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знает три крупнейших партизанских сражения. Два из них – битвы на реках Неретва и 
Сутьеска – произошли в 1943 году в Югославии. Третьей стала Полоцко-Лепельская 
битва [4]. 

В ходе боев (декабрь 1943 – 5 мая 1944) партизаны нанесли фашистам большой урон 
в живой силе и техники, прорвали блокаду и рассредоточились по партизанским зонам 
Витебской и Минской областей. 

За успешно проведённую операцию по прорыву блокады в ночь с 4 по 5 мая 1944 г. 
и вывод из окружения 15 тысяч мирных жителей В.Е. Лобанок был награждён орденом 
Суворова 1-й степени. 

В истории партизанских войн не было, пожалуй, такого упорного и кровопролитного 
сражения, как то, которое развернулось весной 1944 года на значительной территории 
Полоцко-Лепельской зоны. Это случилось накануне операции «Багратион». 

Под умелым руководством партизаны соединения сорвали многие операции 
гитлеровцев зимой и весной 1944 г. 

В апреле 1944 г. В.Е. Лобанок руководил боевыми действиями полоцких партизан 
(около 18 тыс. бойцов, 21 орудие) по отражению крупнейшей карательной экспедиции 
немецко-фашистских войск (до 60 тыс. человек, имевших 137 танков и 235 орудий, 
поддержанных авиацией). При таком неравном соотношении сил партизаны героически 
оборонялись от многократно превосходящего врага, непрерывно уходя от 
преследования и атакуя его коммуникации. В мае кольцо окружения было прорвано, 
основные силы партизан и несколько тысяч жителей зоны вырвались из смертельной 
ловушки. 

Владимир Елисеевич был очень внимателен к людям. Боевые товарищи Владимира 
Лобанка вспоминали, что он непосредственно участвовал во многих боевых операциях, 
проведенных партизанами его отрядов, и всегда отличался незаурядной храбростью и 
мужеством. 

За особенные заслуги в развитии партизанского движения полковнику Владимиру 
Лобанку в сентябре 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Данная награда была вручена за умелое командование партизанской 
бригадой в тылу немецко-фашистских войск, проявленный при этом мужество и 
героизм. 

В.Е.Лобанок был награжден также тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, орденом Суворова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями. 

После освобождения Беларуси Владимир Лобанок с июня 1944 г. работал на 
ответственных государственных и партийных должностях. 

Умер Владимир Елисеевич Лобанок в 1984 г. До последнего дня он был в строю, 
служил родной Беларуси, которую так горячо любил. Именем Владимира Лобанка 
названы улицы в Лепеле и Минске. На одном из памятников в мемориальном 
комплексе «Прорыв» высечена надпись «Мужество народа победило. Смерть стала 
бессмертием». Это в полной мере относится и к Герою Советского Союза – Владимиру 
Елисеевичу Лобанку.  
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Паражэнне Германскай імперыі ў Першай сусветнай вайне і сканчэнне нямецкай акупацыі 
прывялі да перспектывы ўзнікнення палітычнага вакууму на беларускіх землях. У гэтых умовах 
актывізаваліся розныя палітычныя сілы, сярод якіх вылучаліся як беларускія нацыянальныя дзеячы ў 
складзе Рады БНР, так і прадстаўнікі органаў мясцовага самакіравання. Апошнімі была створаная 
арганізацыя Дэмакратычны краёвы цэнтр (ДКЦ), якая прыняла няўдалы ўдзел у палітычнай барацьбе 
за ўладу на беларускіх землях у лістападзе – снежні 1918 г. 
Ключавыя словы: Дэмакратычны краёвы цэнтр; Рада БНР; Мінская губерня; акупацыя. 
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Поражение Германской империи в Первой мировой войне и окончание немецкой оккупации 
привели к перспективе возникновения политического вакуума на белорусских землях. В этих 
условиях активизировались различные политические силы, среди которых выделялись как 
белорусские национальные деятели в составе Рады БНР, так и представители органов местного 
самоуправления. Последними была создана организация Демократический краевой центр (ДКЦ), 
которая приняла неудачное участие в политической борьбе за власть на белорусских землях в ноябре–
декабрь 1918 г. 
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The defeat of the German Empire in the First World War and the end of the German occupation led to the 
prospect of a political vacuum in the Belarusian lands. Under these circumstances, various political forces 
intensified, among which stood out both Belarusian national figures in the BNR Council and representatives of 
local governments. The latter created the organization of the Democratic Regional Center (DCC), which took 
an unsuccessful part in the political struggle for power in the Belarusian lands in November - December 1918. 
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Восенню 1918 г. стала відавочнай параза Германскай імперыі ў Першай сусветнай 
вайне. Для беларускіх зямель, якія знаходзіліся пад нямецкай акупацыяй, гэта азначала 
верагоднае хуткае вяртанне ўлады бальшавікоў. Разумеючы гэта, палітычныя дзеячы 
створанай у сакавіку 1918 г. Рады Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) паспрабавалі 
кансалідаваць вакол сябе мясцовыя антыбальшавіцкія сілы, аднак сутыкнуліся з 
канкурэнцыяй з боку прадстаўнікоў органаў мясцовага самакіравання. У далейшым 
менавіта гэтымі дзеячамі быў створаны Дэмакратычны краёвы цэнтр (ДКЦ), які 
імкнуўся стаць органам новай улады пасля сканчэння нямецкай акупацыі. 

У беларускай і сусветнай гістарыяграфіі няма буйных даследаванняў адносна 
дзейнасці ДКЦ. Адным з першых звярнуў увагу на дзейнасць гэтай арганізацыі 
беларускі даследчык В.А. Круталевіч [2], які прасачыў вытокі і прычыны стварэння 
ДКЦ. У сувязі з даследаваннем пытанняў дзяржаўнага будаўніцтва на беларускіх 
землях і месцы Беларусі і міжнародных адносінах, звярталі сваю ўвагу на азначанае 
пытанне гісторыкі Р.Р. Лазько [3], А.М. Чарнякевіч [5] і А.В. Ціхаміраў [4]. Не 
гледзячы на гэта, дзейнасць ДКЦ не знайшла глыбокага адлюстравання ў айчыннай 
гістарыяграфіі і ўвогуле не даследавана замежнай гістарыяграфіяй.  

Акупацыя нямецкімі войскамі ў лютым 1918 г. Мінскай губерні прывяла да 
актывізацыі дзеянняў як прадстаўнікоў беларускага нацыянальнага руху, так і дзеячаў, 
звязаных з былымі ўстановамі самакіравання. У далейшым прадстаўнікі Мінскай 
гарадской думы аказвалі фінансавую дапамогу Радзе БНР, у адказ на што некаторыя 
прадстаўнікі Думы ўвайшлі ў склад Рады. Аднак, супрацоўніцтва на пэўны час 
спынілася пасля абвяшчэння незалежнасці БНР 25 сакавіка 1918 г. з-за пазіцыі 
некаторых дэпутатаў Думы, якія не жадалі парываць сувязі з Расіяй [5, с. 58–59]. У 
далейшым, ва ўмовах нямецкай акупацыі, бакі вымушаны былі ісці на супрацоўніцтва 
па некаторым пытанням, але так і не сталі сапраўднымі саюзнікамі. 

У сярэдзіне кастрычніка 1918 г. да камандуючага 10-й германскай арміяй генерала 
Э. фон Фалькенгайна звярнуўся прадстаўнік ад мінскага губернскага земства М. 
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Ярашэвіч, які прапанаваў у выпадку хуткай эвакуацыі нямецкіх войск перадаць уладу 
мясцовым думам і земствам. Разам з тым прагучала прапанова правесці Краёвы з’езд, 
на які былі б запрошаныя і прадстаўнікі ад Рады БНР, але ў якасці ўдзельнікаў, а не 
кіраўнікоў з’езда. У гэты ж час з крытыкай Рады БНР выйшла земская газета «Мінскі 
голас». Такім чынам, ужо з кастрычніка, калі нямецкія акупацыйныя войскі і 
адміністрацыя яшчэ не пакінулі межы губерні, паміж Мінскай губернскай земскай 
управай і Радай БНР пачалося адкрытае спаборніцтва за ўплыў на мясцовае 
насельніцтва [2, с. 86–87]. 

У пачатку лістапада 1918 г. мясцовыя эсэры і меншавікі правялі ўласны з’езд, на 
якім быў створаны Часовы савет органаў земскага і гарадскога самакіравання 
Беларускага краю. Ужо 11 лістапада гэты савет быў пераўтвораны ў Выканаўчы камітэт 
Савета органаў земскага і гарадскога самакіраванняў, сацыялістычных партый і 
прафесійных арганізацый Беларускага краю. Аднак, больш вядома гэтая арганізацыя 
пад іншай назвай – Дэмакратычны краёвы цэнтр (часам фігуравала назва Краёвы 
дэмакратычны цэнтр) [4, с. 33–34]. Як бачна з назвы, ДКЦ абапіраўся на палітычныя 
сілы левага ўхілу, у першую чаргу на мясцовых эсэраў. Кіраўніцтва ДКЦ заявіла, што 
іх цэнтр выступае за рабочых і сялян, супраць магчымага панавання Рады БНР і за 
скліканне Устаноўчага Сходу. Дэвізам ДКЦ сталі словы «Вольная Беларусь у вольнай 
Расіі», што адлюстроўвала аўтанамісцкія памкненні членаў гэтага палітычнага 
аб’яднання [2, с. 87].  

Найбольш актыўна супраць ДКЦ выступала Беларуская партыя сацыялістаў-
рэвалюцыянераў (БПС-Р). Адзін з кіраўнікоў гэтай партыі Т. Грыб высунуў «тэорыю 
двух акупантаў» – канцэпцыю, згодна з якой Расія была такой жа краінай-акупантам 
для Беларусі, як і Германія.  

 Разам з тым, у першай палове лістапада 1918 г. у Еўропе адбыўся шэраг падзей, якія 
прама паўплывалі на становішча ў Беларусі. 11 лістапада 1918 г. скончылася Першая 
сусветная вайна. У гэты час германскае камандаванне імкнулася да хуткай эвакуацыі 
сваіх узброеных сіл з акупаваных беларускіх зямель, у выніку чаго пытанне аб 
далейшай уладзе ў Беларусі набывала надзвычайную актуальнасць для ўсіх 
зацікаўленых бакоў. 13 лістапада 1918 г. савецкі ўрад у Маскве абвясціў аб дэнансацыі 
Брэст-Літоўскай мірнай дамовы, пасля чаго Чырвоная армія пачала планамерны наступ 
на заходнім напрамку. У адказна гэта ДКЦ 16 лістапада 1918 г. выдаў дэкларацыю, у 
якой цэнтр адмаўляўся прызнаваць РСФСР і саветы, выступіў супраць дыктатуры 
пралетарыяту, за аўтаномію Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расіі і заклікаў мясцовае 
насельніцтва да недаверу бальшавікам [2, с. 89–90].  

Не гледзячы на хуткую эвакуацыю нямецкіх войскаў і цяжкі стан унутры самой 
Германіі, ДКЦ не меў сіл і памкненняў да гвалтоўнага захопу ўлады. Больш за тое, 
Дэмакратычны краёвы цэнтр, як і Рада БНР нават у гэты час імкнуліся да 
супрацоўніцтва з кіраўніцтвам акупацыйнай адміністрацыі. Першапачаткова 
прадстаўнікі нямецкай арміі і адміністрацыі адказвалі ДКЦ і Радзе БНР, што нічога не 
маюць супраць пабудовы беларускай дзяржавы, але таксама і адмаўляліся ў дапамозе 
арганізацыі гэтай справы. Аднак, настойлівыя патрабаванні членаў ДКЦ далі плён: 
акупацыйныя ўлады пагадзіліся на стварэнне камісіі з пяці чалавек (тры ад мінскага 
губернскага земства і два ад гарадской думы), якая павінна была пераняць уладу ў 
горадзе і губерні пасля поўнага адыходу нямецкіх войскаў. Трэба адзначыць, што 
дадзеная дамоўленасць не была выканана з нямецкага боку, таму ДКЦ не атрымала 
рэальнай перавагі ў барацьбе за ўладу [2, с. 92]. 

Апошнім сродкам усталявання сваёй улады ў губерні прадстаўнікі мясцовага 
самакіравання лічылі краёвы з’езд, які быў прызначаны на 7 снежня 1918 г. Аднак, яго 
правядзенне спачатку было адкладзена арганізатарамі, а ў выніку так і не адбылося. 
Гэтаму можна вылучыць некалькі прычын. Па-першае, Чырвоная армія на той момант 
ужо заняла значную частку Мінскай губерні, яшчэ адным негатыўным фактарам для 
ДКЦ стаў выхад часткі прафсаюзных дзеячаў са складу цэнтра. Неўзабаве пасля гэтага 
дзейнасць ДКЦ спынілася канчаткова. Разам з тым, значная частка членаў Рады БНР 
вымушана была з’ехаць у Гродна і Вільню [3, с. 80–91]. 

Не гледзячы на непрацяглы час існавання, Дэмакратычны краёвы цэнтр паспеў 
унесці значныя змены ў дзейнасць Рады БНР. У верасні-кастрычніку 1918 г. Рада 
праводзіла актыўную палітыку па кансалідацыі мясцовых дэмакратычных сіл на 
антыбальшавіцкай глебе пад сваім кіраўніцтвам. Аднак, стварэнне і дзейнасць ДКЦ 
унеслі карэктывы ў палітыку Рады БНР і нават выклікалі яе чарговы раскол. У 
сярэдзіне лістапада частка членаў Рады БНР пачала актыўна выказвацца «за аднаўленне 
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сувязей з дэмакратычнай Расіяй». 20 лістапада 1918 г. прадстаўнікі кадэцкай фракцыі 
Рады БНР А. Андрэеў і У. Самойла высунулі прапанову аб аднаўленні федэратыўнай 
сувязі Беларусі і Расіі, фактычна паўтараючы аўтанамісцкія лозунгі кіраўніцтва ДКЦ. 
Пасля адмовы ад прапановы кадэты пакінулі склад Рады БНР. Неўзабаве пасля гэтага 
са складу Рады вымушаны быў сысці нават І. Серада, якога выкрылі ў супрацоўніцтве з 
прадстаўнікамі органаў самакіравання [1, с. 304]. 

Падводзячы вынік дзейнасці ДКЦ, трэба адзначыць, што цэнтр пазіцыянаваў сябе як 
«трэццю сілу» у спаборніцтве за ўладу ў Беларусі пасля эвакуацыі нямецкіх войскаў. З 
аднаго боку, ДКЦ арыентаваўся на эсэраў і меншавікоў, ставіў за мэту пабудову 
дэмакратычнай Беларусі ў дэмакратычнай Расіі. Аднак, пры гэтым па сваім характары 
гэта арганізацыя была хутчэй лакальна-расійскай, чым беларускай, таму ішла на 
канфрантацыю з Радай БНР. Жадаючы перамагчы ўплывы адразу двух ідэйна-
палітычных праціўнікаў, арганізацыя не здолела дасягнуць сваіх мэт, спыніўшы сваё 
існаванне пасля прыходу бальшавікоў. Прычыны гэтай паразы можна бачыць у слабай 
падрыхтоўцы да рэальных дзеянняў, а таксама малой колькасці часу і сродкаў для 
стварэння сапраўды грунтоўнай сацыяльнай апоры прынамсі ў межах Мінскай губерні. 
Разам з тым, дзейнасць ДКЦ аслабіла пазіцыі Рады БНР сярод мясцовага насельніцтва, 
асабліва сярод значнай часткі інтэлігенцыі і праваслаўнага духавенства. Такім чынам, 
замест адзінага антыбальшавіцкага фронту атрымаўся ўнутраны канфлікт, які дазволіў 
Чырвонай арміі фактычна без ужывання зброі ўзяць пад кантроль значную частку 
тэрыторыі Беларусі, якая да гэтага часу знаходзілася пад нямецкай акупацыяй.  
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В статье анализируются условия жизни, повседневные практики и стратегии поведения 
белорусского населения в годы оккупации страны немецко-фашистскими захватчиками. 
Исследованы основные направления деятельности оккупационных властей, в том числе: процедура 
регистрации, система налогообложения, жилищно-коммунальная политика, цели и формы 
экономической эксплуатации. Акцент сделан на проблеме выживания людей в условиях 
балансирования между жизнью и смертью, проблеме выбора между сотрудничеством с 
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У артыкуле аналізуюцца ўмовы жыцця, паўсядзённыя практыкі і стратэгіі паводзін беларускага 
насельніцтва ў гады акупацыі краіны нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Даследаваны асноўныя 


