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Ад ной з са мых га лоў ных, пер-

ша рад ных і ка вар ных мэт на цыс таў 

у па чат ку ства рэн ня Мінск ага ге та 

бы ло зні шчэн не ма ла дых муж чын-

яў рэ яў, у асноў ным пры зыў но га 

ўзрос ту. Гэ та зна чыць тых, хто 

змог бы ака заць ім ак тыў нае су-

пра ціў лен не ў да лей шым. Толь кі ў 

жніў ні 1941 го да бы ло пра ве дзе на 

шэсць аб лаў: 7—8, 14, 16, 24, 26 і 

31 жніў ня. За ха ваў ся за піс гу тар кі 

ў пар ты зан скім атра дзе 22 лю та-

га 1944 го да з ад каз ным су пра-

цоў ні кам Бе ла рус ка га шта ба пар-

ты зан ска га ру ху ка пі та нам НКУС 

Н. Ка сым, пад час якой бы лая вяз-

ні ца Мінск ага ге та Ха на Із ра і леў на 

Ру бін чык па ка за ла:

«Пры клад на праз ты дзень пас ля 

та го, як на сель ніц тва пе ра ся лі ла ся 

ў ге та, па ча лі ся аб ла вы. Пер шая 

аб ла ва бы ла 7—8 жніў ня (1941 го-

да. — Аўт.), та ды бы ло ўзя та ча ла-

век 800 муж чын. Іх узя лі быц цам 

на ней кія ра бо ты, але больш гэ тыя 

лю дзі не вяр ну лі ся. Уры ва лі ся ў 

да мы, за бі ра лі пад лет каў, ста рых, 

муж чын...Та кія аб ла вы пра во дзі лі ся 

пры клад на кож ны ты дзень. Па пя-

рэд не ачап ляў ся ра ён ге та ку ля мё-

та мі з усіх ба коў, каб не бы ло ні я-

ка га вы ха ду, і лю дзей вы лаў лі ва лі 

та кім жа ме та дам, як са бак».

Мін скае ге та пра іс на ва ла ка ля 

800 дзён. Амаль столь кі ж дзён у 

гэ тым ла ге ры смер ці за ка лю чым 

дро там лю дзі — і ста рэй шыя, і зу сім 

ма ла дыя — муж на зма га лі ся з аку-

пан та мі. Мы рас ка жам толь кі пра не-

ка то рых з іх — па сут нас ці, дзя цей, 

якіх вай на зра бі ла да рос лы мі.

«Я ні ко га 
не вы да ла»

Кі раў ні ком кам са моль ска га пад-

пол ля, ці ін шы мі сло ва мі кам сор гам 

Мінск ага ге та, бы ла Эма Ро да ва. 

Ка рот кі час яна на ват уз на чаль ва-

ла ўсё ге таў скае ан ты фа шысц кае 

пад пол ле — як пар тый нае, так і 

кам са моль скае. На па чат ку Вя лі-

кай Ай чын най вай ны ў 1941 го дзе 

ёй быў 21 год.

Ме на ві та Эма ста ла ар га ні за-

та рам пад поль най кам са моль скай 

ар га ні за цыі Мінск ага ге та і па ча ла 

вы кон ваць са мыя сак рэт ныя і ад-

каз ныя да ру чэн ні пар тый на га пад-

пол ля ге та і Мінск ага пад поль на га 

гар ка ма пар тыі. У ве рас ні 1942 го да 

пад поль шчы цу арыш та ва ла СД.

З 103-й ка ме ры Мін скай тур мы, 

дзе ся дзе ла Эма Ро да ва, у жы вых 

за ста ла ся толь кі бы лая пар ты зан ка 

бры га ды «На род ныя мсці ўцы» імя 

Ва ра нян ска га Ра і са Ры го раў на Ха-

ся не віч, якая вы ра та ва ла ся цу дам. 

У раз мо ве з аў та рам гэ тых рад коў 

яна на га да ла тыя страш ныя для яе 

дні: «Каст рыч ніц кім днём 1942 го-

да гіт ле раў цы ўпіх ну лі мя не ў пе ра-

поў не ную вяз ні ца мі ка ме ру Мін скай 

тур мы. Агля дзеў шы ся, я звяр ну ла 

ўва гу на збі тую, усю ў кры ва пад цё-

ках дзяў чы ну, якая ля жа ла ў кут ку. 

По гляд яе чор ных, як два ву галь кі, 

ва чэй пры цяг ваў ней кай унут ра-

най сі лай, бяс страш нас цю, не па-

хіс нас цю. Я па сяб ра ва ла з гэ тай 

дзяў чы най. Яе зва лі Эма Ро да ва. 

Пад вяр га ю чы ся не ча ла ве чым па-

ку там, Эма зна хо дзі ла ў са бе сі лы 

кла па ціц ца аб ін шых зня во ле ных. 

Яна ні чо га не рас каз ва ла пра ся бе. 

Я не рас пыт в а ла, але ад чу ва ла, што 

на сва бо дзе яна ак тыў на ўдзель-

ні ча ла ў ба раць бе з аку пан та мі. 

Ад ной чы, ка лі яе зноў, збі тую пас-

ля до пы ту, кі ну лі ў ка ме ру, Ро да ва, 

аб ліз ва ючы акры ва ўле ныя вус ны, 

па пра сі ла: «Ка лі хто-не будзь з вас 

за ста нец ца жы вым, пе ра дай це: я 

ні ко га не вы да ла». Яна са праў ды 

не зда ла су пра цоў ні кам СД ні вод-

на га з сва іх су вяз ных, якіх у яе бы-

ло шмат у ге та і ў «рус кай зо не». 

Адзі нае, што пра сі ла Эма ў сва іх 

за піс ках, каб пад поль шчы кі пе ра-

сла лі ёй таб лет ку цы я ні ду. 9 сту дзе-

ня 1943 го да пас ля доў гіх ме ся цаў 

па кут і ка та ван няў Эма Ро да ва за-

гі ну ла ў тур ме СД.

Пай сці ў пар ты за ны, 
каб вы жыць 
і зма гац ца

Да сён няш ня га дня ў пе ры я дыч-

ным дру ку, у эн цык ла пе дыч ных вы-

дан нях, у афі цый най гіс та рыч най 

лі та ра ту ры зме шча ны сот ні пуб лі-

ка цый аб гіс то рыі Мінск ага ан ты-

фа шысц ка га пад пол ля. На жаль, 

ні хто з аў та раў афі цый ных вы дан-

няў па гіс то рыі Мін ска і Мінск ага 

ан ты фа шысц ка га пад пол ля не ак-

цэн ту е ўва гу чы та чоў на тым, што 

зма гац ца з на цыс та мі і іх па ма га-

ты мі пад поль шчы кам Мінск ага ге та 

бы ло не па раў наль на ця жэй, чым ва 

ўмо вах га рад ско га пад пол ля, або, 

як га ва ры ла ся та ды, — пад пол ля ў 

«рус кім ра ё не».

Тлу ма чыц ца гэ та тым, што аку-

пан ты ўвя лі кру га вую па ру ку. У кра-

са ві ку — маі 1942 го да да мы ў ге-

та бы лі пра ну ма ра ва ны. Вяз ні ге та 

аба вяз ва лі ся атры маць у юдэн ра це 

бе лую на шыў ку з ну ма рам до ма, 

а на да мах указ ва ла ся коль касць 

жы ха роў. Акра мя па ста ян ных апа-

зна валь ных зна каў (жоў тай лат кі 

з шас ці кан цо вай зор кай) кож на му 

жы ха ру до ма, ква тэ ры бы лі пры-

свое ны ін ды ві ду аль ныя ну ма ры, 

якія трэ ба бы ло на сіць ні жэй жоў тай 

лат кі. На цыс ты на ладж ва лі рэй ды: 

ка лі ў якім-не будзь до ме не ха па ла 

ад на го жыль ца або там аказ ваў ся 

чу жы ча ла век — нось біт ін ша га ну-

ма ра, — рас стрэль ва лі ўсіх. Та кім 

чы нам, ка лі хто-не будзь зні каў, то 

зні шча лі ся ўсе жы ха ры до ма або 

ква тэ ры. Па ня дзе лях на Юбі лей-

най пло шчы ла дзі лі ся пе ра кліч кі 

(апе лі). Гэ та на клад ва ла асо бую 

ад каз насць за кож ны крок, за кож-

нае дзе ян не пад поль шчы каў.

Паз ней, ка лі пад поль ная ар га-

ні за цыя ге та па ча ла ад праў ляць 

вяз няў у пар ты зан скія атра ды, СД 

уста на ві ла кру га вую па ру ку: ка лі 

з ра бо чай ка ло ны зні каў ча ла век, 

ноч чу зні шча лі ўсіх чле наў яго сям'і 

і су се дзяў...

У час ін тэр в'ю з бы лы мі вяз ня мі 

ге та амаль усе яны пад крэс лі ва лі, 

што ў мно гім пос пех цяж ка га шля ху 

ў пар ты зан скія атра ды за ле жаў ад 

умен ня, на дзей нас ці і доб рай ары-

ен та ванас ці пра вад ні ка.

Сын «звяз доў ска га» 
парт ор га

Ме на ві та та кім пра вад ні ком быў 

Ула дзі мір Ся мё на віч Ру бе жын, або 

Ві лік, Ві ля, як яго зва лі ў дзя цін стве. 

Я браў у яго ін тэр в'ю два ра зы — 

у 1992 і 2013 га дах.

Вось што рас каз ваў Ула дзі мір 

Ру бе жын: «Я на ра дзіў ся 5 чэр ве-

ня 1929 го да ў Го ме лі. Мой баць-

ка Ся мён Ба ры са віч пра ца ваў у 

га зе це «Па лес кая праў да», за-

тым — у рэс пуб лі кан скай га зе це 

«Звяз да» спа чат ку літ ра бот ні кам, 

а по тым — парт ор гам. Ма ці бы ла 

хат няй гас па ды няй і вы хоў ва ла 

двух сы ноў.

У 1941-м мне споў ні ла ся два нац-

цаць га доў, а май му бра ту Ма ры-

ку — ча ты ры. Ка лі па ча ла ся вай на, 

я зна хо дзіў ся ў пі я нер скім ла ге ры 

«Мядз ве жы на». За мной пры ехаў 

баць ка, і 24 чэр ве ня мы даб ра лі ся 

да Мін ска. Го рад га рэў пас ля бам-

бёж кі яго ня мец кі мі са ма лё та мі. 

До ма мы ні ко га не за ста лі, і та ды 

мы да лу чы лі ся да вя лі ка га на тоў-

пу бе жан цаў, якія спеш на па кі да лі 

ста лі цу. Баць ка, які пе ра жы ваў за 

ма ці і май го ма лод ша га бра та, па-

кі нуў мя не і вяр нуў ся ў Мінск, спа-

дзе ю чы ся знай сці сям'ю. У гэ ты час 

шлях бе жан цам пе ра га ра дзі лі ня-

мец кія дэ сант ні кі. Я быў вы му ша ны 

вяр нуц ца ў го рад.

Даб ра ўшы ся да сва ёй ква тэ ры 

ў Мін ску, я не знай шоў ні баць кі, 

ні ма ці з бра там. Су се дзі ска за лі, 

што ма ці і ма лод шы брат Ма рык 

збег лі з го ра да, а баць ку ма бі лі за-

ва лі ў ар мію.

Ка ля ме ся ца я жыў у сва ёй ква-

тэ ры. Ад ной чы, вяр та ю чы ся з Ка ма-

роў ска га рын ку, ку ды ха дзіў мя няць 

рэ чы на хлеб, уба чыў «доб рую» цё-

цю На та шу, да якой ма ма ў за піс цы, 

што па кі ну ла, ад' яз джа ю чы, ра і ла 

мне звяр тац ца па да па мо гу. Яна з 

па лі ца ем ува хо дзі лі ў на шу ква тэ ру. 

Да до му я ўжо не пай шоў.

20 лі пе ня 1941 го да я пра чы таў 

за гад ня мец ка га ка мен дан та аб ар-

га ні за цыі ў Мін ску ге та. Я яшчэ не 

ўсё ўсве дам ляў, але ней кім чуц цём 

зра зу меў, што ўсім, хто тра піць ту-

ды, па гра жае не бяс пе ка. Я не збі-

раў ся іс ці ў ге та, але ад ной чы мя не 

сха пі лі на ву лі цы і ад вя лі на рэ гіст-

ра цыю ў юдэн рат.

Там я су стрэў доб рых зна ё мых 

сва іх баць коў — Ма лі ні ных — і ра-

зам з імі па ся ліў ся на ву лі цы Су хой 

у бу дын ку бы ло га дзі ця ча га са да. 

Праў да, да та го ча су ўсе ква тэ ры 

бы лі ўжо за ня тыя, і я раз мяс ціў ся 

ў... ту а ле це. Сён ня цяж ка ў гэ та па-

ве рыць, але я там і жыў.

Я па чаў усве дам ляць, што ге та 

час та пе ра тва ра ец ца ў мо гіл кі. Та му 

што кож ны дзень я ба чыў тру пы за бі-

тых або па мер лых ад го ла ду. Я кож-

ную ра ні цу пе ра ла зіў це раз дрот у 

«рус кі ра ён» (так вяз ні ге та на зы ва лі 

ўсю тэ ры то рыю за дро там, якім яно 

бы ло ага ро джа на. — Аўт.) у по шу ках 

пра дук таў для ся бе і ін шых вяз няў. 

Ве ча рам я вяр таў ся на зад.

Ад ной чы, 7 ліс та па да 1941 го да, 

усіх вяз няў Мінск ага ге та вы гна лі з 

ква тэр і ста лі стро іць у ка ло ны. Ад-

чу ва ю чы не бяс пе ку, я збег. Та ды я 

не ве даў, што на цыс ты пра вя лі пер-

шы па гром і тым са мым вы зва ля лі 

ра ён ге та для дэ парт уе мых яў рэ яў 

з Гер ма ніі.

Праз не каль кі дзён я су стрэў 

цу дам уца ле лых Ма лі ні ных, ра зам 

з ка то ры мі па ся ліў ся на ву лі цы Аст-

роў ска га. Ад ной чы муж і жон ка Ма-

лі ні ны не ку ды пай шлі і не вяр ну лі ся, 

па кі нуў шы двух сы ноў. Ад на му бы-

ло сем ме ся цаў, а дру го му — коль кі 

і мне. Хлоп чы кам да ла пры ту лак у 

ся бе Са ра Го ланд.

Я доў гі час не ве даў, што Са ра 

Го ланд — ак тыў ная пад поль шчы ца 

і ад на ча со ва су вяз ная пад поль най 

ар га ні за цыі Мінск ага ге та, якую 

ўзна чаль ва лі Мі ха іл Ге бе леў і Гірш 

Смо ляр. Не каль кі ме ся цаў яна 

ўваж лі ва пры гля да ла ся да мя не, а 

пас ля спы та ла, ці быў я пі я не рам. 

І та ды я ад ка заў:

— Ча му быў? Мя не з пі я не раў 

ні хто не вы клю чаў. А баць ка мой 

ка му ніст. Ён на фрон це.

Да ве даў шы ся, што мой баць ка 

быў парт ор гам га зе ты «Звяз да», 

Са ра ўсміх ну ла ся і ска за ла:

— Усё бу дзе доб ра, трэ ба толь кі 

нос не ве шаць...

Праз не каль кі дзён да Го лан даў 

прый шлі двое муж чын. Адзін з іх 

спы таў у Са ры:

— Гэ та той са мы хлап чук, аб 

якім ты рас каз ва ла?

Так я па зна ё міў ся з кі раў ні ка мі 

пад пол ля ў Мін скім ге та — Мі ха і-

лам Ге бе ле вым і Гір шам Смо ля рам. 

Перш чым даць мне кан крэт нае за-

дан не, яны доў га гу та ры лі са мной 

аб аба вяз ку пе рад Ра дзі май, піль-

нас ці, асця рож нас ці. Га ва ры лі так, 

быц цам пе рад імі быў не 13-га до вы 

пад ле так, а да рос лы ча ла век. У ад-

каз яны па чу лі та кія мае сло вы:

— Я ўсё зра зу меў. Не пад вя ду. 

Агі та ваць мя не не трэ ба».

Так 13-га до вы хлоп чык стаў 

удзель ні кам Мінск ага ан ты фа-

шысц ка га пад пол ля.

«І я за стаў ся адзін — 
без род ных 
і бліз кіх»

Ся род пад лет каў, якія вы во дзі лі 

вяз няў з Мінск ага ге та, быў і Леў 

Кра вец. У раз мо ве з аў та рам гэ тых 

рад коў ён рас каз ваў:

«Я на ра дзіў ся ў 1930 го дзе ў 

го ра дзе Мін ску. Да вай ны ву чыў-

ся ў 21-й шко ле, па спеў скон чыць 

тры кла сы. З-за ня мец ка га дэ сан-

та па блі зу ад Мін ска мы не па спе-

лі эва ку і ра вац ца... Пас ля па гро му 

2 са ка ві ка 1942 го да нас пе ра ся лі лі 

на Тан ка вую ву лі цу... У каст рыч ні-

ку 1942 го да ра бо чую ка ло ну, дзе 

зна хо дзі ла ся ма ці, па са дзі лі на ма-

шы ны і ад вез лі ў Трас ця нец кі ла гер 

смер ці. Што та кое Трас ця нец, мы 

та ды яшчэ не ве да лі...

Ка лі мы з сяст рой Ма яй, 1932 го-

да на ра джэн ня, за ста лі ся без ма мы, 

я па чаў ду маць, як нам да лей жыць. 

Ес ці не бы ло ча го, лю дзі па мі ра лі з 

го ла ду. Над зеі, што хто-не будзь нам 

да па мо жа, не бы ло. Я ўзяў з са бой 

сяст ру, і мы збег лі з ге та. Ха дзі лі па 

вёс ках, жаб ра ва лі. Так мы ра та ва-

лі ся ад го ла ду. Зі мой пры хо дзі ла ся 

вяр тац ца ў ге та, бо не бы ло дзе на-

ча ваць. Я сяст ру па кі даў у ге та, а 

сам ха дзіў на по шу кі хар ча ван ня. 

Стаў ха дзіць на та вар ную стан цыю. 

Нем цы, якія еха лі на фронт, да ва лі 

мыць ка цял кі і там па кі да лі тро шач кі 

ежы. Гэ та бы ло для нас вы ра та ван-

не. Я част ку да бы тай ежы пры но сіў 

сяст ры... Мы шу ка лі пар ты зан, і ад-

ной чы іх су стрэ лі...»

А вось што да вя ло ся па чуць ад 

кі раў ні ка Аса цы я цыі бы лых вяз-

няў ге та і канц ла ге раў і на мес ні-

ка стар шы ні Са ве та ды рэк та раў 

Аме ры кан скай аса цы я цыі яў рэ яў з 

бы ло га Са вец ка га Са ю за Са ве лія 

Кап лін ска га:

«У па гро мах за гі ну лі мае баць кі 

і брат Яша. Я да сён няш ня га дня 

не ма гу са бе да ра ваць, што не вы-

ра та ваў яго. Мне ішоў тры нац ца ты 

год. І я за стаў ся адзін — без род ных 

і бліз кіх. Каб не як пра жыць, трэ-

ба бы ло пра ца ваць. Я з цяж кас цю 

ўлад ка ваў ся на пра цу. На шу ка ло ну 

ва дзі лі ў «Бел полк» на Гру шаў цы, 

дзе ў ка зар мах жы лі ня мец кія сал-

да ты. Пра сто ра па між кар пу са мі 

ка зар маў бы ла за се я на га род ні-

най, і мы па він ны бы лі яе апра цоў-

ваць. Ле там я пра ца ваў на гэ тых 

ага ро дах, а зі мой раз но сіў дро вы 

ў па мяш кан ні ка зармаў. Сал да ты 

тут доў га не за трым лі ва лі ся: ад-

ных ад праў ля лі на фронт, дру гіх — 

у тыл на пе ра фар мі ра ван ні. Ад ны 

ад' яз джа лі, дру гія пры яз джа лі, і я 

ка рыс таў ся гэ тым кру га ва ро там, 

каб крас ці ў іх зброю і па тро ны.

Мы пе ра да ва лі зброю і па тро ны 

на дзей ным лю дзям праз сва іх бе ла-

рус кіх ра вес ні каў Лю бу і Ко лю Пры-

шчэ паў. Яны жы лі ка ля фаб ры кі імя 

Тэль ма на, не да лё ка ад ге та. Краў я і 

гра на ты. Вяз ні ге та, якія пра ца ва лі, 

на сі лі з са бой ацын ка ва ныя бля шан-

кі для ба лан ды, якую нем цы да ва лі 

тым, хто пра цуе. У гэ тых бля шан ках 

ежу пе ра да ва лі тым, хто за ста ваў ся 

ў ге та. У мя не заў сё ды пад рэшт ка мі 

сал дац кай ка шы, якую я вы скрэб ваў 

з не да е дзе ных мі сак, ля жа лі па тро-

ны. Зра зу ме ла, ка лі б іх знай шлі, 

маг лі рас стра ляць усю ка ло ну, але 

Бог мі ла ваў.

Мой сяб ра Шо лам Грын га уз хут-

ка стаў пар ты за нам, але вяр таў ся, 

каб вы вес ці ў пар ты зан скі атрад 

усю на шу гру пу, а так са ма сваю 

ма ці, сяст ру і бра та...»

Не вя до мыя ге роі
Сот ні юна коў і дзяў чат — бы лых 

вяз няў Мінск ага ге та — ста лі ад-

важ ны мі бе ла рус кі мі пар ты за на мі. 

Ма ла ка му вя до ма, што ме на ві та 

яны скла лі кас цяк фар мі ра ван ня 

Асо ба га злу чэн ня пар ты зан скіх 

атра даў Ба ра на віц кай воб лас ці, 

Ле нін скай пар ты зан скай бры га ды 

Ба ра на віц кай воб лас ці, 10 пар ты-

зан скіх атра даў і ад на го пар ты зан-

ска га ба таль ё на. 

На вя лі кі жаль, акра мя ад на-

го з кі раў ні коў ан ты фа шысц ка га 

пад пол ля Мінск ага ге та, сак ра та-

ра Тэль ма наў ска га рай ка ма пар-

тыі (у ге та) Мі ха і ла Ге бе ле ва, імем 

яко га на зва на ву лі ца ў Мін ску, і 

17-га до вай дач кі вяз ні цы Мінск ага 

ге та — ад важ най пад поль шчы цы 

Ма шы Брус кі най, у Мін ску не ўве-

ка ве ча ны ні адзін удзель нік пар-

тый на га і кам са моль ска га пад пол-

ля Мінск ага ге та, якое на ліч ва ла 

больш за 400 ад важ ных ба раць бі-

тоў з на цысц кі мі аку пан та мі і іх па-

ма га ты мі. За ста ец ца спа дзя вац ца, 

што гэ та ста но ві шча бу дзе вы праў-

ле на ў най блі жэй шыя га ды.

Эма ну іл ІО ФЕ, 

пра фе сар БДПУ імя М. Тан ка, 

док тар гіс та рыч ных на вук.

МІН СКАЕ ГЕ ТА: 
ТРА ГЕ ДЫЯ І МУЖ НАСЦЬ

Лю дзі, 
якіх фа шыс ты 

вы рак лі на смерць, 
не зда ва лі ся 
і зма га лі ся 

да апош ня га
21—23 каст рыч ні ка 2018 го да гра мад скасць Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

бу дзе ад зна чаць 75-год дзе ад ной з са мых тра гіч ных па дзей Вя лі-

кай Ай чын най вай ны на бе ла рус кай зям лі — зні шчэн ня Мінска га 

ге та. Па коль кас ці вяз няў (ка ля 100 000) Мін скае ге та на аку па ва-

най на цыс та мі тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за зай ма ла дру гое мес-

ца пас ля Львоў ска га, якое на ліч ва ла 136 ты сяч вяз няў.


