
 

 

 

 

                                                                        

 

        У маю апошнюю кнігу “Край запаветных мрояў” увайшоў гістарычны нарыс аб гісторыі 

школы ў Карэлічах. Працуючы над ім, я знайшла дакументы, якія сведчаць пра тое, што адным з 

вучняў Карэліцкага вышэйшага пачатковага вучылішча быў будучы генерал Аляксандр Трусевіч 

з вѐскі Паланая Карэліцкага раѐна. Гэта пацвярджаюць і ўспаміны слыннага земляка. 

        Звернемся да іх, каб прасачыць жыццѐвы і баявы шлях генерал-маѐра артылерыі 

Трусевіча Аляксандра Васільевіча, удзельніка грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны, аднаго 

з абаронцаў Масквы.  

        Аляксандр Васільевіч Трусевіч нарадзіўся  

8 сакавіка 1899 года ў вѐсцы Паланая 

Навагрудскага павета Мінскай губерні (цяпер 

Карэліцкі раѐн) у сялянскай сям’і. З успамінаў 

Аляксандра Трусевіча: “Бацька – селянін. Меў 

тры дзесяціны зямлі, якая размяшчалася 

вузкімі палоскамі на васьмі палетках, аднаго 

каня, адну карову, жылі бедна. Старэйшы брат 

некалькі гадоў быў парабкам у бліжэйшых да 

вѐскі маѐнтках, а незадоўга да вайны зусім 

выехаў з вѐскі. Сястра  падзѐнна працавала ў 

памешчыкаў, я з напарнікам на працягу двух 

сезонаў па найму пас чараду сялянскіх авечак. 

Вучыўся ў царкоўна-прыходскай школе ў вѐсцы 

Дольная Рута. У 1912 годзе  паступіў у 

Карэліцкае вышэйшае пачатковае вучылішча, у 

1915 годзе перайшоў у чацвѐрты клас. Ужо 

больш года палыхаў пажар першай сусветнай 

вайны. Фронт набліжаўся да нашага края. Па 

дарозе Навагрудак – Карэлічы рухаліся войскі і 



бежанцы, пайшлі і мы з сястрой. У вѐсцы засталіся бацькі з двумя дзецьмі, хлопчыкамі пяці і 

сямі гадоў. Бацька і маці, як я даведаўся пазней, хутка памерлі, дзяцей здалі ў дзіцячы прыют 

горада Навагрудка”. 

          На воінскіх эшалонах і таварных цягніках  Аляксандр з сястрой  дабраліся да Адэсы. 

Сястра пайшла працаваць на металургічны завод, а Аляксандра накіравалі ў інтэрнат для 

дзяцей бежанцаў. У Адэсе юнак скончыў 2-е Адэскае вышэйшае пачатковае вучылішча і паступіў 

вучыцца ў гідратэхнічнае вучылішча, дзе праходзіў ваенную падрыхтоўку і займаўся пры яхт-

клубе па марской практыцы. 

          У пачатку 1918 года румынскія войскі ўварваліся ў Бесарабію, пад пагрозай захопу 

апынулася Адэса. Ваенна-рэвалюцыйны савет горада пачаў фарміраваць атрады для абароны 

горада. У адзін з такіх атрадаў і трапіў юнак. Так пачалася яго ваенная біяграфія. 

Чырвонаармеец Аляксандр Трусевіч ваяваў з румынамі ў Бесарабіі, з немцамі і пятлюраўцамі 

каля Адэсы. Пазней  наш зямляк трапіў у склад Севастопальскага палка, які быў перапраўлены 

праз Чорнае мора пад Наварасійск, і, стаўшы байцом артылерыйскай батарэі Таганрогскага 

ваенна-марскога атрада, ваяваў з белагвардзейцамі на Кубані. 

         Летам 1918 года Таганрогскі ваенна-марскі атрад увайшоў у склад Стальной дывізіі, якая 

ваявала з войскамі Краснова, Дзянікіна, Шкуро і Мамантава. Аляксандра Трусевіча прызначылі 

начальнікам сувязі адной з артылерыйскіх батарэй гэтай дывізіі. У гэты час Стальная дывізія 

была накіравана на абарону Царыцына. Горад быў акружаны палкамі генерала Краснова, 

становішча яго абаронцаў ускладнялася з кожным днѐм, заканчваліся запасы харчавання і 

зброі. У адзін з восеньскіх дзѐн, калі белыя ўжо наблізіліся да ўскраін горада, Стальная дывізія  

раптоўна атакавала ворага з тыла. Па акопах праціўніка быў адкрыты артылерыйскі агонь, 

затым у атаку пайшла конніца, у выніку чаго белаказакі адступілі. Але зімою 1918-1919 гадоў 

абстаноўка на фронце зноў ускладнілася - імкнучыся авалодаць горадам, вораг падцягнуў 

рэзервы. Супраць 10-й арміі, у склад якой увайшла Стальная дывізія, ваявалі войскі, 

перакінутыя праціўнікам з Паўночнага Каўказа. У абароне горада вялікую ролю адыграла 

артылерыя. Наш зямляк Аляксандр Трусевіч разам з іншымі чырвонаармейцамі вѐў 

артылерыйскі абстрэл белагвардзейскіх пазіцый. У канцы зімы 1919  года праціўнік быў  

вымушаны  адысці ад Царыцына. 

           У лістападзе 1919 года Аляксандр Трусевіч быў накіраваны з фронта ў горад Петраград 

на артылерыйскія курсы каманднага саставу. Між тым летам 1920 года становішча на 

Паўднѐвым фронце зноў ускладнілася. Войскі Врангеля выйшлі з Крыма і прадвінуліся ўглыб 

Украіны. На падмацаванне Чырвонай Арміі былі накіраваны курсанты з Петраграда. У складзе 

Петраградскай брыгады на фронт трапіў і курсант Трусевіч. Чырвонаармейцы разграмілі 

врангелеўцаў, прымусілі іх адступіць у Крым, а затым ачысцілі ад ворага і Крым. Удзел 

Аляксандра Трусевіча ў грамадзянскай вайне завяршыўся праследаваннем банды Махно на 

Украіне. 

         Далейшая служба нашага земляка была звязана з ваенна-марскім флотам. Да 1931 года 

ѐн служыў у артылерыйскіх часцях берагавой абароны Чорнага мора, займаючы пасады 

камандзіра батарэі, начальніка штаба артдывізіѐна, начальніка штаба артылерыйскай брыгады і 

іншыя. У 1931 годзе Аляксандр Васільевіч Трусевіч паступіў у Ваенна-марскую акадэмію імя 

Варашылава ў Ленінградзе на факультэт ваенна-марской зброі. У 1935 годзе скончыў акадэмію, 

атрымаўшы спецыяльнасць ваеннага інжынера па артылерыі. Пасля заканчэння акадэміі два 

гады служыў на Паўночным флоце, у Мурманску, займаючы пасаду артылерыста аддзела 



ўзбраення. У 1938-1939 гадах на марскім навукова-выпрабавальным палігоне горада Ленінграда 

ѐн займаўся выпрабаваннем артылерыі і боепрыпасаў. 

         У 1940 годзе Аляксандр Васільевіч Трусевіч атрымаў званне палкоўніка і быў пераведзены 

на работу ў Маскву, у адно з цэнтральных упраўленняў ваенна-марскога флоту, дзе  спачатку 

заняў пасаду начальніка аддзела, а затым – намесніка начальніка ўпраўлення. У час Вялікай 

Айчыннай вайны ѐн займаўся забеспячэннем караблѐў і часцей марскога флоту артылерыйскай 

зброяй. У лістападзе 1944 года нашаму земляку прысвоена званне генерал-маѐра, ѐн 

узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонай Зоркі, Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, 

медалямі  “За баявыя заслугі”, “За абарону Масквы” і іншымі. 

        Пасля вайны да выхаду ў адстаўку Аляксандр Васільевіч працягваў служыць ва ўпраўленні 

артылерыі ваенна-марскога флоту.  Ён пайшоў з жыцця 29 студзеня 1977 года.  У гонар яго 

названа  адна з вуліц вѐскі Паланая, дзе нарадзіўся будучы генерал-маѐр артылерыі. 
 

Святлана КОШУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


