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рус кай мо вы і лі та ра ту ры звыш ад ве дзе ных 
па вод ле ву чэб на га пла на на 1938/1939 на ву-
чаль ны год [20, с. 3].

15 кас трыч ні ка 1938 г. на па ся джэн ні бю ро 
Ві цеб ска га аб ка ма КП(б)Б бы ло пры ня та 
ра шэн не «Аб рэ ар га ні за цыі бы лых яў рэй скіх 
школ у рус кія» ў Ві цеб ску, Ор шы і м. Яна ві чы 
Су раж ска га ра ё на. Праз не каль кі ме ся цаў паў-
ста ла пы тан не аб рэ ар га ні за цыі школ у Ле пе лі, 
Дуб роў не, м. Чаш ні кі і Ча рэя Чаш ніц ка га ра ё-
на. Бю ро Ві цеб ска га АК КП(б)Б ад 20 са ка ві ка 
1939 г. пра па на ва ла Ві цеб ска му ад дзе лу на род-
най аду ка цыі «вы ву чыць пы тан не аб пра віль-
нас ці рэ ар га ні за цыі яў рэй скіх школ у бе ла рус кія 
і прад ста віць ма тэ ры ял на Бю ро аб іх рэ ар га ні-
за цыі ў шко лы рус кія ў су вя зі з жа дан нем баць-
коў і вуч няў яў рэй ска га на сель ніц тва». У 1939 г. 
Бю ро ЦК КП(б)Б пры ня ло пас та но ву «Аб рэ ар-
га ні за цыі бе ла рус кіх школ у рус кія ў 1939 г.». 
У рус кія шко лы бы лі рэ ар га ні за ва ны як бы лыя 
яў рэй скія (у г. Га рад ку, г. п. Хо цім ску), так і бе ла-
рус кія (15 НСШ г. По лац ка).

Уся го ў БССР у 1938/1939 на ву чаль ным 
го дзе на ліч ва ла ся 227 рус кіх і 6760 бе ла рус кіх 
школ, у якіх на ву ча ла ся 69 433 і 970 766 вуч няў 
ад па вед на. У ве рас ні 1939–1940 гг. на бе ла рус-
кай мо ве пра ца ва ла 6787 агуль на а ду ка цый ных 
школ і 408 – на рус кай. Гэ та свед чы ла аб тым, 
што пра ктыч на ўсе но выя шко лы ад кры ва лі ся 
на рус кай мо ве. Пры гэ тым у 1938/1939 на ву-
чаль ным го дзе на паў няль насць рус кіх школ 
бы ла знач на боль шая за бе ла рус кія. Па пя рэд-
нія да ныя па пры ёме дзя цей у пер шыя кла сы  
на 1939/1940 на ву чаль ны го д так са ма свед чы лі 
пра ма са вы нап лыў у рус кія шко лы ў Мін ску, 
Ві цеб ску, Го ме лі і іншых га ра дах і рай цэн трах 
[21, л. 167]. 

Та кім чы нам, у 1937–1939 гг. на цы я наль ная 
па лі ты ка ў БССР поў нас цю ад па вя да ла кур су, 
які быў на вя за ны ЦК УКП(б) і СНК СССР. Кі раў-
ніц тва БССР не выз на ча ла са мас той на моў ную 
па лі ты ку, а пад па рад коў ва ла ся ра шэн ням, пры-
ня тым у Мас кве. Га лоў ная ўва га ад во дзі ла ся 
па шы рэн ню сфе ры ўжы ван ня рус кай мо вы ў 
рэс пуб лі цы і ства рэн ню ўсіх умоў да пе ра хо ду 
на яе прад стаў ні коў на цы я наль ных мен шас-
цей, а так са ма час ткі бе ла рус ка га на сель ніц тва. 
На рус кую мо ву бы ло пе ра ве дзе на на ву чан не 

ў вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву-
чаль ных ус та но вах, амаль усё спра ва вод ства  
і ра бо та пар тый ных, са вец кіх і гра мад скіх ар га-
ні за цый. І тым не менш бе ла рус кая мо ва час-
тко ва за ха ва ла свае па зі цыі ў га лі нах аду ка цыі, 
ас ве ты, дру ку і на цы я наль най куль ту ры.
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Summary

In this article the language policy of the BSSR party 
and state leadership before the World War II is pre-
sented. The article is divided into parts, where the policy 
with reference to Belarusian, Russian, Polish and Yid-
dish as well as the process of partial reorganization of 
the Belarusian schools into the Russian ones is ana-
lyzed. The article notes that the BSSR authorities did 
not specify the general direction of language policy and 
guided by the decisions taken by the USSR party and 
state leadership. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 12.12.2012 г.

УДК 94(476):351.741«1920/1924»
Ю.У. Кур’яно віч,

ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ФАРМІРАВАННЕАРГАНІЗАЦЫЙНАЙСТРУКТУРЫОРГАНАЎ
МІЛІЦЫІІКРЫМІНАЛЬНАГАВЫШУКУБЕЛАРУСІЎ1920–1924гг.

У 1917 г. у вы ні ку рэ ва лю цый ных пе раўтва-
рэн няў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па чаў ся 

пра цэс ста наў лен ня но вых ар га ні за цый ных 

форм ахо вы гра мад ска га па рад ку. На зме ну 
па лі цыі, якая ў Ра сій скай ім пе рыі ажыц цяў ля ла 
фун кцыі ахо вы гра мад ска га па рад ку і ба раць бы 
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са зла чын нас цю, прыйшла спа чат ку на род-
ная мі лі цыя1, зас на ва ная Ча со вым ура дам, 
а по тым – Са вец кая Ра бо ча-Ся лян ская мі лі-
цыя Ра сій скай Са цы я ліс тыч най Фе дэ ра тыў най 
Са вец кай Рэс пуб лі кі (РСФСР)2. 

Са вец кая мі лі цыя з са ма га па чат ку бу да-
ва ла ся як кла са вы ор ган дык та ту ры пра ле-
та ры я ту. У гэ тым, як пад крэс лі вае пра фе сар 
А.Ф. Віш неў скі, «змя шча ец ца яе сап раў дная 
сут насць, у гэ тым яна ка рэн ным чы нам ад роз ні-
ва ец ца ад бур жу аз най па лі цыі» [1, с. 42]. 

28 кас трыч ні ка (10 ліс та па да) 1917 г. 
На род ны ка мі са ры ят унут ра ных спраў3 (НКУС) 
Ра сій скай Са вец кай Рэс пуб лі кі вы даў пас та но ву 
«Аб ра бо чай мі лі цыі», якая аб вя шча ла ства-
рэн не мі лі цыі як вы ка наў ча га ор га на мяс цо вых 
Са ве таў ра бо чых і сал дац кіх дэ пу та таў. Але 
ў гэ тай сціс лай пас та но ве (скла да ла ся з трох 
ка рот кіх пун ктаў) не бы лі выз на ча ны кан крэт-
ныя ар га ні за цый ныя фор мы мі лі цэй ска га апа-
ра ту. У ад па вед нас ці з пас та но вай «Аб ра бо чай 
мі лі цыі» на мес цах ства ра лі ся ўзбро ен ныя фар-
мі ра ван ні пра цоў ных і пад ін шы мі наз ва мі: «дру-
жы на ахо вы», «ат ра ды па рад ку» і інш. [1, с. 12]. 
Най больш рас паў сю джа ны мі з іх бы лі ат ра ды 
Чыр во най гвар дыі, якія ак тыў на вы ка рыс тоў ва-
лі ся ў ба раць бе з так зва най унут ра най і знеш-
няй кон тррэ ва лю цы яй. Нап рык лад, з да па мо гай 
1-га імя Мін ска га Са ве та рэ ва лю цый на га пал-
ка, што аб’яд ноў ваў ас ноў ныя сі лы Чыр во най 
гвар дыі Мін ска, у ноч на 18 снеж ня 1917 г. быў 
ра заг на ны І Усе бе ла рус кі з’езд [2, с. 117], які 
пры няў ра шэн не аб ства рэн ні з лі ку сва іх дэ пу-
та таў ча со ва га ор га на ўла ды ў Бе ла ру сі ў выг-
ля дзе Усе бе ла рус ка га Са ве та ся лян скіх, ра бо-
чых і сал дац кіх дэ пу та таў і та кім чы нам вы ка-
заў ся суп раць Аб лвы кам за ха4 – вы шэй ша га 
ор га на Са вец кай ула ды ў Бе ла ру сі на ча ле з 
баль ша ві ка мі [2, с. 184]. 

1 Днём заснавання беларускай міліцыі лічыцца 
4 сакавіка 1917 г. У гэты дзень на пасаду часовага 
начальніка міліцыі Усерасійскага Земскага Саюза па ахове 
парадку ў горадзе быў прызначаны служачы Усерасійскага 
Земскага Саюза Міхаіл Міхайлаў (пад гэтым прозвішчам 
дзейнічаў бальшавік Міхаіл Фрунзе).

2 Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 25 кастрычніка 
(7 лістапада) 1917 г. на тэрыторыі Расійскай рэспублікі, 
у склад якой уваходзіла Беларусь (губерні Гродзен-
ская, Мінская, Магілёўская, частка паветаў Віленскай, 
Віцебскай, Ковенскай і Смаленскай губерняў), Паста-
новай II Усерасійскага з’езда Саветаў (25–27 кастрычніка 
1917 г.) была абвешчана Расійская Савецкая Рэспубліка. У 
адпаведнасці з першай Канстытуцыяй (1918 г.) атрымала 
афіцыйную назву – Расійская Сацыялістычная Федэратыўная 
Савецкая Рэспубліка. 

3 Народны камісарыят унутраных спраў быў сярод 
першых наркаматаў, створаных паводле дэкрэта «Об 
учреждении Совета Народных Комиссаров», прынятым на 
II Усерасійскім з’ездзе Саветаў (25–27 кастрычніка 1917 г.). 

4 Абласны выканаўчы камітэт Саветаў рабочых, 
салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту 
(Аблвыкамзах) на чале з бальшавіком М. Рагазінскім (утво-
раны 26 лістапада 1917 г.). Савет Народных Камісараў Заход-
няй вобласці і фронту ўзначальваў бальшавік К. Ландар. 

Ас ноў ным пра ва вым да ку мен там, які рэг-
ла мен та ваў ар га ні за цыю і дзей насць са вец кай 
мі лі цыі як штат на га дзяр жаў на га ор га на ахо-
вы гра мад ска га па рад ку, з’яві ла ся ін струк цыя 
«Аб ар га ні за цыі са вец кай ра бо ча-ся лян скай 
мі лі цыі», зац вер джа ная 12 кас трыч ні ка 1918 г. 
на род ны мі ка мі са ры я та мі ўнут ра ных спраў і 
юс ты цыі РСФСР. У да дзе ным да ку мен це кла-
са вы ха рак тар мі лі цыі быў не толь кі ад люс тра-
ва ны ў наз ве мі лі цыі – «ра бо ча-ся лян ская», але 
і за ма ца ва ны ў яе ас ноў ных за да чах: «Со вет-
ская ми ли ция сто ит на стра же ин те ре сов ра бо-
че го кла са и бед ней ше го крес ть ян ства. Глав ной 
ее обя зан нос тью яв ля ет ся ох ра на ре во лю ци он-
но го по ряд ка и граж дан ской бе зо пас нос ти» [3, 
с. 54]. Ін струк цыя так са ма за ма цоў ва ла ства-
рэн не мі лі цыі на ас но ве пры нцы пу пад вой-
на га пад на ча лен ня: «Со вет ская Ра бо че-Крес-
ть ян ская ми ли ция яв ля ет ся ис пол ни тель ным 
ор га ном Ра бо че-Крес ть ян ской Цен траль ной 
влас ти на мес тах, сос то я щей в не пос ред ствен-
ном ве де нии мес тных со ве тов, и под чи ня ет ся 
об ще му ру ко вод ству На род но го Ко мис са ри а та 
по внут рен ним де лам» [3, с. 52]. 

У ад па вед нас ці з вы шэй па да дзе ны мі 
да ку мен та мі ства ра ла ся мі лі цыя ў Бе ла ру сі. 
Вя до мыя бе ла рус кія дас лед чы кі яе гіс то рыі 
(А.Ф. Віш неў скі, К.І. Бар ві нок) адзна ча юць, што 
ў кан цы 1918 г. у За ход няй воб лас ці5 ў ас ноў ным 
за вяр шы ла ся фар мі ра ван не ра бо ча-ся лян скай 
мі лі цыі [1, с. 28; 3, с. 13]. Але вар та заў ва жыць, 
што на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 1917–1920 гг., 
фак тыч на з па чат ку Пер шай сус вет най вай ны, 
не сці ха лі ва ен ныя дзе ян ні (гер ман ская ін тэр-
вен цыя 1918 г., польс ка-са вец кая вай на 1919–
1920 гг.), якія да паў ня лі ся да во лі ма са вы мі выс-
туп лен ня мі ан ты са вец кай на кі ра ва нас ці (Ве ліж-
скае паў стан не ў ліс та па дзе 1918 г., якое по тым 
аха пі ла амаль усю Ві цеб шчы ну, Стра ка пы таў-
скае выс туп лен не 1919 г. у Го ме лі, Рэ чы цы, Слуц-
кае паў стан не 1920 г.), а так са ма дзей нас цю ат ра-
даў ге не ра ла С. Бу лак-Ба ла хо ві ча, які ў тэ лег-
ра ме мар ша лу Піл суд ска му 25 кас т рыч ні ка 
1920 г. па ве да міў: «Се го 25 ок тяб ря я объе ди нил, 
сог лас но вы ра жен ной ими про сь бе, ко ман до ва-
ни ем все бе ло рус ские от ря ды, пос та вив шие се бе 
целью свер же ние влас ти боль ше ви ков и ос во-
бож де ние са мос то я тель ной Бе ло рус сии» [4]. 

Пе ра ход да мір на га бу даў ніц тва са ства-
рэн нем паў на вар тас най сіс тэ мы баль ша віц-
кіх ор га наў ула ды і кі ра ван ня па чаў ся толь кі 

5 Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў 1917–
1918 гг. Утворана ў чэрвені 1917 г. як часовае аб’яднанне 
Мінскай, Віленскай і Магілёўскай губерняў (цэнтр – Мінск) 
з мэтай цэнтралізацыі кіраўніцтва мясцовымі Саветамі. 
Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. – адміністрацыйна-
тэрытарыяльная адзінка ў складзе Віленскай, Віцебскай, 
Магілёўскай і Мінскай губерняў. У 1918 г. у сувязі з акупа-
цыяй большай часткі Беларусі нямецкімі войскамі (люты) 
цэнтр вобласці перанесены ў Смаленск, у склад Заходняй 
вобласці ўключана Смаленская губерня. У верасні 1918 г. 
перайменавана ў Заходнюю камуну.
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ў 1920 г. пас ля пас пя хо ва га нас туп лен ня Чыр во-
най Ар міі ў лі пе ні гэ та га го да на за хад (9 лі пе ня 
ад поль скай аку па цыі быў выз ва ле ны Ігу-
мен, 11 лі пе ня – Мінск, 14 лі пе ня – Віль ня, 
17 лі пе ня – Лі да, 19 лі пе ня – Грод на, 1 жніў ня – 
Брэст [5, с. 421]). 31 лі пе ня 1920 г. Ва ен на-рэ ва-
лю цый ны ка мі тэт Бе ла ру сі (Ва ен рэў ком)1 (стар-
шы ня – А. Чар вя коў) вы даў «Дэк ла ра цыю аб 
аб вя шчэн ні не за леж нас ці Са вец кай Са цы я ліс-
тыч най Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі»2, ад бы ло ся дру-
гое аб вя шчэн не ССРБ. Рэс пуб лі ка ад наў ля ла ся 
толь кі ў скла дзе дзвюх ня поў ных гу бер няў – 
Гро дзен скай і Мін скай, бе ла рус кія ра ё ны Ві цеб-
скай, Го мельс кай і Сма лен скай гу бер няў зас та-
ва лі ся ў РСФСР [6, с. 111].

Та му, ві да воч на, што ар га ні за цыя мі лі цыі 
ў Бе ла ру сі ў 1917–1920 гг. ме ла няў стой лі вы 
ха рак тар і ад бы ва ла ся на тэ ры то ры ях, ча со ва 
за ня тых Чыр во най Ар мі яй і дзе ча со ва ўста лёў-
ва ла ся са вец кая ула да. На гэ ты конт у пер шай 
кні зе па гіс то рыі бе ла рус кай мі лі цыі «Ка рот кі 
на рыс гіс то рыі мі лі цыі Бе ла ру сі (1917–1927)» 
адзна ча ла ся: «Аку па цыі (ня мец кая і польс-
кая. – Ю.К.) слу жы лі тор ма зам, тым ка ме нем, 
аб які разь бі ва ла ся ўся бу даў ні чая ра бо та, якую 
трэ ба бы ло кож ны раз па чы наць на на ва; пра-
кты кі ў ра бо це не маг ло быць, а ад сюль – сла-
басьць ра бо ты мі лі цыі, ніз кая яе якасьць, аса-
бо вы склад не на сва ім мес цы»3 [7, с. 36].

У да дзе ным кан тэк сце так са ма ілюс тра тыў-
най з’яў ля ец ца выт рым ка з за га да Га лоў на га 
ўпраў лен ня ра бо ча-ся лян скай мі лі цыі ССРБ 
(Га лоў мі лі цыя ССРБ) ад 25 кас трыч ни ка 1920 г. 
№ 3: «Р-К. (Ра бо че-Крес ть ян ская. – Ю.К.) 
Ми ли ция ССРБ чрез вы чай но мо ло да в ор га-
ни за ци он ном от но ше нии и сос то я щих из не 
впол не опыт ных блюс ти те лей ре во лю ци он но го 
по ряд ка с при бли же ни ем те ат ра во ен ных дей-
ствий про яви ла не и мо вер ную и не из вес тную 
в ис то рии Со вет ской ми ли ции не ус той чи вость 
и тру сость, что со дей ство ва ло уси ле нию об щей 
па ни ки и да ло воз мож ность тем ным ин ди ви-
ду ам ор га ни зо вать ся в шай ки и бан ды, гра бить, 
раз ру шать на род ное дос то я ние и на ру шить на 
вре мя ус тои ре во лю ци он но го по ряд ка. 

Во вре мя эва ку а ции в раз ных уез дах Бе ло-
рус сии мно гие ра бот ни ки, сот руд ни ки и ми ли-
ци о не ры де зер ти ро ва ли, мно гие скры лись 

1 Ваенна-рэвалюцыйны камітэт ССРБ. Дзейнічаў у 
жніўні – снежні 1920 г.

2 У адпаведнасці з першай Канстытуцыяй, якая 
была прынята 3 лютага 1919 г. на І Усебеларускім з’ездзе 
Саветаў, Беларусь абвяшчалася рэспублікай Саветаў 
рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў і атрымала 
афіцыйную назву – Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка 
Беларусі (ССРБ) (менавіта спачатку «сацыялістычная», 
а потым «савецкая»). З 1922 г. яна называлася Беларуская 
Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка (БССР), а з 1936 г. – 
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка.

3 Тут і далей дакументы друкуюцца з захаваннем 
правапісу арыгінала.

рань ше, сво и ми пос туп ка ми опо зо рив Раб. Кр. 
Ми ли цию» [8].

Ана ліз ар хіў ных да ку мен таў (у ас ноў ным 
скан цэн тра ва ных у фон дзе 35, во піс 1 (Га лоў-
на га ўпраў лен ня мі лі цыі і кры мі наль на га вы шу ку 
НКУС БССР) і фон дзе 34, во піс 1 (НКУС БССР) 
На цы я наль на га ар хі ва Рэс пуб лі кі Бе ла русь) 
даз ва ляе зра біць выс но ву, што ар га ні за цый-
на-штат ная струк ту ра са вец кай мі лі цыі ў Бе ла-
ру сі ўпер шы ню па ча ла вы бу доў вац ца ў 1921 г. 
У пры ват нас ці, аб гэ тым свед чаць спра ваз дач-
ныя да ку мен ты ад нос на дзей нас ці мі лі цыі.

Так, у дак ла дзе ў НКУС4 ССРБ (ко пія 
ў Га лоў мі лі цыю РСФСР) аб дзей нас ці мі лі-
цыі Бе ла ру сі з 1 лю та га па 1 са ка ві ка 1921 г. 
адзна ча ла ся: «В фев ра ле ме ся це де я тель-
ность Ра бо че-Крес ть ян ской ми ли ции Бе ло рус-
сии как и в пред ыду щие ме ся цы, в об щем сво-
ем мас шта бе на хо ди лась и все еще на хо дит ся 
в ста дии ор га ни за ции» [9]. А ў па доб най спра-
ваз да чы за ўвесь 1921 г. (пад пі са на на чаль-
ні кам Га лоў мі лі цыі ССРБ Я. Кро лем) кан ста-
та ва ла ся: «Ми ли ция Бе ло рус сии Рес пуб ли ки 
на ча ла ор га ни зо вы вать ся вслед за ос во бож де-
ни ем от по ля ков пред елов Рес пуб ли ки с ию ля 
1920 го да. Фак ти чес ки ми ли ция ор га ни зо вы-
ва лась на мес тах вслед за при хо дом Со вет-
ских войск и пар ти зан ских от ря дов и граж дан 
впол не сто яв ших на плат фор ме Со вет ской 
влас ти, так что пер во на чаль но ми ли ция Бе ло-
рус сии не име ла цен тра ли за ции и ру ко во ди-
лась на мес тах от вет ствен ны ми пар тий ны ми 
ра бот ни ка ми, ко то рые наз на ча лись фор ми ро-
вав шим ся в то вре мя Рев ко мом» [10].

Ас ноў ныя ар га ні за цый ныя кро кі па цэн тра-
лі за цыі мі лі цэй ска га апа ра ту Бе ла ру сі бы лі 
здзейс не ны на пра ця гу жніў ня-ліс та па да 1920 г.

13 жніў ня 1920 г. кі раў ніц тва Мін скай губ мі-
лі цыі пе раймя ноў ва ец ца ва Уп раў лен не ра бо-
ча-ся лян скай мі лі цыі рэс пуб лі кі як скла до вая 
час тка НКУС РСФСР, з пад па рад ка ван нем па 
служ бо вых пы тан нях Га лоў мі лі цыі РСФСР.

У кас трыч ні ку 1920 г., ка лі Мін ская гу бер ня 
бы ла выз ва ле на ад польс кіх аку па цый ных вой-
скаў5, рас па ра джэн нем Ва ен рэў ко ма Бе ла ру сі 

4 Першапачаткова НКУС Савецкай Беларусі быў ство-
раны ў студзені 1919 г., але ў сакавіку таго ж года ў сувязі 
з утварэннем Літоўска-Беларускай савецкай рэспублікі 
(ЛітБел) спыніў дзейнасць, а свае функцыі перадаў аддзелу 
Упраўлення міліцыі Мінскага губваенрэўкома і Народнаму 
камісарыяту ўнутраных спраў ЛітБел. НКУС ССРБ у 1920-х гг. 
займаўся пытаннямі савецкага будаўніцтва, аддзялення 
царквы ад дзяржавы і школы ад царквы, адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага ўладкавання, камунальнай гаспадаркі, 
рэгістрацыі прыватных таварыстваў і саюзаў, ажыццяўляў 
кіраўніцтва месцамі зняволення, у яго структуру ўваходзіла 
міліцыя і органы ЗАГС. У снежні 1930 г. НКУС БССР быў 
ліквідаваны, а яго функцыі перададзены іншым органам 
улады (ЦВК, Наркамюсту БССР і інш.). У 1934 г. быў утво-
раны НКУС БССР з новай структурай.  

5 12 кастрычніка 1920 г. у г. Рызе быў падпісаны дагавор 
аб перамір’і і прэлімінарных умовах міру паміж Польшчай 
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ар га ні зоў ва ец ца Га лоў нае ўпраў лен не ра бо ча-
ся лян скай мі лі цыі ССРБ пад кі раў ніц твам Ста-
ніс ла ва Мер тэн са. 

30 ліс та па да 1920 г. быў пад пі са ны за гад 
№ 20 Га лоў на га ўпраў лен ня ра бо ча-ся лян скай 
мі лі цыі1 ССРБ, якім аб вя шча ла ся пер шае па ла-
жэн не аб Га лоў мі лі цыі ССРБ [11].

У ад па вед нас ці з да дзе ным да ку мен там на 
Га лоў мі лі цыю, як на цэн траль ны рэс пуб лі кан скі 
ор ган, ус кла да ла ся агуль нае кі раў ніц тва: «а) па 
фар мі ра ван ні Мі лі цыі ў мес цах, дзе яе яшчэ не 
бы ло: б) па па ляп шэн ні ар га ні за цыі мі лі цэй скай 
і ба я вой пад рых тоў кі ў Мі лі цыі; в) па вы пра-
цоў цы ме та даў і па ар га ні за цыі ба раць бы са 
зла чын нас цю; г) па рэ ві зіі і ін спек та ван ні ўсіх 
ві даў Мі лі цыі: д) па за бес пя чэн ні суп ра цоў ні-
каў Мі лі цыі ўсі мі ві да мі за бес пя чэн ня, рыш тун ку 
і аб мун дзі ра ван ня, уз бра ен ня і ме ды цын скай 
да па мо гі» [11].

Га лоў мі лі цыя ССРБ з’яў ля ла ся са мас той-
най струк тур най адзін кай НКУС ССРБ. На чаль-
нік Га лоў мі лі цыі пры зна чаў ся Прэ зі ды у мам 
ЦВК ССРБ па прад стаў лен ні ка ле гіі НКУС, а 
на чаль ні кі ад дзе лаў Га лоў мі лі цыі пры зна ча лі ся 
і зваль ня лі ся НКУС па прад стаў лен ні на чаль-
ні ка Га лоў мі лі цыі [12]. 

Струк ту ра Га лоў мі лі цыі прад угле джва ла 
ар га ні за цыю нас туп ных ад дзе лаў: след ча-вы шу-
ко вай мі лі цыі (Га лоў вы шук), па вя то ва-га рад ской 
(агуль най) мі лі цыі, пра мыс ло вай мі лі цыі, ін спек-
тар ска га, ма тэ ры яль на га і сак ра та ры я та [11]. 

Не пас рэд ная ба раць ба са зла чын нас цю 
(вы шук і зат ры ман не зла чын цаў) кан цэн тра-
ва ла ся ў ад дзе ле след ча-вы шу ко вай мі лі цыі 
(Га лоў вы шук).

За га дам Га лоў мі лі цыі ад 2 снеж ня 1920 г. 
№ 21 бы ла аб ве шча на пер шая ар гштат ная струк-
ту ра Га лоў на га ўпраў лен ня (ад дзе лы агуль ны, 
ін спек тар скі, ма тэ ры яль ны, Га лоў вы шук, пра мыс-
ло вай мі лі цыі, па лі тад дзел і сак ра та ры ят), мін скай 
га рад ской і па вя то ва-га рад ской са вец кай ра бо ча-
ся лян скай мі лі цыі Бе ла ру сі, зац вер джа ная НКУС 
ССРБ на па ся джэн ні 21 ліс та па да 1920 г., а так-
са ма та рыф ныя стаў кі ўсім пра цаў ні кам мі лі цыі, 
зац вер джа ныя Са ве там пра фе сі я наль ных са ю-
заў Бе ла ру сі. Штат аса бо ва га сас та ву Га лоў мі-
лі цыі быў выз на ча ны ў 99 ча ла век [13]. 

Штат Га лоў вы шу ку ра зам з на чаль ні-
кам скла даў 7 ча ла век апе ра тыў на га сас-
та ву (па моч нік на чаль ні ка, ін спек та ры і след-
чыя) і 5 ча ла век тэх ніч на га пер са на лу (сак ра-
тар, спра ва во ды, кан тор шчы кі) [13]. Для аб слу-
гоў ван ня ста лі цы Бе ла ру сі бы ло ар га ні за ва на 

і РСФСР. 15–17 кастрычніка адбылася акупацыя г. Мінска 
польскімі войскамі. Ваенныя дзеянні на савецка-польскім 
фронце поўнасцю спыніліся толькі 18 кастрычніка.

1 Галоўміліцыя з 2 верасня 1920 г. знаходзілася 
ў падпарадкаванні Камісарыята ўнутраных спраў 
Ваенрэўкома Беларусі, які з 17 снежня 1920 г. па рашэнні 
ІІ Усебеларускага з’езда Саветаў быў пераўтвораны  
ў Народны камісарыят унутраных спраў ССРБ. 

ад дзя лен не кры мі наль на га вы шу ку пры Мін-
скай гар мі лі цыі (гар вы шук) са шта там у 66 ча ла-
век (4 – нач сас та ву, 45 – апе ра тыў на га сас та ву, 
17 – тэх ніч ных ра бот ні каў) [14]. Ак ра мя та го, 
пры кож най мі лі цэй скай час ці ў Мін ску (уся го іх 
бы ло 5)2 ар га ні зоў ва лі ся кры мі наль на-след чыя 
ста лы ў сас та ве 5  ча ла век (на чаль нік, след чы, 
рэ гіс тра тар, спра ва вод, кан тор шчык). 

У па ве це ар га ні зоў ва ла ся: пры па вя то вай 
мі лі цыі – кры мі наль нае ад дзя лен не са шта-
там у 27 ча ла век, га рад скі вы шу ко вы стол пры 
гар мі лі цыі ў па вя то вым го ра дзе – у сас та ве 
9 ча ла век [15]. Ва ўсіх па вя то вых кры мі наль ных 
ад дзя лен нях прад угле джва ла ся ар га ні за цыя 
бю ро рэ гіс тра цыі зла чын цаў. Агуль ны штат кры-
мі наль на га вы шу ку па рэс пуб лі цы быў ус та ноў-
ле ны ў коль кас ці 319 ча ла век [7, с. 133] . 

Ад мет най ры сай ар га ні за цыі і дзей нас ці мі лі-
цыі ста ла ся яе ва е ні за цыя – ар га ні за цыя мі лі цыі 
па вод ле пры нцы пу Чыр во най Ар міі і звя дзен не 
ўзбро е ных сіл мі лі цыі ў вай ско выя час ці. Ва е ні за-
цыя бы ла прад угле джа на Па ла жэн нем аб Ра бо-
ча-Ся лян скай мі лі цыі, зац вер джа ным пас та но-
вай УЦВК і СНК РСФСР ад 10 чэр ве ня 1920 г., 
і вы да дзе най Ін струк цы яй Га лоў на га ўпраў лен ня  
мі лі цыі пры СНК РСФСР ад 15 жніў ня 1930 г. 
«О про ве де нии в жизнь ор га ни за ции ми ли ции  
на ос но вах Крас ной Ар мии» [16, с. 27].

У пер шую чар гу гэ та бы ло вык лі ка на скла-
да ным унут ры па лі тыч ным ста но ві шчам, якое 
ха рак та ры за ва ла ся да во лі вы со кім на па чат ку 
1920-х гг. уз роў нем бан ды тыз му ў РСФСР, а так-
са ма ў Бе ла ру сі і Ук ра і не. Ба раць ба з бан ды тыз-
мам з’яў ля ла ся ад ным з га лоў ных кі рун каў апе-
ра тыў на-служ бо вай дзей нас ці мі лі цыі і кры мі-
наль на га вы шу ку ў пер шай па ло ве 1920-х гг. Але 
вар та пад крэс ліць, што ў са вец кай гіс та ры яг ра-
фіі, а так са ма ў да ня сен нях, ра пар тах і звод ках 
ЧК (На дзвы чай най ка мі сіі) гэ тым тэр мі нам на зы-
ва лі ся як пра явы вык люч на кры мі наль на га ха рак-
та ру, так і роз ныя ан ты са вец кія выс туп лен ні. 

Для ўзмац нен ня ба раць бы з бан ды тыз мам 
у кан цы 1920 г. бы ла сфар мі ра ва на Асоб ная 
мі лі цэй ская бры га да ССРБ, у сас таў якой ува-
хо дзі ла 6 трох рот ных ба таль ё наў. Яе пад раз-
дзя лен ні дыс ла ка ва лі ся ў нас туп ных га ра дах: 
1-ы і 2-і ба таль ё ны, сфар мі ра ва ныя з аса бо ва га 
сас та ву мін скай га рад ской і па вя то вай мі лі цыі, 
мес ці лі ся ў г. Мін ску; 3-ці ба таль ён (Баб руй ская 
мі лі цыя) – у Баб руй ску; 4-ы ба таль ён (Слуц кая 
мі лі цыя) – у Слуц ку; 5-ы ба таль ён (Ба ры саў-
ская і Ігу мен ская мі лі цыя) – у Ба ры са ве і 6-ы 
ба таль ён (Ма зыр ская мі лі цыя) – у Ма зы ры [17, 

2 У 1921 г. Мінск быў падзелены на 5 міліцэйскіх частак 
з наступным месцазнаходжаннем: І частка – в. Юр’еўская, 
д. 1; ІІ – в. Аляксандраўская, д. 7; ІІІ – в. Даўгабродская, 
д. 3; ІV – рог Міхайлаўскай і Петраградскай, д. 5/8; V – 
в. Глухая, д. 2. Упраўленне Мінскай гарадской міліцыі 
знаходзілася на рагу вул. Падгорнай і Серпухоўскай //  
Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. – Фонд 35. – 
Воп. 1. – Спр. 225. – л. 20.
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с. 51]. Для вы ка нан ня най больш важ ных за дач 
па ба раць бе з бан ды тыз мам быў сфар мі ра ва ны 
Ат рад асо ба га пры зна чэн ня ў сас та ве пя хот най 
ро ты, ка ва ле рый ска га і ку ля мёт на га ўзво даў. 
Ат рад мес ціў ся ў Мін ску і зна хо дзіў ся ў не пас-
рэд ным пад па рад ка ван ні ка ман да ван ня Асоб-
най мі лі цэй скай бры га ды.

У цыр ку ляр ным ліс це, ад ра са ва ным усім 
бе ла рус кім ка му ніс там і пад пі са ным сак ра та ром 
ЦБ КП(б)Б В. Кно ры ным, адзна ча ла ся: «Окон-
ча тель ная лик ви да ция (бан ди тиз ма. – Ю.К.) 
ло жит ся глав ным об ра зом на со от вет ствен-
ным об ра зом про фильт ро ван ную и уси лен ную 
40 полро та ми из цен тра Бе ло рус скую Ра бо че-
Крес ть ян скую Ми ли цию и от ря ды Осо бо го наз-
на че ния» [18].

На 1921 г. штат ная коль касць усёй мі лі цыі 
ССРБ пла на ва ла ся ў 1836 пра цаў ні коў [19], 
а на 1922 г. – у 3026 [20]. Заў ва жым, што тэ ры-
то рыя Бе ла ру сі пас ля Рыж ска га мір на га да га-
во ру 1921 г. да пер ша га ўзбуй нен ня (1924 г.) 
скла да ла ся з 6 па ве таў (Баб руй ска га, Ба ры-
саў ска га, Ігу мен ска га (з 1923 г. – Чэр веньс ка га), 
Ма зыр ска га, Мін ска га і Слуц ка га) з на сель ніц-
твам 1,6 млн ча ла век1. Мі лі цыя Са вец кай Бе ла-
ру сі ў 1920-я гг. кам плек та ва ла ся «пе ра важ на 
за кошт ра бо чых і ся лян» [21].

Як свед чаць ар хіў ныя да ку мен ты, та га-
час ныя за ка на даў чыя ак ты, да лей шыя зме ны 
ў ар га ні за цыі і дзей нас ці мі лі цыі Бе ла ру сі выз-
на ча лі ся тым ста но ві шчам, якое склад ва ла ся 
ў рэс пуб лі цы.

Пе ра ход да мір на га бу даў ніц тва і на рэй-
кі но вай эка на міч най па лі ты кі (НЭ П), ад мет-
ны мі ры са мі якой ста лі увя дзе не хар чпа дат ку, 
сва бо да ган длю, раз віц цё сельс ка гас па дар-
чай ка а пе ра цыі і дроб най пры ват най улас-
нас ці, ска ра чэн не ад мі ніс тра цый на-кі раў ні-
чых вы дат каў – пас та віў і но выя за да чы перад 
мі лі цы яй. Мі лі цыя па він на бы ла са дзей ні чаць 
аген там Нар кам хар ча (На род на га ка мі са ры-
я та хар ча ван ня) у збі ран ні па дат каў, рэ гіс тра-
ваць ган длё выя прад пры ем ствы і па тэн ты, 
вес ці ба раць бу з са ма го на ва рэн нем (та ем-
ным бро вар ствам), а так са ма зма гац ца са зла-
чын нас цю. У га ды НЭ Па ад быў ся рост зла чын-
стваў, на кі ра ва ных суп раць фі на н са вай і эка-
на міч най ас но вы са вец кай дзяр жа вы. У вы ні ку 
аб’ём пра цы мі лі цыі, у пры ват нас ці, кры мі наль-
на га вы шу ку, не ска ра ціў ся, а знач на па вя лі-
чыў ся. Уз нік ла па трэ ба ў аб’яд нан ні сіл і срод-
каў кры мі наль на-вы шу ко вых апа ра таў. Вый-
сце з гэ та га ста но ві шча ў той час ба чы ла ся ва 
ўзмац нен ні цэн трыс цкіх па чат каў у кі раў ніц-
тве кры мі наль на-вы шу ко вых ус та ноў [1, с.73]. 
З мэ тай ўзмац нен ня ба раць бы са зла чын нас цю 
ў 1922 г., згод на з за га дам НКУС БССР, кры мі-

1 Даныя з кнігі: Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы 
і права Беларусі: вучэб. дапам. / А.Ф. Вішнеўскі – Мінск: 
2003. – С. 190.  

наль ны вы шук вы ве лі з пад па рад ка ван ня мі лі-
цыі. У цэн тры бы ло ство ра на Уп раў лен не кры-
мі наль на га вы шу ку, не пас рэд на пад на ча ле нае 
нар ка му ўнут ра ных спраў. Та кім чы нам, у БССР  
у струк ту ры НКУС па ча лі іс на ваць дзве са ма-
стой ныя ад мі ніс тра цый ныя адзін кі – Уп раў лен не 
мі лі цыі і Уп раў лен не кры мі наль на га вы шу ку.

Вы кон ва ю чы ра шэн ні XII з’ез да РКП(б) па 
скар чэн ні шта таў дзяр жаў на га апа ра ту, трэ цяя 
се сія ЦВК БССР IV склі кан ня (лі пень 1923 г.) 
пры ня ла пас та но ву па ска са ван ні ад дзе лаў 
вы кан ка маў, якія ажыц цяў ля лі наг ляд за ра бо-
тай мі лі цыі, кры мі наль на га вы шу ку і месц зня во-
лен ня, іх фун кцыі кан цэн тра ва лі ся ва ўпраў лен-
нях мі лі цыі, якія ра бі лі ся са мас той ны мі ад дзе-
ла мі вы кан ка маў [1, с. 75].

У га ды НЭ Па ад бы ва юц ца зме ны ў ар га ні-
за цый най струк ту ры мі лі цыі Бе ла ру сі. У лі пе ні 
1921 г. Асоб ная мі лі цэй ская бры га да ССРБ бы ла 
лік ві да ва на, а Ат рад асо ба га пры зна чэн ня пе ра-
фар мі ра ваў ся ў Рэ зерв 1-га раз ра ду пры Га лоў-
мі лі цыі ССРБ. Струк ту ра Га лоў мі лі цыі ССРБ 
выг ля да ла нас туп ным чы нам: а) агуль ная кан-
цы ля рыя; б) ад мі ніс тра цый на-стра я вы ад дзел; 
в) ад дзел кры мі наль на га вы шу ку; г) ма тэ ры-
яль ны ад дзел; д) па літ сак ра та ры ят [7, с. 49].

Па ве ты ў мі лі цэй скім пла не па дзя ля лі ся на 
ра ё ны (1-ы, 2-ы і г. д.), якія аб’яд ноў ва лі пэў ныя 
во лас ці. Кі ру ю чым ор га нам мі лі цыі ў гэ тых ра ё-
нах бы ла ра ён ная ўпра ва мі лі цыі. Нап рык лад, у 
1923 г. Слуц кая па вя то вая мі лі цыя па дзя ля ла ся 
на 4 ра ё ны с нас туп ным мес цаз на хо джан нем: 
уп ра ва па вя то вай мі лі цыі – г. Слуцк, 1-ы ра ён – 
м. Па гост (во лас ці За ба лоц кая, Па гос цкая, Ста-
ро бін ская, Ца рэў ская), 2-ы – м. Выз на (во лас ці 
Выз нян ская, Кі я віц кая, Чап ліц кая), 3-ы – 
м. Ка пыль (во лас ці Ка пыльс кая, Па цей каў ская, 
Це ля до віц кая, Цім ка віц кая), 4-ы – м. Гро за ва 
(во лас ці Гро заў ская, Грэс кая, Ле нін ская, Пу каў-
ская, Слуц кая (цэнтр – в. Луч ні кі)) [22]. Ар га ні-
за цый ная струк ту ра па вя то вых (га рад скіх) мі лі-
цый Бе ла ру сі мела нас туп ны выг ля д: 1) кан цы-
ля рыя ўпра вы мі лі цыі, 2) ад мі ніс тра цый на-стра-
я вое ад дзя лен не, 3) ад дзя лен не кры мі наль на га 
вы шу ку, 4) ма тэ ры яль нае ад дзя лен не, 5) ар дом 
(арыш тны дом), 6) ад рас ны стол, 7) ка ра-
вуль ная ка ман да, 8) рэ зерв [7, с. 49]. У 1922 г. 
у струк тур ным да чы нен ні мі лі цыя Бе ла ру сі дзя-
лі лі ся на Га лоў нае ўпраў лен не мі лі цыі НКУС 
ССРБ, мін скую га рад скую і шэсць ор га наў па вя-
то ва-га рад ской мі лі цыі з рэ зер ва мі [1, с. 73]. 

У са ка ві ку 1924 г. у вы ні ку вяр тан ня ўсход-
не бе ла рус кіх тэ ры то рый са скла ду РСФСР – 
так зва на га 1-га ўзбуй нен ня БССР – у яе склад 
увай шлі па ве ты Ві цеб скай, Го мельс кай і Сма-
лен скай гу бер няў, у якіх пе ра ва жа ла бе ла рус-
кае на сель ніц тва. Тэ ры то рыя БССР у вы ні ку 
пер ша га ўзбуй нен ня па вя лі чы ла ся больш чым у 
2 ра зы (110 584 км ), а на сель ніц тва – да 4,2 млн 
ча ла век, 70,4 % яко га скла да лі бе ла ру сы [23]. 
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17 лі пе ня 1924 г. на тэ ры то рыі БССР бы ло ска-
са ва на ста рое і пры ня та но вае ад мі ніс тра цый-
на-тэ ры та ры яль нае дзя лен не – ак ру гі (уся го 
ство ра на 10) з дзя лен нем на ра ё ны (100) [24]. 
У ад па вед нас ці з гэ тым бы лі ство ра ны і нас туп-
ныя ак ру го выя мі лі цыі: Ар шан ская, Баб руй ская, 
Ба ры саў ская, Ві цеб ская, Ка лі нін ская, Ма гі лёў-
ская, Ма зыр ская, Мін ская, По лац кая, Слуц-
кая. Цэн траль най ус та но вай мі лі цыі з’яў ля ла ся 
Уп раў лен не мі лі цыі і кры мі наль на га вы шу ку 
НКУС БССР, якое ўт ва ры ла ся пас ля аб’яд нан ня 
ў са ка ві ку 1924 г. Уп раў лен ня кры мі наль на га 
вы шу ку з Уп раў лен нем мі лі цыі.

Па вод ле Па ла жэн ня аб НКУС БССР 
(1924 г.), на мі лі цыю і кры мі наль ны вы шук 
ус кла да ла ся «пра вя дзен не ў жыц цё ме рап ры-
ем стваў, якія вы ні ка юць з фун кцый, ус кла дзе-
ных на НКУС; пад тры ман не па рад ку і спа кою 
ў кра і не і за бес пя чэн не пра вя дзен ня ў жыц-
цё пас та ноў і рас па ра джэн няў цэн траль най 
і мяс цо вай ула ды; са дзей ні чан не ор га нам усіх 
ве дам стваў пры пра вя дзен ні апош ні мі ў жыц-
цё ўскла дзе ных на іх за дан няў; агуль нае кі раў-
ніц тва дзей нас цю ўсёй мі лі цыі і кры мі наль на га 
вы шу ку; рас пра цоў ка па ла жэн няў і ін струк-
цый па ра бо це ор га наў мі лі цыі і кры мі наль на га 
вы шу ку, рас пра цоў ка пы тан няў па спе цы яль най 
пад рых тоў цы і служ бы ў ор га нах мі лі цыі і кры-
мі наль на га вы шу ку, а так са ма рас пра цоў ка пра-
ектаў за ко на па ла жэн няў і ін струк цый, якія рэ гу-
лю юць на ву чан не, быт і пра хо джан не служ бы 
аса бо ва га сас та ву мі лі цыі» [25].

Та кім чы нам, у Бе ла ру сі фар мі ра ван не 
штат най цэн тра лі за ва най струк ту ры са вец кай 
мі лі цыі па ча ло ся з 1921 г., а раз віц цё ор га наў 
мі лі цыі выз на ча ла ся па лі тыч ным і са цы яль на-
эка на міч ным ста но ві шчам, якое склад ва ла ся 
на тэ ры то рыі кра і ны.
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Summary

The following article highlights the Belarusian militia 
formation process in 1920 – 1924. The author notices 
that from the very beginning the Soviet militia was made 
up as a «dictatorship of the proletariat» body. According 
to those days reports in 1920 – 1924 Belarusian militia 
was staffed mostly with «workers and peasants». The 
article also touches upon the subject of the Belarusian 

militia legal foundation. The author proves the fact, that 
in the early times of the militia formation it was not regu-
lar and worked only on the territories taken by the Red 
Army, where the Soviet power was temporally estab-
lished. The first militia management and staffing struc-
ture is given in the following article.

Пас ту піў у рэ дак цыю 22.11.2012 г.

УДК 930(476)«1941/1942»

А.А. Кры ва рот,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры па лі та ло гіі і пра ва БДПУ

БАРАЦЬБАПАРТЫЗАНЗКАРНЫМІАКЦЫЯМІ
ГЕРМАНСКІХАКУПАНТАЎНАТЭРЫТОРЫІБЕЛАРУСІ
Ў1941–ПАЧАТКУ1942г.:ГІСТАРЫЯГРАФІЯПЫТАННЯ

Пар ты зан скі рух на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
суп раць гер ман скіх войск па чаў раз-

гор вац ца з пер шых дзён аку па цыі і раз ві ваў ся 
ў цяж кіх умо вах на са джэн ня жор стка га фа шысц-
ка га рэ жы му. Яго рас па ра дак прад угле джваў 
тэ рор, гвалт, ра ба ван не і раз бу рэн не, бяз лі тас-
нае па даў лен не лю бых форм суп ра ціў лен ня 
праз пра вя дзен не рэ гу ляр ных кар ных ак цый. 

У ар ты ку ле пас таў ле на мэ та: вы я віць сту-
пень ас вят лен ня ў гіс та ры яг ра фіі ба раць бы 
пар ты зан скіх сіл з кар ны мі эк спе ды цы я мі гіт-
ле раў скіх за хоп ні каў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ў па чат ко вы пе ры яд Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Аў та рам бы лі дас ле да ва ны ма тэ ры я лы па гіс-
то рыі пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі, зме шча ныя ў фун да мен таль ных і ка лек-
тыў ных вы дан нях, ма наг ра фі ях, эн цык ла пе-
ды ях і да вед ні ках. 

Ся род прац, у якіх пададзена ін фар ма цыя аб 
зма ган ні пар ты зан з кар ні ка мі ў 1941 – па чат ку 
1942 г., не аб ход на вы лу чыць пер шы том кні гі 
«Все на род ная пар ти зан ская вой на в Бе ло рус-
сии про тив фа шис тских зах ват чи ков», што пад-
рых та ва ны гру пай аў та раў, у ас ноў ным суп ра-
цоў ні ка мі КДБ, з шы ро кім вы ка рыс тан нем ар хіў-
ных да ку мен таў. Тут у хра на ла гіч най пас ля-
доў нас ці вык ла дзе ны ма тэ ры ял, які да ты чыць 
пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі ад па чат ку вай-
ны і да вяс ны 1942 г. На мі пад лі ча на, што ў кні-
зе ёсць ка рот кія звес ткі аб 23 ба ях, пра ве дзе-
ных пар ты за на мі суп раць кар ні каў у зга да ны 
пе ры яд на тэ ры то рыі пя ці ўсход ніх аб лас цей 
Бе ла ру сі (па вод ле та га час на га ад мі ніс тра цый-
на-тэ ры та ры яль на га па дзе лу). Для дас ле да-
ван ня пра бле мы ўяў ляе ці ка васць 2-я гла ва 
пер ша га то ма, дзе ў ме жах апі сан ня ба я вых 
дзе ян няў пар ты зан зме шча ны не вя лі кія па ве-
дам лен ні аб 20 ба ях з кар ні ка мі, па ло ва з якіх 
ад бы ла ся на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці. Най-
больш фак таў прад стаў ле на па пар ты зан скім 
ат ра дзе пад ка ман да ван нем М.П. Пак роў ска га, 

які пра вёў пяць ба ёў з аку пан та мі на тэ ры то-
рыі Мін шчы ны ў пе ры яд з ліс та па да 1941 г. і 
да са ка ві ка 1942 г. У ка рот кіх звес тках аб ба ях 
па ве дам ля ец ца ў ас ноў ным пра стра ты ў жы вой 
сі ле пад раз дзя лен няў кар ні каў, якія па нес лі 
яны ў ба ях з пар ты зан скі мі ат ра да мі і гру па мі. 
Вык лю чэн не скла дае ін фар ма цыя аб ат ра дах 
І.А. Яра ша, Ц.Я. Ер ма ко ві ча, М.П. Шмы ро ва, 
дзе па ка за ны нас туп ствы ба ёў з пе раўзы хо-
дзя чы мі сі ла мі аку пан таў для са міх пар ты зан-
скіх пад раз дзя лен няў. У звес тках аб не ка то рых 
ба ях ад сут ні ча юць дак лад ныя да ныя аб ча се і 
мес цы іх пра вя дзен ня, аб наз ве пар ты зан скіх 
ат ра даў (груп) і про зві шчах іх ка ман дзі раў. У кні-
зе толь кі ў агуль ным пла не ак рэс ле ны так тыч-
ныя пры ёмы, якія вы ка рыс тоў ва лі пар ты за ны ў 
ба ях з кар ні ка мі. Для дас ле да ван ня пра бле мы 
ка рыс ным з’яў ля ец ца зме шча ны ў вы дан ні 
ма тэ ры ял аб па рад ку фар мі ра ван ня гіт ле раў-
скім ка ман да ван нем ме ха ніз ма пра вя дзен ня 
кар ных ак цый на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў па чат-
ко вы пе рыяд вай ны [18, с. 94, 96–100, 129–130, 
134, 144, 154, 158–159,162, 180, 186, 191, 195, 
203, 208, 217–219, 223, 254, 259, 315, 357].

Ба раць ба пар ты зан скіх фар мі ра ван няў 
суп раць кар ні каў у па чат ко вы пе ры яд Вя лі-
кай Ай чын най вай ны ў пэў най сту пе ні па ка-
за на ў ма наг ра фі ях па гіс то рыі пар ты зан ска га 
ру ху, вы да дзе ных у 50–60-я гг. ХХ ст. У кні зе 
Р.Т. Аб ла вай «Это бы ло в Бе ло рус сии» (1957 г.) 
пэў ную ці ка васць уяў ляе ін фар ма цыя аб тым, 
што ўжо ў ве рас ні 1941 г. гіт ле раў скае ка ман да-
ван не ства ры ла пры 221-й ахоў най ды ві зіі спе-
цы яль ны ба таль ён для пра вя дзен ня кар ных 
ак цый суп раць пар ты зан, якія дзей ні ча лі ў ра ё-
не Кры ча ва. У ма наг ра фіі П.П. Лі пі лы «КПБ – 
ор га ни за тор и ру ко во ди тель пар ти зан ско го дви-
же ния в Бе ло рус сии в го ды Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой ны» (1959 г.) зме шча на не каль кі 
важ ных выс ноў агуль на га ха рак та ру, якія су ад-
но сяц ца з тэ май дас ле да ван ня. Адзна ча ец ца, 
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