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Незавершанасць рэабiлiтацыi ахвяр 

рэпрэсiй 1930-х гг. у Беларусi 

(на прыкладзе сялянства Менскага раёна) 

Уладзiмiр Валодзiн, 

мгр гiсторыi (Фларэни,ыя) 

Рэабiлiтацыя у Беларусi 1990-х гг. праводзiлася у адпаведнасцi 

з пастановай Вярхоунага Савета ад б чэрвеня 1991 г. «Аб парадкурэ
абiлiтацыi ахвяр палiтычных рэпрэсiй 20-80-х гадоу у Рэспублiцы 

Беларусь». У гэтай пастаноне былi вызначаны катэгорыi асоб, якiя 

падлягалi рэабiлiтацыi: 1) асобы, незаконна асуджаныя судамi па 
абвiнавачанню у здзяйсненнi дзяржауных (контррэвалюцыйных) 

злачынствау; 2) асобы, рэпрэсаваныя паводле рашэнняу несудо
вых органау (калегiй i асобыхнарад УНК, ДПУ-АДПУ, НКУС, МДБ, 
«двоек», «троек» ДПУ, УНКУС-НКУС; 3) сяляне, члены ix сем'яу 
ды iншыя грамадзяне, якiх незаконна падверглi ссылцы, высыл

цы, накiраванню на спецпасяленне, выдаленню за межы Рэспублi

кi Беларусь у адмiнiстрацыйным парадку, а таксама сяляне, у т. л. 

прызнаныя кулакамi, асуджаныя за нясплату падвышаных падаткау 

i адмову ад выканання павiннасцей i работ, якiя маюць агульнадзяр
жаунае значэнне, па артыкулах 93 i 94 Крымiнальнага кодэкса БССР 
1928 г.; 4) асобы, незаконна змешчаныя паводле рашэнняу судоу 
у псiхiятрычныя установы на прымусовае лячэнне у сувязi з узбу

джэннем крымiнальных спрау. 

На жаль, пералiк катэгорый быу няпоуным. На прыкладзе пры

судау, вынесеных у 1930-я гг. народным судом 3 участка Менска, 
хачу паказаць розныя катэгорыi асуджаных па палiтычных маты

вах, якiх дагэтуль не рэабiлiтавалi, б о у пастанов е Вярхоунага С аве

та адсутнiчалi адпаведныя катэгорыi. 

Апрача таго, у 1.990-я гг. рэабiлiтавалi не ycix, каго павiнны былi 
рэабiлiтаваць паводле згаданай пастановы Вярхоунага Савета. Ула-
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дзiмiр Адамушка сцвярджау, што з лiстапада 1917 па красавiк 1953 г. 
каля 250 тыс. чалавек былi асуджаны пазасудовымi i судовымi ор
ганамi «Па палiтычных матывах». Той самы аутар падлiчыу, што 

у 1930-1950-я rr. у адмiнiстрацыйным парадку было рэпрэсавана 
каля 350 тыс. Гэтыя людзi пацярпелi ад раскулачвання, высылкi з За
ходняй Беларусi былых асаднiкау ды iншых падобных «аперацый». 

Разам атрымлiваецца каля 600 тыс. чалавек1 . Гэтыя ацэнкi - вельмi 

асцярожныя. Да ix можна смела дадаваць словы: «не менш за». 
У 2014 г. менскi гiсторык, якi хаваецца пад псеуданiмам «Юлiй 

Каралёу», выступiу з уласнымi падлiкамi. Паводле яго ацэнкi, коль

касць палiтычна рэпрэсаваных у БССР у перыяд 1917-1953 гг. вага
ецца памiж 465 i 535 тыс. чалавек2 • Як бачым, абодва аутары не бя

руцца ацэньваць колькасць рэпрэсаваныху 1954-1989 rr. Хаця такiх 
было шматкроць мен ей, ал е не в а рта на ix забывацца. 

Як паведамляецца на сайце Нацыянальнага архiваРэспублiкi Бе

ларусьЗ, на сённяшнi дзень у базе дадзеных «Неабгрунтавана рэпрэ

саваныя грамадзяне Беларусi» утрымлiваюцца 180,5 тыс. запiсау. 
Лрауда, у размовах архiвiсты называюць большую лiчбу, менавiта 

каля 250 тыс. чалавек. Так цi iначай, у базе бракуе звестак пра сотнi 
тысяч людзей. Ёсць ладставы меркаваць, што гэтыя сотнi тысяч ах
вяр застаюцца нерэабiлiтаванымi. Дзякуючы таварыству «Мемары

ял», звесткi прыкладна пра 60 тыс. чалавек, рэпрэсаваных у БССР, 
даступныя у адкрытай базе дадзеных «Ахвяры палiтычнага тэрору 

у СССР»4• Некаторыя звесткi былi апублiкаваны у газетах i кнiгах 
«ПамяцЬ». Можна сцвярджаць, што поунай iнфармацыi пра рэпрэ

саваных i рэабiлiтаваных няма нi у дзяржавы, нi у грамадскасцi. 
Уладзiмiр Адамушка пiсау: «Нельга ставiць на адну дошку тьrх, 

хто пацярпеу ад палiтычньrх рэпрэсiй, i тьrх, хто быу асуджаны 
за крымiнальныя злачынствы. А апошнiх было иямала у 20-50-я 

гады»5 • Але не усё так проста з размежаваннем «Крымiнальньrх» 

i «Палiтычных» артыкулау. Апрача «Контррэвалюць~йных» iснавалi 
iншыя палiтычныя артыкулы. Гэта, напрыклад, парушэнне правiл 

цэнзуры (арт. 1212 КК БССР 1928 г., уведзены у 1935 г.), «агiтацыя 
i прапаганда супраць парадку дзяржаунага кiравання» (арт. 103 
КК БССР 1928 г., скасаваны у 1937 г.), «мужаложства» (арт. 2351 КК 
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БССР 1928 г., уведзены у 1934 г.) 6 • Былi i менш вiдавочныя артыку
лы, асуджаных па якiх трэба лiчыць неабгрунтавана рэпрэсаванымi 

i рэабiлiтаваць. 

Уцёкi з месца абавязковага пасялення 

Вось першы прыклад з дакументау «народнага» суда 3 участка 
Менска (у 1930-я гг. назва горада афiцыйна пiсалася праз «е>>). Хаця 

суд знаходзiуся у горадзе, але судзiлi уiм пераважна сялян прыгарад

ных сельсаветау, зрэдку- рабочых прыгарадных заводау (напр., ца-. 

гляных) цi навучэнцау. Таксама суд разглядау справы тых жьrхароу 

Заслаускага, Чэрвеньскага ды iншьrх раёнау, каго утрымлiвалi да 

суда пад вартай у Менекай турме. 

Адным з такiх быу Пётр Арцёмавiч Сандовiч, 1873 г. нар., непiсь
менны. У 1930 г. ён быу раскупачаны i высланы з БССР у Чардынскi 
раён на поуначы Пермскага краю (на той час гэты рэгiён уваходзiу 

у склад Уральскай вобл.). На 10 снежня 1930 г. у БССР было рас

купачана 13 236 сялянскiх гаспадарак, з якiх выслана гаспадароу 
11 079 гасладарак (52 914 чал,У, Ва Уральскую вобл. было вы
селена 4468 сем'яу (21 273 чал.)В. У Чардынскi раён планавапася 

выселiць 7 тыс. раскулачаньrх сем'яу з розных рэгiёнау СССР. Ix 
везлi чыгункай да станцыi Салiкамск, адкуль 90 км да райцэнтра 
Чардынi трэба было пераадолець па рэках цi гужавым транспар

там9. Працу раскулачаным павiнны быу даць «Волга-Каспiй лес», 

то бок выкарыстоуваць ix планавапася на лесанарыхтоуках. Работу 
давалi не адразу, а нават калi давалi, то за мiзэрную плату. Жыць 

даводзiлася у пабудаваных на «скорую руку» бараках. Выееленыл 

галадалi, а малыя дзецi памiралi ад голаду i хвароб10 • 

Адразу ж пачалiся уцёкi. 5 лiпеня 1930 г. у АДПУ прайшла нара
да па барацьбе з уцёкамi «кулакоу» з месцау высылкi. Паунамоцны 

прадстаjнiк АДПУ па Уралу Матсон дакладау, што увесну уцякала 

па _30-40 чалавек у дзень. Для барацьбы з уцёкамi былi jведзены 
круrавая парука сярод высланых i грашавыя прэмii мясцоваму на
сельнiцтву ламерам 30 руб. за кожнага паймаиага «кулака». Таксама 
былi створаны 6 апергруп транспартнага аддзела АДПУ для правер
кi параходау i чыгункill. Тым не менш, высланыя працягвалi бегчы. 
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У 1933 г. з месца высылю уцек Пётр Сандовiч. Ён вярну)Тся 
у БССР. У лiстападзе 1934 г. яго затрымалi i з таго часу трымалi пад 
вартай. На жаль, з ацалелых дакументау не зразумела, дзе менавiта 

жыу П. Сандовiч да раскулачвання, у якую мясцовасць ён вярну)Тся 

i дзе яго затрымалi. Няма у гэтых дакументах i нiякiх iншых бiягра
фiчных звестак пра падсуднага. Пад вартай яго трымалi, хутчэй за 

усё, у Менекай турме (г. зв. Пiшчалаускiм замку). 

4 снежня 1934 г. Пётр Сандовiч быу асуджаны судом 3 участ
ка г. Менска (суддзя Шклярман) да трох гадоу высылкi па артыкуле 

118 (частка «б») КК БССР. 
Артыкул 118 КК БССР, пачынаючы з 15 жнiJня 1931 г. гучау на

ступным чынам: «а) Уцёкi з месца абавязковага пасялення або з да

рогi да яго, а таксама паяуленне у мясцовасцi, дзе жыць данай асобе 

забаронена, выклiкае - пазбауленне евабоды да аднаго года. б) Уцёк 

арыштаванага з-пад варты або з месца зняволення выклiкае 

пазбауленне евабоды да двух год». 

Незразумела, чаму да П. Сандовiча была прымененая частка «б» 

артыкула 118. Як адмiнiстрацыйна высланы ён, вiдавочна, патрап
ляупад дзеянне часткi «а». Асуджаны абскардзiу прысуд у Вярхоу

ным судзе БССР. Але - сабе на бяду. 

15 снежня касацыйная калегiя Вярхоунага суда БССР у складзе 
старшынi пасяджэння Безбарда i членау Белкiнда i Бiмбат разгле
дзела справу Сандовiча i знайшла, што суд першай iнстанцыi пры
значыу меру пакарання не у адпаведнасцi з артыкулам 118 «б» КК 
БССР. Апрача таго, суд першай iнстанцыi не высветлiу, на колькi 

раней быу «асуджаны» падсудны i колькi ён адбыу. Касацый
ная калегiя Вярхоунага суда вынесла азначэнне, што прысуд суда 

першай iнстанцыi ад 4 снежня 1934 г. падлягае адмене, а справа
накiраванню на разгляд у той самы суд у iншым складзе. Мера 

стрымання П. Сандовiчу пакiдалася ранейшая - трыманне пад 

вартай12 • 

Тут трэба зрабiць заJвагу. Высветлiць, на якое пакаранне быу 

«асуджаны» у 1930 г. Пётр Сандовiч, было немагчыма. Раскулача

ных не «асуджалi», а высылалi у адмiнiстрацыйным парадку. Звы

чайна высылалi бестэрмiнова, да прыняцця iншага рашэння пр а лёс 
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высланых. Але суддзi як ВярхоJнага, так i «народнага» суда уnарта 
рабiлi выгляд, што гэтага не ведалi (тут паустае пытанне пр а ix 
квалiфiкацыю). 

Пауторна справа Пятра Сандовiча разглядалася судом 3 участ
ка г. Менска 4 студзеня 1935 г. (суддзя Руды, засядацелi Баранау 

i Багдановiч, сакратар Стрыгун, без удзела пракурора i абаронцы). 
У прысудзе запiсана: «Адносна таго, на колькi гадоу быу выслан 

падвiноуны Сандовiч, то апошнi суду не сказа у, тлумачачы тым, ш:rо 

ён не ведае». Зрабiць запыт у орган, якi прыняу рашэнне аб высыл

цы Сандовiча, было, вiдаць, вышэй за квалiфiкацыю суддзi Рудога. 

Ды i навошта губляць каштоуны час «народнага» суда на нейкага 
«кулака»? Пятра Сандовiча асудзiлi па артыкуле 118 КК БССР да 
двух гадоу пазбаулення волi, то бок далi яму найбольшае магчымае 

пакаранне па частцы «б» гэтага артыкула 13
• 

Успамiны тых беларускiх раскулачаных, якiя уцяклi з месца 

высылкi, апублiкавау у кнiзе « Уцёкi з пекла» Андрэй Заерка 14
• Гэтыя 

успамiны даюць канкрэтнае уяуленне пра умовы жыцця высланых 

(у т. л. якраз у Чардынскiм райне) i пра тое, якiмi шляхамi уцякалi 
з Урала. Многiя людзi, чые лёсы фiгуруюць у кнiзе «Уцёкi з пекла», 

былi потым арыштаваныя. Выходзiць, што асуджаныя за уцёкi -
- гэта асобная катэгорыя рэпрэсаваных. 

Звестак пра Пятра Сандовiча няма нi у адкрытай базе дадзеных 

«Ахвяры палiтычнага тэрору у СССР», нi у базе дадзеных «Неаб

грунтавана рэпрэсаваныя грамадзяне Беларусi». Гэта значыць, што 

ён не рэабiлiтаваны не толькi па прысудзе 1935 г., але i па справе 
адмiнiстрацыйнай высылкi 1930 г. Усё гэта сведчьщь, наколькi не-

. завершаны у Беларусi працэс рэабiлiтацыi. Застаюцца нерэабiлiта
ванымi тыя рэпрэсаваныя, хто уцёк з месца ссылкi цi зняволення 

i потым быу асуджаны па артыкуле 118 КК БССР. 
Мая папярэдняя даследчая гiпотэза пацвердзiлася. Здзiвiла iн

шае, менавiта, што былi рэабiлiтаваны не усе адмiнiстрацыйна вы

сланыя, хаця па заканадаустве Беларусi усе яны падлягалi рэабi

лiтацыi. Пры гэтым афiцыйна працэс рэабiлiтацыi у Беларусi быу 

завершаны у 1998 г. 
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Агiтацьtя i прапаганда супраць парадку 
дзяржаунага кiравання 

Заканадауства розных рэспублiк СССР мела свае асаблiвасцi. 

Гэта датычыць i Крымiнальнага кодэкса БССР 1928 г. Так, у iм быу 
артыкул 103, аналаг якому адсутнiчау у Крымiнальным кодэксе 
РСФСР 1926 г. Артыкул, з улiкам унесеных у 1930 i 1931 гг зме
нау, гучау наступным чынам: «а) Агiтацыя i прапаганда, у якiх ёсць 
заклiк да )Тчынення злачынствау, прадугледжаных артыкуламi 92-
95 i 97-101, або да невыканання цi перашкоды ажыццяуленню ме
рапрыемствау i загадау органау савецкай улады, а таксама загатау
ленне, захаванне i распаусюджанне лiтаратурных творау для такой 
агiтацыi i прапаганды выклiкаюць - Пазбаулеине евабоды да пяцi 

год. б) Такiя самыя дзеяннi, калi яны звязаны з выкарыстаннем рэ

лiгiйных забабонау або былi )Тчынены у час вайны i мелi на мэце 
невыкананне грамадзянамi ускладзеных на ix ваенных або звязаных 
з ваеннымi дзеяннямi абавязкау i павiннасцей, выклiкаюць - па

збауленне евабоды не менш як на тры гады. Такiя самыя дзеяннi, 

калi яны )Тчынены кулакамi, апрача )Тказаных мер сацыяльнай аба

роны, выклiкаюць- канфiскацыю маёмасцi». 

У тэксце артыкула 103 згаданыя iншыя артыкулы крымiнальнага 
кодэкса: 92 (сукрыццё або нявернае паказанне колькасцi належа
чых да абкладання або падлiку прадметау), 93 (няплата падаткау), 
94 ( адмауленне выконваць павiннасцi i работы, якiя маюць агуль
надзяржаунае значэнне), 95 (адмауленне або ухiленне ад унясення 
падаткау або ад выканання павiннасцей, калi яны арганiзаваны па 

узаемнай згодзе), 97 (парушэнне правiл улiку ваеннаабавязаных 
i ваеннаслужачых), 98 (ухiленне ад дапрызыунай падрыхтоукi i пра
верачных зборау) i да т. п. Як мы далей пабачым, фармулё)Тка арты
кула мела мала агульнага з яго прымяненнем. 

4 жнiуня 1935 г. суд 3 участка г. Менска у складзе суддзi Мань
ко, засядацеляу Шымковiча i Баркоускага пры сакратары Стрыгун 
разглядау крымiналыiую справу Аляксея Фёдаравiча Змiтровiча. 
Справа разглядалася без удзелу пракурора i адваката. Калгаснiк 
Аляксей Змiтровiч з калгаса «Зара» Астрашыцка-Гарадоцкага сель

савета Менскага раёна, беларус, непiсьменны, беспартыйны, жа-
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наты, нарадзiуся у 1898 г., меу 4-х утрыманцау, паходзiу з сялян

сераднякоу вёскi Галiца Астрашыцка-Гарадоцкага сельсавета. Яго 

прызналi вiнаватым у тым, што ён «На працягу 1935 г. сiстэматычна 
праводзiу адкрытыя выступленнi супраць мерапрыемствау кал

гаснага будаунiцтва i савецкай улады». У прыватнасцi, Змiтровiч 
«Вясной у 1935 г на адкрытым сходзе калгаснiкау выступiу i заявiу, 
што рабочым бульбы прадаваць не трэба, дадаушы "чарцям гэтым': 

Вясной у 1935 г., прывезшы буракi у малочную ферму калгаса, са 

злосцю к1дау бураком у партрэт т. Сталiна». Апрача таго, падсудны 

«сiстэматычна падбухторвау калгаснiкау спазняцца на работу. Сам 

сiстэматычна спазняуся». 

Па артыкуле 103 (частка «а>>) КК БССР А. Змiтровiча асудзiлi да 
двух гадоу пазбаулення свабоды. Мерай стрымання да уступлення 

прысуду у законную моц была выбрана падпiска аб нявыездзе15 . 

Аляксей Змiтровiч абскардзiу прысуд у Вярхоуны суд БССР. 21 каст
рычнiка 1935 г. касацыйная калегiя Вярхо)Тнага суда у складзе суд

дзяу Елiна ( старшыня паседжання), Белкiнда i Родава пераглядала 
справу. Пасяджэнне адбывалася не толькi у адсутнасць пракурора 

i адваката, але нават падсуднага. Калегiя палiчыла прысуд вынесе
ным слушна i пакiнула касацыйную скаргу асуджанага без вынi
кау16. Мной былi знойдзены i-iншыя прыклады прысудау па арты

куле 10317. 
Артыкул 103 КК БССР быу адменены пастановай Прэзiдыума 

Цэнтральнага выкана)Тчага камiтэта БССР 6 снежня 1937 г. «у i::увязi 
з тым, што злачынствы, прадугледжаныя арт. 103 Крымiнальнага 
кодэкса БССР адносяцца да контррэвалюцыйных i да ix можа пры
мяняцца арт. 72 Крымiнальнага кодэкса>>. Як бачым, урад БССР 
лiчыу артыкул 103 палiтычным i урэшце, на хвалi Вялiкага тэрору, 
прырауняу гэты артыкул да артыкула 72 (агiтацыя i прапаганда, 
у якiх ёсць заклiк да звяржэння, падрыву цi аслаблення савецкай 

улады). У сваю чаргу, артыкул 72 КК БССР 1928 г. быу копiяй а~
тыкула 5810 КК РСФСР 1926 г, самага распаусюджанага палiтычнага 
артыкула у 1930-я гг. i пазней. 

Калi у 1990-я гг. у Беларусi праводзiлася рэабiлiтацыя, то рэабi

лiтавалi асуджаных за г. зв. «Контррэвалюцыйныя злачынствы» па 
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артыкулах 63-76 Крымiнальнага кодэкса БССР 1928 г. Авось арты
кул 103 знаходзiуся у iншым раздзеле Крымiнальнага кодэкса («ЗЛа
чынствы супраць парадку дзяржаунага кiравання» ), i асуджаных па 
iм не рэабiлiтавалi. Дакладна застаюцца не рэабiлiтаванымi Аляк

сей Змiтровiч, Максiм Баяровiч i Уладзiмiр Мыслi)Тчык. Ix iмёнау 
няма у базе дадзеных «Неабгрунтавана рэпрэсаваныя грамадзяне 

Беларусi». Гэты прабел неабходна лiквiдаваць i рэабiлiтаваць ycix, 
асуджаных па артыкуле 103 КК БССР 1928 г. 

Самаупрауства 

Артыкул 131 КК БССР гучау наступным чынам: «Самавольнае 
ажыццяуленне свайго сапрауднага або прадпалагаемага права, з па

рушэннем такага-ж права iншай асобы (самаупрауства), выклiкае 

штраф да трахсот рублёу або папра)Тча-працо)Тныя работы да трах 

месяцау» 18 • 

15 лютага 1935 г. «народны» суд 3 участка Менска у складзе суддзi 
Манька i заеядацеля-у Дубовiк i Грыб праводзiу выязную сэсiю у Па
пярнянскiм сельсавеце. Абвiнавачаных было двое, i абодва былi 
пiсьменнымi, беспартыйнымi i несудзiмымi. Былы серадняк Антось 
Адамавiч Шахлай меу 54 гады, быу жанаты, працавау кавалём кiшга
са «Адраджэнне>> з месячным заробкам 120 руб., апошнi падатак да 
уступлення у калгас склау 19 руб. Нежанаты Iван Антонавiч Шахлай 
1915 г. нар. быувыключаны з калгасуi працаваурабочым прыгарад
най гаспадаркi выдавецтва «Звязда» з месячнымзаробкам 63 руб. 

Суд палiчыу Шахлаяу вiнаватымi у тым, што ,,шахлай Антон 

Адамаусышоу з кашаса «Адраджэння» у 1932 г., уступiу у калгас 

«Новы свет» i абагулiу сваю маёмасць. У чэрвенi таго ж года, па
рушаючы статут калгаса, прадау кашасны свiран за 275 руб., а гро
шы узяу сабе. Шахлай Iван Антонавiч, выключаны з кашасу «Новы 

свет», самауnрауна пр ада у кашасны ток за 3 70 руб., а грошы таксама 
узяу сабе. Тлумачэннi падсудных нiбыта яны не ведалi, што будынкi 

належаць калгасу «Новы свет», суд прызнау «не груНтоунымi i аб
вергнутымi сведкамi». Як бачым, пры добраахвотным выхадзе i на
ват пры выключэннi з калгаса сяляне ужо не маrлi забраць назад 

свае будынкi, «абагуленыя» пры уступленнi у яга. Тым не менш, яны 
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спрабавалi супрацiуляцца i у апошнi раз распараджалiся будынкамi, 
як сваёй уласнасцю, менавiта прадалi ix для разборкi i перавозкi. 
Абодвух пакаралi прымусовымi працамi тэрмiнам на тры месяцы: 

Антона Шахлая - па месцы працы з вьшiчэннем 20 % заробку, Iвана 
Шахлая- з адбыццём у калонii масавых работ19 • 

Калонii масавых работ (КМР) стваралiся там, дзе была патрэбная 

рабочая сiла, менавiта пры будаунiцтве дарог, заводау, на лесана

рыхто)Тках. У БССР у такiх калонiях утрымлiвалi людзей з кароткiмi 

тэрмiнамi зняволення. 

Фактычна усе пяцёра сялян са згаданых прыкладау былi пакара

ны за супрацiу калектывiзацыi. Гэта дазваляе лiчыць ix палiтычна 
асуджанымi. А споеабы пакарання за «Цixi» супрацiукалектывiзацыi 

у СССР былi самымi разнастайнымi. Мной былi знойдзены таксама 

iншыя прыклады прысудау па а ртыкуле 13120
• 

Калi у 1990-я г. у Беларусi праводзiлася рэабiлiтацыя, артыкул 

131 трактавауся як '<Проста крымiнальны». Нiхто не спрабавау 

ставiць пытанне аб рэабiлiтацыi асуджаных па iм. Гэты прабел не

абходна лiквiдаваць i пераrлядзець справы людзей, асуджаных па 
артыкуле 131 КК БССР 1928 г. у 1930-я гг. ва Усходняй i у 1940-я гг. 
у Заходняй Беларусi. 

Парушэнне пашпартнага рэжыму i правiл прапiскi 
8 лютага 1935 г. суд 3 участка Менска у складзе народнага суддзi 

Манько, заеядацеля-у Шчаснай i Дудкоускага пры сакратары Стры
гун разглядау крымiнальную справу Настассi Кастусёвай Гарошка. 

55-гадовую малапiсьменную беспартыйную беларуску, «кулачку», 

пазбауленую выбарчага права, абвiнавачвалi па частцы «б» артыку

ла 1201 Крымiнальнага кодэкса БССР. 

Артыкул 1201 у КК БССР з' явiуся незадоуга пер ад тым, 15 жнi)Тня 
1934 г., i гучау наступным чынам: «а) Пауторнае парушэнне уста
ноуJiеных правiл прапiскi пашпартоу або часовых пасведчанняу 

асобамi, якiя прыязджаюць у мясцовасцi, дзе )Тведзена пашпартная 

сiстэма, i маюць устаноуленыя дакументы, выклiкае - папра)Тча

працоуныя работы да аднаго года; б) пражыванне у мясцовасцях, 

дзе уведзена пашпартная сiстэма, асоб, не маючых пашпарта або 
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часовага пасведчання i ужо падвергнутых адмiнiстрацыйнаму спаг
нанню за гэтае парушэнне, выклiкае - пазбаулемне евабоды да двух 
ГОД». 

Унутраныя пашпарты былi уведзены у СССР пастановай ЦВК 

i СНК СССР «Аб усталяваннi адзiнай пашпартнай сiстэмы па Са
юзе ССР i абавязковай прапiскi пашпартоу», прынятай 27 снеж
ня 1932 г. Парадак выдачы (i нявыдачы) пашпартоу быу удаклад
иены пастановамi Саунаркама СССР ад 14 студзеня i 28 красавiка 
1933 г. Пашпарты выдавалiся «усiм грамадзянам Саюза ССР ва 

узросце ад 16 год, якiя стала пражываюць у гарадах, рабочых па
сёлках, працуюць на транспарце, у cafracax i новабудоулях». Такiм 
чынам, магчымасцi атрымаць пашпарт былi пазбауленыл сяляне, як 

калгаснiкi, так i аднаасобнiкi. Г эта абмяжоувала мабiльнасць сялян, 
прывязвала ix да зямлi. Увядзеннем пашпартоу улады абмяжоувалi 
уцёкi сялян з вёскi, якая у 1932-1933 гг. галадала. Адсутнасць 

пашпартоу у сялян часта парауноуваюць з прыгонным правам. 

Апрача таго, буйныягарады (уключна з Менскам) былi аднесены 

да рэжымных. Выдача пашпартоу у ix праводзiлася выбарачна: паш
парты не выдавалi «кулакам», «Лiшэнцам», «Не занятым грамадска

карыснай працай», былым зняволеным i ссыльным i усiм iншым ка
тэгорыям людзей, у якiх улады СССР бачылi патэнцыйных ворагау. 

Да рэжымных былi аднесены i населеныя пункты у 100-кiламетровай 
паласе уздоуж заходняй мяжы СССР (вiдаць, да ix быу залiчаны 
i пасёлак Дразды). Як пiша гiсторык савецкай пашriартнай сiстэмы 
Васiль Папоу, першапачаткова выключэннi дапускалiся у дачыненнi 

датыхне занятых ''грамадска-карыснай працай» i пазбауленых вы
барчых правоу а со б, якiя былi ураджэнцамi рэжымных мясцовасцяу 
i пастаянна там жылi. Але гэтая часовая «саступка» хутка была ад
менена21. 

Барта адзначыць, што у Расiйскай iмперыi жорсткая пашпарт

мая сiстэма, якая рэзка абмяжоувала евабоду перасоування, успры

малася як адна з праявау прыгнёту. У большасцi краiн Еуропы 

унутраныя пашпарты у пачатку ХХ ст. адсутнiчалi. Яны былi аба

вязковымi толькi для паездак за мяжу. Часткова гэта захавала

ел i сёння (для паездак унутры Еу-рапейскага Саюза грамадзянам 
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яго краiн неабходны iдэнтыфiкацыйныя карткi, а пашпарты не 

абавязковыя). У СССР 1920-х гг. пашпартная сiстэма была за

менена легiтымацыйнай сiстэмай, пры якой асоба чалавека пры 

неабходнасцi магла быць заеведчана любым дакументам (напры

клад, прафсаюзным бiлетам або актавай выпiскай аб нараджэннi 

цi шлюбе), а рэгiстрацыя па месцы жыхарства была правам, але не 

абавязкам. Старыя бальшавiкi у 1932 г. мусiлi адчуць сябе няёмка, 

бода рэвалюцыi усеяны (у т. л. i Ленiн) агiтавалi за адмену царскай 
пашпартнай сiстэмы (урэшце яе адмянiлi). 

У прыгаворы суда запiсана наступнае: «Дадзенымi матэрыяламi 

судовага следства устаноулена, што падвiноуная не атрымала паш

парта, як кулачка, i не мае права без прапiскi пражываць у данай 
мясцовасцi (пасёлак Дразды)». Настасею Гарошка прызналi вiна

ватай у злачынстве, прадугледжаным артыкулам 1201 (частка «б») 
КК БССР. Прауда, яе чамусьцi (суд не указ ау матьrвау для гэтага) 

не накiравалi у зняволенне. Суд палiчыу патрэбным падвергнуць 

яе «прымусоваму высяленню з данай мясцовасцi у двухтыднёвы 

тэрмiн». Прысуд быу канчатковым i абскарджанню не падлягау22 . 

Цiкава, што прызначаны судом двухтыднёвы тэрмiн высялення не 

адпавядау дзесяцiдзённаму тэрмiну высялення ''кулакоу» ды iншых 

__ «непажаданых элементау» з «рэжымных» мясцовасцей, якi быу 

устаноулены «lнструкцыяй аб выдачы пашпартоу», зацверджанай 

пастановай Саунаркама СССР NQ 43 ад 14 студзеня 1933 г. 
Настассi Гарошка пашанцавала, што яе накiравалi не у ГУЛАГ, не 

у высылку цi на спецпасяленне, а усяrо толькi у iншы раён БССР. 

Але яе высялялi з уласнага дому - у невядомасць. Яна страчвала не 

толькi дах над галавой, ал е мэблю i сялянскi iнвентар, якi не магла За
браць з сабой. Як адзiнокая жанчына сталага узросту уладкавалася 

на новым месцы? Пра гэта нам невядома. Затое вядома, што яна ста

ла не проста «кулачкай» i «Лiшэнкай», а яшчэ i судзiмай. 
Зразумела, што прыведзены прыклад асуджэння па артыкуле 

1201 - толькi адзiн з соцень цi тысяч iншых, якiя здарьшiся у БССР за 

час дзеяння артыкула. 1 калi у дачыненнi да Настассi Гарошка было 
ужытае «Прымусовае высяленне», то многiя iншыя трапiлi за краты. 

Паколькi накiраваны быу артыкул супраць бяспашпартных сялян, 
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асоб, пазбауленых выбарчых правоу, «кулакоу» ды прадстаушкоу 

iншых катэгорый, якiя усяго толькi спрабавалi выжыць цi трошку 

больш выгодна уладкавацца у жыццi праз пераезд у горад цi праз 

працяг жыцця у iм, ёсць усе падставы лiчьщь яга ахвяр пацярпелымi 

ад палiтычных рэпрэсiй. 

Артыкул «Парушэнне пашпартных правiЛ>> захавауся i у Крымi
нальным кодэксе БССР 1961 г. Як адзначау Кранiд Любарскi, вядо

мыя выпадкi, калi па гэтым артыкуле у СССР асуджалi дысiдэнтау23• 

Пастанова Вярхоунага Савета БССР ад 6 чэрвеня 1991 г. «Аб па

радку рэабiлiтацыi ахвяр палiтычных рэпрэсiй 20-80-х гадоу», на 

жаль, не уключае артыкул 1201 у пералiк артыкулау, асуджаныя па 

якiх падлягаюць рэабiлiтацыi. Гэты заканадаучы н едахоп неабходна 

выправiць, як неабходна таксама адшукаць iмёны асуджаных. Без 

ix пералiк пацярпелых ад палiтычных рэпрэсiй у БССР 1930-х гг. 
няпоуны. 

Парушэнне законау, nacmaнoji i npaвiлaji, 
якiя рэгулююць гандаль i прамысловасць 
2 лютага 1935 г. адбылося выязное пасяджэнне суда 3 участку 

Менска у Каралiшчанскiм сельсавеце. Суддзя Шклярман i засядацелi 
Вараб' ёу, Франц i Касцялецкая пры сакратары Руткоускiм разглядалi 
крымiнальную справу Марыi Юзiкавай Запольскай. Як бачна з тэк

сту прысуду, 50-гадовая непiсьменная беспартыйная удава пражы

вала сумесна з дарослай дачкой. Да уступлення у калгас мела 3 га 
зямлi, а на час суда была калгаснiцай кашаса «Другая пяцiгодка». 

Непiсьменны сакратар Руткоускi зрабiу у дакуменце безлiч памы

лак (iншыя сакратары гэтага суда выеокай культурай мовы такса

ма не вылучалiся). Верагодна, па памылцы ён запiсау, што калгас 

месцiцца у вёсцы «Н. Сiлiна» Каралiшчанскага сельсавета. Недалёка 

ад Каралiшчавiч ёсць вёска Сiняло (Сiнiла). 

Судовае следства устанавiла «Вiну» Марыi Запольскай у тым, 

што «Яна у снежнi месЯцы 1934 года, забiушы сваю свiнню пудоу 
4-5, заместтаго, кабяе- свiнню- аблупiць, асмалiлаяе, адчаго сама 

не адмауляецца». Марыю Запольекую асудзiлi па артыкуле 152 КК 
БССР да пяцi месяцау прымусовых прац па месцы работы у кал-
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гасе з вылiкам 15 % з яе заробку (працадзён). Як i у iншых асуд
жаных, у яе была магчымасць абскардзiць прысуд у пяцiдзённы 

тэрмiн. Мы не ведаем, цi абскарджвала Марыя Запольская пры

суд, але так цi iначай ён застауся нязменным: на дакуменце стаiць 

адзнака, што 28 красавiка 1935 г. копiя прысуда была накiравана 

длЯ выканання24 . Ад працадзён, якiя i без таго аплачвалiся над
звычай нiзка, адабралi яшчэ 15 %. У той галодны час гэта было 
сур'ёзным пакараннем. Мной былi знойдзеныя яшчэ два прысуды 

па аналагiчных справах25 • 

Артыкул 152 КК БССР гучау наступным чынам: «Парушэнне 
законау, пастаноу i правiл, якiя рэгулююць гандаль i прамысловасць, 
калi у ix спецыяльна не указана праследаванне у адмiнiстрацыйным 
парадку, выклiкае - пазбаулеиле евабоды да аднаго года або штраф 

да двух тысяч рублёу з забаронай займацца гандлем або промыслам 

на тэрмiн да пяцi год, або без такой забароны». Як бачна, гэты арты

кул не прадугледжвау пакарання прымусова-папраJчымi працамi. 

Верагодна, суд кiравауся аналагiчным артыкулам Крымiнальнага 

кодэкса РСФСР (арт. 105), якi прадугледжвау больш мяккую санк
цыю прымусова-папраJчыя працы на тэрмiн да аднаго года цi 

штраф да двух тысяч рублёу. 

Калi кiравацца здаровым сэнсам, гадаваиле свiнняу на пры

ватным падворку для уласнага спажывання цяжка залiчьщь як да 

гандлю, так i да прамысловасцi. Але 10 лютага 1930 г. УЦВК i СНК 
РСФСР супольлай пастановай «Аб мерапрыемствах па узмацненнi 

нарыхтовак свiных скур» забаранiлi усiм дзяржаJным i каапера
тыуным прадпрыемствам i прыватным асабам ашпарваць i асмоль
ваць свiныя шкуры, а таксама перапрацоJваць свiныя тушы як для 

продажу, так i для асабiстага спажывання без папярэдняга зняцця 
скуры. Ашпарванне i асмольванне свiных туш прыватнымi асобамi, 
згадна з гэтай пастановай, выклiкала крымiнальную адказнасць па 

артыкуле 105 КК РСФСР. ЦВК i СНК iншых саюзных рэспублiк, дзе_ 
гадавалi свiнняу, прынялi аналагiчныя пастановы. 10 мая 1932 г. 

УЦВК i СНК РСФСР замянiлi гэтую пасталову iншай, падобнай па 
сэнсе, пад назвай «Аб мерапрыемствах па захаваннi свiных скур». 

20 красавiка 1940 г. апошняя была заменелая супольпай пастановай 
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СНК СССР i ЦК УКП(б) «Аб мерапрыемствах: па паляпшэннi на
рыхтовак скураной сыравiны». Згадна з апошняй, усе аднаасобнiкi 

БССР мусiлi здаваць дзяржаве у лiк абавязковых паставак па ад

ной свiной скуры i адной скуры авечкi цi казы штогод, а двары 
калгаснiкау - па адной свiной i палове скуры авечкi цi казы. Ад таго 
часу тых, хто не здавау скуры, чакала адказнасць ужо не па арты

куле 152, а па артыкуле 94 ( «невыкананне павiннасцей») КК БССР. 
Жаданне есцi сала на шкурцы абышлося Марыi Запольскай до

рага. Аднак часам сяляне усё-ж маглi абхiтрыць дзяржаву. Краязна

вец з Арлоускай вобл. Уладзiмiр Прохарау запiсау успамiны жыхара 

сяла Малое Крычына Мiкалая Рыгоравiча Васiлькава (1930 г. нар.). 
Старажыл узгадау наступнае: «Асмольваць зарэзаных свiнняу 

строга забаранялася. Да разборкi тушы свiную скуру трэба было 

аблупiць бярозавай цi дубовай лапатачкай i здаць, амаль задарма, 
дзяржаве. На карпатлiвую важданiну з аблуплiваннем сыходзiла ня

мала часу. Ды i сала без шкуркi было не тое. Нярэдка iшлi на роз
нага кшталту хiтрыкi, каб падмануць "родную" дзяржаву. Свiнню 

заманьвалi на край сотак падалей ад хаты (250-300 м) увечары, на 
сутоннi, насоувалi ёй нагалаву мяшок з-пад мукi (каб гучна i доуrа 
не вiшчала) i рэзалi. Употайкi, блiжэй да апоуначы, перацягвалi 
у хату, саломай сяк-так асмольвалi, разбiралi»26 • 

Якiмi б нязначнымi нi здавалiся пакараннi для асуджаных па ар

тыкуле 152 КК БССР, а дзеля узнаулення гiстарычнай справядлiвасцi 
ix трэба рэабiлiтаваць як ахвяры рэпрэсiй. Пакуль гэта не зроблена. 
Дарэчы, людзi, асуджаныя з 1940 г. за тыя самыя дзеяннi па артыку
ле 94 КК БССР, трапляюць у лiк тых, каго неабходна рэабiлiтаваць 
згадна з пастановай Вярхо)Тнага Савета Беларусi ад 6 чэрвеня 1991 г. 
«Аб парадку рэабiлiтацыi ахвяр палiтычных рэпрэсiй 20-80-х 

гадоу». 

*** 
У дадзенай публiкацыi былi прыведзены прыклаДы пяцi арты

кулау крымiнальнага кодэкса, паводле якiх палiтычна рэпрэсавалi 

беларускiх сялян (i не толькi сялян) у 1930-я гг. Асуджаныяне былi 
рэабiлiтаваныя (103, 118, 1201

, 131, 152). Безумоуна, такiх «некон-
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тррэвалюцыйных» палiтычных артыкулау было болей. Каб пры

кладна ацанiць размах асуджэнняу па гэтых артыкулах:, трэба звяр

нуцца да крымiнальнай статыстыкi за адпаведныя гады. Неабходна 

правесцi больш шырокую рэабiлiтацыю палiтычных асуджаных, 

чым гэта адбывалася у 1990-я гг. 

Тhе unfinished rehahilitation of victims of 1930s repressions in Belarus 
( example of peasants from Miensk district) 

The process of rehaЬilitation ( whitewashing) of victims of Stalinist 
political repressions was prolonged, but still is unfinished. The latest na
tionallaws ( created in early 1990s) list categories of victims according to 
different articles of the Criminal Code of the Belarusian SSR (1928). Yet, 
legislators failed to nате many categories. 

The author examines five examples of the articles of the Criminal 
Code of the Belarusian SSR which were used for political persecution of 
Belarusian citizens in 1930s. They are: article 103 (agitation and propa
ganda against the order of state administration), article 118 (flight from 
the place of compulsory settlement), article 120-1 (infringement of the 
passport regime and the rules ofregistration), article 131 (arЬitrariness), 
article 152 (infringement of laws, resolutions and rules regulating trade 
and industry). 

None of these articles belonged to the part of the Criminal Code regu
lating so-called «counter-revolutionary crimes» ( deeds clearly marked as 
political crimes). 

There is an obvious need to сапу out wider rehaЬilitation of political 
convicts than the one which took place in 1990s. 
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