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Як гэта было

АДРАДЖЭНЦЫ
«АСАБЛІВАЙ
ФАРМАЦЫІ»
Кім жа былі тыя, хто ажыццяўляў «адраджэнскую дзейнасць»
на акупаванай тэрыторыі? Згодна са спісам, асоба каштоўнай
агентуры Абвера, створаныя нацыянальныя структуры, як ужо
гаварылася, узначалілі падрыхтаваныя ў яго нетрах кадры.
З матэрыялаў следчага аддзела Наркамата дзяржаўнай
бяспекі БССР: «Радаслаў Астроўскі, прэзідэнт Беларускай
цэнтральнай рады, вызначаўся
зменлівасцю палітычных поглядаў, быў членам Камуніс тычнай партыі Заходняй Беларусі,
у 30-х супрацоўнічаў спачатку з
польскімі ўладамі, затым з немцамі, да снежня 1943 года, да
моманту стварэння Беларускай
цэнтральнай рады, працаваў начальнікам управы Мінскай акругі, бургамістрам Бранска, Смаленска, Магілёва.
Іван Ер мачэн ка, кі раў нік
Бела рус ка га кор пу са са мааховы, асабісты дарадца Вільгельма Кубэ, раней узначальваў Беларускую самапомач у
Празе.
Уладзіслаў Казлоўскі, рэдактар «Беларускай газэты», прыбыў у Мінск з Германіі ў жніўні
1941 года з адмысловымі паўнамоцтвамі германскага міністэрства прапаганды».
А яшчэ хрысціянскі дэмакрат
ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, іншыя
прадстаўнікі беларускай эміграцыі.
У шэрагі адраджэнцаў уліліся людзі адмысловага складу і
асаблівай фармацыі.
З шыфраграмы спецгрупе
«Мсціўцы» ад 1 мая 1944 года:
«У Кушалю і Арсенневай мы
вельмі зацікаўлены, таму прыміце ўсе меры да захопу іх жывымі. Толькі пры немагчымасці
захопу жывымі, калі ўсе меры
да гэтага будуць вычарпаныя,
дайце ўказанне фізічна іх знішчыць».
З чым была звязана такая
асаблівая ўвага да персоны Кушаля — начальніка Беларускай
краёвай абароны? Ці толькі з адплатай за ваенныя злачынствы?
Ці з чымсьці яшчэ? СМЕРШ жа
настойваў на захопе гэтай сямейнай пары жывымі.
Як сведчаць матэрыялы пад
грыфам «Зусім сакрэтна», яны
з'яўляліся агентамі НКУС.
(Заканчэнне. Пачатак
у нумары за 12 сакавіка.)

К@нтыненты

5

КАЛАБАРАНТЫ. ЦАНА АДРАДЖЭННЯ
Зу сім сак рэт на, май,
1940 год. З характарыстыкі Кушаля Франца Вікенцьевіча: «Завербаваны ў якасці агента НКУС
у ліс та па дзе 1939 года для
«распрацоўкі» па-антысавецку
настроеных асоб сярод ваенна па лон ных Ста ра бель ска га
лагера... Як інфарматар зарэкамендаваў сябе як талковы,
ведаючы нашу работу. У ходзе
допытаў выказваў рашучасць да
выканання больш адказных нашых даручэнняў». А 15 снежня
1941 года імя Франца Кушаля
з'яўляецца ўжо ў загадзе Мінскай гарадской паліцыі ў якасці... начальніка паліцэйскай школы. Затым — імклівая кар'ера:
званне палкоўніка германскай
арміі і пасада начальніка Беларускай краёвай абароны. Вопыт
ка ла ба ра цыі ака заўся вельмі дарэчы. Яшчэ ў 1919 годзе

Немцы вельмі сачылі
за тым, каб дзеці наведвалі
школу, і зусім не з гуманных
меркаванняў: была
асцярога сыходу
насельніцтва ў партызаны.
Кушаля арыштавала польская
жандармерыя за беларускую
дзейнасць. У турме ён даў згоду на супрацоўніцтва з польскімі
ўладамі. Заданне — схіляць палонных да ўступлення ў створаную палякамі беларускую армію
для барацьбы супраць савецкіх
войскаў. Заданне выканана бліскуча, Кушаль — кадравы польскі афіцэр. У верасні 1939 года
ўзяты ў палон пад Львовам,
але... долі расстраляных у Катыні палякаў пазбегнуў. Чаму?
Дакументы пад грыфам «Зусім
сакрэтна» сведчаць: Кушаль
даў згоду на супрацоўніцтва з
НКУС. Задача — выкрываць у
асяроддзі ваеннапалонных нядобранадзейных, настроеных
супраць савецкай улады асоб.
За супрацоўніцтва плата па тых
часах была шчодрая — не толькі
асабістая свабода, але і вяртанне са ссылкі жонкі, паэткі Наталлі Арсенневай, аўтара праніклівых слоў «Паэтычнага пісьма
І. В. Сталіну», якога называла
няйначай як «...бацька родны,
любімы», якому марылі «расказаць пра сустрэчу з баявымі
сцягамі, азарыўшымі сонцам і
зорамі шар». Тады яна славіла
зусім іншыя сцягі і, як яе муж,
дала згоду на супрацоўніцтва
з органамі НКУС, а менавіта:
выкрываць у творчым асяроддзі па-антысавецку настроеныя
элементы.
Але плата новых, нямецкіх,
гаспадароў аказалася больш

Прыняцце прысягі на вернасць рэйху членамі СБМ.

шчодрай: мэбляваная кватэра, прыслуга, рэгулярны паёк,
які быў несупастаўны з тым,
што мелі савецкія афіцэры на
перадавой, — мяса, крупы, цукар, кава, садавіна, заробак у
рэйхсмарках, роўных 12 акупацыйным...
А што ж іншыя гаспадары?
З данясення спецгрупы «Мсціўцы» ад 8 лістапада 1943 года.
«...Спецгрупе «Мсціўцы» было даручана аднавіць сувязь з
Кушалем. З гэтай мэтай да яго
была паслана сувязная «Арлова». Зайшоўшы 6 лістапада ў
сем раніцы ў дом Ф. Кушаля і
Н. Арсенневай, заспела іх дома. У гэты час пара Кушаляў
не прыняла сувязную і папрасіла праз пакаёўку зайсці да іх
праз дзве гадзіны. Праз дзве гадзіны «Арлову» сустрэла тая ж
пакаёўка і папярэдзіла, што яна
падслухала размову Кушаля і
Арсенневай пра тое, што яны
дамовіліся затрымаць сувязную
і здаць яе СД».
На пэў на, ха це лі, вы жыць.
У перыяд рэпрэсій толькі ў Беларусі пацярпела больш за 600 тысяч чалавек, але нягледзячы на
гэта, насельніцтва ў большасці
сваёй узнялося на абарону краіны, здраднікамі сталі нямногія.
Выжыць хацелася і мірным жыхарам, якіх знішчалі карнікі Беларускай краёвай абароны пад
кіраўніцтвам Кушаля. Яму ж
і Ар сен не вай па шан ца ва ла.
У 1944 годзе ім удалося выехаць
у Германію. Іншым пашанцавала менш. У сакавіку 43-га пры
загадкавых абставінах быў забіты супрацоўнік германскага
міністэрства прапаганды Фабіян Акінчыц, які прыбыў у Мінск
з чарговай інспекцыяй. Тады па
горадзе папаўзлі чуткі аб перадзеле ўлады сярод лідараў
беларускіх арганізацый. І гэта
было не беспадстаўна. Па абвінавачванні Акінчыца ў 1942 годзе немцы пакаралі смерцю
яго найбліжэйшага паплечніка

ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага.
Па даносе Акінчыца пагроза навісла і над Іванам Ермачэнкам,
кіраўніком Беларускага корпуса
самааховы, асабістым саветнікам Кубэ. Высокапастаўленаму
патрону ўдалося выратаваць
свайго падапечнага. У 1943 годзе Ермачэнка тэрмінова пакінуў Беларусь, і як аказалася,
назаўж ды — выехаў у Прагу.
Акінчыц, відаць, такім чынам
расчышчаў сабе шлях на Алімп
беларускага адраджэння. Але ў
сакавіку 1943 года на кватэры
свайго найлепшага сябра, рэдактара «Беларускай газэты»
Уладзіслава Казлоўскага, яго
забілі. Праз некалькі месяцаў
забілі і самога Казлоўскага...
Ці была гэта барацьба за ўладу ў асяроддзі нацыянальных
бе ла рус кіх ар га ні за цый, або
яшчэ адна паспяховая аперацыя спец гру пы «Мсці ўцы»?
Зразумела адно — дзейнасць
беларускіх арганізацый ажыццяўлялася ва ўмовах непрымання такога «нацыянальнага адраджэння» з боку насельніцтва.
Рух калабарантаў на акупаванай тэрыторыі, насуперак чаканням Абвера і яго падапечных,
шырокага распаўсюджвання не
атрымаў. У карных структурах
немцаў у гады вайны ва Украіне
знаходзілася 270 тысяч чалавек,
у невялікай Латвіі — 150 тысяч,
у Беларусі, паводле афіцыйнай
статыстыкі, з немцамі супрацоўнічала каля 70 тысяч. Магчыма,
гэтым тлумачыўся правал многіх «праек таў адраджэнцаў».
Нягледзячы на загад старшыні
Беларускай цэнтральнай рады
Астроўскага стварыць беларускі
батальён СС, зрабіць яго паўнавартасным фарміраваннем так
і не ўдалося. Планавалася, што
ён будзе складацца як мінімум
з тысячы чалавек, але ўдалося
набраць 400, у далейшым у ім
засталося 200 чалавек, ды і
ўступалі туды часта не па добрай волі, а пад страхам смерці,

альбо ж пад пагрозай быць сагнаным у рабства ў Германію.
Сталіну, Молатаву, Антонаву. Са зводак, якія паступілі
ў НКУС СССР. Зусім сакрэтна.
«У Мінскай, Слуцкай і шэрагу іншых акруг фарміруецца
так званая «Беларуская краёвая
абарона». Мабілізацыя ажыццяўляецца шляхам налётаў на
вёскі, дзе праводзіцца павальная аблава. Уведзена сістэма
заложнікаў, па якіх сем'і тых,
хто ўхіляецца ад мабілізацыі,
адпраўляюцца ў спецыяльныя
лагеры».
Гэткае ноу-хау ад Кушаля,
правадыра Беларускай краёвай
абароны. Па такой жа сістэме
фарміравалі і іншыя беларускія
арганізацыі.

належаў вялікі штраф. Аб вышэйшай адукацыі гаворкі наогул быць не магло. У планы
немцаў гэта не ўваходзіла. Але
і гэтая сістэма адукацыі неўзабаве развалілася з-за непатрэбнасці акупацыйным уладам. На
фронце ўсё пайшло не так, Чырвоная Армія наступала. Можа,
беларусы атрымалі магчымасць
фарміраваць нацыянальную самасвядомасць, думаць з пазіцыі
нацыянальных інтарэсаў?
З рэкамендаваных Саюзам
беларускай моладзі абавязковых тэм для абмеркавання на
школь ных за ня тках для ўсіх
курсаў і збораў арганізацыі на
1943 год. «Чаму Германія з'яўляецца нашым сябрам і апекуном?» «Жыццяпіс А. Гітлера».

ПЛАТА
ЗА ВЕРНУЮ
СЛУЖБУ
Якая ж была цана «нацыянальнага адраджэння»?
Беларускія арганізацыі
атрымалі права выдаваць
на акупаванай тэрыторыі
газеты і часопісы на беларус кай мове: «Беларус кая га зэ та», «Па гоня», «Беларускі голас»,
«Новы шлях», «Беларус
на варце» і іншыя, чыя
дзей насць ажыц цяўлялася толькі па ўзгадненні
з новымі гаспадарамі. Іх
змест — суцэльнае рабалепства перад немцамі.
Вось, напрыклад, як пісала «Беларуская газэта»
за 25 верасня 1943 года
з нагоды забойства Кубэ:
«Сэрца сьціскае скруха...
Яго няма больш сярод
нас. Генеральны камісар
Вільгельм Кубэ быў адным з найлепшых, самых шчырых сяброў, які думаў і казаў
так, як кожны беларускі нацыяналіст...»
Магчыма, беларусы атрымалі
права на паўнавартасную адукацыю на роднай мове? У перыяд з 1942-га па 1943 год на
акупаванай тэрыторыі пачалі
стварацца чатырохгадовыя і сямігадовыя школы. Больш за ўсё
іх было створана ў Мінскай акрузе — каля 600, у Глыбоцкай, Баранавіцкай і Вілейскай — па 400.
Немцы вельмі сачылі за тым, каб
дзеці наведвалі школу, і зусім не
з гуманных меркаванняў: была
асцярога сыходу насельніцтва
ў партызаны, усе павінны быць
навідавоку. За ненаведванне

Матэрыялы допыту К. Езавітава.

«Чаму жыды і бальшавікі з'яўляюцца нашым смяротным ворагам?» «Што дала нам Германія
і яе правадыр Адольф Гітлер?»
І ўсё ў такім духу.
Іс нуе дум ка і аб кал гасным раі пры немцах. Восенню
1941 года немцы ў мэтах хуткага збору ўраджаю сапраўды
захавалі ранейшую калгасную
сістэму. Часу на рэарганізацыю
няма, трэба было карміць армію.
Новы парадак уводзіўся з 16 лютага 1942 года, калі сістэма калектыўных гаспадарак скасоўвалася, зямля пераходзіла ў
падпарадкаванне германскага
сельгасупраўлення, яна павінна
была апрацоўвацца сялянскімі
су пол ка мі пад кі раўніц твам

У АБДЫМКАХ «СПРУТА»

У Італіі пачаўся буйны судовы
працэс над мафіяй. Злачынны
«спрут», як сцвярджае бок абвінавачання, стварыў і рэалізаваў
сістэму, з дапамогай якой атрымаў не менш чым 55 мільярдаў
еўра ў выглядзе субсідый на
фермерства, што выдзяляюцца
Еўрасаюзам.
На лаве падсудных — 97 абвінавачаных, разбіральніцтва будзе доўжыцца каля года, паведаміла Polіtіco.
Суду неабходна будзе заслухаць да
тысячы сведкаў, частка з якіх гатовая парушыць амерту — так званы
«кодэкс гонару» італьянскай мафіі,
згодна з якім даносы і сведчанні ўнутры кланаў недапушчальныя. Як крымінальныя «карпарацыі» зарабляюць
падчас пандэміі?

Крымінальнае трыа
Паводле даных паліцэйскай службы Еўрасаюза Europol, у цэлым на тэрыторыі ЕС дзейнічае каля пяці тысяч
арганізаваных злачынных груповак.
Як вынікае з даклада італьянскага
даследчага цэнтра Transcrіme, прысвечанага міжнароднай злачыннасці,
іх прыбытак складае каля 110 мільярдаў еўра ў год.
Паводле даных Transcrіme, найбольшую частку гэтай сумы (28 млрд
еўра ў год) злачынцы зарабляюць
гандлем наркотыкамі. Усё больш
прыбытковым бізнесам становіцца
і падатковае махлярства, у прыватнасці крымінальныя схемы з ПДВ. Да
іншых відаў нелегальнай дзейнасці
адносяцца гандаль людзьмі, кантрабанда і незаконны гандаль тытунёвымі вырабамі і зброяй, адзначае
Deutsche Welle.
Большая частка выручаных грошай «адмываецца» праз легальныя
кампаніі: такія фірмы размешчаны, у
першую чаргу, на поўдні Італіі, дзе арганізаваная злачыннасць мае глыбокія карані, а таксама ў найбуйнейшых
еўрапейскіх партах і прыгранічных
рэгіёнах ЕС. У тройку найбуйнейшых італьянскіх мафіёзных струк-

тур уваходзяць неапалітанская «Камора», сіцылійская «Коза ностра»,
а таксама групоўка «Ндрангета»
з рэгіёна Калабрыя. Варта адзначыць, што апошняя лічыцца адным
з найбольш багатых і ўплывовых
злачынных кланаў у свеце і, акрамя
Еўропы, дзейнічае на тэрыторыі Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі, заўважае Deutsche Welle.
Кож ная з крымі наль ных сетак
аб'ядноўвае некалькі сем'яў, у руках якіх знаходзяцца велізарныя рэсурсы. Паводле ацэнак італьянскіх
праваахоўных органаў, прыбытак
адной толькі «Ндрангета» складае
каля 50 мільярдаў еўра. Зрэшты,
значная частка гэтай сумы прыпадае на даход ад інвестыцый групоўкі
ў легальны — напрыклад, будаўнічы
і рэстаранны — бізнес.
Лічыцца, што мафія аказвае моцны ўплыў на рэгіянальныя ўлады ў
Італіі. Заклікаць членаў груповак
да адказнасці часта няпроста з-за
ўплыву кланаў на мясцовых суддзяў.
Акрамя таго, большасць з работнікаў сферы правасуддзя адмаўляецца
працаваць у раёнах, якія кантралююцца мафіяй.

Суд у бункеры
Цяперашні гучны судовы працэс
над калабрыйскай мафіяй (ндрангета) праходзіць у мястэчку Ламецыя-Тэрма. Пасяджэнне праводзіцца
ў спецыяльна ўзведзеным будынку
бункернага тыпу — на выпадак нападу баевікоў, якія засталіся на волі.
На лаве падсудных апынуліся сябры
і верхаводы двух найбуйнейшых калабрыйскіх кланаў: Батанэзі і Бантэмпа Скаві. Сярод іх меркаваны бос
адной са злачынных карпарацый Себасцьяна Бантэмпа, яго падручныя
Блондзі і Віта Карлеонэ.
У загадзе аб арышце гаворыцца, што кланы «харак тарызуюцца
моцнымі сямейнымі вузамі, гвалтам і жорсткасцю». Атабарыліся і
дзейнічаюць абедзве арганізацыі ў
вёсцы Тартарычы. У 1980-я і 1990-я
гады сем'і вялі паміж сабой вайну

за тэрыторыю, у выніку якой загінула
больш за 40 чалавек. Аднак пазней
ім удалося заключыць мір, а затым
варагуючыя кланы і ўвогуле стварылі і пачалі выкарыстоўваць агульную
схему махлярства.
Абвінавачанне спадзяецца не толькі асудзіць бандытаў і іх хаўруснікаў
з мясцовых адміністрацый і партый,
але і паказаць, як цесна крыміналітэт
на поўдні паўвострава зросся з «добрапрыстойнымі» грамадзянамі і тымі,
хто павінен з ім змагацца, адзначыў
еxpert.ru. У супрацоўніцтве з мафіяй
абвінавачваюцца колішні сенатар,
шэф паліцыі, мясцовыя чыноўнікі і
бізнесмены. Іх арыштоўвалі не толькі
на Апенінах, але і ў Германіі, Швейцарыі і Балгарыі. Расследаваннем кіраваў спецпракурор Нікола Гратэры,
які вядомы таксама і тым, што палову
сваіх 60 гадоў пражыў пад пастаяннай аховай паліцыі.
Слу хан ні пача лі ся на мі нулым
тыдні. У суддзі сышла цэлая гадзіна
толькі на пералічэнне імёнаў бандытаў і іх памагатых, якія абвінавачваюцца ў цэлым «букеце» злачынстваў,
уклю ча ю чы ган даль нар ко ты ка мі
і жывым таварам, махлярства, рэкет, стварэнне падстаўных кампаній
і многае іншае.

Раскрадальнікі фондаў
Пералічваючы ўчыненыя абвінавачанымі злачынствы, суддзя згадала і раскраданне дапамогі Бруселя, назваўшы яго «каласальным
махлярствам, якое заключаецца ў
раскраданні датацый Еўрасаюза ў
велізарных маштабах і даведзена
да дасканаласці». Сенатар Марыла
Джыаруса, які шмат гадоў змагаецца
з аргзлачыннасцю, выказаў надзею,
што ў ходзе працэсу ўдасца выявіць
механізм гэтай аферы агульнаеўрапейскага маштабу. Ён таксама звярнуў увагу на змену падыходу судовых уладаў да гэтага віду дзейнасці
мафіі. Раней крадзеж еўрапейскіх
датацый лічыўся звычайным махлярствам, за якое было прадугледжана
адносна мяккае пакаранне. Цяпер жа

упраўляючых. Як яны функцыянавалі, у шыфроўках у Цэнтральны штаб партызанскага руху (РДАСПГ, Ф. 69. Спр. 19122):
«...Нормы прызначаюцца ў кожнай вобласці па волі мясцовых
улад, а плата настолькі нізкая,
што не мае значэння. У многіх
жа галінах ні грошы, ні боны
наогул не выдаюцца. Абавязковыя пастаўкі: 60 % ураджаю ўсіх
сельскагаспадарчых прадуктаў;
малака 500 л. з каровы; яек —
35 штук з курыцы; мяса — 50
кг з кожнага двара, незалежна
ад колькасці жывёлы. За невыкананне — публічная лупцоўка ці расстрэл за сабатаж і
ўхіленне ад выплаты падаткаў
(падатак складае ад 120—180
рублёў)». У лепшым выпадку
адбіралі кароў, курэй, іншую жыўнасць, пра што
кажа ў сваіх прызнальных паказаннях і Усевалад Родзька: «... У канцы
1941 года ў горадзе (Віцебску) у наяўнасці знаходзілася 750 кароў, да паловы 1943 года засталося
150, забой жывёлы самімі
жыхарамі быў пад пагрозай суровага пакарання
забаронены. Па вобласці
становішча яшчэ горшае:
пад маркай забеспячэння жывёлай ад партызан
акупанты забралі з калгасаў больш за 80 % жывёлы і амаль усіх коней».
Цана ж за гэтыя «дробязі» — верная служба
нямецкім гаспадарам: на
рахунку батальёна СС,
ство ра на га ад ра джэнцам Ба ры сам Ра гуляй,
яго яшчэ ахрысцілі «эскадронам смерці», зверствы ў Навагрудскім гета,
спаленыя вёскі Таргуны,
Рачная, Дзедзіна, Несцераўшчына, Старына разам з жыхарамі, удзел у
складзе 30-й дывізіі СС
у падаўленні Варшаўскага паўстання. Карныя аперацыі Беларускай краёвай абароны пад
кіраўніцтвам Францішка Кушаля, якія вызначаліся асаблівай
жорсткасцю. Вынік дзейнасці
бургамістра Родзькі толькі ў Віцебску — чатыры лагеры смерці, са 180 тысяч жыхароў каля
70 тысяч сагнана ў Германію,
20 тысяч яўрэяў расстраляна...
У дакументах чытаем і пра дзейнасць Саюза беларускай моладзі. Так, Міхаіл Ганько, кіраўнік
СБМ, выступаючы перад «паплечнікамі» на базарнай плошчы ў Маладзечне вясной 44-га,
за явіў: «Праз паў го да свайго існавання СБМ узяў у свае
рукі зброю, каб біць ёю жыдоў

Як італьянская мафія зарабляе падчас пандэміі?
Зямля ў заложніках

такія супрацьпраўныя дзеянні кваліфікуюцца як злачынствы, учыненыя
крымінальнымі арганізацыямі. Гэта
значыць, што яны трапляюць у сферу дзеяння антымафіёзных законаў,
вельмі жорсткіх на Апенінах. Асобным
раскрадальнікам еўрапейскіх фондаў
цяпер пагражае да 25 гадоў турмы.
Шмат хто ў Італіі сёння задаецца пытаннем, колькі з 13,5 мільярда
еўра, якія Брусель выдзяляе ў найбліжэйшыя два гады на аднаўленне
італьянскай эканомікі, трапіць у кішэні мафіі? Дакладнага адказу, натуральна, не ведае ніхто, аднак усе
згодныя, што страт вельмі шмат. Усім
зразумела, што на лаве падсудных
аказалася далёка не ўся арганізаваная злачыннасць. Калабрыя — гэта
толькі «мысок» італьянскага «бота»,
на паўднёвы захад ад якога знаходзіцца ўсім вядомая сваімі мафіёзнымі кланамі Сіцылія.
«Мы ў роспачы, таму што сітуацыя
склалася вельмі драматычная, — заўважыў вядучы радыёстанцыі Radіo
Sіanі і барацьбіт з мафіяй Джузэпэ
Скогнамігліа. — Кланы дасягнулі дасканаласці ў раскраданні фондаў. Яны
выдатна ведаюць, як, дзе і на каго
трэба націснуць».
«Мафія выбірала кампаніі, чые пазіцыі лепш за ўсё падыходзяць для
ўдзелу ў тэндарах фонду аднаўлення.

і бальшавікоў. Добраахвотніцкія роты СС, ваенна-дапаможная служба ў нямецкім войску,
удзел у са ма ахо ве — вось
тое, што канкрэтна ўнёс СБМ
у агульнаэўрапейскую вайну».
Многія з тых, хто працаваў на
ніве нацыянальнага адраджэння і каму ўдалося пазбегнуць
адплаты спецгруп «СМЕРШ»,
засталіся верныя сваім калабарацыянісцкім прынцыпам. Францішак Кушаль узначаліў новае
воінскае фарміраванне — штурмавую брыгаду СС «Беларусь».
Брыгада брала ўдзел у баявых
дзе ян нях су праць са юз ных
амерыканскіх войскаў, але ўжо
30 красавіка 1945 года здалася
ў палон. Яе членаў размясцілі
ў лагеры для інтэрніраваных у
Рэгенсбургу. Але і тут Кушаль
знайшоў сябе — ужо амерыканскай адміністрацыяй быў прызначаны начальнікам лагера...
Дзей насць ка ла ба ран таў,
дакладней, іх зверствы, Нюрнбергскім трыбуналам былі прызнаныя злачыннымі, у многіх
краінах іх прыраўнялі да ваенных злачынцаў. У Нарвегіі з
4,5 мільёна жыхароў за супрацоўніцтва з фашыстамі асуджана 100 тысяч чалавек, 1 тысяча
расстраляна. У Францыі ўсіх, хто
супрацоўнічаў з фашыстамі, пазбавілі грамадзянства. У СССР
ступень віны вызначалася па
прынцыпе датычнасці да рэпрэсій у адносінах да мірных жыхароў. Таму, многія з тых, хто калісьці славіў фашысцкі рэжым,
атрымаўшы розныя пакаранні,
пра цяг ва лі вы нош ваць ма ру
аб нацыянальным адраджэнні,
якое яны прынясуць народу пад
бел-чырвона-белымі сцягамі і ў
духу ранейшай ідэалогіі.
І пра гэты сімвал «свабоды».
Хтосьці шукае доказы прысутнасці сцягоў падчас спальвання вёсак, пры пакаранні мірных
жыхароў, апаніруючы, што вывешваліся яны толькі на адміністрацыйных будынках. Фашысты таксама не выносілі свае
сцягі, калі тварылі зверствы, але
пад імі яны прынеслі народам
Еўропы смерць і разбурэнні, як
і пад б-ч-б-сцягам немцы бласлаўлялі калабарантаў на генацыд супраць уласнага народа,
прымаючы прысягу на вернасць
«вялікаму правадыру».
Спец гру па мі «СМЕРШ»,
у тым ліку спецгрупай «Мсціўцы», да сакавіка 1945 года на
тэ ры то рыі Усход няй Еў ро пы
было затрымана 169 актыўных
дзеячаў нацыяналістычных фарміраванняў, 38 агентаў нямецкіх
разведвальных органаў.
Наталля ГОЛУБЕВА,
кандыдат гістарычных навук.

Асабліва яе цікавілі сектары аховы
здароўя і інфраструктуры, якія атрымаюць большую частку грошай. Яна
паспрабуе забраць усё. Мы павінны
паклапаціцца, каб злачынцам не дасталося ніводнага еўра», — адзначыў
галоўны следчы Італіі ў сферы арганізаванай злачыннасці Маўрыцыа
Валонэ ў інтэрв'ю Bloomberg.
Мафія скарысталася складанай сітуацыяй, каб захапіць малыя і сярэднія кампаніі, якім тэрмінова патрэбная ліквіднасць на фоне абвалу эканомікі. Па словах Маўрыцыа Валонэ,
мафія звычайна «купляе» ўплыў на
кампаніі праз акцыянерны капітал,
ліхвярскае фінансаванне праблемнага бізнесу альбо выкарыстоўвае
кампаніі праз схаванага партнёра.
Колькасць падазроных фінансавых
аперацый, паводле падлікаў Банка
Італіі, вырасла ў мінулым годзе на
сем працэнтаў — да 113 тысяч.
У 2014—2020 гадах Еўрасаюз пералічыў Італіі ў выглядзе датацый і
дапамогі 77 мільярдаў еўра. Два гады
таму сенацкі камітэт па ацэнцы наступстваў і фінансавая гвардыя правялі расследаванне і прыйшлі да высновы, што ў шасці з дзесяці выпадкаў сродкі гэтых фондаў трапляюць у
кішэні бандытаў і махляроў. Прычым
на долю поўдня прыпадае 85 працэнтаў усіх такіх схем у краіне.

Асноўны інструмент еўрапейскай
аграпалітыкі — прамыя субсідыі, прывязаныя да плошчы палеткаў, якія
апрацоўваюцца. Бок абвінавачання
сцвярджае, што падсудныя давалі
хабар чыноўнікам, каб атрымаць інфармацыю аб тых участках зямлі, на
якія ЕС не выдзеліў субсідыі. Таксама
мясцовыя ўлады дапамагалі пазбегнуць запытаў ад фермераў на субсідзіраванне гэтых тэрыторый.
Абодва мафіёзныя кланы заключалі фальшывыя дагаворы арэнды,
прысвойвалі сабе зямлю, не займаючыся сельскай гаспадаркай. Некаторыя заяўкі на субсідзіраванне
былі пададзены на такія ўчасткі,
якія не дазвалялі займацца фермерствам. У прыватнасці, сродкі былі
выдзелены на тэрыторыю, якая належыць каталіцкай царкве, або на
ўчас так, дзе будавалася чыгунка,
ад значае gazeta.ru. Пас ля се рыі
арыштаў трое з абвінавачаных сталі
сведкамі — яны прадставілі следчым
новыя доказы, якія сведчаць аб тым,
што схема махлярства з субсідыямі
ЕС рэалізоўвалася з 1990-х.
Упершыню ўлады краіны западозрылі, што сродкі на сельскую гаспадарку ідуць не па прызначэнні,
у 2012 годзе. Тады Джузэпэ Антоцы,
які ўзначальваў на той момант рэгіён
Небродзі, даручыў правесці праверку і даць яму інфармацыю пра ўсіх
грамадзян, якія запытвалі субсідыі.
У 2016-м на Антоцы быў здзейснены
замах, які стаў самым гучным нападам на палітыка ў Італіі з 1990-х гадоў. Дарэчы, з тых часоў ён па-ранейшаму знаходзіцца пад дзяржаўнай
аховай.
На мінулым тыдні Антоцы наведаў
судовае пасяджэнне ў Ламецыя-Тэрма. «Я хачу паглядзець у вочы тым,
хто дзесяцігоддзямі трымаў гэтую
зямлю ў заложніках», — сказаў ён
журналістам. Па словах Антоцы, ахвярамі мафіі сталі не толькі Еўрасаюз
і падаткаплацельшчыкі садружнасці,
але таксама італьянскія жыхары —

«фермеры, маладыя людзі, якія хочуць адкрыць сваю справу, хочуць
знайсці магчымасць застацца ў сваім
родным горадзе».
Судовы працэс у Італіі можа стаць
толькі першай такой справай, заўважае gazeta.ru. Партыя «Зялёныя» на
мінулым тыдні прадставіла даклад у
Еўрапарламенце, у якім падрабязна
апісваюцца схемы махлярства, звязаныя з еўрапейскімі сельскагаспадарчымі фондамі ў пяці краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.
Улічваючы той факт, што Італія
павінна стаць найбуйнейшым бенефіцыярам фонду аднаўлення ЕС —
механізму дапамогі найбольш пацярпелым ад пандэміі краінам — да гэтай справы прыкавана ўвага ўсёй
садружнасці. Як адзначае Polіtіco,
судовы працэс можа ў аднолькавай
ступені як выклікаць апасенні ўнутры
Еўрасаюза адносна размеркавання
сродкаў у Італіі, так і прадэманстраваць, што Рым сур'ёзна настроены
не дапусціць падобных растрат.
Паралельна з гэтым у Італіі праходзіць найбуйнейшы за 30 гадоў судовы працэс супраць мафіі. На лаве
падсудных апынуўся найбольш магут ны клан ка лаб рый скай ма фіі
«Ндрангета», сям'я Манчоза. Сярод
іх — кіраўнік сям'і 66-гадовы Луіджы
(Дзядзька) Манчоза і яго падручныя
з мянушкамі Воўк, Таўстун і Бялявы. Усяго перад судом, які пачаўся
ў студзені, паўсталі 355 удзельнікаў
«Ндрангеты» і звязаных з імі палітыкаў, у тым ліку і некалькі мэраў,
бізнесменаў і юрыстаў. Бок абвінавачання лічыць, што гэты мафіёзны
клан займаўся пастаўкай какаіну ў
Еўропу і ліхвярствам. Лічыцца, што
«Ндрангета» кантралюе 80 працэнтаў
гандлю какаінам ва ўсёй Еўропе.
Дарэчы, апошні судовы працэс падобнага маштабу праходзіў у Італіі ў
1986—1987 гадах і завяршыўся асуджэннем 338 удзельнікаў сіцылійскай
банды «Коза ностра». Пракуроры
Джавані Фальконэ і Паола Барселіна пасля былі забітыя мафіяй.
Захар БУРАК.

