 
было. [...] Ён прасіўся: «Давайце, шо скажаце, я буду помогаць вам 
робіты. Мне ужо той ліс не трэба, забірайце ўсё тое. А я буду што 
скажаце, то і буду робіты». [...] Дзе яго подзелі, чорт яго знае?! [...] 
Карычневая шляпа, белая рубашка, у штанах. 

У Поріччы быў ужо не пан, а Скірмунт. Это всё было скірмунтово. 
Но не знаю, якім то пуцём гэто пошло, нейкі подарок, нейкі кусок. 
Гэтакі кусочак аддалі тут этаму нашаму пану. А гэты наш пан сам 
з Кракова. Там у яго фабрыка была, там у яго і два сыны былі. А чаго 
ён тут у гэтым лесе быў, то чорт яго знае?! [...] З сіла повізлы, а дзе 
поховалы, не знаю. [...]

БАВГ. 50(1)–982–4529. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2680
Запісана Таццянай Касатай і Яўгенам Бойкам 15.07.2015. Транскры-
батар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:36:35. Сег-
мент: 00:00:39–00:21:33; 01:19:05–01:22:57. Мова – палеская гаворка.

№ 97. лясніцкая (іваноўская) эмілія восіпаўна, 1934 г. н., 
в. вулька лаўская309 пінскага раёна брэсцкай вобл. – поль-
ка, каталічка, з сялянскай сям’і, скончыла пачатковую шко-
лу, калгасніца. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, 
запісанага ў  межах праекта «калектывізацыя ў  Заходняй 
беларусі. 1948–1952 гг.» (2015)

[...] В  [19]40-м году крычалі саветы [...], што Бога нет. [...] По-
том дзеці пошлі в школу, то так хоцелі дзяцей ад Бога адучыць, што 
ў Бакінічах, у дзярэўні подрэзалі в школе потолок і канфеты сыпалі. 
Говораць: «Дзеці, прасіце канфет». 

– «Бог, дай канфет». 

309 Вулька Лаўская – да верасня 1939 г. вёска ў Пінскім пав. Палескага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Валішчанскім сельсавеце Пінскага раёна Брэсц-
кай вобл.
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Отвечают: «Нет канфет». 
– «Савет, дай канфет!», – сыплют канфеты. Вот што было! [...]
Всякіе паны былі. Былі [такіе], што не очэнь хорошо относілісь 

к людзям, а былі харошые. [...] Скірмунты жылі тут: Дабраслаўка, 
Плоскінь. Моей мамы мама жыла ў  Скірмунтаў, і  она работала 
там, была охмістрыня310. [...] Сам Скірмунт маю маму хрысціў. Та-
кая дружба была ў іх цесная. [...] Прыходзілі людзі і работалі. Тожэ 
очэнь хорошый быў пан. Помогал людзям, кому нада. [...] Тот пан 
был нежэнатый дажэ, і сестра ў него умерла. [...] То он по обычаю 
дзерэвенскому нанял эціх, што плакалі по покойніку. Бабушкі 
попрыходзілі і оплаківалі ўжэ сестру. [...] 

Мы ж былі кулакі, потому што ў нас было чысто в доме. [...] Мы 
в [19]40-м году перешлі в новы дом. [...] Ну, мы как-то культурны 
образ жызні велі, бо католікі мы. А по дзерэвнях этого не было. [...] 
У  нас макачкі былі вышытыя. «Пано» цяпер называют. [...] У  нас 
чысценько всегда было. То нам прывязлі бумажку, што вы кулакі. То 
хорошо, што был председацель сельсовета такой хорошы. То кажа: 
«Вывозі пчолы з огорода!» То папа вывез за дзерэвню. [...] Подослалі 
начальнічка. А ужэ было позна, то застаўся начаваць. Мама зварыла 
зацірочку з ржаной мукі, малачком забеліла. Так, як мы елі. І ён еў 
з намі, а яго падаслалі, каб ён узнал, як мы жывём, каб як кулакоў 
вывезці ў Сібір. Мама насушыла два мешка сухароў. [...] У началь-
ства Бога не было. Это ў нас толькі Бог быў, у крэсцьян.

Скірмунты, наверное, уехалі в  Польшу. Сестра прыезжала. 
А сколько іх покатовалі! Сколько іх попомучалі! Сколько іх убілі! 
[...] Помню, як ксендзы ўходзілі. Это быў [19]40-ы год. [...]

БАВГ. 50(1)–1001–4610. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2717
Запісана Ягорам Сурскім 17.07.2015. Транскрыбатар: Вольга Іванова. 
Агульная працягласць інтэрв’ю: 00:56:46. Сегмент: 00:05:37–00:31:11. 
Мова – мяшаная (беларуская, польская).

310 Польск. Ochmistrzyniа – аканомка, якая кіравала гаспадаркай у маёнтку 
і наглядала за жаночай службай. 
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№  98. гурманчук (Дунец) елізавета андрэеўна, 1930  г.  н., 
в. пагарэлка311 карэліцкага раёна гродзенскай вобл.312 – бе-
ларуска, праваслаўная, дачка асадніка, скончыла брэсц кі 
пе да гагічны інстытут і  інстытут воднай гаспадаркі (роў-
на). Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага 
ў  ме жах праекта «калектывізацыя ў  Заходняй беларусі. 
1948–1952 гг.» (2015)

[...] Отчим желал меня сделать католичкай, но так не палучилось. 
[Началась] война, и  всё пашло вразброд. А  мой родной отец был 

поляк по фамилии Завадский. Он был осад-
ником польским. [...] А  я  незаконнорож-
дённая [дочь]. Когда мама умерла, тогда мне 
уже мамина сестра, которая моложе моей 
мамы была на тры года, рассказала всю ис-
тину о моём происхождении. 

[...] За нашей деревней километра через 
два была разбита площадка для строитель-
ства польским осадникам. Там брат моего 
отца поселился. Не хотели родители более 

зажиточных крестьян за поляков отдавать замуж девушек. А поль-
ские девушки не хотели в «тёмную Белоруссию» идти замуж. Эти 
осадники,  парни,  женились на тех девушках, которые выходили 
в основном из бедных семей, где детей было много. И не ошибались, 
[потому что] хорошие были жены, труженицы и хозяйки. У брата 
моего отца уже были две девочки – одна старшая, а другая только 
что родилась. И он сильно заболел [...], и не мог работать. 

Работали они очень тяжело эти осадники-мужчины и их жёны. 
Потому што землю-то им дали неудобную, бедную землю. Надо 
много труда приложить, чтобы она давала урожай. Кроме того, по-

311 Пагарэлка – да верасня 1939 г. вёска ў  гміне Турэц Навагрудскага пав. 
і ваяводства Польшчы. Сёння вёска ў Ярэміцкім сельсавеце Карэліцкага 
раёна Гродзенскай вобл.

312 Інтэрв’ю было запісана ў Пінску, але гаворка вядзецца пра Карэліччыну.
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лучалось враждебность. Наша деревня Лядки313, у нас как-то более 
зажиточные [люди] были, и там немножко пастбища забрали. А вот 
деревня Погорелка, там очень бедное население было. У них больше 
земли забрали, и они враждовали вечно с этими осадниками. Коро-
ва зашла к осаднику на участок, наделала вреда. Они, осадники, за-
бирают корову. Приходит [хозяин]: «Пан, отдай коровку, отдай». 
«Три дня жать будешь?». «Буду». «Ну, тогда бери коровку. Придёшь, 
когда будет жниво». Приходили, не приходили, всяк бывало. 

В общем, заболел сильно и не мог работать. Он вызывает млад-
шего брата, который моложе его на два или на три года, из Польши. 
И младший брат работает здесь, живёт здесь и знакомится с моей 
мамой. А моя мама была из более зажиточной семьи, её отец когда-
то у царя заслужил хорошую очень пенсию. В Варшаве четыре раза 
получали эту пенсию. [...] Познакомилась с  этим Анджеем, и  ре-
шили жениться. Он настаивает в костёле жениться, а мама наста-
ивает в церкви. Он переборол, сказал, что будем в костёле, и мама 
согласилась. Пошли к ксендзу. [...] Ксёндз дал задание выучить на 
польском языке молитвы. [...] Через пару месяцев приехали, устро-
ил экзамен ксёндз. Оказалось, што мама на польском языке плохо 
разговаривает. Она говорит или на руском, или на местном дере-
венском, а вот на польском не получается у неё. Отсрочил [ксёндз]. 
Надо было получить вероисповедание польское. Отсрочка пошла 
не на пользу. Умирает этот брат, причём в страшных муках. Остают-
ся две девочки, а тут и мама уже беременная. И родители моего отца 
настаивают, чтобы мой отец женился. Правда, ещё не знали,  что 
мама моя беременная. Мама стеснялась об этом и сказать. Это тог-
да таким позором было! Тогда девушки от этого шли топиться или 
вешались. Настаивают, что у католиков такой закон, если старший 
умер, оставляет семью, значит, младший должен жениться на его 
жене. И выгодно было, потому что большой участок земельный. Се-
мья была из польских небогатая. [...]

313 Лядкі – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Турэц Навагрудскага пав. і вая-
водства Польшчы. Сёння вёска ў Ярэміцкім сельсавеце Карэліцкага раё-
на Гродзенскай вобл.
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[Брат] забрал маму к себе. Ну, это два километра от этой осады, 
в деревню. Они с мамой построили уже к тому времени хороший 
очень дом «на два конца» – две квартиры, одна там, другая там. [...]

[Там] была пани Сливовская, затем пани Красовская. Межа у них 
была. Затем пан Кащиц. Он не управлял имением, у него был управ-
ляющий. И он получил это имение гораздо раньше. Цар их ещё на-
граждал. [...] Они бежали всегда в заработки к панам этим. И вот 
однажды на рассвете уже стоят. Причем, как мама расказывала, 
все стоят в первую очередь к пани Красовской, кого пани Красов-
ская возьмёт. Сколько ей надо человек на жниво, допустим… Ну, 
остальные уже бегут тогда к пани Сливовской. Кого пани Сливов-
ская возьмёт, те, кто остался, бегут к Кащицу. Оказывается, пани 
Красовская платила за день жатвы 2  злота. [...] И  она была очень 
человечная такая, она возьмёт этих жней, тут же посадит их покор-
мит всех, блинов напечет с маслом. А в деревнях уже к этому време-
ни голод, хлеба не хватает. Покормит всех, а после своего человека 
направляет: «Вот веди, где им жать там». После везёт сама, лично 
везёт обед в бидонах: первое блюдо, второе блюдо с мясом, третье… 
Все привозит сама. Это она такая гуманная была эта женщина, при-
чем сама была очень красивая, такая крепкого телосложения, не 
уродливого, а  такая стройная, высокая и  очень красивая. Волосы 
чёрные, длинные такие косы у нее были, очень красивая женщина. 
И трудолюбивая. В общем, вот так. К ней шли. 

И вот однажды в этой очереди, она когда вышла брать, значит, спро-
сила: «Кто из вас умеет читать и писать?» [...] Ну, моя мама сказала, что 
умеет читать и писать. Она говорит: «Ты такая красивая!» А моя мама 
была очень красивая, очень «Ты такая красивая! И ты выйдешь замуж, 
конечно. Может ты не согласишься, но я тебе предлагаю (ну, она на 
польском языке или как там…) придти ко мне служить поваром, иначе 
говоря, кухаркой». И вот мама согласилась с удовольствием. [...]

До чего же она гуманная была эта женщина! У неё унучек был 
малый. Они его звали Рысек. Дочери в Польше жили. Училась одна 
в  Варшавском университете, окончила, вышла замуж за поляка, 
и вот этот внук Рысек… Они его часто сюда привозили, у него была 
своя комната детская. Рысек моложе на один год меня был. [Стояли] 
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кроватка Рысека и  кроватка моя. Со мной обращались точно так 
же (прислуга вся) как с Рысекам. Но пани говорила: «Ты, Эльжбета, 
старше. Патш жэбы Рысек не лез». В её имении прямо у  границы 
протекал небольшой ручеек. Летом он мелкий, а после дождей вы-
соко [вода поднималась]. Она сделала себе сажалку большую такую. 
Там купались в летнее время, но туда и гуси любили ходить и утки. 
Рысека эти утки, эти гуси очень привлекали, а сажалка глыбокая. [...]

Две кухни у неё были. Одна кухня маленькая, плита небольшая там. 
Это кухня, где готовили только для пана. [...] Мама была главным по-
варом, причем маму она обучала поварскому делу. Учила ее печь торты 
даже. Представляете, пани всё умела! Не хватает рабочих, помидоры 
созрели, надо собирать, [пани] одевается в фуфайку, в брюки и юбку. 
И сама [идёт], и кто свободный зовёт: «Помогайте». И я ходила, и Ры-
сек… Ходили собирать эти помидоры, потому што время такое, што не 
хватало рабочей силы. А у неё было много коров, лошадей, свиней. Она 
сделала своеобразный завод по перегону молока. И вот с Турца к ней 
всегда приезжала специально бочка такая, забирали у неё молоко. [...]

Приходят к ней крестьяне попросить что-нибудь, ребёнок заболел 
или там какая беда, или корова, или что… Никогда не отказала ни-
кому в помощи, никогда! Придёт бедная старушка, едва ходит с тро-
стью, нищая, попросит у неё милости, она ей даст милость. Причем, 
не кусок хлеба она ей даст и сколько-то грошей… Раньше злот – это 
было большие деньги при Польше. Так вот она бывало даже и злот 
даст таким вот. Никому не отказывала, добрая была женщина. А у её 
служащих были эти скотники, доярки. Вот всех их надо было кор-
мить, надо было завтраки и обеды, и ужины. И вот когда такая стра-
да, жниво, она брала ещё на помощь маме двух девушек с деревни, но 
уже таких, которые, она уже знала, приспособленые. Они там чисти-
ли картофель, блины пекли и так далее, что надо было, помогали.

Вот эта пани маю маму познакомила с паном Рудобельским, по-
ляком. У этой пани со всего раёна всегда на втором этаже в Новый 
год вся интеллигенция собиралась. Не у Сливовской и не у Кащица, 
а у Красовской. Сливовская платила полтора злота и ничего ника-
кого, а кто уже к Кащицу попал, то только один злот, там управля-
ющему надо было самому стать богатым. Знал, что народа много, 
будут жать, где они денутся, вот так. [...]
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Был однажды Новый год. Мама, как всегда, готовила. И  пани 
Красовская была озабочена тем, чтобы её кухарка красиво выгляде-
ла всегда, [была] одета красиво. Она [сшила] форму для мамы! Где, 
кто и когда думал о том, чтобы была какая-то форма у кухарки? [...] 
Всё у неё было предусмотрено. А у мамы были очень густые волосы, 
чёрные-чёрные, брови чёрные-чёрные, глаза большие голубые, уди-
вительные, лицо белое. И такая толстая коса. [...]

У них паны собираются всегда на Новый год. Там и врачи, и зем-
лемеры, и ветеринары, все-все… Интеллигенция всего района. Тогда 
Мир был раённый [центр]. К пани Красовскай на праздник, конечно, 
за её счёт, [приезджали]. И вот однажды она пришла на кухню и го-
ворит: «Там паны просят, понравилось им кушанье, просят кухарку 
поблагодарить. [...] Ты, Мария, надень своё синее платье». Синее, оно 
как василёк такого цвета, синий василёк. Я ещё помню это платье: 
здесь такая розочка, такого не красного цвета, а розового, а коса эта 
огромная, длиннющая, толстющая как лошадиный хвост, чёрные ло-
дочки. Мама вышла, тут овации, тут поцелуи ручки… Поляки уме-
ют это делать, они культуру так умеют соблюдать. И пан Рудобель-
ский… Он бухгалтером был, учился в Варшавском университете. [...] 
И пану Рудобельскому понравилась моя мама. И вот он женился на 
моей маме. Но как женился? Это же время было предвоенное. Он по-
ляк и католик, она православная. Опять ситуация похожая. [...] А тут 
и война… Опять надо было вот эти польские молитвенники изучать, 
опять чтобы ксёндз [экзаменовал]. У него свои права. Ну, и решили! 
Так всю жизнь прожили до конца вдвоем. Какой это был чудесный 
человек! Какой это был чудесный человек! [...]

Идет советское войско, а пан Рудобельский уже немолодой был. 
Но почему-то его вызывают в  военкомат поляки,  а  он уже поню-
хал отравляющих газов в [19]16 году. [...] Он сказал маме: «Иди до 
Лядок и скажи, что у тебя ребёнок, что у тебя нет мужа». Он знал, 
что советские войска вот-вот-вот уже в Столбцах будут! «А я пойду, 
куда зовут». [Мама] оставила меня у брата, а сама пошла к пани Кра-
совской. Пани Красовская в смятении. Приходит советская армия. 
Что произошло!? Это ужас! Эта деревня Погорелка бежала к этим 
осадникам и убивала! Некоторых мучили страшно. Которые были 
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очень рьяные, никак не могли примириться с этой коровой, то ещё 
с чем-нибудь… В общем, многие пастрадали, но советская власть, 
когда пришла, прекратила это всё.

Деревенские, они рядом, километр-полтора, прибежали, начали 
грабить всё: голые, босые, голодные. Не всех убивали. И я не знаю, 
что произошло с моим отцом.

Крестьяне прибегают, грабят. Они знают, что всё равно уже этих 
панов советская власть заберёт. А пани Сливовская была такая: бе-
лые перчаточки, такая худенькая, в шляпе. У нее карета с крышей. 
Она объезжает свои владения часов в  12 дня, и я  её видела. Она 
такая стройненькая, худенькая, не приспособленная совершенно 
к своему хозяйству. Её дворец весь разграбили крестьяне. Кащица 
разграбили! Там склеп такой, фамильный склеп [разграбили]. [...] 

Всех разграбили, а мама живёт с пани Красовской, вместе пере-
живают, вместе страдают. [...] Когда мама пришла туда, пани Красов-
ская была очень счасливая, что вот она, видите, оказалась такая пре-
данная. Пришла к ней, оставила меня там в деревне. Пришла к ней, 
и вместе горевали. И вот недели через две моя мама заболела. [У нее 
было] воспаление лёгких. [...] Приходит делегация крестьян и про-
сят: «Пани, уезжайте! Все ваше будет разобрано. Вас, как и всех [па-
нов], заберет советская власть. Уезжайте отсюда. Забирайте всё, что 
вы хотите, и уезжайте, потому что нам будет обидно, ведь мы у вас 
всё время на службе, вы нас не обижали, и мы вас обижать тоже не 
хочем. Но вы это всё не заберёте. Пусть оно будет нам, с нашей дерев-
ни, Лядок, что останется. А вы всё забирайте». Ну, в общем, пани две 
подводы, как говорили, нагрузила, что считала нужным. [...]

Ещё две недели никто не трогал пани. Мужики деревни Лядки 
охраняли свою помещицу. Бывает же так, что и среди уродов быва-
ет свет. Она две повозки нагрузила что считала нужным. [Крестья-
не собрали] делегацию из четырёх человек. Они её провожали, куда 
не знаю314. 

314 Паводле іншых успамінаў са збораў БАВГ, а таксама афіцыйных дадзеных 
у  в.  Пагарэлка Карэліцкага раёна ў  1940  г. быў арганізаваны калгас імя 
Кірава. Усяго ў Карэліцкім раёне ў гэты час было арганізавана 20 калгасаў.
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Ещё пани позаботилась, чтобы маму забрали в больницу в Ту-
рец. Она уезжает, а маму в это время забирают. У мамы оказалось 
воспаление лёгких, [которое] очень тяжело она перенесла, очень 
долго лежала. Тут советская власть пришла, а я у дяди… И начали 
детей-сирот собирать в детские дома. И моих подружек [забрали]. 
[...] Забирают этих детей в детский дом, дедушки-бабушки уже ста-
рые, согласны отдать. Война, беда! [...] А детский дом километров 
двенадцать был от нашей деревни,  в  помещичьем здании на реке 
Нёман. Деревня Бережно называлась. Забрали меня в детский дом. 
Было там ой как хорошо нам! Мы накормлены вовремя: и завтра-
ки, и обеды, и полдники. Воспитывали нас и учили учителя, а учи-
телей мало грамотных было, из России в основном приезжали [...].

Отчим в Мир каким-то образом пробрался [...], а у него там дво-
юродный брат по фамилии Кравчук. Он был украинец. [...] И вот 
мой отчим к нему тайно [пробрался] и там у него поселился во вто-
рой половинке [дома] тихонечко. Кормит его брат этот, досматрива-
ет. Они жили в хороших, в общем, отношениях. А тут вот амнистия 
такая: «Выходите». И выходит мой отчим на работу, посылают его 
главным бухгалтером в районе, в Мирском районе каким-то глав-
ным бухгалтером. [...]

Его как грамотного направляют артель организовать в  деревне 
Волчье Болото315, на реке Уша. [...] Направляют его туда заведующим, 
организовать артель, рабочих нанять. В общем, общежитие он орга-
низовал там. В общежитии постель тем, кто далеко жил из крестьян, 
а кто близко, те в деревне жили. Ну, надо столовую организовать, ну-
жен повар туда. Он не знает ничего о маме, никаких сведений, а мама 
о нём ничего не знает. Ну, и вдруг ищут в печати повара в артель та-
кую вот: организовывается артель и нужен повар в столовую. 

Мама пошла, чтобы ее приняли поваром в столовую. Приходит, 
дали направление в это Волчье Болото, а на этом Волчьем Болоте 
у моей барыни Красовской была знакомая. Ну, и, наверно, они дру-
жили. Пани Карпович – ее фамилия. Это ее имение было. Она жила 
в этом Волчьем Болоте, в деревне. Там дом такой был у крестьянина, 

315 Воўчае Балота – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Турэц Навагрудскага пав. 
і ваяводства Польшчы. 
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хороший дом, тоже, как говорят, «на два конца». И вот она жила там, 
а имение было в деревне Велетово316. [...] Мама приходит к заведую-
щему и устраивается поваром в столовую, которую уже открывают. 
Ну, оказалось, это был уже мой отчим. Вот опять они соединились! 
[...] Это было в [19]39 году. И вот мама хочет забрать меня из детско-
го дома, а детский дом оттуда вообще близко, от этого Волчьего Бо-
лота, может, километров шесть. Но мне там так хорошо, так весело! 
Нас там и танцевать учили, и кружки различные, обнаружили, что 
я хорошо пою. Я лучше всех училась в этой школе тогда. Там учи-
лась [19]39-й, [19]40-й… Но тут война. Мама прибегает и забирает 
меня, как только услышала, что война началась. [...] Опять таки кре-
стьяне прибежали в это общежитие и разобрали всё. [...]

БАВГ. 50(1)–1014–4710. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=2747
Запісана Ірынай Чарнякевіч і Таццянай Касатай 18.07.2015 у г. Пін-
ску. Транскрыбатар: Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэр-
в’ю: 02:39:29. Мова – руская.

№ 99. Яфімчык (сідаровіч) крыстына Фёдараўна, 1937 г. н., 
в. выверы317 маладзечанскага раёна мінскай вобл. – белару-
ска, праваслаўная, у 1940 г. вывезеная з сям’ёй у казахстан, 
медсястра. Фрагмент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за-
пі са на га ў межах праекта «калектывізацыя ў Заходняй бе-
ла ру сі. 1948–1952 гг.» (2015)

[...] Да вайны нічога не помню, толькі як нас вывазілі. [...] 
У цялятніках жа вывезлі. Не выпускалі. [А ў нас] брат мой, што стар-
шы мяне на пяць гадоў, яшчэ была меньшая за мяне дзяўчынка – 
восем месяцаў. Хоць папаіць чэм-та. У мамы малака не было. Чым 
карміць малое? Разрэшылі кіпятка ўзяць. [...] Брат, як выскокваў, 

316 Велетава – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Турэц Навагрудскага пав. і ва-
яводства Польшчы. Сёння вёска ў  Турэцкім сельсавеце Навагрудскага 
раёна Гродзенскай вобл.

317 Выверы – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў  Мясоцкім сельсавеце Маладзечанскага раёна 
Мінскай вобл.
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прыгнуў на рэльсы і выбіў два зубы. Дык плакаў, што будзе беззубы. 
Гэтае вось запомнілася. А так, як ехалі мы, 
абсалютна нічога не помню. 

А помню ўжо, як прыехалі туды. Мама 
расказвала, што прывезлі ўжо на станцыю, 
і там стаялі ужо падводы. [...] І разбіралі лю-
дей. Кажды стараўся браць тых, у каго дзя-
цей няма. Або адзін-два. А нас было пяцера. 
І  засталіся чатыры вялікіх сям’і. І  завязлі 
нас у сяло Бедай-Кудук. [...] Эта Казахстан, 
Паўладарская вобласць, Галцінскі раён, 

сельсавет Алексееўка. [...] 
Только помню, што мы жылі ў бане. Там жа только калхозныя 

дамы і школа былі дзеравянныя, астальныя – лепленыя. [...] Не было 
ў нашай дзерэўні з месных людзей нікаво. Усе былі, каго ў царскую 
жызнь вывазілі: і рускія, і немцы, і удмуры, і казахі, і палякі, і бела-
русы... Усякіх... Людзі, канешне, былі очэнь дабражэлацельныя... [...] 
Праўда, як шчэ не началася вайна, так прысылала Польшча... 

Нас этыя чатыры сям’і: у адных было семера дзяцей, у нас вот пя-
цера, у адных трое было... Вобшчэм, папалі ў этую дзярэўню чаты-
ры сям’і. З Палачан, я не помню хто іменна, но фаміліі Паўлоўскія, 
Шафаловічы, Стасяловічы. І вот мы – Сідаровічы. Ну, вот так і жылі. 
А ў бані як? Топіцца баня, значыць, мама з шмоццямі выселяецца. 
Тады пратапілася, трошкі праветрылася, і мы заселяемся. І так по-
сле ачэрэдной бані Валя, младшая, падхваціла васпаленіе і ўмерла. 
І апяць я помню, што я очэнь плакала, што, как увіжу папу ды скажу, 
што мама ў яшчык Валю палажыла і закапала. І очэнь плакала, мама 
мяне ўсё ўспакаівала. Не об’яснялі дзецям, што яна памёрла... [...] 

А когда вывазілі, як мама расказывала, это ноччу было. Сперва 
забралі ў феврале месяцы папу. І папа находзіўся ў цюрме ў Вілейке. 
Посешчаць не разрэшалася. А  в  апрэле прыехалі ноччу за намі. 
Сказалі, што бацька трэбуе да сябе. [...] «А што можна узяць?» «Бе-
рыце, што… Пока вы прыедзеце...» Мама: «Нічого не будзем браць, 
будзем жыць як жывём». Ну, з іх, этых ахраннікаў, вездзе ж разныя 
людзі ёсць, адзін кажа: «Берыце [...], што только можыце, потому 
што не к бацьке вязуць, а выселяюць». І палец прылажаў і шэпча: 
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«Нікому не говорыце»[...] Мы ўжо панагрузілі, і  это, конечно, хо-
рошо. Нашых коней забралі, і на двух конях вязлі нас на вакзал. [...] 

Мама сама з  Лебедзева318, і  хто-то сказаў дзедушке... [...] Рана 
толь кі начала світаць, слышу голос дзедушкі: «Наташка!» А вагоны 
закрытыя, усё… А толькі ўверху вот эта акошка. Мама голаву вы-
сунула, а ён тожа, напакаваўшы там усё… Не разрышалі ж падаць, 
но тожа, як і вездзе, надо было кому-то што-то даць. [...] Но по да лі. 
Дедушка прасіў: «Дай мне хоць адно дзіця. Табе будзе цяжка. Падай. 
Мы яго выгадуем». І папіна сястра была прыехаўшы тожа. Мама па-
дала гэтай цёці Параскі мяне. А тады паглядзела, што-та здзе ла ла ся 
такое... [Гаворыць]: «Аддайце! Што б не было, мы будзем вмесце». [...]

Пака не началася вайна, Польша прысылала пасылкі на ўсіх се-
мей. [...] Надо было получаць. [...] А буран такі, што з хаты нікому 
нельзя было выхадзіць. [...] І яны паехалі. І у дарозе іх застаў буран 
этат. [...] Буран перастаў чэраз два дня. І усё село пашло іскаць іх. 
Іскалі і набрэлі на жэлезнадарожную будку. І яны там сідзелі. [...] 
Прэкраціліся эці пасылкі, і  тады было очэнь цяжэло.[...] Хадзілі 
сабіраць каласкі после зімы. І  тожа не разрэшалі. [...] Спасло нас 
тое, што мама шыла. [...] І тое, што бралі з сабой, усё мянялі, мянялі 
і мянялі.[...] Патом ціф начался. [...] Ужо хто астанецца у жывых, то 
астанецца. [...] Усе выжылі. А паследняя забалела мама. І мама два 
месяцы [балела], і [было] аслажненіе на вушы, і такое цяжолае... [...]

Мама была граматная, бо скончыла прыхадскую гэту школу 
і два годы вучылася ў Барунах319. Там вучылішча была нейкае. [...] 
Учыцелей выпускалі младшых класаў. І  дзірэктарам там быў Рак-
Міхайлоўскі320. І вот ана ўспамінала, што быў очэнь добры чалавек. 

318 Лебедзева  – да верасня 1939  г. мястэчка ў  Ашмянскім пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёска і цэнтр сельсавета ў Маладзечанскім раёне 
Мінскай вобл.

319 Баруны – да верасня 1939 г. мястэчка ў Ашмянскім пав. Віленскага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска і цэнтр сельсавета ў Ашмянскім раёне Гродзен-
скай вобл. 

320 Гаворка ідзе пра Беларускую настаўніцкую семінарыю ў Барунах, дырэк-
тарам якой на пачатку 1920-х гг. быў вядомы дзеяч беларускага руху Сы-
мон Рак-Міхайлоўскі (1885–1938).
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[...] А тады дзед кажа: «Нашто нам тыя вучыцеля? [...] Цягаць толькі 
будуць. [...] Няхай ідзе вучыцца шыць». Яна навучылася шыць і ста-
ла партніхай. [...] У нас граматных там не было. [...] Ужо, як я пайшла 
ў школу, нас вучыў хлопец, які скончыў тры класы. [...] Я пайшла 
ў сем гадоў, дахадзіла да восені. Стала холадна, і мама не пусціла, бо 
не было ў чым хадзіць, абуваць што. Но, а на будушчы год [...] яна 
купіла ўжо нейкія валенкі, і я кончыла першы клас. [...]

І з гэтых чатырох сямей выжылі мы. Мы дружылі… Былі такія 
Ша фа ло ві чы. У іх тожа адно дзіцё памёрла, а Ядзя і Чэсік дружылі 
з на шы мі хлопцамі. [...] І кагда ўжо кончылася вайна, хто быў поль-
скай нацыянальнасці, тым сразу разрэшылі ўехаць у  Польшу. [...] 
Вот эці Ядзя і Чэся ўехалі у Польшу, а нас не пусцілі. Мы асталіся там. 
[...] Асобенна было цяжэло і маме і ўсім, як прывезлі чачэнцаў. [...] 
І па том такі быў голад, такі ў іх быў голад! Страх! Яны ўміралі!.. [...]

І так мы выжылі. І ўсё раўно: і [19]45-ы год і [19]46-й, а нас не 
пускаюць. Ну, і мама тагда напісала пісьмо бабушке ў Лебедзева. [...] 
Обласць жа была Вілейская, і бабушка пешком тры разы ў Вілейку 
ха дзі ла пра сіць.[...] Далі вызаў! [...] А мама ўжо не хацела ўезжаць. 
[...] Там землі плахія, калхозы арганізуююцца, і  ўсё раўно будуць 
іздзе вац ца. [...] А сястра старшая: «Ні за што [не астанусь]!» Ну, у эту 
Аляк се еў ку, да якой кіламетраў дзесяць, яна, можа, тры разы ха дзі-
ла. Зрабілі дакументы. [...] Ну, і мы паехалі. Помню, две нядзелі еха-
лі. На чым толька не ехалі! [...] Так любілі людзі маму, што, як ад’яз-
джа лі, то цэлае вядро масла нам наскладвалі і сушаны хлеб [далі].

Дык у нас два мешка было сушанага хлеба. Я с тех пор і не люб-
лю масла [...], патаму што толька этыя сухары мачылі і с маслам елі. 
Пры еха лі ў Мінск. Разваліны кругом! Толькі вакзал стаяў, а кругом 
горы мусара і ўсё. [...] Прыехалі ў Маладзечна – тожа разваліны. І вот 
пяшком мы шлі ў Выверы. [...] Масла мы ўсё не з’елі, і, как только 
прый шлі, надо было падаткі плаціць [...] Вот палавіну этага масла за-
вяз лі ў Раеўшчыну321, і здалі гасударству эта ўсё масла сібірскае. [...] 

У [19]46-м прыехалі. У [19]47-м годзе [...] у раёне самы первы кал-

321 Раеўшчына – да верасня 1939 г. вёска ў Маладзечанскім пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў  Мясоцкім сельсавеце Маладзечанскага 
раёна Мінскай вобл.
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хоз быў арганізован. [...] В первую ж очерэдь маму прынялі ў калхоз. 
І тут жа забралі палавіну хаты: у адной комнаце памясцілі бухгалте-
ра, другая – была канторай. У нашых сараях ва ўсіх размесцілі кал-
хознае. [...] Пайшла ў школу – у піянеры прынялі. [...] Як выбары, 
надо было выступаць, я ж акціўная была: выступала, пела... Галстук 
павяжуць. А як толькі кончылася эта, галстук снялі. «Враг народа». 
І так втары клас яны мяне мучалі. Патом, у трэці клас як пайшла, 
дырэктарам прыслалі яўрэя Кацнельсона Владіміра Міхайлавіча. 
Ён сказаў: «Дзеці за радзіцелей не отвечаюць. Гэта, ва-первых. Ва-
втарых, неізвесно, чым вінаваты радзіцелі. Надзець галстук і  не 
снімаць». Ну, потом ужэ в комсомол прінімалі без всякіх вопросов. 
[...] Мама казала: «Я за сваю жызнь тры разы багацела і тры разы 
бяднела». То раскулачвалі, то так якая халера. [...]

Да вайны, наверное, у нас многа зямлі было, бо нанімалі ўжо то 
жаць, то касіць. [...] Бацьку [саветы] забралі. Абыкнавенны чала-
век быў, тружэнік. Стараўся, но дружыў ён… Быў такі міліцыянер 
польскі ў Маладзечне. [...] Наверна, вот это не нравілася. Як толь-
ко освободілі ў  [19]39-м гаду Западную Беларусь, он сразу ўехаў 
у  Польшчу. Папіна сястра была за польскім міліцыянерам заму-
жам і жыла у Кракаве. [...] Наверное это. Вобшчэм, тада [падпісала] 
тройка. Я знаю, што адзін вось эты, што купляў быў, тады [яшчэ] 
першы прэдседацель калхоза Кісель, ён быў падпісаўшыся, а трэця-
га не знаю хто. Вот тройка падпісалася і ўсё. [...] Вывазілі. Тагда папу 
забралі. [...] Пра папу абсалютна нічога не чулі. 

Сразу ж не дазвалялі нават рот раскрываць ні пра папу, ні пра 
сябе. А патом ужэ, кагда ўмер Сталін, мама куда-то пісала, куда-то 
ездзіла. Сказалі што нікакіх дакументаў нету ў  Вілейке. Усё, ні то 
згарэла, ні то што… Тожэ сказалі: «Сядзі і рот не раскрывай». І мама 
ўсегда гаварыла: «Нідзе нічога не гаварыце. Нідзе ні с кем не сорце-
ся. Лепш уступіце. Не будзеш трогаць, і цябе не будуць трогаць». 
Так мы і жылі. Нікагда нікаго не трогалі. [...]

БАВГ. 56(1)–1339–7062. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=3562
Запісана Ірынай Чарнякевіч і  Галінай Фацеевай 06.07.2017 у  г.  Ма-
ладзечна. Транскрыбатар: Вольга Іванова. Агульная працягласць ін-
тэр в’ю 06:51:21. Мова – беларуская.
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№ 100. абадзінскі павел аляксеевіч, 1931 г. н., в. турэц ка-
рэ ліц ка га раёна гродзенскай вобл. – беларус, пра ва слаў ны, 
у 1941 г. вывезены з сям’ёй у сібір, пасля вяртання скончыў 
гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут і мастацкае вучы-
лі шча ў мінску, мастак. Фрагмент аўта бія гра фічнага аўдыё-
ін тэр в’ю, запісанага ў межах праекта «хх ста год дзе ў па мя-
ці бе ла русаў» (2011) 

[...] Асаднікі былі вот там, дзе вёска [Вялікая Слабада322]. [...] Там 
было много асаднікаў. І іх павывазілі ў [19]39-м годзе зімою. Зімою 

з  дзецьмі! Якраз везлі па нашой вуліцы. 
Дзеткі, ай-ай! Какое безобразіе! Как нас 
вывазілі, дык энкавэдзіст дажэ сказаў: «Як 
вы прыедзеце, пайдзіце ў НКВД там у Сібіры 
і ўсё аб’ясніце». Мы былі аж у Краснаярскім 
краю. Маць пашла ў НКВД. Іі! Як аны качалі 
галавой: «Какое безобразіе!», – гаварыт. Ай, 
ай, яй-яй!

[Нас вывезлі] у [19]41-м, як вайна пача-
лася. Это вслед за намі шла вайна. Мы еле 

выеха лі з Мін ску. Еле-еле. Бамбілі Мінск. А выехалі з Мінска, то ўжо 
Мінск гарэў.

За намі шоў састаў, які полносцью разбомбілі тые немцы. А мы 
ешчэ ўспе лі выскачыць. [...] Везлі чатыры цягніка. Агромны састаў. 
В  ас ноў ном вот с  этай зоны. Тагда далей пад Гродна не ўспелі. Не 
ўспе лі, патаму што немец двігаўся очэнь быстра. А вакруг Баранавіч 
в асноў ном палякі былі па нацыянальнасці, беларусоў мало. Вот мы 
былі беларусы [...]. І вы знаеце, што яны [палякі] адбылі срок, і іх пад 
сваё крыло ўзяла Амерыка. [...] І Амерыка высылала пасылкі. [...] Все 
вывезеныя паехалі ў Польшчу. А і нам можна было ехаць, дак ма ці 
не захацела. Гаворыць: «Я беларуска, гаварыць па-польскі я не хачу». 
А так можна было ехаць і нам. Бесплатно нават завезлі б. [...]

322 Вялікая Слабада – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Турэц у Стаўбцоўскім 
пав. Навагрудскага ваяводства Польшчы. Сёння вёска ў Турэцкім сель-
савеце Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл. 
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Аны [НКВД] нічого не казалі. Аны дапрашывалі і ўсё: «У вас былі 
магазіны? А ці ёсць у вас аружые?» І еўрэй седзеў, эты паняты. [...] 
Вывозілі, калі хто быў за граніцай із родственікаў. А бацькоў брат 
быў пры Польшчэ ў  польскай арміі і  там астаўся. Жаніўся і  там 
астаўся. Это была ж адно гасударство Польшча. [...] Із-за гэтого нас 
вывезлі. А як немцы захвацілі Польшчу, ён ужэ аказаўся за граніцаю. 
Вот за гэта нас выслалі, што родственікі былі за граніцай. Но аны 
нам этого не гаварылі. За што? Патаму што мы былі бедные. [...]

Мне было 10 гадоў, а это было полтрэцяго ночы. [...] Я праснуўся 
і ба чу плашчы ў эціх энкэвадзістаў. [Бачу] ваенных і бачу ромбікі… 
За сталом седзяць два. Я праснуўся, нешто мне недобрэ стало. Ма-
ці ста іць, а  бацькі не было дома. Бацько строіў эрадром, з  канём 
ма бі лі за ва лі ўсіх. Пад Гарадзеяй эрадром строіў. Бацьку, а мы былі 
ў Столб цах, ужэ саабшчылі, што нас вывезлі. А бацько мог астацца 
тутака, во. Бачыце, як у этой уладзе, які беспарадок. Дажэ ў гэтом 
ім трэба галачку паставіць. Ім трэба зрабіць, далі заданне – зрабіць. 
А ці ты ві на ват, ці ты не вінават? Маць тутака не пры чым. Што брат 
это баць коў быў за граніцай. Ну пры чом тут маць? Дык оны яе вы-
возяць. А пра бацьку дажэ рэчы не было. Аны дажэ не пыталі пра 
бацьку. І баць ко нас дагнаў. Дагнаў сам. Дагнаў у Негарэлам. І мы ба-
чым, чэрэз акно яго і ешчэ аднаго селяніна ведуць это з вінтоўкаю. 
Ён так ру кі заложаны узад. І  пасадзілі яго з  намі ў  вагоны. І  так 
мы ўжэ разам ехалі ўсёй сям’ёй. А так бацькі не было. Мог бацько 
і астац ца. Дык ён жа па шка да ваў сям’ю. Думае, як аны там будуць 
жыць адные? Нас да гнаў. І ешчэ адзін селенін. Тутака з Турца. Пяць 
семействаў выслалі. У тую ноч. [...]

З Турца [сем’і] былі ў  разных местах. А  былі із Міра з  намі 
і з Столбцоў адна жанчына была. І была адна сем’я [...] з вёскі Ра-
дунь. І разам жылі ў адным доме. Аны паехалі ўсе ў Польшчу. [...] 

Прывезлі. Уначале я аж іспугаўся. Да того іспугаўся, што я ўзяў 
з сабой «Беларускую мову», і спаліў яе. Думаю, а можа аны не лю-
бяць эту беларускую мову? Дзіця ж, не панімаў. Я спаліў «Белару-
скую [мову]» і «Польскі буквар». Таму што я пашоў у польскую шко-
лу ў першы клас. Патом нас адсадзілі, і я пашоў зноў.

Скот загатаўлівалі там. Зарплату плацілі. А вокруг Саянскія горы 
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і ўсе ў тайге. После мястэчка такого цывілізованого еўрапейского мне 
жутко стало. А потом мы абнаружылі, што радом, [праз] кіламетра 
тры, бальніца. [...] Псіхіятрычэская называлась. І там цэлы бальнічны 
гарадок. Там не было сельсавета, але была начальная школа, клуб. 
Усё новае было, новые карпуса, как городок. І мы перабраліся ў гэту 
мясцовасць. Маць работала санітаркаю, і  бацько [быў санітарам]. 
Патом яго мабілізавалі на ваеннае строіцельство, 20 км ад бальніцы. 
А бальніца была ў пяці кіламетрах ад глаўнай магістралі, ад жэлезной 
дарогі Масква-Владзівасток. І наша станцыя Чынская – бальнічная 
станцыя. Таму што прывозілі бальных із Масквы, із Ленінграда. Па-
том саабшчалі па телефону ў бальніцу, і  за бальнымі ўжэ на телеге 
прыезжалі і забіралі ў эту бальніцу. Ну, там было место ізуміцельное! 
Это такое санаторное место. Іі! Очэнь красівое место было. Вокруг 
бальніцы бары кедравые, хвойные бары. А бальніца на таком узвыш-
шы, а с юга Саянскіе горы! Усё ў тайге. Паверце мне, сюды ўжэ ехаць 
не хацелось. Такая была красота там. Але мы сабраліся сюды ехаць, бо 
мацерына бабушка асталася. Сына яе расстралялі немцы. [...]

Дажэ вайна яшчэ шла, а маць паехала ў НКВД, гаворыць: «Ці мож-
на ехаць?» «А почэму ж нет? Вам далі паспарта – едзьце». [...] Аны 
сразу далі нам паспарта пачэму-то. Што на іх паўліяло, я не знаю. 
І гаворыць, што можаце ехаць на ўсе чатыры стороны адсюль. Але 
ж вы не паедзеце, гаворыць, на родзіну, патаму што ў вас там вайна 
ідзе. Вот кончыцца вайна, то едзьце сабе. І мы сабралісь. Ніхто нас 
не задзержываў, нічого. Сабралісь, даў дзірэктар бальніцы павозку, 
мы на яе паклалі вешчы і да этой станцыі пяць кіламетраў ехалі. 

Узялі білет да Масквы. Ехалі мы чуць не месяц, бо это тавар-
няк быў і там цеплушка такая. І там ехалі із Сахаліна людзі, много 
эвакуіраваных ехалі з намі, ваенные ехалі. Много ехало. І мы заехалі 
до Москвы, прэкрасно заехалі. А  з  Масквы было хужэ. Еле білет 
узялі. Усё было перагружано, узялі мы білет да Мінска. Іі! А Божа 
мой!... А прыехалі, а Мінск весь разбіты! Там нейкіе жанчыны пашлі 
ў туалет, іх жулікі акружылі, грошы падаставалі. Безобразіе было! 
Патом узялі ў Мінску білет да Стаўбцоў, прыехалі ў Стаўбцы, і не-
кая павозка была. А  это прыехалі ў  Мір. А  з  Міра некая павозка 
была. Дык не хацела браць баба. [Гаворыць:] «Вы это васточнікі!» 
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А мы адзеты гэтак. Не любілі «васточнікаў». Мы гаварылі: «Мы это 
ж з Сібіры едзем». «А, ну, так сядайце». І мы селі. І прывезлі ў Турэц 
нас. Вот такая была канечная [станцыя]. […]

БАВГ. 1(1)–1–1. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=1498
Запісана Ірынай Кашталян і  Паўлам Сітнікам 06.08.2011. Транс-
крыбатар: Ганна Шарэнда. Агульная працягласць інтэрв’ю: 01:35:07. 
Сегмент: 00:32:26–00:44:42. Мова – беларуская.

№ 101. бабчанок уладзімір Дзям’янавіч, 1927 г. н., в. ле нін 
жыткавіцкага раёна гомельскай вобл.  – беларус, пра ва-
слаў ны, скончыў пачатковую школу, у 1940 г. быў выселены 
разам з  сям’ёй у  казахстан, рабочы, калгаснік. Фрагмент 
аўта бія гра фіч нага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах пра-
екта «1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[...] Да вайны я  5  класаў кончыў, перэйшоў у  шосты [клас], 
і большэвікі тут... [...] Прэрвалі [вучобу]. [...] В [19]40-м году меня 
отсюда выслалі. 13 апрэля эта было. [...] В Казахстан [...],  [у горад] 
Акмолінск, дзе цяпер Астана, сталіца Ка-
захстана. [...] Я  там быў якраз сем лет. [...] 
І весной [19]47-го прыбылі сюда. [...] 

Выпусцілі нас ешчо в [19]43-м году, ког-
да польская пісацельніца Ванда Васілевска 
організавала польскую армію. І нас сразу... 
Мы ж под комендантом там былі всё врэ-
мя… А сталі свободные ўжэ. [...] Жылі там, 
працавалі ў калхозе ўсю войну. [...] Яшчэ я із 
калхоза папаў у Караганду, у шахце работаў, 
у забоі да 18 лет. [...] 

Мой дзед пры цару быў урадніком. [...] То мой бацько грамотны 
быў в Леніне. Як стала рэволюцыя, оні раздзелілісь на два лагера: 
[...] чатыры браты і дзве сястры. То брат старшы і сестра пошлі за 
большовікамі. А эті меншые осталіся в Польшчэ. Тут граніца ста-
ла323. Тут жэ ў нас граніца, рэка тут. Раздзелілась. Радом эта Случ про-

323 Польска-савецкая мяжа ў гэтай мясцовасці праходзіла па рацэ Случ.
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цякае, дзе-то кілометр. І вот там большэвікі былі. А мы пры Поль-
шчы осталісь. [...] Дзед в [19]20-м году ўмер. А бацько мой гімназію 
кончыў в ту пору. Яшчэ пры Польшчы работаў [...] інспектор по на-
логам. [...] За эта яго і расстрэлялі. [...] 

Нас выслалі з мацер’ю. [...] Вернулась она в [19]47-м году, да тут 
і ўмерла. [...] У нашай [сям’і] было трое, калі нас выслалі. Я стар-
шы быў, потом брат (ужэ ўмер) з  [19]31-го года. І  сестра была 
з  [19]38-го. То там она ў  Казахстане ўмерла. [...] Да вайны ў  нас 
хутор быў невялікі. Хозяйство, вобшчэм небольшое было, [...] 
гектараў два зямлі, а хутар быў 35-й номер. В [19]35-м году побілі 
на хутора полякі. Нам далі хутар такі. Но бацько мало ім займаўся. 
Это дзед мой пахаў. [...] Тада ж не было машын. [Бацько] як пойдзе, 
то 2 недзелі [няма]. Маць думаець ужэ… Там жэ дзеньгі сабіраў, якія 
налогі… Думае, можа прыбілі. Потом прыдзёт [...] на лошадзі. Така 
служба яго была. [...]

Лес сплавлялі токо по рэке, да граніца была, то заробатвалі. 
В  Мікошэвічах, которые рабочымі на фанерным заводзе, то там 
заробатвалі. А тут, вообшчэ-то, не было такога дахода, в основном. 
[...] Контрабандой займаліся. [...] Я сам два раз перэходзіў пацаном. 
[...] Одзін раз зімой было гэто. Зімой разлівалась рэка і  затопвала 
всё, ні берэгі не відно, ні ракі, нічога. [...] Лёда так пальца на чатыры 
быў, ну, і снегу не было. Кошолкі в’юные побралі, чэтверо, можа, са-
ней. Сена туда напакавалі і поехалі. Як прыехалі, перэйшлі граніцу. 
А  там, з  той стороны, ужэ маяк. Прыйшлі, так метраў трыста не 
дайшлі. Маяк стоіт на горэ. З нашэй стороны маяка няма. [...] Ніхто, 
ні полякі, ні большэвікі не бачылі. Вот эта мой раз первы. 

А раз летом… Тут одзін пасвіў нашых короў. [...] І волы, і коровы. 
[...] Валоў у ярмо запрагалі да пахалі. Это лучшэ за любога трактара. 
[...] І перэйшлі яны чэрэз граніцу. А там воды по колено якраз. А он 
[пастух] сідзіт да плача. Оні там перэйшлі, а там трава, і оні пасуцца. 
[...] Мы іх выгналі на эту сторону, на свой бок перэгналі. А там вы-
шка была, і злазіць поляк. Цвек фамілія яго. Яго жонку з намі вмес-
це выслалі. По-рускі нам говорыць: «Большовікі не бачылі?» «Не». 
«Забірайце эта быдла і [марш] отсюля, коб я вас не бачыў». Это два 
раз так было. 
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А там у іх дальшэ эта полоса была такая. До той полосы эты скот 
не дойшоў. Оні кажды дзень бороновалі, метроў чатыры  – пяць 
боронуюць. І следы гледзят, штоб ніхто не перэйшоў. Така полоса 
была скрозь. [...] Ніякага дроту не было. [...] Перэйці граніцу вес-
ной у нас тут што? [...] Всё разліваецца, і з двора лодкай пнуўся. Там 
жа своі родственнікі. Прыпнуўся ў хаце, пошоў, поговорыў, а свет 
не нада запальваць. Назад прыехаў. І  следоў нет, і  нічога нет. [...] 
Там жэ голо всё было после рэволюцыі. А тут  [у Польшчы] хватало 
ўсяго. Мануфактуры оттуля доставлялі. [...] І оттуля ішлі, і отсюда 
ішлі. Большынство отсюда. [...] Там жэ охотнікі былі. Лісіну шкуру 
взяў. Пры полякаў мода была. Лісіна шкурка дзе-та 25 злотых, это на 
полкоровы сразу одна така, еслі хороша шкурка. Так, вот і туды ма-
нуфактуру давалі і табак. [...] У нас тут кулак за шкуркі хутора купіў. 
[...] А некоторые шпіёнілі ходзілі і туды. І рускіе плацілі ім, і полякі 
плацілі. А потом разобраліся. [...]

Мы жылі вместе [...] в  одном государстве: і  полякі, і  іўдзеі, 
і правослаўные. [...] [Полякі] былі сяляне, а большынство военные, 
поліцыя. [...] Красны дом стояў, посторунок называўся. [...] Іх мало 
было. Чалавек дзесяць  – адзінаццаць. [...] Потом коло кірпічного 
[завода] застава была. І так по всей граніцы. [...]

[Пра СССР зналі], што там выселялі, зналі, што цэркві эты 
полілі. Всё зналі. [...] Газеты ж былі, і  полякі ж пісалі всё. [...] [З 
нашай сям’ёй су вя зі] нікакой [не было]. Дажэ як рускія прыйшлі, 
бацько пісаў ім тожэ, ответа нет. [...] Можа, іх і в жывых не было. 
Хто яго знае?! Всякае было. За [19]37-й год оні там «пашэрсцілі» 
немало. [...] Да вот, плыты гоняць да спрашываюць. Нашы ж, 
полякі допускалі до самой гра ні цы. Знае, свой жа родственнік, 
а  той отверніцца, моўчыць. За прэ шчалі дажэ ім говорыць. [...] 
Сразу Сібір отведаюць. [...] Ні одного мужчыны там не было. 
[Повывозілі] само бліжэй у Рогочоў, а то і ў Архангельск. Ні одно-
го мужчыны там не было, одные бабы. [...]

Я тут мало быў, но я знаю, як большовікі [прыйшлі]… Той дзень 
помню як цяпер. [...] Это было ў понядзельнік 17-га сенцябра. Баць-
ко полякі мобілізовалі ўжэ на фронт, ужэ ж война была. 1-го сенця-
бра началась. А дзед жыто насейваў. Я конем бороноваў на хуторы. 



328

12 лет мне яшчэ было. Маці прыходзіць: «Большовікі прыйшлі». 
А там проціў нашэго хутора якраз дзе-то кілометр. [...] Я смотру, оні 
ўжэ на крыше лазяць і ў трубу заглядваюць. [...] 

Маці пошла, а  я  запрог коня і  еду. А  тут якраз поворот, перэ-
кросток дорог, дзе польская застава. [Чую:] «Стой, пацан!» А я та-
кога слова не слыхаў. У нас говораць «хлопчык» ілі как там? Я стаў. 
«Полякаў не відаў?» Я  говору: «Не, не бачыў». Цянуць пулемёт 
«Максім», цэпляюць. Садзяцца двох на воз. Ну, думаю, в  обоз 
мяне дзе-то беруць дальшэ. Кіну коня дзе-то, хай едзіць. Той стар-
шы, галіфэ чорные, а сапогі брызентовые, токо носкі так кожаные 
і заднікі. [...] Рэмні брэзентовые такіе. Прыехалі сюды, дзе памятнік 
стаяў. [Камандуюць:] «Стой!» Стаў. Якраз самалёт ляціць. Ён глянуў 
у бінокль. «Наш», – говорыць. Отцэпляют пулемёт. Вынімае двац-
цаць копеек ілі пятнаццаць… Я  не помню ўжэ хорошо. Даў: «Ез-
жай». Ну, то я поехаў. 

Потом вечором прыходзяць. У каждой хаце распрэдзялілі солдат. 
У нас чатыры стало. Одзін так лет 35, наверно. А тые яшчэ молодые, 
[лет] по 25, комсомольцы. Комсомольское собраніе, значыць. Ну, 
эты старшы, відно, не комсомолец, да і остаўся. Бабушка наварыла 
картошкі. Эта осень была, огурцоў [прынесла]. Молока поставіла, 
сало нажарыла. «Еш»,  – на того солдата говорыць. Он говорыць: 
«Бабушка, я  з’ем, да оні ўзнают, да не токо я,  уся моя сем’я будзе 
ў Сібіры». Ну, вот так што-то з’еў незаметно і сідзіт. Тые прыносят, 
ага, в коцелках яму эты суп пшонны такой. [...] Поразліваў. [...] «Да, 
нет, нет, нет, бабушка, убірай, убірай. Мы тут сытые». А тут голод-
ные. Вот так я іх встрэчаў. [...] 

Ну, як показваюць в этом телевідзеньі, ці там этые цэловалісь, то 
ў нас не цэловалісь. Мы зналі, якія оні, хорошо. Можа туды в Гродно, 
ці дзе, то там оні не зналі іх блізко. А тут зналі, якія яны. [...] Зналі, 
што оні выселялі, росстрэльвалі, што конюшні робілі ў цэркве. [...]

Тут організоўвалі колхоз. Кажды дзень собраніе собіраюць, 
да росказваюць як этые колхозы там богатые. [...] Бацькоў дзе-то 
запра ша лі. Бацько то не было ўжо. А  он говорыць: «А хто будзе 
на чаль нік?» «Вот цябе, дзед, поставім, да і  будзеш командоваць». 
«Адчэпіцеся», – кажыць.
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Первымі выселялі ў мороз. В [19]40-м году мороз быў 40 градусоў! 
А там у лапцях некоторые, ой! Дзяцей [вывозілі!]. [...] [Спачатку], 
в основном, леснікі, купцы... Одзін еврэй быў з намі. Гілька фамілія 
была. Купец, торговаў лесом. [...] Нас последніх можна сказаць 
[выслалі]. [...] Всю сям’ю нашу, мацер. Бацько забралі сразу в янва-
рэ. [...] На Крэшчэніе как раз, 19-го. А нас – в апрэлі. [...] Наводзіў 
спраўкі мой сын там у Гомелі. Кажа: «Вон польскі шпіён быў». Весь 
разговор. [...]

На чатыры подводы нагрузілі нашу сем’ю, і два краснаармейца 
з вінтоўкаю… І прамо ў вагон. [...] Мы зналі наперод, што мы высла-
ныя будзем. Мы ўжэ прыготовіліся. [...] Сухарэ былі. В основном су-
харэ бралі. Што ты возьмеш? І одзёжы. [...] Дзядзько быў комуніст. 
[...] Муж моей цёткі – комуніст. Оні ж там рэшалі. Мо, і он сам рэшаў? 
Одзін то точно подпісаўся, только не той, што говорыў. А другі быў 
тожэ дзядзько. Так, кагда нас освободзілі ўжэ, так он на мацеру 
глядзіць: «Так што ж твой шурын цябе подпісаў?! Цябе выслалі. Дак 
чаго ты яго жалееш? Подпішысь, то яго под землёй достану». Она 
говорыць: «Хай яго Бог достанець». То погіб в Чэхословакіі. Пошоў 
на фронт да і погіб. [...]

Нас як поліцічэскіх вродзе ўзялі. Не як кулакоў, а як поліцічэскіх. 
[...] Мы ўжэ спалі одзетые. Оні ж ноччу [прыходзілі]. [...] Мы зналі, 
што оні днём не беруць, штоб меншэ хто бачыў. [...] Товорняк там, 
нары двойные і  18  суток [дарогі]. Нас не повезлі на Москву, а  на 
Курск туда, на Пензу, да Куйбышева. [...] Там жэ голыцьба была. На 
станцыі там этых пацаноў, всякіх сірот. Вспомінаць трудно. [...] Із-
под Пінска і далей. Два эшалоны сразу. [...] Там раўные ўсе в ваго-
не: інцелігенцыя, учыцеля, усе раўные. [...] Того Цвека, што з вышкі 
злез, як быкоў перэгналі, жонка з намі ехала. [...] Ні солдата ні од-
ного не было, ні эціх служашчых. Оні ўбралісь отсюда, а куда? [...] 
Нікого не было. [...] І настаўнікі. Усе ўшлі полякі. [...] 

Ну, конешно, ведалі оні. [...] Только ў  Грабове, говораць, одзін 
сражаўся з большавікамі. То яго застралілі. У Грабове там была за-
става. [Той салдат] не пошоў нікуда. А эті все ўшлі. Інцерэсно, кудой 
ішлі, ніхто не відзеў дажэ. Эта сколько ж солдат было тут? Цэлы, 
можа, батальон. Да гражданскіх сколько, а жоны, а всё это? [...]
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Ніякого супраціўлення тут не было. Тут яны шлі этые казахі, 
гімнасцёркі по колено доўгіе, рэмень брэзентовы, обмоткі. Коб вот 
тут два кулемёты «Максім» поставіў, то перэкосіў бы половіну. [Ад 
польскага войска яны адрозніваліся]. Там полякі одзетые былі. [...] 
Техніка! [...] Полуторкі нейкія ішлі сразу, а  потом былі танкі КВ 
(Клім Ворошылаў). Такіе неповоротлівые, што, ай… [...] 

Одзін мозырянін, яўрэй, кагда наступалі на Польшчу, быў 
комісарам танковой брыгады… Я ў  сплаве работаў, лес сплавляў 
кагда-то. Коло Прыпяці, там у нас обшчэжыціе было, там по сто грам 
выпілі. А ў нас там одзін рабочы быў, Іван звалі яго. А той яўрэй 
спрашвае: «Іван, з какога ты года?» Говорыт: «З 12-го». «І я з 12-го. 
А дзе ты быў у 39-м?» «Ну, як? У польской арміі», – той Іван кажа. 
«А я  быў камісарам у  совецкой». Быў танковой брыгады комісар. 
І  эты яўрэй росказвае: «Была ўзкая грэбля, і  наша колона танкоў 
вышла на мосцік». А той Іван слухае і говорыць: «Лясок злева быў?» 
А той устаў: «Адкуль ты знаеш?» «Я там быў в лесу!» «І ты знаеш, 
што, вот ехалі до мосціка. Мост – раз – взорваўся, і танкі сталі лоб 
в лоб». А той Іван кажа: «Ай, далі вам! – говорыт, – Батарэя стояла 
в чатыры рады. Як дасць по танку, так збоку нет, – кажа, – перэднего 
подбілі і  заднего. І по одном залпом як дадуць, так чатыры танка 
і нету». Всё прыстрэлено. «Ты, знаеш, Іван, я носом землю рыў, по 
той бок грэблі я спусціўся. А як мы не моглі одзін одного помніць?» 
Гэта той яўрэй спрашвае. «А капітан прыказаў взорваць орудзіі. 
Взорвалі орудзіі, – кажа, – Хлопцы вы свободны, хто куда, вы свой 
долг выполнілі». [...]

[Першыя] выбары былі ў лістападзе. [...] [Я] не інцэрэсаваўся, 
як там. Оні што хоцелі, то здзелалі, бо мужыкі безграмотные 
былі. [...] Оні агіціровалі кажды вечор. Все на собраніе! Лецят 
под окном: «На собраніе, на собраніе». Пошоў. І дзед ходзіў туды. 
[...] Гэта всё ж намечано. [...] З мясцовых [некага выбіралі] – это 
точно. [...]

Когда кого выселялі, то быў і  скот, і всё, і лошадзі там, і куры, 
і  свінні, і коровы, і волы... Всё позабіралі. А куды, кому оддавалі? 
[...] Наша-то нічога не пропало. [...] Наша дзед прадаў усе. [...] Дзед 
у нас быў, і он остаўся. А ў кого, як былі такіе, што кому не было 
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поручыць, то пораздавалі все. Корочэ говора, попропівалі, каторые 
ў власці былі, да і всё. [...]

[Везлі нас] да Акмолінска, а  там Вішнеўскі раён. І  на машыны 
[пасадзілі і] ў калхоз [павезлі]. У клуб сразу, а там обед настроілі. 
Потом хозяін нас опрэдзіліў. Там была мала сем’я, то нас туды 
к хозяіну. А кварціры, то мало давалі. Хто куды. [...] Подселялі. [...] 
Там степ была. [...] У  нас на сцяне іней быў зімой. Як хоціш, так 
і спіш. У мяне голова прымерзла была. Мороз, а то дзевяць суток 
буран быў сразу, беспрэрывна. Замело окна, дзверы, всё на свеце. 
Там дзверы не наружу открываюцца, а ў серадзіну. [...] 

Колхоз быў у сто двороў. Засевалі тры тысячы гектараў у кол-
хозе. [...] У іх у [19]38-м году, говораць, такі ўражай быў, што по 
восем кілаграм на трудодзень давалі восенню. Так некоторые 
амбары робілі спецыяльно із самона… Самон такі квадратны як 
блокі? Быстро засыпалі, а  там влагі няма, даждзей мала, так ані 
там [...] напоўнілі эта. Яшчэ і  мы пользовалісь. А  мы напісалі, 
што прышліце махоркі нам дзве посылкі. Махорка была оршан-
ска, такая пачка по 50 грам. Крэпка махорка. То за махорку ноччу 
мужыкі, [...] што кураць, восем кілограм мукі прыносілі за пачку. 
Так мы і жылі. [...]

Наш, корочэ говора, вольны посёлок называўся Окольны. А там, 
которые высланыя, то там посёлкі былі под номерамі. Вот радом 
з намі быў 6-й посёлок, 5-ы, 20-ы. Там названій не было. Это ўжэ, 
як Сталін помёр, то названія далі. [...] Так там як война началась, 
там іх жэ не бралі на фронт сразу. А  потом, в  [19]42-м году, так 
з  одного села цэлы полк [сабралі]. Большэ тысячы людзей сразу 
і  павялі такімі дорогамі цёмнымі, што страшно. Вучылі як зарад-
жаць вінтоўку. Мало хто вернуўся. [...]

БАВГ. 20(1)–324–856. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=879
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і Аленай Субоцінай 01.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:30:53. Сегмент: 00:00:00–00:56:00. Мова  – мяшаная (беларуская, 
руская). 
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№ 102. мандрык (Філістовіч) Зінаіда пятроўна, 1925 г. н., 
в. вязынь324 вілейскага раёна мінскай вобл.  – беларуска, 
пра васлаўная, скончыла пачатковую школу, у 1940 г. была 
вы селена разам з сям’ёй у сібір, калгасніца. Фрагмент аўта-
бія графічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў  межах праекта 
«калектывізацыя ў Заходняй беларусі. 1948–1952 гг.» (2017) 

[...] Кагда ў [19]39 годзе ў Фалькі325 прыехала польскае войска на 
манеўры, у нас самы глаўны [жыў]. Начавалі, стралялі ўхаластую. 

Сказалі, штоб у грыбы не хадзілі, што яны 
будуць страляць тры ілі чатыры дні. Усе 
такія маладыя, варатнічкі белыя, салдаты 
такія красівыя, а [якія] коні!... [...] 

А тут якраз немец напаў, а тут Расія [на-
пала], і  гэна войска ўсё пашло пад Расію. 
Іх у  Катынскім лесе расстралялі, усё гэна 
войска. Такія маладыя, як падумаю… Так 
жалка, такія красівыя мальчыкі былі, а гэты 
самы глаўны ў  нас начаваў. [...] І  папа мой 

кажды дзень хадзіў устрачаць у Вязынь бальшавікоў. Возля цэркві 
зрабілі браму, с хлебам і с солью [устрачалі], помню, наверна, тры ці 
чатыры дні. [...]

Нас 19 марта [1940 г.] раскулачылі. Вывезлі нас у Сібір, у Алтайскі 
край, горад Камень на Обі. Атца посадзілі ў цюрму, а нас – у саўхоз. 
Я там работала на паляводстве. З сястрой мы грабілі, а мама за намі 
грабіла. [...] Мы ўжо былі ўрагі народа. Тады шчыталася так. 

Нам дзіва было там. Гэта Алтайскі край, і  такая зямля харо-
шая, уражайная. У кажнага жорны. У нас у Беларусі пры Польшчы 
паняція не імелі пра этыя жорны. А там зярна дастанеш, пойдзеш 
папросіш і круціш. І там мельніца харошая была. [...] Людзі, тракта-

324 Вязынь  – да верасня 1939  г. цэнтр гміны ў  Вілейскім пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета Вілейскага раёна 
Мінскай вобл.

325 Фалькі – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Вязынь Вілейскага пав. Віленскага 
ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Вязынскім сельсавеце Мінскай вобл.
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рысты, жэншчыны такія замазаныя! Такія гразныя! Іх юбкі блішчэлі 
што хромавыя і  ліцо такое ж! Мы удзіўляліся. Наверно, мыла не 
было ў ніх там, каб мыцца?! [...]

Быў фэст у Вілейцы. У два часы ночы пастукаліся ў вакно. Папа 
вышаў: «Адкрывайце, вы арыстованы. Ні с  места!» Быў обыск: 
«Збірайцеся. Мы вас пераселяем у другую рэспубліку». І такі састаў 
бальшы быў! Хто ехалі? Дзеці, жоны, старыкі. Муж’я  – у  цюрму. 
Только ў вагон загрузіліся, то сразу мужчын у цюрму ў Маладзеч-
на. А калі бомбу кінулі на цюрму, то тады іх на гэтыя вагоны і ў Та-
больск. [...] 

Асталісь каровы і свінкі, і куры, і зярно. Тада едзіналічна жылі. 
Уся была засеяна зямля. [...] А тут уночы [забралі] і павязлі. І такі 
састаў бальшы ішоў! [...] Наш састаў прыйшоў у  Мінску, а  ўжэ 
сірэна на увесь свет крычала, што вайна началася, што ў Брэсце ва-
ююць. І нас тагда без аглядкі [павезлі] ў Алтайскі край. Папа сядзеў 
у цюрме ў Табольску сем месяцаў. А мы атдзельна [жылі]. Мы пра 
папу не зналі, а папа пра нас не знаў. Эта, знаеце, такая мода была 
сталінская – раскулачіваніе. А ў нас папа палучаў международную 
пенсію. У  [19]15-м годзе быў ранены пад Ленінградам, рэка Нар-
ва. [...] 

Ну, і  кагда Сікорскі пашоў у  помашч Расіі, нам далі паспарта. 
І можна было ўжэ ехаць, не даезжая 800 кілометраў да ваеннай па-
ласы. Некаторыя паехалі, палякі [паехалі]. [...] 

Вайна ужо началася, а я там рабіла грузчыцай, на Сібіры. А мне ж 
было толькі 16-ты год [...] Цэлае лета ўставалі цёмна, шлі на работу. 
Цёмна [шлі] з работы 15-20 кілометраў. [Гэта быў] сенакос. Патом 
мне далі дваццаць цёлак даглядаць. Нада было кілометр іх на Обь 
ганяць, каб паіць. 

Патом мама ўвідзела, што мы тут не выдзержым, паехала в МВД. 
І  нам разрешылі, і  мы пераехалі ў  Камень. А  у  Камні прыехалі, 
а нам хлеба не давалі, патаму што не на рабоце. Пашла я на пры-
стань устроіцца на работу грузчыцай. А нада, штоб врач праверыў. 
Врач пасматрэў і кажа: «Дзевачка, а з якога ж ты года?» Я кажу: «з 
[19]25-га». «Табе ж нада ў  школу хадзіць!» Я  плачу: «Прыміце на 
работу». А ён кажа: «Дзевачка, не плач, мы цябе не прымем». Ну, 
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і прыйшла дамоў, плачу, што не прынялі на работу. А есці ж нада. 
Усё прадалі! Толькі штоб з голаду не памёрці. Вот тагда пайшла ў за-
готзярно грузчыцай. Пашла, спрашывают «Дзевачка, а  сколькі ж 
табе лет?» Я гавару: «Васемнаццаць». Раз васемнаццаць, то прымем. 
І вот пайшла. І, знаеце, насыпюць цэлы мяшок пшаніцы... І так во-
сем часоў. І баржы нагружалі. 

У нас, беларусаў, брыгада была. [...] Усе беларусы і ўсе раскула-
чаныя. Найболей з Палесся, з Брэсцкай вобласці. Была мая сястра, 
я, ешчо з Радашкавіч дзевачка. Эта адна была брыгада. Мы баржы 
нагружалі, нас к лесу пасылалі, на паляводства пасылалі. Маладыя 
былі. Стаханаўская была брыгада. А  хлеба давалі нам 800  грам. 
Маме – 600 грам. Дзецям-школьнікам – 450 грам. А у каго старыкі – 
200 грам хлеба. 

Кагда мы баржу нагружалі, нам казалі так: вот баржа прыйдзе, 
мы далжны нагрузіць. Прыйдзе втарая, і апяць нагрузіць. А брага-
да была наша стаханаўская. Маладыя дурні. Мы кажам, ну, хоць бы 
нам далі прэмію?! Ну, кажуць, харашо. З Барнаула пазванілі: «Дадзім 
прэмію!» Ну, і што яны нам далі? Далі [мацерыял] на плацце, што 
салдатам шыюць брукі. Ну, у іх там мацерыялу харошэго не было. 
І нам такое далі на прэмію, і па парасяці ешчо.

І кажны дзень нада было за хлебам хадзіць. Дак у нас сястра са-
мая младшая яшчэ ў школу не хадзіла, ана за хлебам хадзіла. Кажны 
дзень трэба ў очэрэдзь ідці за хлебам. Давалі па картачкам соль, хлеб 
і спічкі, і ўсё. Больш нічево! І вот, што было, усё прадалі, штоб толь-
ка з голаду не памерці. І вот тагда у [19]46-м годзе папа прыйшоў 
з вайны. Папа да нас вярнуўся! 7 месяцаў праседзеў. Усіх адпусцілі. 
Каторыя маладыя – на фронт. А папу не ўзялі. Папу ужо ўзялі патом 
пад Ленінградам. Але польскі ўрач быў, і папу на фронт не паслалі. 
Ну, і прышла з МВД папу павестка, штоб папа явіўся ў МВД. Папа 
паехаў туда, і ані сказалі, што еслі жэлаеце, езжайце на сваю родзіну, 
бо ваша терыторыя асвабаждзена і вам будзет дарога дармавая, кар-
тачная сістема будзет абеспечена. 

Вот Альковічы і Карпавічы з Іллі, з Вілейкі, з Маладзечна былі 
вывезеныя. Ні за што! Эта сталінская мода была. І  ўсе паехалі 
ў  Польшу. Ніхто на сваю родзіну не вярнуўся. І  нам жа ж мож-
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на было ехаць у  Польшчу. А  нам прышоў з  Барнаула адказ ехаць 
у Польшчу, бо мы правослаўныя. А католікі ўсе паехалі! [...] Ну, а мы 
прыехалі. І я пайшла ў Вязынцы зярно прынімаць, бо я на курсах 
пабыла і апрэдзеляла качэство зярна.[...]

Палякі адносіліся да нас харашо. У нас не! Кагда нам паспарта 
давалі ў  Расіі, у  мяне спрашывают: «А вы асуждзёная?» Я  гавару: 
«Не!» «Как жэ это так?» «Не осуждзёная! Каго [хочаце] спросіце. 
Ніхто не асуждзёны». «А жылі пад польскім гнётам?» Каб цяпер хто 
сказаў: «Вы жылі пад сталінскім гнётам!» Мы не жылі [пад польскім 
гнётам]! Там жа, кагда мы прыехалі, так яны дажэ і разгаварываць 
з намі не хацелі. Толькі каторые на рабоце былі, тыя разгаварывалі, 
а каторыя ўбоку – неее! 

А шчэ была літоўская брыгада, з Літвы. Тожа раскулачаныя. Ну, 
якія ж ані врагі?! Хто меў фабрыку, хто аптеку, хто магазін. Ну якія 
ж ані врагі?! І  тожа разам хадзілі на поле. І быў там хлопец Лёва, 
а ў у нас дзяўчаты. Тады сталі гаварыць, калі нам паспарта далі. За-
ведуюшчего жэна будзе говорыць: «А вы з  імі не разговарывайце. 
Оні врагі народа!» Дажэ разговарываць не надо з імі, бо яны врагі 
народа. Во як ім Сталін у мазгі ўлез!

У саўхозе, паглядзіце, плыве – хай плыве, гніе – хай гніе. Нікаму 
да гэтага [няма справы]. Валяецца – хай валяецца. Скажаш, а табе: 
«А какое вам дзела?» У хазяіна так не было. Саўхоз – эта знаеце што? 
Не пабаюся сказаць – это ілі крэпасное права ілі жэ рабства над на-
родам. Ну, правільна. Ідзі [працуй] кажны дзень. Не пайдзі, цябе 
судзіць будуць. Так што ж гэта? Эта такое самае як і крэпасное пра-
ва. [...]

БАВГ. 56(1)–1159–5567. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent.
html?id=3120 
Запісана Касяй Ляўдацкай і Вольгай Івановай 06.07.2017. Тран скры-
ба тар: Вольга Іванова. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:06:54. Сег-
мент: 00:00:20–01:12:18. Мова – беларуская. 
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№ 103. губіч (буневіч) ганна Данілаўна, 1927 г. н., в. сін ке ві-
чы326 лунінецкага раёна брэсцкай вобл. – беларуска, пра ва-
слаў ная, не скончыла пачатковую школу, кал гас ніца. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, за пі са нага ў межах 
праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2012) 

[...] Буў бацько-богатыр, так шчытаўся, і  хоцелі выселіць. Ужэ 
і  документы, і  всё на свеце ўжэ справлялі... Да Господзь даў. Не 

помню, хто-то бацько зашчышчаў. [...] Да 
і  не послалі. А  некоторых богато посылалі 
ў  Сібір. [...] Потому што богатыры жылі, 
много короў было, много хозяйства было, 
поле. Да высельвалі гэтакіх людзей. [...] 
А  гэтые рускія не любілі такіх. [...] Бацько 
остаўся… І  потроху-потроху стаў прода-
ваць ужэ [хозяйства]. Два коні было, коро-
вы. Стаў збываць гэтае. [...]

Пры Польшчы тожэ богато заставлялі 
робіць, налогі накладалі вялікія, але ж людзі попрывыкалі да і жылі. 
[...] Помню, шо вспомінаў бацько… Хоць, – кажа, – мы робілі, але 
нас цэнілі. [...] Для нас молодых лепш [пры саветах]. [...] Не засевалі 
нічого, ніякого ні проса, ні ячменю. А то сколько жыта засевае баць-
ко! Да попожнём серпом тэе жыто! [...] То такіе стогі поставіць. Да 
цэпамі молоцілі мужыкі. Да, не то, што цяпер комбайн. А тоды все 
цэпамі. Такіе сараі поробілі і з полом, і там молоцілі. Мельніца така 
была обшчая. Возілі молоць. І пры саветах добра жылі. Только тоды 
ўжэ як роскулачылі, то ўжэ трошкі поджалі. [...]

Ніхто не сустракаў [Чырвоную армію]. Ніхто і не знаў. Ідуць-
ідуць. І там яшчэ нічога не панімалі. Цёмные людзі. Хто там знаў?! 
Такія былі засмальцованыя людзі, гразныя, цёмныя. Хто там 
ходзіў чысто? Божа мой! [...] Там так пачулі па радые, шо ідуць, 
ідуць. А хто так іх сустракаў, то ніхто і не знаў! [...] Да гэта цяпер 

326 Сінкевічы – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Лахва Лунінецкага пав. Пале-
скага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і цэнтр сельсавета ў Лунінецкім 
раёне Брэсцкай вобл.
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сустракаюць культурно, хорошо, а тоды цёмные людзі былі, негра-
мотные. [...]

БАВГ. 20(1)–322–852. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id=877
Запісана Таццянай Касатай і  Аляксандрам Субоціным 01.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:05:05. Сегмент: 00:04:07–00:07:00, 00:16:00–00:17:00, 00:37:04–
00:38:00. Мова – беларуская.

№ 104. нікановіч уладзімір мікалаевіч, 1920 г. н., в. мі ле-
ві чы жыткавіцкага раёна гомельскай вобл. – беларус, пра-
ва слаў ны, не скончыў пачатковую школу, калгаснік. Фраг-
мент аўтабіяграфічнага відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах 
праекта «1939 год у памяці беларусаў» (2012)

[...] [Як прыйшлі саветы,] я  акурат стаў лесніком. А  эта Поль-
шча, як [пера]стала [існаваць], то гэтые [саветы] ловілі. Мо, я  ко-
му-небудзь плохо зробіў, так іх ловілі. Ну, 
мяне былі ў хаце поймалі: «Гдзе работаеш?» 
А я кажу: «Нігдзе». «Гдзе ты, гдзе работаеш?». 
А я мусіў сказаць: «Лесніком». Это поль скім 
лесніком. Праўда, он нічога. Не бі лі мяне. 
Только сказалі: «Ну, праўду говоры ўсю. До-
бра лесніком?» «Ну, – кажу, – лес ні ком, гро-
шы плацілі мне». [...] Цяпер за роб ля юць 200 
этых рублей і тоды почці этые. [...]

[Як прыйшлі] оні, праўда, собраніе 
зробілі. Оні вродзе хвалілі… Я б сказаў, што оні [саветы] былі до-
брые яшчэ зразу, як прыйшлі к нам... [...] То тут жэ выбіралі солтуса 
гэтага, як цяпер прэдседацель сельсовета, а тоды выбіраюць, штоб 
одзін руководзіў, командоваў. [...] Рады былі і встрэчалі. Я помню, 
мой бацько ждаў. [...] Кветкі былі. [...]

Тут зразу ў Беразняках327, дзе я жыў… Это сем кілометраў отсю-

327 Беразнякі – да верасня 1939 г. вёска ў Лунінецкім пав. Палескага ваяв. 
Польшчы. Сёння вёска ў Мілевіцкім сельсавеце Жыткавіцкага раёна Го-
мельскай вобл.
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да. Там быў постарунок. Там былі полякі, і этые полякі сразу з по-
старунка ўсе ўдралі на Грычын328, туды ўсе пошлі. [...] Баёў тут не 
было ніякіх.

[Мне] плохо было, калі парцізаны сталі. А  парцізанам лесніка 
надо паймаць. А  некоторые людзі… Бывае ж, што ляснік наказаў 
некого, а  той ўжэ выдае, што он мяне наказаў. А  некоторые 
зашчышчалісь. [...]

БАВГ. 20(1)–375–941. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
964
Запісана Аляксандрам Субоціным і  Аленай Субоцінай 02.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
00:36:26. Сегмент: 00:09:02–00:16:00. Мова – беларуская.

№ 105. Дзямко васілій кузьміч, 1931 г. н., в. вялікае мале-
шава329 столінскага раёна брэсцкай вобл. – беларус, пратэ-
стант (пяцідзесятнік), не скончыў пачатковую школу, кал-
гас нік, пратэстанцкі пастыр. Фрагмент аўта бія гра фіч на га 
відэаінтэрв’ю, запісанага ў межах праекта «1939 год у па мя-
ці беларусаў» (2012)

[...] Помню хорошо [как советы пришли]. Я даже ехал на лоша-
ди, на белой лошади. Кричат на меня: «Пацан, уцекай, сейчас боль-
шевики идут». И так дальше. 

Ну, правда, пришли [советы]. Наши пошли встречать их. [...] 
И завязали белый фартук вместо флага, бабский [фартук]. Они кри-
чат: «Долой! Давайте красные, иначе стрелять будем!» [...] Поцепили 
уже красные… Это наши пришли, уже наш язык. [...] Я вам скажу, 
люди как бы, можно сказать, разделились: часть русских, а  часть 
польских. Привилось польское уже такое. 

И вот этих русских жизнь такая была. Один комсомолец имел го-
лос за 25 человек, партийный человек – 50 голосов. Приезжает уже, 

328 Грычын – балотны масіў на паночны ўсход ад Лунінца. 
329 Вялікае Малешава – да верасня 1939 г. вёска ў гміне Хорск Сталінскага 

пав. Палескага ваяв. Польшчы. Сёння аграгарадок і  цэнтр сельсавета 
ў Столінскім раёне Брэсцкай вобл.
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допустим, с Малешево330, как теперь [называют] уполномоченный 
или как? А тут проводили собрания, и [...] вот этые, которые с рус-
скими, [говорят]: «О, эти кулаки были здесь, да надо тое, другое…» 
[...] В [19]40-м году давай их теребить. Лучших хозяев в эти кулаки 
[записали]. А труженники какие! [...] И я вам скажу, что тогда люди 
в испуге были. Даже что-то там разговаривать боялись, говорить. 
Вот такой раздел. Пришли немцы, тые [польские] во главу стали. 
[...] Вот такая борьба, вечная борьба такая вот в народе. [...] У нас все 
одинаковые были. Но всё равно, звали у нас Новаки – это польские, 
это туда к полякам. Земяны, Ковальцы – это русские считались. [...] 

Пришли у [19]39-м году, а в [19]40-м году колхоз давай делать. 
[...] И сделали у нас до немецкой войны колхоз. И колхоза первый 
председать был у нас Крабцов. [...] Часть людей не пошла в колхоз, 
а землю всё равно забрали. Что-то посеяли… [...]

В [19]41-м уже война началась, и  то в  [19]41-м везли… В  Лу-
нинце объявили, что война началась, и всё равно повезли [людей] 
в Сибирь. [...] Землю лучшую [забрали] в колхоз и скот забрали. [...] 
При немцах люди опять землю [вернули]. И свою землю стали сеять 
и работали так. У [19]44-м году пришли русские к нам. [...]

Люди уже пропитанные были немножко польским. А  пришли 
русские, присматривалися. К нам приехали первые обозы. [...] И як 
поглядели на волов!... Как же это? У нас в плуг запрягано лошадь. 
Даже поляки, знаете, шо они делали? Премировали, если телега хо-
роша, лошадь хорошая, упряжь хорошая. И смотрели у поле. Если 
у поле порядок, то премировали таких. [...] 

А тут же [19]39-й год, и начали бомбить этых кулаков. У сараи 
был с отцом, идут они с мамой: «Кузьма, на сход иди вот». А света ж 
не было. Там яка-то питулька горела. Сидел там [уполномоченный] 
из Малого Малешево уже. Я знаю, КГБисты были уже тогда. И вот 
на этом сходу эты мужики к  стене, как мухи,  прилипли. Тоды он 
встаёт: «Да как тех кулаков будете здесь [терпеть]?» Этот с криком 

330 Малешаў (Малое Малешава)  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Хорск 
Сталінскага пав. Палескага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Верасніцкім 
сельсавеце Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобл.
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таким, а тот пишет, уже пишет, пишет, вот. [...] А мужики молча-
ли. Други устае и подтверждает. И вы знаете, с таких беднякоў, ко-
торые, действительно, ледво земли своей держали, не ошибусь, як 
скажу, шо лодыри были. А вот думали, мы сядем на этом и всё, мы 
забогатеем. Аж, всё равно не получилось, не забоготели. [...] Кого ты 
имешь ввиду кулак? Допустим, Новак Фёдор, допустим, там Крав-
цов Пятро. [...] За их и повезли [...] в Сибирь. [...] Они вернулись 
[потом] на родину. И  стали они опять таки. То тут эти уже каза-
ли, [...] что им свободу дали. [...]

Як подумаю, что лучших хозяёў забрали,  уничтожили,  значит, 
репрессии в плохую сторону. Верили тым пацанам, шо пас коровы 
да пустиў у пасеў, а той хозяин пришёл да накричал. Той пацан стал 
комсомольцем, да он на меня всё написал. И  закон оставался [за 
ним]. [...]

БАВГ. 20(1)–438–1168. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
1067
Запісана Аляксандрам Смаленчуком і  Вольгай Івановай 04.08.2012. 
Транскрыбатар: Таццяна Касатая. Агульная працягласць інтэрв’ю: 
01:19:17. Сегмент: 00:15:00–00:21:00, 01:12:05–01:18:00. Мова  – ру-
ская. 

№  106. бузо Францішак тамашавіч, 1926  г.  н., в.  востра-
ва331 глыбоцкага раёна віцебскай вобл. – паляк, каталік, не 
скон чыў пачатковую школу, калгаснік, ляснік. Фрагмент 
аўта бія гра фіч на га аўдыёінтэрв’ю, запісанага ў межах пра-
екта «1939 год у памяці беларусаў» (2014)

[...] Усё [саветы] паатнімалі, пазабіралі коні, цялегі, інвентар, 
які быў, усё.. «Здаць у  калхоз» і  ўсё. У  калхоз гвалтам прымушалі 
[запісвацца]. Мяне вазілі дажа ў сельсавет, а бацьку баяліся чапаць, 
што ён ваяка. А на мяне: «Агіціруй бацьку!» і ўсё. Ну, як я сагіцірую, 
гэта ж бацька, як я яго сагіцірую?! [...] Хацеў ці не хацеў, нада ісці. 

331 Вострава  – да верасня 1939  г. вёска ў  гміне Псуя Дзісенскага пав. 
Віленскага ваяв. Польшчы. Сёння вёска ў Псуеўскім сельсавеце Глыбоц-
кага раёна Віцебскай вобл.
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Пры тых саветах ўжэ, можа б, і вывезлі дзе-нібудзь на Сібір. Гэта 
нейкія папалі «кулакі», «падкулачнікі», і во так і пашло. Панімаеш, 
еслі кулак, нада раскулачыць і ўсё. Еслі чалавек стараўся жыць, дак 
яго, панімаеш, шчыталі кулаком, вот. А ку-
лак ужо, панімаеш, як врадзіцель, вот. Нада 
бедным быць саўсем, быць жабраком, тады 
ўжо іхны чалавек! [...]

Многа каго павысылалі  [у 1940 г.]. Пана 
забралі Буйніцкага332. [...] Шаўкун у  Буй-
ніц кага быў ардынаршчыкам, тады яны, 
як забралі пана, а пані аставілі, казалі, яго 
расстрэлялі. [...] Там у пана быў сад бальшы. 
Ну, дык як ужо рускія прышлі, акружылі 
яго з вінтоўкаю [...], а мы ў яблыкі [залезлі]. [...] Пан быў добры! Дак, 
які ён быў пан, калі ў дзеравенцаў пазычаў хлеб, жыта? Які ён быў 
пан? Заможна жыў, лес у яго быў, панімаеш. Эта Буйніцкага клін вон 
за лесам. Во тут [паказвае] дарога ідзець, і тады тамака з Псуі ідзець 
і на клін. [...] Дык гэта называецца Буйніцкага клін, лес. 

Ён дзержаў тока лесніка. Такі Вітольскі быў… Старычок такі 
хадзіў. Лес украдуць, а ён ішчэць, і з лясачкай хадзіў. [...] Калі ноч-
чы спілюць, а тады на цялегу [пакладуць], прывязуць ў дзярэўню, 
рассцелюць пасцілку, парэжуць на кускі, і ужо ў будынак не імеець 
права ён ісці. [...] 

Пан добры быў. У дзеда у майго была школа. А дом пусты быў, ён 
аддаў яго пад школу. Тамака спраўляюць ёлку, і ўсё аплачывал пан. 
Пан і пані прыдуць, яго дзеці прыдуць у школу і каждаму рэбёнку 
падарак [зробяць]. Тока мяшочак нада было свой даць настаўніку. 
[...] Усякае пячэнне там, канфеты. [...]

332 Буйніцкі Мікалай Тарквіневіч быў арыштаваны 18  кастрычніка 1939  г. 
і асуджаны 15 сакавіка 1941 г. на 8 год лагера як «сацыяльна-небяспеч-
ны элемэнт». 2 верасня 1942 г. асуджаны Асобай нарадай НКУС да вы-
шэйшай меры пакарання, расстраляны 18  верасня 1942  г. у  Табольску. 
Рэабілітаваны ў 1989 г. (гл.: База дадзеных «Жертвы политического тер-
рора в  СССР». [online], (http://lists.memo.ru/index.htm). Дата доступа: 
10.07.2019).



Быў пан Самуйла, які жыў там у  лесе. Дык я  помню, бацькоў 
папрасіў пан, каб прыехалі ў талаку, навоз вывазіць. Ён жа ж скот 
гадаваў. А  мы ўжо, як гоншчыкі, ганялі коні. Ну, яны нагрузяць, 
а мы ўжо завязём куды на поле, там скідаюць, мы зноў прыганяем. 
А вечарам тады застольецэ на дзядзінцы на пляцу перад пакоямі. 
[...] Угашчалі. Як панапіваліся, то ляцелі тамака адзін перад адным 
на конях па лесе. Дык ён за гэта даваў тады лесу ўжо, дроў, сухастой 
там. [...]

[Як граніца гэта перастала быць,] людзі ішлі з торбамі і ўсё галод-
ныя: «Хлеба, хлеба, хлеба, хлеба!». Не адбіцца. [...] Армія ж прышла. 
Аны за дзень, за два, можа, прайшлі, а тады ж людзі тока сталі ісці. 
[...] Эта ў [19]39-ым, у [19]40-ым годзе. [...]

Рускія былі ж нейкія дзепутаты. Тамака выбіралі… Ну, ціпа як 
дзепутат ці што? Выбіралі і тады ён ужо тут камандаваў. [...] Свайго 
дзеравенскага выбіралі, тожа бедняка, а багатага вывезлі. [...] Нада 
было слухаць, раз выбралі. [...]

БАВГ. 46(1)–839–3453. http://nashapamiac.org/archive/watchcontent?id= 
2117
Запісана Вольгай Цадко і Юрасём Бачышчам 22.07.2014. Транскрып-
цыя Таццяна Кедрык. Агульная працягласць інтэрв’ю: 02:19:23. Сег-
мент: 00:13:05–00:28:06. Мова – беларуская.
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памЯць асабістых і сЯмейных архіваў

Фотакопіі фотаздымкаў і дакументаў  
з сямейных архіваў рэспандэнтаў.

1. Сям’я Ганны Кэнэ (Антановіч). Стаяць бацькі Антон і Алена,  
сядзяць дзед і бабуля Яўген і Улляна Бянецкія, дзядзька Аляксандр Бянецкі 

(высланы ў 1940 г.). Вільня (1933).
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2. Бацькі сяброўкі Ганны Кэнэ 
Міраславы – Станіслаў і Ганна 

Станкевічы. Вільня (1940).

3. Ганна Кэнэ з бацькам.  
Вільня (1940). 

4–7. Старонкі з дзявочага альбома Яўгеніі Чаплінскай з пажаданнямі сяброў, 
у т. л. вывезеных ў 1940 г. і загінуўшых падчас вайны. Валожын (1939–1940). 
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5.

6.
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7.

8–9. Школьнае пасведчанне Яўгеніі Чаплінскай (Белановіч).  
Варшава (1938–1939).
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10. Яўгенія Чаплінская з маці, сястрой і сяброўкамі.  
Валожын (др. палова 1930-х гг.).

11. Лінейка каля школы Я. Чаплінскай. Валожын (1937).
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12. Яўгенія Чаплінская на вакацыях 
з сябрамі. Вёска Маршалкі 

Валожынскага раёна (1938).

13. Яўгенія Чаплінская з маці, 
сястрой і настаўніцай-«усходніцай» 
Ганнай Шабановіч. Валожын (1941).

14. Ляснік пры «першых саветах» 
(1940).
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15. Пасведчанне Ядзвігі 
Календы (Багданкевіч)  
аб заканчэнні 4 класа.  

Гродна (1939).

16. Ядзвіга Календа і дзеці пасля канфірмацыі. Гродна (1937).
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17. Ядзвіга Календа і аднакласнікі па савецкай школе ў в. Рубяжэвічы. (1940).

18. Бацька Яніны Снежкі  
Пётр Кажэнік. Ліда (1935).

19. Апошні ліст Пятра Кажэніка, 
выкінуты з цягніка, што ішоў на 

фронт (1939).
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20. Пасведчанне Лідзіі Івашчанкі аб заканчэнні 1 класа. Гродна (1939).

21. Лідзія Івашчанка з аднакласніцамі. Гродна (1939).



352

22. Бацькі і браты Л. Івашчанкі. Гродна (др. палова 1920-х гг.).

23. Група навучэнцаў рамеснага вучылішча  
пасля заняткаў па вайсковай падрыхтоўцы. Першы злева ў апошнім шэрагу – 

старэйшы брат Л. Івашчанкі Віктар. Гродна (1939).
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24. Марыя Вірынская (Ліпчынская) з бацькамі і сёстрамі.  
Бацька Іван Ліпчынскі – будучы старшыня першага калгаса ў Заходняй Беларусі.  

Вёска Хажова Маладзечанскага пав. (1935).

25. Іван Ліпчынскі падчас працы на жняярцы ў маёнтку Эўгеніуша 
Хелхоўскага. Вёска Хажова Маладзечанскага пав. (1930-я гг.).
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26. Зінаіда Мандрык (Філістовіч) з сям’ёй. 
Вязынь (1930-я гг.).

27–28. Зінаіда Мандрык 
(Філістовіч). «Стаханаўская» 

брыгада беларускіх дзяўчат 
у высылцы: Воля Шмідт,  

Зося Вабішчэвіч, Дуся 
Кацубінская, Ніна Рабушка, 

Ксенія Філістовіч, Паша 
Карпенка, Каця Салагуб. 
З надпісам на адвароце. 
Камень-на Обі (1944).
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29. Пасведчанне аб канфіскацыі 
воза ў бацькі Станіслава 

Ушакевіча. 2 верасня 1939 г.

30. Вяселле  
у в. Малэйкаўшчына  

Лідскага раёна (1940).
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31. Дзядзька Ірыны Шэйбак Міхаіл 
Станкевіч з жонкай Ганнай. 
Рэпрэсаваныя ўвосень 1939 г. 

Лунінец (др. палова 1930-х гг.).

32. Зінаіда Людская (Ліманоўская) 
з сям’ёй. Дзісна (1939).
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33. Дзядзькі Валянціны 
Марзалюк (Сачук) – даваенныя 

прыхільнікі савецкай улады. 
Вёска Слабодка Стаўбцоўскага 

пав. (др. палова 1930-х гг.).

34. Царкоўнае свята  
ў вёсцы Мікалаеўшчына  

Стаўбцоўскага пав. (1935).
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35. Удзельнікі вясковай самадзейнасці: бацька Людмілы Лопух  
Феафан Васілеўскі, настаўнік Сямён Цатэвіч і моладзь.  
Вёска Сіняўская Слабада Карэліцкага пав. (1930-я гг.).

36. Брат Людмілы Лопух Антон Васілеўскі і аднакласнікі  
па школе фабрычна-заводскага навучання. Гайнаўка (1941).
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37. Вучні Наваградскай 
настаўніцкай семінарыі. 

Каля дрэва стаіць Людміла 
Лопух. Наваградак (1943).

38. Ванда Шынелька  
з мужам і сынам.  

Глыбоччына (1945).
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39. Помнік суседзям-беларусам, якія 
ратавалі асаднікаў у верасні 1939 г. 

в. Саволеўка (1994).

40. Мікалай Шурпа  
на магіле свайго сябра.  
Монтэ-Касіна (1946).
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41. Салдаты ІІ Польскага 
корпуса Мікалай Шурпа 
(справа) з сябрам у Пале-

стыне (1943).

42. Томаш Ронік, адзін 
з абаронцаў Гродна (1939).

43. Сімвалічная магіла  
Тадэуша Ясінскага, які загінуў  
падчас абароны Гродна (2019).
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44. Магілы савецкіх салдат, якія 
загінулі ў верасні 1939 г.,  

на вайсковых могілках Гродна (2019). 

45. Магіла Рамана Скірмунта  
ў вёсцы Парэчча (2019).

46. Помнік дзецям, якія загінулі 
падчас вайны. Вёска Бакінічы (2019). 

Фундацыя Тэрэзы Скірмунт.
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спіс рэспанДэнтаў

Абадзінскі Павел Аляксеевіч, 1931  г.  н., в.  Турэц Карэліцкага раё-
на Гродзенскай вобл. – беларус, праваслаўны, у 1940 г. вывезены 
з сям’ёй у Сібір, скончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут 
і Мастацкае вучылішча ў Мінску, мастак. 

Анашкевіч Антаніна Іосіфаўна, 1929 г. н., в. Шо Глыбоцкага раёна 
Віцебскай вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончыла пачатко-
вай школы, калгасніца. 

Аніковіч Пётр Рыгоравіч, 1925  г.  н., в.  Шалашы Докшыцкага раё-
на Віцебскай вобл.  – беларус, праваслаўны, скончыў пачатко-
вую школу, у  перыяд нямецкай акупацыі вывезены на працу 
ў Германію, калгаснік, старшыня сельскага савета. 

Антановіч (Бахар) Валянціна Мікалаеўна, 1925 г. н., в. Масцішча На-
вагрудскага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
не скончыла пачатковую школу, калгасніца. 

Арцішэўская (Кісель) Антаніна Іосіфаўна, 1922  г.  н., в.  Сверынава 
Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл. – полька, каталічка, скончы-
ла пачатковую школу, калгасніца. 

Бабчонак Уладзімір Дзям’янавіч, 1927 г. н., в. Ленін Жыткавіцкага 
раёна Гомельскай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў пачат-
ковую школу, у 1940 г. выселены разам з сям’ёй у Казахстан, ра-
бочы, калгаснік. 

Балабановіч (Сабалеўская) Ніна Васільеўна, 1913  г.  н., в.  Турэц 
Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл.  – беларуска, каталічка, 
скончыла польскую школу, калгасніца. 

Баран Іван Сяргеевіч, 1936  г.  н., в.  Моладава Іванаўскага раёна 
Брэсцкай вобл.  – беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую 
школу і курсы трактарыстаў, рабочы, калгаснік.

Барысёнак (Круцько) Анастасія Кандрацьеўна, 1931 г. н., в. Ся мен-
чы кі Глыбоцкага раёна Віцебская вобл. – беларуска, праваслаў-
ная, не скончыла пачатковую школу, калгасніца. 
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Брынкевіч (Бабака) Раіса Васільеўна, 1922 г. н., в. Цвеціна Мёрскага 
раёна Віцебскай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла па-
чатковую школу, калгасніца. 

Бузо Францішак Тамашавіч, 1926 г. н., в. Вострава Глыбоцкага раёна 
Віцебскай вобл. – паляк, каталік, не скончыў пачатковую школу, 
калгаснік, ляснік. 

Вайцяховіч (Квяцінская) Юзэфа Ігнацьеўна, 1927 г. н., в. Лесава По-
лацкага раёна Віцебскай вобл. – беларуска, каталічка, скончыла 
пачатковую школу, калгасніца. 

Вакульчык Васіль Ігнатавіч, 1925 г. н., в. Моладава Іванаўскага раё-
на Брэсцкай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую 
школу, калгаснік. 

Варанецкая (Кажанеўская) Сузанна Аляксандраўна, 1926 г. н., в. Ру-
бя жэвічы Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл. – полька, каталічка, 
скончыла сярэднюю школу, прадаўшчыца, краўчыха. 

Вірынская (Ліпчынская) Марыя Іванаўна, 1928 г. н., в. Хожава Ма-
ладзечанскага раёна Мінскай вобл. – беларуска, праваслаўная, не 
скончыла пачатковай школы, калгасніца. 

Вітко Іван, 1927(?) г. н., в. Гліняны Гродзенскага раёна і вобласці – 
беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую школу, рабочы, кал-
гас нік. 

Вярэніч (Рудовіч) Марыя Рыгораўна, 1927 г. н., в. Намакрава Лу ні-
нец кага раёна Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, скон-
чыла пачатковую школу, калгасніца. 

Губіч (Буневіч) Ганна Данілаўна, 1927 г. н., в. Сінкевічы Лунінецкага 
раёна Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончыла па-
чатковую школу, калгасніца. 

Гурманчук (Дунец) Елізавета Андрэеўна, 1930  г.  н., в.  Пагарэлка 
Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
дачка асадніка, скончыла Брэсцкі педагагічны інстытут 
і Інстытут воднай гаспадаркі (Роўна). 

Дамашэвіч Уладзімір Максімавіч (1928–2014), в. Вадзяціна Ляха віц-
кага раёна Брэсцкай вобл. – беларускі пісьменнік, лаўрэат лі та ра-
тур най прэміі імя Івана Мележа (1992). 

Данілевіч Марта Сямёнаўна, 1925 г. н., в. Моталь Іванаўскага раёна 
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Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла педагагічны 
інстытут, заслужаная настаўніца БССР. 

Дарашкевіч Сцяпан Іванавіч, 1928 г. н., в. Галубічы Глыбоцкага раё-
на Віцебскай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую 
школу і курсы трактарыстаў, калгаснік. 

Дашко Пётр Паўлавіч, 1922  г.  н., в.  Ракавічы Нясвіжскага раёна 
Мінскай вобл.  – беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую 
школу, у перыяд вайны вывезены на працу ў Германію, калгаснік. 

Дзямешка Генадзь Паўлавіч, 1918 г. н., г. Дзісна Мёрскага раёна Ві-
цеб скай вобл. – беларус, праваслаўны, у 1939 г. абраны сакрата-
ром сельсавета, удзельнік Другой сусветнай вайны, пазней слу-
жыў у міліцыі. 

Дзямко Васілій Кузьміч, 1931 г. н., в. Вялікае Малешава Столінскага 
раёна Брэсцкай вобл. – беларус, пратэстант (пяцідзясятнік), не 
скончыў пачатковую школу, калгаснік, пратэстанцкі пастыр. 

Жалняровіч Мікалай Уладзіміравіч, 1927 г. н., г. п. Падсвілле Глы-
боцкага раёна Віцебскай вобл.  – беларус, праваслаўны, ваяваў 
у партызанах, скончыў Мінскі педагагічны інстытут, настаўнік, 
дырэктар школы. 

Жук (Гаркач) Вера Мікалаеўна, 1928 г. н., в. Засулле Стаўбцоўскага 
раёна Мінскай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла пачат-
ковую школу, калгасніца, санітарка. 

Жулега Крыстына Аляксандраўна, 1934 г. н., г. Гродна – полька, ка-
та лічка, інжынер. 

 Зуеўская (Доўнар) Ірына Іванаўна, 1931 г. н., в. Сосенка Стаўб цоў-
скага раёна Мінскай вобл. – полька, каталічка, не скончыла па-
чатковай школы, калгасніца. 

Зуеўскі Чэслаў Вікенцьевіч, 1931 г. н., в. Сосенка Стаўбцоўскага раё-
на Мінскай вобл. – паляк, каталік, скончыў пачатковую школу, 
калгаснік. 

Івашчанка Лідзія Кірылаўна, 1931, г. н., г. Гродна – беларуска, пра-
васлаўная, сярэдняя адукацыя, краўчыха. 

Кавалец (Бялко) Надзея Іванаўна, 1927 г. н., в. Хільчыцы Жыт ка віц-
кага раёна Гомельскай вобл. – беларуска, праваслаўная, дачка рас-
стра лянага «польскага шпіёна», настаўніца, Герой сацыялістыч-
най працы (1978). 
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Калачык Уладзімір Міхайлавіч, 1930 г. н., в. Заскавічы Маладзечан-
скага раёна Мінскай вобл. – беларус, праваслаўны, старшыня кал-
гаса, Герой сацыялістычнай працы (1966), кандыдат эканамічных 
навук (1974), дэпутат Вярхоўнага Савета СССР і БССР. 

Калбаска Мікалай Андрэевіч, 1925  г.  н., в.  Рудка Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл.  – беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую 
школу, у перыяд нямецкай акупацыі вывезены на працу ў Гер ма-
нію, калгаснік. 

Калей Здзіслаў Адамавіч, 1927 г. н., в. Бор Навагрудскага раёна Грод-
зенскай вобл. – паляк, каталік, з сям’і афіцэра, скончыў тэхнікум, 
працаваў у лясной гаспадарцы. 

Календа (Багданкевіч) Ядзвіга Уладзіміраўна (1928-2018), в.  Рубя-
жэ ві чы, Стаўбцоўскі р-н, Мінская вобл. – полька, каталічка, на-
стаў ні ца, грамадская дзяячка. 

Калошва Антоній Навумавіч, 1924 г. н., в. Востраў Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў школу фабрыч-
на-завадскога навучання, калгаснік. 

Канановіч Яўген Лявонцьевіч, 1924 г. н., в. Лужкі Шаркаўшчынскага 
раёна Віцебскай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў Інстытут 
замежных моваў у Мінску, настаўнік, дырэктар школы. 

Каршакоўскі Генаддзь Аляксандравіч, 1931 г. н., г. Гродна – беларус, 
праваслаўны, настаўнік.

 Качарга Ян, 1934 г. н., в. Харашэвічы Слонімскага раёна Гродзен-
скай вобл. – беларус, праваслаўны, калгаснік. 

Клеўзвіч (Шыракоўская) Вольга Васільеўна, 1920 г. н., в. Сінкевічы 
Лунінецкага раёна Брэсцкай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
школу не наведвала, сялянка, калгасніца. 

Кухарчук Вольга Ніканаўна, 1931 г. н., в. Юхнавічы Іванаўскага раё-
на Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончыла пачат-
ковую школу, калгасніца. 

Куцэвіч Баляслава Чаславаўна, 1924 г. нар., г. Гродна – полька, ка та-
ліч ка, з сялянскай сям’і. 

Кэнэ (Антановіч) Ганна Антонаўна, 1934 г. н., г. Вільня – беларуска 
(дачка беларускага дзеяча Антона Антановіча), праваслаўная, 
філолаг (паланістка). 
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Лебедзеў Валянцін, 1929 г. н., г. Слонім Гродзенскай вобл. – беларус, 
праваслаўны, з сялянскай сям’і, інжынер. 

Ліхадзіеўскі Баляслаў, 1926 г. н., в. Рубяжэвічы Стаўбцоўскага раё-
на Мінскай вобл. – паляк, каталік, скончыў пачатковую школу, 
калгаснік. 

Лопух (Васілеўская) Людміла Феафанаўна, 1925  г.  н., в.  Сіняўская 
Слабада Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл.  – беларуска, 
праваслаўная, з сям’і настаўніцы, у перыяд нямецкай акупацыі 
была ў Саюзе беларускай моладзі, рэпрэсаваная, настаўніца. 

Лосік Міхаіл Міхайлавіч, 1920 г. н., в. Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага 
раёна Мінскай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў пачатко-
вую школу, ваяваў у 1944–1945 гг., потым рабочы і калгаснік. 

Лушчык Васіль, 1917 г. н., в. Цешаўля Баранавіцкага раёна Брэсцкай 
вобл.  – беларус, праваслаўны, служыў у  Войску польскім, быў 
у нямецкім палоне, калгаснік. 

Людская (Ліманоўская) Зінаіда Фёдараўна, 1927 г. н., в. Іст Мёрскага 
раёна Віцебскай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла па-
чатковую школу, калгасніца. 

 Лясніцкая (Іваноўская) Эмілія Восіпаўна, 1934  г.  н., в.  Вулька 
Лаўская Пінскага раёна Брэсцкай вобл. – полька, каталічка, з ся-
лянскай сям’і, скончыла пачатковую школу, калгасніца. 

Макулік (Шакоць) Аляксандра Ларыёнаўна, 1928 г. н., в. Алекшыцы 
Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, пра ва слаў-
ная, з сялянскай сям’і, скончыла пачатковую школу, рабочая.

Малькевіч Іван Філарэтавіч, 1922 г. н., в. Грабава Жыткавіцкага ра-
ёна Гомельскай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў пачатко-
вую школу, ляснік. 

Мандрык (Філістовіч) Зінаіда Пятроўна, 1925 г. н., в. Вязынь Ві лей-
ска га раёна Мінскай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла 
пачатковую школу, у 1940 г. была выселена разам з сям’ёй у Сібір, 
кал гас ні ца. 

Марзалюк (Сачук) Валянціна Сямёнаўна, 1925  г.  н., в.  Падлессе 
Стаўб цоў ска га раёна Мінскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
скончыла пачатковую школу, у перыяд нямецкай акупацыі вы-
везеная на працу ў Германію, калгасніца. 
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Мароз (Янкоўская) Малгажата Тэлесфораўна, 1931 г. н., в. Вараксы 
Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобл. – полька, каталічка, скончы-
ла пачатковую школу, калгасніца. 

Марцінчык (Асташэвіч) Кацярына Іванаўна, 1919 г. н., г. Гродна – бе-
ларуска, праваслаўная, медсястра. Жонка рэпрэсаванага белару-
скага дзеяча Мікалая Марцінчыка. 

Марцынкевіч (Полудзень) Антаніна Філіпаўна, 1919 г. н., г. Гродна – 
беларуска, праваслаўная. 

Мельнік Улляна, 1923  г.  н., в.  Чамярын Пінскага раёна Брэсцкай 
вобл.  – беларуска, праваслаўная, скончыла пачатковую школу, 
кал гас ніца, краўчыха, фатограф і «шаптуха». 

Міклашэвіч (Шурпа) Марыя Мікалаеўна, 1933  г.  н., в.  Саволеўка 
Гродзенскага раёна, беларуска, праваслаўная, з сялянскай сям’і, 
закончыла сем класаў, разам з сям’ёй вывезеная ў Сібір (1947), 
медсестра, калгасніца.

Мініч Любоў Міхайлаўна, 1924  г. н., в. Цімашэвічы Жыткавіцкага 
раёна Гомельскай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла па-
чатковую школу, калгасніца. 

Міцкевіч (Кукалевіч) Яўгенія Мікалаеўна, 1923 г. н., в. Мікалаеўшчына 
Стаўб цоў ска га раёна Мінскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
скончы ла пачатковую школу, сваячка Якуба Коласа, рабочая, 
калгасніца. 

Мураўская (Русак) Вера Аляксандраўна, 1930  г.  н., в.  Дуброва 
Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, праваслаўная, 
не скончыла сярэднюю школу, калгасніца. 

Мятла (Валынец) Ганна Пятроўна, 1923  г.  н., в.  Лазоўка Мёрскага 
раёна Віцебскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, не скончыла 
пачатковую школу, калгасніца. 

Несцярэнка (Давідовіч) Клаўдзія Міхайлаўна, 1926 г. н., г. Гродна – 
беларуска, пратэстантка, не скончыла сярэднюю школу, праца-
вала на заводзе. 

 Нікановіч Уладзімір Мікалаевіч, 1920 г. н., в. Мілевічы Жыткавіцкага 
раёна Гомельскай вобл. – беларус, праваслаўны, не скончыў па-
чатковую школу, калгаснік. 

Новік (Грыцкевіч) Алена Паўлаўна, 1927 г. н., г. п. Любча Навагруд-
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скага раёна Гродзенскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, з  ся-
лянскай сям’і, у перыяд нямецкай акупацыі – сябра Саюза бела-
рускай моладзі, медсястра. 

Норык Раман Мадэставіч, 1927 г. н., в. Вераскава Навагрудскага ра-
ёна Гродзенскай вобл. – беларус, праваслаўны, з сям’і настаўніка, 
настаўнік. 

Нюнька Хведар Якубавіч (1928-2018), г.  Шчучын, Гродзенскай 
вобл. – беларускі грамадскі і культурны дзеяч, праваслаўны, з ся-
лянскай сям’і, скончыў Сельскагаспадарчую акадэмію ў  Коўне, 
кіраўнік Таварыства беларускай мовы ў Літве (1989-2014). 

 Паўлоўскі Генадзь Фаміч, 1930 г. н., в. Панкраты Вілейскага раёна 
Мінскай вобл. – беларус, каталік, з сялянскай сям’і, пасля вайны 
на савецкай і партыйнай рабоце, аграном, старшыня калгаса. 

Песняк Анатоль Міхайлавіч, 1926 г. н., г. Гродна – рускі, праваслаўны, 
скон чыў сярэднюю школу, з  сям’і рабочага, служыў у савецкім 
у войску.

Піліпёнак Вацлаў Станіслававіч, 1928 г. н., в. Саннікі Глыбоцкага ра-
ёна Віцебскай вобл. – паляк, каталік, скончыў пачатковую школу, 
калгаснік, чыгуначнік. 

Пракопчык Ганна Міхайлаўна, 1930 г. н., в. Парэчча Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончыла пачатко-
вую школу, калгасніца. 

Пракопчык Максім Пятровіч, 1929 г. н., в. Альшанка Пінскага раё-
на Брэсцкай вобл. – беларус, праваслаўны, скончыў пачатковую 
школу, калгаснік. 

Райчонак Алег Георгіевіч, 1932 г. н., в. Сямёнавічы Шаркаўшчынскага 
раёна Віцебскай вобл.  – беларус, праваслаўны, скончыў 
Гродзенскі аграрны інстытут, старшыня калгаса. 

Рой Станіслава Уладзіславаўна, 1922  г.  нар., г.  Гродна  – полька, 
каталічка, рабочая.

Ронік (Кізюкевіч) Ірэна Стэфанаўна, 1925  г.  н., г.  Гродна, полька, 
каталічка, з сялянскай сям’і, закончыла сем класаў, працавала на 
швейнай фабрыцы. 

Рудкоўская (Южык) Ірына Васільеўна, 1935 г. н., в. Вётхава Смар-
гонскага раёна Гродзенскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
скончыла сярэднюю школу, касір у калгасе. 
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Сабалеўская (Балабановіч) Таісія Алексееўна, 1933 г. н., в. Турэц – 
беларуска, каталічка, настаўніца. 

Сак (Макарчык) Яніна Іванаўна (1923–2016), г.  Гродна  – полька, 
каталічка, рабочая на заводзе.

Сальвясюк Казімір (1922–2015), г. Гродна – паляк, каталік, вучыўся 
ў гімназіі, рабочы. 

Сапун Георгій Савіч (1924–2015), г. Навагрудак Гродзенскай вобл. – 
беларус, праваслаўны святар. У 1944 г. высланы ў Сібір. Перажыў 
рэпрэсіі. 

Сечка Алімпі Мікалаевіч, 1924 г. н., в. Чарэшля Навагрудскага раёна 
Гродзенскай вобл. – беларус, праваслаўны, не скончыў пачатко-
вую школу, ваяваў у партызанах, калгаснік. 

Сідарук Антаніна Паўлаўна, 1951  г.  н., в.  Парэчча Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл.  – беларуска, праваслаўная, скончыла Брэсцкі 
педагагічны інстытут, настаўніца, краязнавец. 

Скірмунт Тэрэза, 1933 г. н., Варшава – полька, каталічка, вывезеная 
разам з сям’ёй у 1940 г. у Казахстан, выехала ў Польшчу ў 1946 г., 
інжынер. 

Снежка (Кажэйнік) Яніна Пятроўна, 1937 г. н., в. Крупава Лідскага 
раёна Гродзенскай вобл. – полька, каталічка, настаўніца. 

Таболіч Уладзімір Іванавіч, 1930 г. н., в. Ленін Жыткавіцкага раёна 
Гомельскай вобл. – беларус, праваслаўны, не скончыў пачатковай 
школы, калгаснік. 

Талочка (Сенкевіч) Гэлена Вікенцьеўна, 1931 г. н., в. Дубравіца На-
вагрудскага раёна Гродзенскай вобл. – полька, каталічка, не скон-
чыла пачатковай школы, калгасніца. 

Урбановіч (Анацка) Марыя Рыгораўна, 1929 г. н., в. Альхоўка Нава-
грудскага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, праваслаўная, не 
скончыла пачатковую школу, калгасніца. 

Ушакевіч Станіслаў Алёізавіч, 1931 г. н., в. Такарышкі Іўеўскага раё-
на Гродзенская вобл. – паляк, каталік, з сялянскай сям’і, інжынер-
гідратэхнік, сябра Таварыства польскай культуры на Лідчыне. 

Харак (Скрабатун) Алена Антонаўна, 1928 г. н., в. Абруб Глыбоцка-
га раёна Віцебскай вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончы-
ла пачатковую школу, у перыяд нямецкай акупацыі вывезена на 
працу ў Германію, калгасніца. 
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Хасід Рыгор Несіфавіч, 1924 г. н., г. Гродна – жыд, вязень Гродзенска-
га гета (1941–1943), настаўнік. 

Хацкевіч Іван Віктаравіч, 1930 г. н., в. Юркавічы Дзяржынскага ра-
ёна Мінскай вобл. – паляк, каталік, скончыў пачатковую школу, 
калгаснік. 

Хвясюк Сафія Рыгораўна, 1933  г.  н., в.  Парэчча Пінскага раёна 
Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла пачатковую 
школу, калгасніца. 

Царыкевіч Надзея Рыгораўна, 1928 г. н., в. Беразнякі Жыткавіцкага 
раёна Гомельскай вобл. – беларуска, праваслаўная, не скончыла 
пачатковую школу, калгасніца. 

Ціхановіч (Мамчыц) Ніна Пятроўна, 1920 г. н., в. Уселюб Навагруд-
скага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, праваслаўная, скон-
чыла польскую школу, калгасніца. 

 Цыбульская (Стурліс) Ірына Іванаўна, 1929 г. н., в. Вётхава Смар-
гонскага раёна Гродзенскай вобл. – беларуска, каталічка, з сялян-
скай сям’і, калгасніца. 

Цэван (Гладун) Ганна Васільеўна, 1928 г. н., в. Валішча Пінскага раё-
на Брэсцкай вобл. – беларуска, праваслаўная, на савецкай і пар-
тыйнай працы, старшыня сельскага савета. 

Чаплінская (Белановіч) Яўгенія Фамінічна, 1925  г.  н., в.  Маршалкі 
Валожынскага раёна Мінскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
з сям’і настаўнікаў, настаўніца.

Чарнышова (Касцюк) Вера, 1928  г.  н., г.  Гродна  – беларуска, 
праваслаўная, настаўніца.

Чырко Харыта Паўлаўна, 1913 г. н., в. Парэчча Пінскага раёна Брэсц-
кай вобл. – беларуска, праваслаўная, скончыла пачатковую шко-
лу, калгасніца. 

Шэйбак (Волкава) Ірына Канстанцінаўна, 1926  г.  н., в.  Казлы 
Вілейскага раёна Мінскай вобл. – беларуска, праваслаўная, у пе-
рыяд нямецкай акупацыі – сябра Саюза Беларускай моладзі, рэ-
прэсаваная, грамадская дзяячка, рахункавод. 

Шынелька (Фядзьковіч) Ванда Адамаўна, 1926 г. н., в. Асінаўка Глы-
боцкага раёна Віцебскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, не 
скончыла пачатковую школу, калгасніца. 
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Явід (Брычкоўкая) Марыя Іосіфаўна, 1926 г. н., в. Астравы Стаўб-
цоў скага раёна Мінскай вобл.  – полька, каталічка, бухгалтар 
у калгасе. 

Ярахновіч Вікенцій Іосіфавіч, 1923 г. н., в. Лужкі Шаркаўшчынскага 
раёна Віцебскай вобл. – беларус, праваслаўны, з сялянскай сям’і, 
скончыў педагагічнае вучылішча, настаўнік. 

Ярош (Сонька) Францішка Іосіфаўна, 1923 г. н., г. п. Празарокі Глы-
боцкага раёна Віцебскай вобл. – полька, каталічка, скончыла ся-
рэднюю школу, у перыяд вайны была вывезена на працу ў Гер ма-
нію, рабочая, прадаўшчыца. 

Яфімчык (Сідаровіч) Крыстына Фёдараўна, 1937 г. н., в. Выверы Ма-
ладзечанскага раёна Мінскай вобл.  – беларуска, праваслаўная, 
у 1940 г. вывезеная з сям’ёй у Казахстан, медсястра.
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