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ЯВИЩЕ БІЛОРУСЬКОЇ КОЛАБОРАЦІЇ З НІМЕЧЧИНОЮ
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
У пропонованій статті здійснена спроба історіографічного аналізу історії проблеми співробітництва населення Білорусі з німецькими нацистами періоду Другої світової війни. Аналізується стан наукової розробки проблеми згідно з методологічним принципом умовного поділу літератури з цієї проблеми за чотирма напрямами:
радянський, пострадянський, східноєвропейський і західний. Предметом розгляду цієї статті є наукові дослідження білоруських, українських, європейських, російських та західних істориків із 1950-х рр. ХХ ст. до сьогодення.
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COLLABORATION OF BIELORUSSIA WITH GERMANY IN THE YEARS
OF THE SECOND WORLD WAR: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM
For modern Ukraine, the phenomenon of cooperation with the enemy is characteristic of any war. Collaboration can
not be ignored, because such a socially dangerous offense should not be spread. Therefore, on the basis of studying a
significant amount of historical literature, it is necessary to develop a program that will become a required fence in the
fight of such a phenomenon as a collaboration in the future. This is the key to building the future of each independent state.
The study of the participation of Belarusians began in the military efforts of Germany in the 1950’s.
An outstanding Belarusian historian, researcher of the Second World War, Professor O. Litwin, in his publications,
has analyzed a number of collaborative formations − police, self-defense, and Belarusian regional defense (BRD), one
of the first among the Belarusian studies, showing their connection with the political activities of the Belarusian nationalists. The history of the creation and activity of the nationalist organization “Union of Belarussian Youth” (UBY) is
contained in the works of T. Klikovskaya. Other Belarusian authors, K. I. Kozak, S. M. Chigrin and historians-emigrants
L. V. Arzhayev, K. I. Domorad and I. M. Ignatenko, showed the problem of cooperation between the Belarusian population and occupiers. The problem of Belarusian military cooperation is not a priority for Russian researchers, who do not
elaborate on the problem in their works. An example of a general approach can be the monographs and publications of
S. Drobyazko, M. Semiyryagi, H. Hoyne.
The history of the creation and activities of the Belarusian collaborative formations is also interesting Ukrainian
historians. I. Dereyko, A. Duda and V. Starik, A. Rusak devoted their work to this problem. The nature and typology of collaboration is described most fully in the monograph by V. Shaikan. But well-known Ukrainian researcher O. V. Romanko
studied Belarusian collaboration the most thoroughly. Also Ukrainian historians T. G. Gunchak and O. M. Kazakova
describe Belarusian collaborationist from another point of view.
Western historiography of this problem is presented by the Germany historians N. Muller, Hans Hion, Ditmar and
Winfried Zuss, Polish historians Ch. Majdanchyk, Z. Boradin, T. Gashtold, K. Kraevsky, Polish historian of Byelorussian
origin Yu. Turonaka, Austrian historian A. Schiederbauer. It should be noted the collective work of Polish and German
historians entitled “The Polish Army of Craiova. History and myths”. But one of the first topics of the Belarusian collaboration was raised by the American historian A. Dallin. In his fundamental monograph “German rule in Russia,
1941−1945: the study of occupation politics”.
The collaboration is very difficult question that take a seat at the initial stage of study.
Key words: historiography, cooperation, civil population, cooperation, Belarus, World War II.
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Iванова Т. Явище бiлоруської колаборацiї ...
Постановка проблеми. Колабораціонізм –
типове явище для усіх часів і періодів історії. Для
сьогоденної України явище колаборації з ворогом є характерним, як явище колабораціонізму є
характерним для будь-якої війни. Про активізацію
дій внутрішніх ворогів свідчать повідомлення
Служби безпеки України та МВС України про
завербованих Кремлем серед наших громадян
агентів, які планували терористичні акції, провокації на теренах держави.
У роки ж Другої світової війни колабораціонізм
був поширеним явищем і мав місце практично
в кожній окупованій країні. З окупантами співпрацювала певна частина населення європейських
і азіатських країн. Причини різні: політичні −
неприйняття політичного устрою держави, громадянином якої ти є, обіймання посад в окупаційній
адміністрації тощо; культурні (ідеологічні) − пропагування ідей та сенсів країни-агресора; економічні − грошові та інші матеріальні вигоди, що
їх часто пропонують населенню, готовому співпрацювати на окупованих територіях. Масового
характеру це явище набуло на зайнятих військами
агресорів територіях Радянського Союзу, в тому
числі й на українських землях. Співпраця з ворогом мала місце і у військовій сфері, і в повсякденному житті. Колаборація розглядалася німецькими
окупантами як «застосування місцевого населення
у всіх формах життя під окупацією. Лише частину цього персоналу зігнано силою – наприклад,
із радянських військовополонених. Здебільшого
ця робота позірно пропонувала безпеку і достаток
у тяжкі часи» (Поль, 2012: 27).
Зрозуміло, колабораціонізм не можна залишати без уваги. Оскільки колабораціонізм як
суспільно-небезпечний злочин не має поширюватися, тож на підставі вивчення значної кількості
історичної літератури варто виробити програму,
що стане потрібним запобіжником щодо боротьби
з таким явищем, як колабораціонізм у майбутньому, приведення політичної системи країни до
рівноваги, зняття соціальної напруги та попередження дестабілізації політичної системи територій у разі їх звільнення. Це є запорукою побудови
майбутнього кожної незалежної держави.
Аналіз досліджень. Проблема воєнного колабораціонізму білоруських громадян із керівництвом нацистської Німеччини належить до найбільш складних в історії Другої світової війни.
У ІІ половині ХХ ст. було видано понад 300 книг
та збірників, присвячених питанням участі Білорусі в Другій світовій війні. Серед них необхідно
виділити наукові праці Г. А. Бородача і К. І. Доморада, І. О. Царюка, В. М. Михнюка, присвячені
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проблемам розвитку західних областей Білорусі у 1939–1941 рр., колективні наукові праці
про німецько-фашистський окупаційний режим
у Білорусі, всенародну боротьбу в тилу ворога
тощо (Власюк, 2010: 82−89).
Сучасна українська історіографія зазначеної
проблеми представлена цілою низкою праць відомого дослідника О. В. Романько, яким детально
вивчено різні питання проблеми співпраці громадян СРСР із військово-політичними структурами
Німеччини в 1941−1945 рр.
Кількість монографій і статей, присвячених
різним сторонам історії воєнного колабораціонізму, перевищує тисячу найменувань різними
мовами. Проте серйозних історіографічних робіт,
які б систематизували погляди численних авторів,
до цих пір немає.
Мета статті. На прикладі історії білоруських
колабораціоністських формувань розглядаються
напрями історіографії проблеми, показуються
її основні тенденції й визначається коло питань,
які розроблялися дослідниками з 1950-х рр. по
теперішній період.
Виклад основного матеріалу. Термін «колабораціонізм» (від франц. Collaboration − співробітництво) з’явився у Франції та означає співробітництво населення окупованої держави
з окупаційною владою та армією ворожої держави. Колабораціонізм є складовою частиною
будь-якого окупаційного режиму.
Термін «колабораціонізм» використаний генералом Анрі Петеном, який очолював так званий
режим Віші та закликав французів до співпраці
з нацистською Німеччиною. Термін швидко увійшов і до інших мов та активно використовувався
радянською пропагандою із виразно негативним
забарвленням для опису співробітництва народів
СРСР або окремих його частин із гітлерівською
Німеччиною.
Дослідження участі білорусів у воєнних зусиллях Німеччини почалося в 1950-х рр. Як правило,
зазначена проблема розробляється дослідниками
в рамках тем, пов’язаних із німецьким окупаційним режимом на території Білорусії, Голокостом,
боротьбою партизанів і підпільників, діяльністю
органів радянської держбезпеки в період війни
або після неї. Крім того, значне місце в публікаціях істориків відводиться білоруській еміграції та її діяльності в роки Другої світової війни.
Саме про це йдеться в роботах І. Валахановича та
А. Стука (Валаханович, Стук).
У роки Другої світової війни на території
Білорусі була створена та активно діяла націоналістична організація Союз білоруської молоді
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(СБМ), керівниками якої були Н. Абрамова протягом 1942−1943 рр. та М. Ганько (з 1943 р.).
Члени організації підтримували тісні стосунки
з німецькою окупаційною владою. Саме історія
створення та діяльності СБМ міститься у працях Т. Кликовської (Кликовська). Автор, поряд
з суспільно-політичною характеристикою цієї
організації, розкриває роль її членів у військових
планах та практичну діяльності білоруських колабораціоністів. Одночасно в дослідженні подано
дуже докладний аналіз ступеня участі пересічних
СБМовців у збройних силах нацистської Німеччини: протиповітряної оборони, різних допоміжних формувань у військах СС. Крім того,
Т. Кликовській належить практично єдина в історіографії Другої світової війни невелика публікація, в якій йдеться про Новогрудський кавалерійський ескадрон.
Дослідник О. Літвін у своїх публікаціях одним
із перших серед білоруських досліджень проаналізував цілу низку колабораціоністських формувань – поліцію, самооборону, Білоруську крайову
оборону (БКА), показавши їх зв’язок із політичною діяльністю білоруських націоналістів (Літвін, 1994: 170–191). Незважаючи на те, що він це
робив на основі білоруських архівів і публікацій
емігрантських авторів, його методологія, фактичний матеріал і висновки щодо цих частин не
застаріли й до цього дня. Позитивним моментом
робіт цього історика є той факт, що він розглядає
білоруські формування не ізольовано, а порівняно з іншими колабораціоністськими частинами,
що діяли на території цієї радянської республіки
(наприклад, українськими та козачим підрозділами). Загалом всі зазначені методологічні підходи автора знайшли своє відображення в його
монографії «Окупація Білорусії (1941−1944).
Запитання опору і колабораціонізму», опублікованій у 2000 р. (Літвін, 1992: 163–173).
Серед білоруських авторів проблемою співпраці білоруського населення з окупантами
займалися К. І. Козак, С. М. Чигрин та історики-емігранти Л. В. Аржаєва, К. І. Доморад та
І. М. Ігнатенко (Козак, Чигрин, Аржаєва, Доморад, Ігнатенко).
Проблема білоруського військового колабораціонізму не є пріоритетною для російських
дослідників. Як правило, вона не детально розглядається в працях загального характеру, присвячених «східним» добровільним формуванням. Прикладом такого підходу можуть бути монографії та
публікації С. Дроб’язко, М. Семиряги (Дроб’язко,
Семиряга). Деякі аспекти проблеми білоруського
колабораціонізму аналізуються в дослідженнях,

16

присвячених Голокосту, німецькому окупаційному режиму, руху Опору і діяльності радянських
спецслужб у роки війни.
Історія створення та діяльності білоруських
колабораціоністських формувань становить певний інтерес і для українських істориків. Головним чином, якщо є точки дотику з українськими
частинами та підрозділами німецьких збройних
сил. Наприклад, таким загальним місцем є історія 30-ї гренадерської дивізії військ СС, особовий
склад якої складався з білорусів, українців, росіян
і поляків. Організації, підготовці і використанню
цієї дивізії присвячені роботи І. Дерейко, А. Дуди
і В. Старика, а також А. Русака (Дерейко, Дуда,
Старик, Русак). Незважаючи на те, що головна
увага в цих публікаціях присвячена, все-таки,
українському персоналу, низка наведених авторами фактів дає змогу уточнити і деякі моменти
історії білоруських підрозділів дивізії.
Тема нашого дослідження не є винятком. Адже
лише після здобуття Україною незалежності
архіви стали доступними, що дає змогу займатися
активними дослідженнями цієї проблематики.
Сучасна українська історіографія зазначеної проблеми представлена цілою низкою праць відомого
дослідника О. В. Романька, яким детально вивчено
різні питання проблеми співпраці громадян СРСР
із військово-політичними структурами Німеччини
в 1941−1945 рр. (Романько). На прикладі історії
білоруських колабораціоністських формувань
історик розглядає напрями історіографії зазначеної проблеми, показує її основні тенденції і визначає коло питань, які розроблялися дослідниками з
1950-х рр. по теперішній період (Романько).
В українській історіографії природу й типологію колабораціонізму охарактеризовано найповніше в монографії В. Шайкан (Шайкан).
У цьому понятті В. Шайкан виділила політичну,
адміністративну, військову, економічну, побутову і культурну складові частини, а саму проблему пов’язала зі стратегією виживання народу
в умовах окупації, характером міжнаціональних
відносин, специфікою релігійного життя тощо
(Чачава, 2016: 15).
Оглядово розглядають питання білоруського
колабораціонізму українські історики Т. Г. Гунчак
та О. М. Казакова (Гунчак, Казакова).
Історіографія країн колишнього соціалістичного табору загалом повторювала шлях радянської, а потім і пострадянської історичних шкіл.
Проте в роботах її представників є ціла низка
особливостей, без яких вивчення проблеми колабораціонізму було б неповним. По-перше, незважаючи на звичайну для радянських істориків тен-
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Iванова Т. Явище бiлоруської колаборацiї ...
денційність у висвітленні цієї проблеми, історики
зі Східної Європи користувалися порівняно більшою свободою у відборі фактичного матеріалу.
По-друге, обсяг наведеної ними інформації був
об’ємнішим, ніж в їхніх радянських колег. Тим не
менше, не можна не зазначити, що до кінця 1980-х
рр. їх дослідження являли собою, скоріше, адаптацію західних джерел для вітчизняного читача.
Наприклад, таким підходом до проблеми білоруського колабораціонізму відрізняються оглядові роботи німецьких істориків Н. Мюллера та
Х. Хьоне (Мюллер, Хьоне). Польський історик
Ч. Мадайчик також вивчав проблему військового
полону, співпраці з ворогом та створення мережі
німецьких таборів військополонених в Україні,
Білорусі та інших окупованих територіях.
Розпад радянського блоку 1989 р. привів до
певних змін в історичній науці країн Східної
Європи. Вона поділилася на кілька напрямів.
Прорадянський напрям практично відразу ж зник,
а ревізіоністський та нейтральний залишилися.
Зі зрозумілих причин провідна роль у вивченні
проблеми білоруського колабораціонізму перейшла до польських істориків. Як правило, вона
вивчається ними в рамках тем, пов’язаних із
польським рухом Опору на території Південної
Литви та Західної Білорусії. Так, у дослідженнях,
присвячених діяльності Армії Крайової у зазначених регіонах, висвітлюються, наприклад, такі
питання: взаємини польського та білоруського
населення, ставлення польських партизанів і
білоруських колабораціоністів, участь поляків
у структурах німецького окупаційного режиму.
Незважаючи на антикомуністичну спрямованість
цих публікацій, більшість польських істориків
негативно ставиться до самого факту білоруського
колабораціонізму. Головна причина такого ставлення полягає в тому, що колабораціоністи є зрадниками Речі Посполитої, громадянами якої вони
були до початку Другої світової війни. Прикладом
такої точки зору можуть бути роботи З. Борадина,
Т. Гаштольда, К. Краєвського, а також колективна праця польських та німецьких істориків під
назвою «Польська Армія Крайова. Історія і міфи»,
опублікована в 2003 р. (Романько, 2009: 11−12).
Всі попередні польські дослідники розглядають проблему білоруського колабораціонізму
в контексті історії свого руху Опору. Польський
історик білоруського походження Ю. Туронак,
навпаки, аналізує політичний колабораціонізм як
центральну проблему періоду окупації Білорусії
(Туронак, 1993).
У західній історіографії одним із перших тему
білоруської колаборації підняв американський
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історик А. Даллін, який у фундаментальній монографії «Німецьке панування в Росії, 1941−1945:
вивчення окупаційної політики» найдетальніше
розглянув і проаналізував практично всі аспекти
нацистської «східної» політики (Dallin, 1957).
Проблемі колабораціонізму радянських громадян у книзі Далліна присвячений окремий розділ,
а білоруському колабораціонізму автор приділяє
значно менше уваги.
Варто зазначити, що питання західнослов’янського колабораціонізму піднімалося в дослідженнях окремих авторів, зокрема: О. Д. Бойко,
І. М. Грідіна, О. Ф. Іванова, А. І. Мельник,
І. В. Рибак, В. Л. Штефан (Бойко, 2008: 467−469,
Грідіна, Іванов, Мельник, 2008: 65−66; Рибак,
2007: 164−165; Штефан).
Не оминули увагою проблему білоруського
колабораціонізму також деякі іноземні дослідники, зокрема, Дітмар та Вінфрід Зюсс (Німеччина), А. Шейдербауер (Австрія) тощо (Зюсс,
Зюсс, Шейдербауер).
На сьогоднішній день дослідники, комплексно використавши такі методи історичного дослідження – за дефініцією, за типологією, за витоками під час аналізу проблеми колабораціонізму
на тимчасово окупованій гітлерівцями території,
змогли дати такі визначення досі неузгодженим
в історичній науці термінам. Термін «колабораціонізм» (франц. collaboration – співробітництво)
часто використовують для означення добровільної співпраці (на противагу вимушеній) окремих
груп чи прошарків населення окупованих територій з окупантами. Сучасні дослідники розмежовують колабораціонізм, що передбачає політичну
угоду з окупантом, «кооперування» з окупаційною
13 владою у цивільних галузях та колабораціонізм
як «спільне ведення війни» на боці окупаційних
сил. Загалом розрізняють побутовий, адміністративний, економічний, військовий, політичний та
військово-політичний колабораціонізм. Для окупованих європейських країн найхарактернішим
був політичний та військово-політичний колабораціонізм. Він виявлявся у створенні номінально
незалежних урядів чи адміністративних інституцій, організації пронацистських рухів та партій
(Франція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Греція,
Сербія, Угорщина). Наприклад, французький
уряд «не тільки капітулював перед носієм «нового
порядку» у світі, а й, прислужуючись йому, пішов
на відверту зраду інтересів свого народу». Уряди
інших європейських держав − Бельгії, Нідерландів, Данії, Норвегії, у квітні-травні 1940 p., зрадивши державні інтереси, також почали співпрацювати з Гітлером. За збереження номінальної
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державності ці країни заплатили васальною
залежністю (Чачава, 2016: 13).
Висновки. Таким чином, є ще чимало проблем
і питань, які потребують неупередженого аналізу
в умовах демократизованого суспільства, зняття
табу з найгостріших тем історії та відсутності
ідеологічного тиску, потреби відкритого доступу
до архівних джерел. Дослідження такого складного і суперечливого питання, як колабораціонізм, знаходиться на початковому етапі вивчення.
Вітчизняна історіографія досить комплексно

висвітлює причини, ідеологію, лідерів, форми та
методи колаборації на території Білорусі. Серед
українських істориків у цьому аспекті потрібно
зазначити дослідження О. В. Романька. Теоретичні
напрацювання в галузі політики вербування робочої сили, особливостей функціонування органів
місцевого самоврядування є вагомим кроком уперед на шляху дослідження визначеної проблеми.
А обмежений доступ до архівних матеріалів до
початку 1990-х рр. зумовив джерельну недостатність як вітчизняної, так і закордонної історіографії.
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