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ПРЫРОД НЫЯ БАЛЬШАВІКІ

Лiсты на "в олю"
Адбылося так, як i пав iнна было адбыцца ў Сав ецкай краiне -ён нi ў чым не в iнав аты i зноў на в олi. Памылка в ыпраўленая.
Перажытае хацелася забыць як дурны сон. Аднак iшлi днi,
тыднi, i чамусьцi нiчога не забыв алася, наадв арот, у памяцi
ўстав алi iмёны i прозьв iшчы, пабачанае i пачутае не дав ала
спаць. Трэба напiсаць, расказаць пра тое, што робiцца -- але
каму? Чарв яков а даўно пахав алi, Галадзеда таксама няма, усё
кiраўнiцтв а рэспублiкi памянялася, нов ыя тв ары нiчога не
гав арылi... Можа, Надзеi Грэкав ай, чыё прозьв iшча нядаўна
стала зьяўляцца на першых старонках газэт?
Ёй толькi дв аццаць в осем гадоў, былая шв ачка, i ўжо -сакратар ЦК i адначасна старшыня Вярхоўнага Сав ету БССР.
Усё ж такi жанчына, здаецца, першая на такой пасадзе... Яна
толькi што заняла кабiнэт св айго папярэднiка, в орага народа,
арыштав анага i расстралянага, i хутчэй за ўсё ня в едае, што
адбыв аецца. Так, пiсаць в арта ёй -- жанчына ня можа не
зразумець чужой бяды. Узяць хоць бы в ыпадак з Марыяй
Рабкоўскай -- яе в ыпусьцiлi пасьля году сьледзтв а, але ў
кв атэры жылi чужыя людзi, рэчаў не было, нев ядома куды зьнiк
адзiны сын, сухоты iрв алi грудзi...
Вырашана, -- Грэкав ай. Ён абмакнуў пяро, падсунуў аркуш i
в ыв еў зьв ерху iмя i пасаду адрасата. Пра св аю справу ён ня
будзе пiсаць нi слов а, iмя i адрас пазначаць ня стане -- хто яго
в едае, як яно можа пав ярнуцца. Такога дав ялося пабачыць,
што...
У сэктары рэгiстрацыi пошты ЦК КП(б)Б ананiмны лiст
зарэгiстрав алi ў апошнi дзень 1938 году, 31 сьнежня. На в улiцах
ляжаў сьнег, у дамах стаялi упрыгожаныя ёлкi, да сьв яткав аньня
чаргов ага году камунiстычных перамогаў рыхтав алiся сав ецкiя
людзi. Нав агодняе пасланьне ў ЦК пачыналася зусiм не панав агодняму:
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«Я, як сав ецкi грамадзянiн, лiчу св аiм абав язкам пав едамiць
Вам аб пабачаным i пачутым у Менскай турме НКВД. Каб ня
быць галаслоўным i каб гэтая заяв а не насiла характар плёткi, я
буду пазначаць прозьв iшчы асобаў пацярпелых, пра якiх мне
в ядома».
Далей -- толькi факты:
«Такушэв iч Канстанцiн Мiкалаев iч, бiлi на допытах i катав алi,
яму пад пазногцi запускалi голк i, зрыв алi пазногцi, пры
катав аньнi атрымаў больш чым 50 ранаў, 49 дзён ляжаў у
шпiталi, пасьля катав аньняў рабiлi апэрацыю на плячы. Заяв iў
сьледчаму, што пiша хлусьню, на што сьледчы яму сказаў:
"пiшы, мне ўсё роўна".
Кiбернiка на допытах бiлi. Ён сказаў сьледчаму: "Як в ы мяне
абв iнав ачв аеце ў шпiянажы, я ж быў партызан". На гэта
сьледчы яму сказаў: "Ах ты польская морда, а хто цябе клiкаў у
партызаны!"
Яноўскi Уладзiмiр Iв анав iч. Бiлi i дапытв алi безупынна на
працягу 15 сутак. Яго прымусiлi ўцягнуць шмат няв iнных
людзей. Каб в ыклiкаць пракурора, ён мусiў абв ясьцiць
галадоўку.
Раўноўскi Мiрон Максiмав iч. Апраналi ўтаймав альную
кашулю i супрацьгаз i бiлi, садзiлi на робрышка крэсла, у заднi
праход устаўлялi ножку крэсла. Сьледчы прапаноўв аў яму
пiсаць пра якi-небудзь шпiянаж на в ыбар, альбо польскi, альбо
японскi.
Лаймана Карла Iв анав iча на допытах бiлi, прымушалi пiсаць
хлусьню. Каб в ыклiкаць пракурора, мусiў абв ясьцiць галадоўку.
Галадаў шэсьць дзён, але пракурора не дамогся.
Разумоўская Ганна Аронаўна -- пры допытах лаялi
"жыдоўская морда".
Разанав а Люся. Катав алi, садзiлi на так зв анае
фашыстоўскае крэсла, гэта такое крэсла спэцыяльнае, на якiм
чалав ек трымаецца на згiбах каленаў, а ўсё тулав а в iсiць унiз
галав ой. Бiлi, пакуль не пайшла горлам кроў. Такiх прыкладаў
можна прыв есьцi тысячы».
Ён забыўся пастав iць кропку пасьля апошняга сказу.
Падобных прыкладаў можна прыв есьцi тысячы... Ды хто будзе
чытаць пра тысячы. У яго толькi чатыры аркушы з в учнёўскага
сшытку па арыфмэтыцы. Папера рыхлая i сталёв ае пяро часам
iрв е яе, але почырк у яго разборлiв ы, пав iнны разабраць:
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«Пав одле расказаў в язьняў спэцыяльнага корпусу, там iх
прыходзiлi бiць у камэру, прычым прымушалi адных
арыштав аных бiць iншых. Прымушалi ўсю камэру аправ iцца на
парашу, а аднаго накрыв алi коўдрай над парашай i прымушалi
дыхаць на працягу некалькiх гадзiнаў.
Седзячы ў камэры, мы ня раз чулi крык сьледчага: "Рукi па
шв ах, прыступай да справ ы!" i пачыналася жудаснае зьбiв аньне.
Мы налiчылi 70 удараў, жахлiв а было пав ерыць, што гэта
перажыв ае жыв ы чалав ек. Для зьбiв аньня ўжыв алi гумов ыя
шлангi, жгут, спэцыяльна зьв iты з электрадроту, кii. Для
катав аньняў былi спэцыяльныя зэдлiкi з колам, на якiя садзiлi
людзей i разрыв алi прамежнасьцi памiж заднiм праходам i
палав ым органам. Мужчын бiлi па палав ых органах. Палiлi цела
папяросай, запалкамi i сьв ечкай. Было электрычнае крэсла, на
якое садзiлi людзей».
Ён зрабiў паўзу, але забыўся на пяро, i на паперы в ырасла
чарнiльная пляма. Так, у менскай турме цьв ёрда сьледав алi
запав ету Ленiна пра тое, што сапраўдным камунiстам
немагчыма стаць, не засв оiўшы ўсяго багацьця чалав ечых
в едаў. Тут засв оiлi -- ад сярэдняв ечнага саджаньня на кол да
апошняга дасягненьня цыв iлiзацыi -- электрычнага крэсла.
Няхай Грэкав а ўв едае ўсё пра "перадавыя" прыёмы працы
камунiстаў з НКВД:
«Бiлi "брыгадным спосабам", калi на аднаго арыштав анага
налятала брыгада з 8-6 чалав ек, зьбiв алi да непрытомнасьцi,
в ыцягв алi ў калiдор, аблiв алi в адой i зноў пачыналi бiць. Былi
в ыпадкi, калi на допытах забiв алi. Усяго не напiсаць...»
Так, усяго не напiсаць. Ён ня стаў прыв одзiць iншыя
прыклады i не пакiнуў св айго iмя. Выйшаў на засьнежаную
менскую вулiцу, пайшоў на прыпынак, прыехаў у цэнтар, каб там
апусьцiць лiст у паштовую скрынку -- i зьнiк, зьлiўся зь
безыменнай масай былых i будучых ахв яраў.
У ЦК да ананiмных лiстоў став iлiся ўв ажлiв а, крытыка i
самакрытыка заахв очвалiся. Але гэты быў яўным паклёпам на
органы i не заслугоўв аў сур'ёзнай ув агi. Да Надзеi Грэкав ай лiст
патрапiў ужо ў нов ым, 1939 годзе, i ад яе без усякай рэзалюцыi
быў адпраўлены ў архiў, дзе i праляжаў больш за
паўстагодзьдзя, пакуль яго не прачыталi зноў...
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Праўда, ня ўсе скаргi пад Нов ы год былi ананiмныя.
Некаторыя падпiсв алiся, як былы кав аль, чырв онаармеец,
мiлiцыянэр Райхлiнов iч, колiшнi в язень Менскай турмы НКВД.
“У лiстападзе 1937 году мяне прыв ялi а 1-й гадзiне ночы на
допыт i пачалася расправ а. Я быў зьвязаны в а ўтаймав альнай
кашулi i зьбiты да страты прытомнасьцi. У сьнежнi нада мной
зрабiлi iнсцэнiроўку абразаньня. А 2-й гадзiне ночы пры допыце
мне прапанав алi спусьцiць нагав iцы, каб зрабiць абразаньне. Я
не пагадзiўся, але пасьля жорсткага зьбiв аньня спусьцiў
нагав iцы i адзiн са сьледчых в ыняў нож i прымусiў, каб я палав ы
орган паклаў на табурэтку, але я гэтага не зрабiў i тады яны
схапiлi мяне за палав ы орган i пачалалi цягаць па пакоi да
страты прытомнасьцi”.
Як в ынiкала зь лiста Райхлiнов iча, ня ўсе сав ецкiя людзi
сустракалi Нов ы Год разам зь сябрамi i св аякамi – некаторыя
працав алi, працягв алi будав аць камунiзм. Аўтар лiста
прыв одзiць дэталi гэтага будаўнiцтв а:
“На наступны допыт на Нов ы год, г. зн. 1 студзеня 1938 году
мяне в ыклiкалi на допыт таксама роўна а 2-й ночы, прымусiлi
стаяць на зв ажай i адзiн зь iх стаў на зэдлiк i пачаў мачыцца мне
ў в уха. У гэтым жа месяцы таксама а 1-й гадзiне ночы пры 30градусным марозе пры знарок адчыненых в окнах i дзьв ярах
мяне распранулi да адной кашулi, налiлi за каўнер 2 графiны
в ады i прымусiлi сядзець да 2 гадзiнаў ранiцы. На мне
абсалютна ўся в опратка зьмерзла, я зьмерз да страты
прытомнасьцi. Дадам, што сьледчы Высоцкi, якi мяне зьбiв аў i
зьдзекв аўся нада мною, прымушаў мяне стаяць на зв ажай,
трымаць тоўстую кнiгу эв ангельля, хрысьцiцца i малiцца. Гэта
працягв алася 6 месяцаў...”
Райхлiнов iча асудзiлi на тры гады лягераў, празь сем
месяцаў пасьля многiх скаргаў справ у перагледзелi i яго
в ызв алiлi -- iнв алiдам, без кв атэры, бяз сродкаў на жыцьцё. У
адрозьненьне ад незьлiчоных iншых ахв яраў, ён змог напiсаць i
паслаць св аю скаргу, яна была акуратна падшытая i праляжала
ў партархiв ах больш за паўстагодзьдзя.
А в ось пав едамленьне з турмы НКВД ў прамыслов ым раёне
Гомеля было напiсанае на блянку абкаму партыi i таму, мабыць,
было прачытанае ў ЦК. Тым боль ш, што прав ерка скаргi
зьняв оленага Цiмохав а прав одзiлася на даручэньне самога ЦК.
Сакратар абкаму Ж ыжанкоў дакладаў: "Пра факты фiзычнага
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альбо маральнага насiльля над зьняв оленымi з боку работнiкаў
турмы мною, шляхам абыходу камэраў, было зроблена
апытаньне зьняв оленых, якiя заяв iлi, што нiякiх скаргаў на
дрэннае абыходжаньне ня маюць. Лiст Цiмохав а па сутнасьцi
зьяўляецца iлжыв ым".
Аднак пасьля гэтага Ж ыжанкоў пав едамляе пра некаторыя
iншыя факты турэмнага жыцьця ў Гомелi: "1. У камэрах
назiраецца неймав ерная скучанасьць. Так, у жаночай камэры
памерам 12 кв . мэтраў знаходзiцца 10 чалав ек; мужчынская
камэра памерам 80-100 кв . мэтраў, утрымлiв аецца 114 чалав ек,
нары ў дв а ярусы. Ва ўсёй астатняй турме адсутнiчаюць ложкi,
зьняв оленыя месьцяцца на падлозе на рэчах. 2. Адсутнiчаюць
лыжкi (на дзесяць чалав ек адна лыжка), зусiм няма кубкаў. 3.
Прагулкi замест 1 гадзiны даюцца на 10 хв iлiнаў, разам з часам
в ыхаду з камэры i в яртаньня".
Зьв ярнуўся ў партыйныя органы i былы начальнiк
Магiлёўскай турмы НКВД Кiсялёў, якi прыв одзiў дэталi рэжыму ў
падначаленай яму ўстанов е. Там кiраўнiцтв а НКВД патрабав ала
"дав аць арыштав аным рэдкi суп i падсыпаць туды болей солi i,
апроч таго, у камэру, разьлiчаную на 5 чалав ек, сажаць 25-30,
матывуючы тым, што арыштав аныя ў нас адчув аюць сябе, як у
доме адпачынку, атрымлiв аюць добры густы i тлусты суп i
сядзяць в ольна, i таму сьв едчаньняў ад iх нiколi не даб'есься, а
пасадзiць iх чалав ек 30 у камэру, даць суп перасолены, а потым
на допыце ня даць в ады, в ось тут яны будуць прызнав ацца..."
І прызнав алiся -- у тым лiку й тыя, каму турэмнае жыцьцё
арыштав аных здав алася домам адпачынку. Дакладна нев ядомы
лёс былых сьледчых у справ е Райхлiнов iча, былых начальнiкаў
турмаў НКВД у Магiлёв е ды Гомелi. Дакладна в ядомы лёс
адрасата лiстоў зь Менскай турмы НКВД Надзеi Грэкав ай. Яна
не адказв ала на падобныя допiсы i каля в асьмi гадоў займала
пасаду старшынi Вярхоўнага Сав ету БССР, была сакратаром
абкаму партыi ў Расеi, да пэнсii знаходзiлася на в ысокай
кiраўнiчай рабоце ў Маскв е. Яе iмя ёсьць i, в iдаць, будзе в а ўсiх
энцыкляпэдыях i дав еднiках па гiсторыi Беларусi. Гэта будзе
няпоўная гiсторыя безь лiстоў з турмаў НКВД БССР. Праўда, i
адрас, на якi пiсалi св ае скаргi арыштав аныя, в оляй нiяк не
назав еш...
Балiць чэкiсцкае сэрца
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-- Празьмерная стомленасьць, болi ў раёне сэрца, -- запiсв алi
лекары паказаньнi чаргов ага пацыента. Той расказв аў, што
апошнiя пяць гадоў рэгулярна прымае душ Шарко, а таксама
цыркулятарны, в эерны, дажджав ы, саснов ыя в анны, але ўсё
роўна адчув ае перастому. -- Трэба берагчы сябе, тав арыш
наркам, Вы патрэбныя партыi. Вось в ыпiшам рэцэпт, адпачнiце,
а потым зноў, калi ласка, да нас на абсьледав аньне.
Барыс Дав ыдав iч Берман, а такое было iмя пацыента, якi
нав едаў палiклiнiку санiтарнага аддзелу НКВД 13 сьнежня 1937
году, боль ш да лекараў не прыйшоў: праз тыдзень, да 20-й
гадав iны ЧК, наркам атрымаў ордэн Ленiна за ўдарнае
в ыкрыцьцё в орагаў народу ў Беларусi, а потым быў адклiканы ў
Маскв у, дзе ад перастомы i боляў у сэрцы лячылi куляй у
патылiцу.
Але радыкальныя меры дарэчы толькi ў канцы. Абв астрэньне
клясав ае барацьбы в ымагала мець на службе мноств а
здаров ых дв ухногiх iстотаў бязь пер'я -- так адзiн старажытны
фiлёзаф в ызначаў чалав ека. I хоць партыя не зв ажала на
чысьцiню iх рук i тэмпэратуру сэрца, на чым настойв аў некалi
рамантычны кат-заснав альнiк ЧК, пра страўнiк, стан зубоў i
мачапалав ой сыстэмы св аiх супрацоўнiкаў НКВД клапацiўся.
Многiя в орагi працягв алi шкоднiцтв а i пасьля арышту: не
падпiсв алi паказаньняў, не прызнав алiся ў шпiянажы, не
назыв алi саўдзельнiкаў. Дав одзiлася працав аць дзень i ноч, каб
в ыконв аць нормы выкрыцьця в орагаў, i гэта в ымагала здароўя.
За працай унутраных органаў работнiкаў унутраных справ аў
пiльна сачылi ў санiтарным аддзеле адмiнiстрацыйнагаспадарчае ўправ ы НКВД. На кожнага супрацоўнiка быў
зав едзены санжурнал, у якiм падрабязна фiксав алi ўмов ы
службы i быту: колькi гадзiн у суткi працуе, колькi разоў у дзень
есьць, цi хапае ежы, цi гарачая яна, колькi сьпiць i цi глыбокi сон.
На працягу в ерасьня 1937-га ў санчастцы НКВД БССР такiм
чынам абсьледав алi в осемдзесят чатыры пацыенты, зь iх
трыццаць -- нав абранцаў.
Большая частка папаўненьня, 22 чалав екi, iшла служыць у
НКВД з армii. Гэта былi камсамольцы, сярэднi ўзрост на момант
паступленьня ў НКВД -- 23 гады. Да армii займалiся хто чым:
Уладзiмiр Iв аноў быў калгасьнiкам, Аляксей Папутчык в учыў
дзяцей у школе, Iв ан Сакалоў сталярнiчаў, Васiль Iсакаў
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сьлясарыў, Пiлiп Каралёў падбiв аў балянсы ў бухгальтэрыi,
Леанiд Альтшулер займаўся статыстыкай, Кузьма Васiленка
здабыв аў торф... Таксама паступалi ў НКВД цыв iльныя асобы зь
лiку тых, хто, в iдаць, раней дапамагаў органам на аматарскiх
пачатках: журналiст Iосiф Сакалоўскi, студэнты Георгi Бiбiкаў,
Сав а Фёдарцаў, Сяргей Якав iцкi, Барыс Хв ашчынскi. У лiку
будучых опэрработнiкаў праходзiлi абсьледав аньне
пiянэрв ажатая менскай школы нумар 21 дзев ятнаццацiгадов ая
Лiза Далiнка i в асямнаццацiгадов ы Мiкалай Сяргеенка.
Ва ўсiх нав абранцаў аказаўся iдэальны ўзров ень ацэтону ў
мачы i гемаглябiну ў крыв i, в остры слых i зрок, моцнае сэрца i
в ыдатныя рэфлексы. Камiсiя прызнала ўсiх трыццацёх асобаў
в артымi папоўнiць шэрагi катаў.
Наперадзе iх чакала неблагая кар'ера: берыеўскую чыстку
органаў 1938-39-га баль шыня зь iх, хутчэй за ўсё, праскочыла,
бо зусiм нядаўна пачала служыць. Пры Хрушчов е ўсё сьпiсалi
на Сталiна i Берыю, а непасрэдных в ыканаўцаў амаль не
зачапiлi. Яны запоўнiлi кадрав ыя в акансii, якiя адкрылiся пасьля
в ыбарачнай в ыразкi яжоўскай пляяды катаў, i працягнулi iхную
справу. Праўда, з мэдычнага пункту гледжаньня iх будучыня
в ыглядала ня так бясхмарна, калi меркав аць пав одле стану
здароўя старэйшага пакаленьня катаў.
А ў тых са здароўем было няв ажна. Начальнiк турмы ў
Магiлёв е Iв ан Карнеев iч Петрусенка 1898 году нараджэньня
ўзяў у рукi чэкiсцкi маўзэр у 1921 годзе. У в ынiку ў 1937-м, як
адзначыла мэдкамiсiя, меў "лёгкi трэмар пальцаў рук, чэрапнамазгавую iнэрв ацыю, пры хв аляв аньнi -- в анiт ы". На тры гады
маладзейшы за яго Iосiф Аляксандрав iч Ж ыдкоў не займаў
кiраўнiчых пасадаў у НКВД: усе дзев яць з палов ай гадоў быў
байцом, проста нацiскаў на курок. Але ўв осенi 37-га мэдкамiсiя
зафiксав ала ў яго пастаянныя болi ў сэрцы, нясьцерпны
галаўны боль i чэрапна-мазгав ую iнэрв ацыю. Калi начальнiка
турмы камiсiя прызнала "абмежав ана прыдатным" да службы,
дык насупраць прозьв iшча байца стаiць вэрдыкт -"непрыдатны".
Здароўем не маглi пахв алiцца нав ат тэхнiчныя работнiкi. У
сакратара-машынiсткi Кацярыны Нав iцкай прыступы сьмеху
перамяжалiся з прыпадкамi сьлёз, пасьля друкав аньня
пратаколаў допытаў i пастанов аў яна дрэнна спала; яе калега
Лiлiя Быкоўская таксама пакутав ала на нэўрастэнiю.
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Апошнi дыягназ самы распаўсюджаны. За чатыры гады
апэратыўнай працы ў органах нэўрастэнiкам стаў 26-гадов ы
Сямён Бягун, 35-гадов ы Аляксандар Ж ураўлёў меў такi ж
дыягназ пасьля сямi гадоў службы, 37-гадовы Сямён Барысаў -пасьля адзiнаццацi. Памочнiк опэрупаўнав ажанага Гомельскага
гараддзелу 33-гадов ы Дамiнiк Вiткоўскi празь няпоўныя сем
гадоў в ядзеньня допытаў пачаў заiкацца, 32-гадов ы Аляксандар
Драздоў за дв анаццаць гадоў клясав ай барацьбы зарабiў
нэўрастэнiю другой ступенi, а ягоны аднагодак Iв ан Колас
пасьля в асьмi гадоў змаганьня ўв огуле мусiў зв ольнiцца з НКВД:
нэрв ов ыя прыпадкi, эпiлепсiя -- в орагi народу дав ялi...
Хiба думаў мянчук Яўсей Iасiлев iч, калi ў 1926 годзе зьмянiў
брытв у цырульнiка на карны меч партыi, што за гераiчную
пасаду дзяжурнага камэнданта НКВД БССР дав ядзецца
заплацiць "галаўным болем, неспакойным сном, расстройств ам
харчав аньня, в яласьцю страўнiка, палав ой слабасьцю,
панурасьцю настрою, зьнiжанай працаздольнасьцю" ды iншымi
сымптомамi нэўрастэнii?
На гэтым фоне амаль экзотыкай в ыглядае дыягназ "агульнае
атлусьценьне", ад якога пакутав аў начальнiк 8 аддзяленьня 3
аддзелу НКВД 40-гадов ы Аляксандар Васiльеў. Зрэшты,
прычына гэтай хв аробы таксама ў нэрв ов ай 17-гадов ай
чэкiсцкай службе пацыента.
Самае дзiўнае, што якраз на нэўрастэнiю -- прафэсiйнае
захв орв аньне чэкiстаў -- супрацоўнiкi НКВД ув огуле ня мусiлi
былi пакутав аць. Так в ынiкае зь Вялiкай Сав ецкай
Энцыкляпэдыi, аўтар якой у тым самым 1937 годзе бачыў
прычыны гэтага захв орв аньня ў "напружанай барацьбе за
iснав аньне" пры капiт алiзьме. Спрыяльнымi для нэўрастэнii
лiчылiся "ўмов ы капiт алiстычнай вытв орчасьцi, зьв язаныя з
аднастайнасьцю працоўных працэсаў, адсутнасьцю цiкав асьцi
да працы, заўсёднай пагрозай беспрацоўя". Беспрацоўе пры
будаўнiцтв е камунiзму катам не пагражала, а в ось працоўныя
працэсы сапраўды былi аднастайныя: пастав iў в орага на
канвэер i бi, бi, бi...
Найлепшая прафiляктыка нэўрастэнii -- сацыялiстычная
рэв алюцыя. Энцыкляпэдыя сьцьв ярджала: "Зьнiшчэньне
беспрацоўя, прав iльнае рэгуляв аньне працы i адпачынку,
поўнае зьнiшчэньне эмоцыяў адмоўнага характару, зьв язаных з
працай на капiталiстычным прадпрыемств е, i замена iх
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эмоцыямi станоўчымi на сацыялiстычных прадпрыемств ах,
"Праца -- справ а гонару, годнасьцi, справ а доблесьцi i
геройств а", пашырэньне фiзкультуры i здаров ых забав аў замест
традыцыйных у капiт алiстычных краiнах алькагольных эксцэсаў
-- в ось аснов а прафiляктыкi нэўрастэнii".
Калi ўсё ж занаходзiлiся асобы, якiя i пры сацыялiзьме
гублялi цiкав асьць да працы цi няправ iльна рэгуляв алi справу
геройств а i справ у адпачынку, энцыкляпэдыя раiла "в ыдаленьне
ад зв ычайных умов аў -- лепш за ўсё ў дамы адпачынку,
санаторыi, псыханэўралягiчныя здраўнiцы". У 1937 годзе
санаторыяў для чэкiстаў яшчэ не хапала: толькi дв ойчы на
ўв есь санжурнал сустракаюцца адзнакi аб адпачынку ў
Кiслав одзку i на паўднёв ым беразе Крыму.
Потым сытуацыя значна палепшылася: КГБ займеў
шырокую сетку лячэбнiцаў на лепшых курортах. Памятаю,
годзе ў 84-м я аднойчы заблукаў на крымскiм беразе i раптам
пабачыў фунiкулёр на тэрыторыi нейкага санаторыя. Вароты
якраз былi адчыненыя -- я праскочыў за машынай, падыйшоў да
кабiнкi i прапанаваў апэратару рубель за дастаўку ўнiз. Ён
спалохана адмовiўся i паклiкаў сваю начальнiцу. Тая
запатрабавала дакумэнты. Рэдакцыйнае пасьведчаньне
"Звязды" на беларускай мове паставiла яе спачатку ў тупiк,
але затым яна шырока ўсьмiхнулася i сказала: "А, "Звёздочка",
это же наша газета!" -- яўна маючы на ўвазе ваенную
"Красную звезду".
Мяне даставiлi на фантастычна малалюдны пляж,
падзелены бэтоннымi плiтамi на адрэзкi мэтраў 50-70.
Выбраўшы месца, я пачаў распранацца, калi раптам ад сьцяны
аддзялiлася нешта бэтонападобнае i зноў запатрабавала
дакумэнты. Потым ахоўнiк махнуў рукой на адгароджаны
ўчастак пляжу крыху далей: "Тут для начальнiкаў управаў
камiтэту, а там для намесьнiкаў, прайдзiце". Падзел мора
паводле званьняў i пасадаў -- несумненнае дасягненьне
чэкiсцкай мэдыцыны, якое ў энцыкляпэдыi чамусьцi ня трапiла.
Аднак у пэрыяд абв астрэньня клясав ае барацьбы
санаторыяў для шарагов ых чэкiстаў не хапала, а напружаньне
пасьля допытаў i расстрэлаў трэба было здымаць. Як
расслабляюцца супрацоўнiкi, у НКВД в едалi, i таму ў мэдычную
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карту была ўв едзеная графа "спажыв аньне алькаголю".
Распрацоўшчыкi анкеты ўлiчв алi спэцыфiку св айго кантынгенту i
прапаноўв алi в ерагодныя адказы на гэтае пытаньне: "запойнае
п'янств а, звыклае п'янств а, напiв аецца час ад часу, п'е
памяркоўна, пiў раней", i апошняя в эрсiя адказу -- "ня п'е".
Усе апытаныя ў графе "спажыв аньне алькаголю" сьцiпла
прызнав алiся, што п'юць в ыключна пiв а. Гэтак заўсёды адказв аў
i былы сьлесар Мiхаiл Бычкоў, чэкiст з 1921 году. Ув осенi 1937га мэдкамiсiя знайшла ў адказнага дзяжурнага па наркамату
хранiчны алькагалiзм на фоне цяжкай нэўрастэнii. Выв ад -- да
службы непрыдатны, тым болей што дзяжурны страцiў усю
адказнасьць i перастаў зьяўляцца на працу. А в ось Леў
Тамарчанка, хоць i здымаў стрэс, як в ысьв етлiла камiсiя, з
дапамогай опiўму, змог працягнуць апэратыўную работу.
Пасьля мэдагляду змаглi в ярнуцца да св аiх месцаў на
чэкiсцкiм канв эеры былы кацельшчык Барыс Лапцёнак, шафёр у
мiнулым Валяр'ян Корсак, колiшнi памочнiк машынiста Мiкалай
Васiлеўскi, шав ец Сяргей Дудзенка, а таксама былыя
электразв аршчык Мiкалай Чатанаў, чыгуначнiк Рыгор Маўчан,
дарожны майстар Сяргей Зотаў i мноств а iншых, на чыё рабочасялянскае здароўе пакуль анiяк не паўплыв ала спэцыфiка
заняткаў.
Дв ухногiя iстоты бязь пер'я ў стане в ыконв аць любую работу,
на якую пашле партыя: у газав ых камэрах i кабiнэтах сьледчых,
у канцлягерах i на будоўлях. А што сэрца часам балiць -- дык
в орагi в iнав атыя...
Пераможцы сацспаборнiцтв а
Супрацоўнiкi КГБ любiлi паўтараць: мы таксама пацярпелi ад
таталiтарызму, 20 тысяч чэкiстаў загiнулi пад час рэпрэсiяў.
Сапраўды, у 1938 годзе пачалася чаргов ая ўнутрыпартыйная
бiтв а павукоў у слоiку i з ласкi Сталiна берыеўцы пачалi грызьцi
яжоўцаў. Прычым з гэтай спэцкатэгорыяй арыштав аных
сьледчым нiчога ня трэба было в ыдумляць -- в ерныя салдаты
партыi былi па каленi ў крыв i, як i сама партыя.
Вось гiсторыя былога начальнiка Слуцкага гарадзкога
аддзелу НКВД Тараканав а, якi зьяўляўся кiраўнiком мiжраённай
сьледчай групы i ўзначальв аў пошук в орагаў народа i
контррэв алюцыянэраў у раёнах Слуцкай акругi, у тым лiку i
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Старобiнскiм. Пасьля арышту паказаньнi аб мэтадах кiраўнiцтв а
Тараканав а дав алi ягоныя падначаленыя. Памочнiк
опэрупаўнав ажанага Слуцкага НКВД Шэв елеў пiсаў:
“Пры допыце арыштав аных я, як i iншыя сьледчыя, прымяняў
наступныя фiзычныя ўзьдзеяньнi: доўгая стаянка, канв эер i
прысяданьнi. Тараканаў асабiста паказв аў мне прыклад, як
дапытв аць, каб хутчэй прызнав алiся арыштав аныя. Я добра
памятаю, як Тараканаў зайшоў да мяне, калi я дапытв аў
арыштав аную Сьцешыну. Калi я дак лаў, што яна не
прызнаецца, Тараканаў пачаў крычаць на яе, схапiў абедзьв юма
рукамi за плечы i моцна пачаў трэсьцi, i стаў стукаць сьпiнай аб
сьценку печы. Тараканаў сказаў мне болей яе ганяць i меней
мiндальнiчаць”.
У дав едцы аб прав ерцы працы Слуцкай мiжраённай
сьледчай групы, складзенай у кастрычнiку 1938 году, далей
расшыфроўв аецца гэтае "мiндальнiчаньне". "Да арыштав аных
ужыв алiся меры фiзычнага ўзьдзеяньня, зьбiв аньне
арыштав аных рукамi, бутэлькай, пасадка на в угал i ножку
перав ернутага крэсла, скiданьне арыштав аных на падлогу,
аблiв аньне халоднай в адой i г.д."
Опэрупаўнав ажаны Шэв елеў расказаў на судзе пра яшчэ
адну з асаблiв асьцяў рэжыму НКВД у Слуцку: "Прыкладна ў
лiпенi 1938-га ў мэтах найхутчэйшага в ыкрыцьця арыштав аных
Тараканаў ств арыў камэры ў КПЗ i турме. Iх рэжымнасьць
палягала на тым, што замест 4-5 чалав ек у камэры набiв алi па
25-30 чалав ек, арыштав аныя толькi стаялi. З камэраў в ыносiлi
людзей непрытомнымi. Мне асабiста дав ялося адкрыв аць рот
срэбнай лыжкай арыштав анаму Далматов iчу i аблiв аць яго
в адой, каб ачуняў. У непрытомнасьцi з камэры в ынесьлi
чалав екi тры-чатыры".
Падрабязнасьцi рэжыму ў камэрах прыв ёў у св аiх
паказаньнях i начальнiк Слуцкай турмы Крэмераў: "У камэрах
адсутнiчалi ложкi, зьняв оленых было столькi, што iм дав одзiлася
стаяць, бо месца класьцiся i сядзець не было, было надзв ычай
душна, в ельмi шмат у каго апухалi ногi". На пытаньне, колькi
часу мог зьняв олены в ытрымаць у рэжымнай камэры, начальнiк
турмы Крэмераў адказаў: "Я в едаю адно, што як толькi
зьняв олены пабудзе днi дв а-тры ў рэжымнай камэры, дык ён
ужо просiцца на допыт дав аць паказаньнi".
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Прызнаньнi св айго калегi дапоўнiў яшчэ адзiн сьледчы
Слуцкага НКВД Машэнец: "На апэратыўных нарадах Тараканаў
прызначаў на кожнага супрацоўнiка цьв ёрдыя нормы в ыкрыцьця
трох-чатырох арыштав аных у суткi. Пасадка на в угал крэсла,
допыт стоячы i фiзычнае зьбiв аньне ўжыв алiся масав а ўсiмi
намi, сьледчымi, iначай i быць не магло, бо прызначаную норму
-- тры-чатыры в ыкрыцьцi ў суткi -- немагчыма в ыканаць пры
зв ычайным допыце. Сьледчыя, дапытв аючы такiмi мэтадамi,
дав алi ад аднаго да трох в ыкрыцьцёў i былi асобныя в ыпадкi,
калi дабiв алiся па тры-чатыры в ыкрыцьцi ў суткi, напрыклад,
Шэв елеў, Лучко, Сталяроў, я i Каралёў. Былi в ыпадкi, калi
сьледчы Пазьнякоў i яшчэ адзiн сьледчы зь Менску, прозьв iшча
ня памятаю, дав алi па пяць выпадкаў в ыкрыцьця ў суткi..."
Яшчэ адзiн памочнiк опэрупаўнав ажанага Слуцкага НКВД
Галубкiн на допыце засьв едчыў: "Мой непасрэдны кiраўнiк
Гласкоў заяв iў, што арыштав аныя нашага раёну ўсе iдуць на
расстрэл i што мы спаборнiчаем з Глускiм райаддзелам НКВД i
мы iдзем наперадзе". Галубкiн дадае яшчы адзiн штрых у
мэтады, якiмi слуцкiя чэкiсты перамагалi ў гэтым д'ябальскiм
спаборнiцтв е:
“Я дапытаў арыштав анага Бялькев iча Мяфодзiя Малфеев iча,
узяў пратакол допыту i прынес Гласкову. Ён прачытаў i спытаў:
"А дзе шпiянаж?" Апроч таго, Бялькев iч на адно маё пытаньне
назв аў св аiх знаёмых. Гласкоў мне сказаў, што гэта, безумоўна,
контррэв алюцыйная група, трэба будзе болей папрацав аць над
зьняв оленым. Я працягнуў допыт, прычым прымяняў меры
фiзычнага ўзьдзеяньня над Бялькев iчам у в ыглядзе таго, што
садзiў на в угал крэсла, пасьля чаго Бялькев iч прызнаўся, што
зьяўляецца шпiёнам. Пратакол допыту я прынес i аддаў
Гласкову, якi ў парадку карэкцiроўкi перарабiў ув есь пратакол,
дзе назв аныя Бялькев iчам знаёмыя сталi шпiёнамi... Я гэты
пратакол даў на подпiс арыштав анаму, якi падпiсаў яго адразу,
нiчога ня кажучы”.
Гуманiст з НКВД Шэв елеў, якi не пашкадав аў срэбнай лыжкi,
каб адкрыць сьцiснуты сутаргай рот арыштав анага, таксама
мусiў сьцiпла прызнацца ў св аiх стаханаўскiх мэтадах, усклаўшы
в iну на кiраўнiцтв а: "Я бачыў, што Тараканаў нiякiх мераў
супраць фiзычнага ўзьдзеяньня пры допытах не прымае, таму
таксама пачаў ужыв аць розныя мэтады фiзычнага ўзьдзеяньня,
а менав iт а: дапытв аў стоячы, садзiў на в угал крэсла з
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в ыцягнутай нагой i частков а в ыбiв аў з-пад арыштав анага
крэсла".
“Частков а в ыбiв аў крэсла...” -- колькi за гэтым красамоўным
в ыразам адчуваецца жаху самога Шэв елев а, спробы падаць
сябе толькi в ыканаўцам загадаў, якi да таго ж толькi "частков а"
катав аў...
Лёс тых зьняв оленых, хто не дав аў паказаньняў, в ыразна
засьв едчыў начальнiк Слуцкай турмы Крэмераў: "У 1937-38
гадах было шмат в ыпадкаў, калi зьняв оленыя са сьледзтв а
дастаўлялiся ўжо забiтымi, прозьв iшчы ня памятаю. Таксама
быў в ыпадак у чэрв енi 1938 году, калi зьняв олены Хаўстов iч
Фадзей пасьля прыбыць ця з допыту ў турму празь 2 гадзiны
памёр. Я асабiста мяркую, што Хаўстов iч быў моцна зьбiты на
допыце, бо ён iшоў на допыт цалкам здаров ы, а калi прыйшоў,
дык празь 2 гадзiны памёр".
Нав ат камiсiя НКВД у кастрычнiку 1938-га мусiла зазначыць,
што зь лiку 176 прав ераных справ аў Слуцкага НКВД боль ш чым
сто дав едак на арышт складзеныя беспадстаўна. У лiпенi 1939
году Тараканав а судзiў в аенны трыбунал в ойскаў НКВД. Ён
атрымаў 10 гадоў папраўчых работ i адправ iўся адбыв аць
тэрмiн у лягер, дзе, як в ядома, адмiнiстрацыя заўсёды
клапацiлася аб "св аiх" людзях -- калi можна так сказаць,
гав орачы пра нелюдзяў.
"За кiпучай чэкiсцкай работай"
У адрозьненьне ад ацалелых в язьняў ГУЛАГу, якiя пакiнулi
св ае ўспамiны аб перажытым, каты мэмуараў не пiсалi. А калi й
пiсалi, дык пра св ае подзьв iгi ў засьценках ня згадв алi. Мiж тым,
архiўныя сьв едчаньнi пра "ўнутранае" жыцьцё НКВД iснуюць -яны напiсаныя катамi, якiя праз iронiю лёсу сталi ахв ярамi. Адзiн
з такiх, начальнiк 4-га сакрэтна-палiтычнага аддзелу НКВД
БССР Васiль Ермалаеў, дае дав олi падрабязную панараму
норав аў i традыцыяў, якiя панав алi ў НКВД БССР у сярэдзiне
30-х гадоў. Гэты шматстаронкавы допiс патрапiў у ЦК партыi зь
Менскай турмы НКВД.
“Турма абмяжоўв ае паперай, -- скардзiўся Ермалаеў нов аму
сакратару ЦК КП(б)Б П.Панамарэнку. -- Прасядзеўшы ў
адзiночнай камэры 10 сутак, в ельмi многае ўсплыло ў памяцi,
чаго за кiпучай чэкiсцкай работай, магчыма, i не ўзгадаў бы”.
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Васiль Ермалаеў, член партыi з 1919 году, прыйшоў у органы
ў 1924 годзе. У Беларусь з Расеi яго накiрав алi ў 1935 годзе, i
тут чэкiсцкая кар'ера Ермалаев а сапраўды "ўскiпела". Пачаў у
Менску опэрупаўнав ажаным, i ўжо празь некалькi месяцаў быў
прызначаны начальнiкам Асобага аддзяленьня кав алерыйскай
дыв iзii, якая фармав алася. Менш чым праз год, у кастрычнiку
1936-га Ермалаеў стаў начальнiкам аддзелу НКВД Лепельскай
акругi, у якую ўв аходзiлi 4 раёны. Службу в едаў: на ўв есь СССР
прагучала так зв аная "Лепельская справ а", пав одле якой нав ат
ЦК ВКП(б) прымаў спэцыяльную пастанов у. Лепельская акруга
лiчылася памежнай, кожны другi жыхар меў св аякоў альбо
знаёмых на польскiм баку, i таму недахопу ў "польскiх шпiёнах"
лепельскiя чэкiсты ня мелi.
Менш чым праз паўтары гады заслугi Ермалаев а былi
ацэненыя i з асабiстай ласкi наркама ўнутраных справ аў
Бермана ён атрымаў нов ае падв ышэньне -- быў перав едзены ў
Менск, у апарат НКВД БССР. Чацьв ерты, самы жахлiв ы аддзел
НКВД займаўся сьледзтв ам, г.зн. фабрыкацыяй справ аў. Ягоныя
супрацоўнiкi катав алi арыштав аных, складалi пратаколы
допытаў, перасылалi iх на разгляд "троек" i асобых нарадаў.
Апроч таго, з райаддзелаў НКВД сюды накiроўв алi св ае
сьледчыя справ ы для разгляду, в ынясеньня заключэньня i
далейшага накiрав аньня пав одле падсуднасьцi. Праз аддзел
напрасткi праходзiлi арыштав аныя наркамы, акадэмiкi,
прафэсары, пiсьменьнiкi.
Ермалаеў, якi дагэтуль в ыяўляў польскiх агентаў памiж
сялянаў i раённай намэнклятуры, падзялiўся зь Берманам св аiмi
сумнев амi: маўляў, у такiм маштабе нiколi не працав аў. Берман,
пав одле сьв едчаньня Ермалаев а, спытаўся: "У в ас калi-небудзь
хiстаньнi былi ад генэральнай лiнii партыi? -- Не. -- Дык астатняе
прыкладзецца," -- супакоiў наркам. "Пасьля гэтага я пайшоў, сеў
за стол i прыступiў да працы," -- пiша Ермалаеў.
Працы хапала: неабходна было лiкв iдав аць зав алы сьледчых
справ аў. На пачатак лютага 1938 году за аддзелам, дзе
працав алi 54 чалав екi, налiчв алася больш за 450 арыштав аных,
многiя зь якiх чакалi св айго лёсу год i болей. Каля 600 сьледчых
справ аў з пэрыфэрыi ляжалi доўгiя месяцы без адказу. "Я
знайшоў у аддзеле поўны разв ал дысцыплiны, наяўнасьць
групаўшчыны на глебе маральна-бытав ога разбэшчаньня," -скардзiўся Ермалаеў. I ўдакладняў: "Сув язь зь нев ядомымi
47

жанчынамi, нав еданьне iх групай, в ыкарыстаньне для нiзкiх
мэтаў кансьпiратыўных кв атэраў. У гэтую групу ўв аходзiлi
Слукiн, Кунцэв iч, Быхоўскi, Шэйнкман, Якiмаў, Перав озчыкаў ды
iншыя".
Св аiх папярэднiкаў на пасадзе нов ы начальнiк
ахарактарызав аў каротка, але ёмiста: "Клейнберг, якi аказаўся
в орагам народу -- прайдзiсьв етам, пасьля яго Урачоў, пра якога
старыя работнiкi кажуць, што ён прапiў 4-ты аддзел, зачыняўся ў
кабiнэце штодзень з пахмельля i нiкога не прымаў. Пасьля яго
Волчак, якi быў арыштав аны за сув язь з трацкiстамi. Да майго
прыезду сярод работнiкаў 4-га аддзелу была ўскрытая i
лiкв iдав аная трацкiсцкая група".
Зь лiста Васiля Ермалаев а паўстае яшчэ адна дэталь кiпучых
чэкiсцкiх будняў -- узаемныя даносы:
У аддзеле кадраў ёсьць заяв а, што Кунцэв iч, начальнiк
аддзяленьня ў справ е царкоўнiкаў i сэктантаў, у 1930 годзе
заганяў адмiнiстрацыйна сялян у калгасы, абагульняў iнв энтар
аж да курэй. У гэтай заяв е гав орыцца, што Кунцэв iч меў сув язь з
жонкай арыштав анага i што ёй расказв аў пра мужа. Гэтыя
зьв есткi я ўв едаў за некалькi дзён да св айго арышту i даклаў
наркаму Цанав у".
У адзiночнай камэры турмы НКВД Ермалаеў узгадаў i iншых
св аiх падначаленых i даў iм шматколерныя характарыстыкi. Ён
пiсаў:
“У аддзеле было 8 аддзяленьняў. Аддзяленьне ў справ ах
трацкiстаў i правых узначальв аў Шэйнкман, разбэшчаны
чалав ек, стары халасьцяк, заляцаўся да кожнай спаднiцы.
Нацыянал- фашыстоўскае аддзяленьне ўзначальв аў Быхоўскi -садыст, маральна разбэшчаны, фанабэрысты, ганарлiв ы,
падхалiм, кар'ерыст, распусны нiзкi чалав ек, якi iнтымна жыў з
многiмi нев ядомымi жанчынамi, у тым лiку з машынiсткай 4-га
аддзелу. Аддзяленьне ў справ ах эсэраў i меншав iкоў
узначальв аў Артамонаў -- п'янiца, гультай, прагульшчык.
Аддзяленьне абслугi сав ецкага апарату i рабочае клясы
ўзначальв аў Гарбаты, якi меў сумнеўныя сувязi. Аддзяленьне ў
справ ах сельскай гаспадаркi начальнiка ня мела аж да
в ыдзяленьня з 4-га аддзелу самастойнага сельгасаддзелу".
Ахарактарызав аўшы такiм чынам частку св аiх найблiжэйшых
памочнiкаў -- кiраўнiкоў аддзяленьняў, Ермалаеў перайшоў да
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астатнiх -- i зноў не пашкадав аў фарбаў. Са св аёй камэры ён
пiсаў ў ЦК:
“Аддзяленьне ў справ ах моладзi ўзначальв аў Слукiн,
распусьнiк, разбэшчаны ў полав ых адносiнах, маральна нiзкi.
Выкарыстоўв аў у нiзкiх мэтах кансьпiратыўную кв атэру -- в адзiў
туды жанчын.
Аддзяленьне ў справ ах царкоўнiкаў, сэктантаў i былых
людзей (так ў тэксьце) узначальв аў Кунцэв iч, разбэшчаны ў
бытав ым пляне чалав ек, меў шырокiя сув язi на глебе палав ой
распусты зь нев ядомымi жанчынамi. Са слов аў Быхоўскага мне
в ядома, што Кунцэв iч знаходзiўся ў сужыцьцi з 15 жанчынамi
толькi супрацоўнiцамi наркамату. Для гэтай мэты
в ыкарыстоўв аў кв атэру Слукiна, дзе прымалася агентура".
Зробiм паўзу ў апiсаньнi Садому i Гаморы, якiя ўяўляў сабой
НКВД БССР у 30-я гады. Зазначым, што прозьв iшчы сьледчых,
якiя згадв ае начальнiк 4-га аддзелу Ермалаеў, в ядомыя
пав одле ўспамiнаў ахв яраў рэпрэсiяў -- беларускiх пiсьменьнiкаў
Станiслав а Шушкев iча, Сяргея Грахоўскага, iншых. Сьледчы
Быхоўскi з кампанiяй прав одзiлi допыты Цiшкi Гартнага, Тодара
Кляшторнага, в ядомых прадстаўнiкоў беларускай навуков ай
iнтэлiгенцыi. Не аб тым, в ядома, гав орка, што в ысокамаральныя
каты на месцы дэградав аных катав алi б ня так бязьлiтаснажорстка. Высокамаральных катаў не быв ае. У Менскiм НКВД
працав алi самыя зв ычайныя супрацоўнiкi.
У дакумэнтальным фiльме "Дарога на Курапаты", якi мы
рабiлi з рэжысэрам Мiхаiлам Ж даноўскiм, ёсьць апов ед былога
в ыв аднога Менскай турмы НКВД. Пасьля начных расстрэлаў у
Курапатах iх чакаў накрыты стол з гарэлкай у сталоўцы НКВД -оргii цягнулiся да ранiцы. Глу шылi сьпiртам зробленае, дзялiлi
гадзiньнiк i ды iншыя рэчы забiтых. Служба ў органах
прадугледжв ала адсутнасьць усякiх чалав ечых бар'ераў. Таму,
дарэчы, не маглi разьлiчв аць на спагаду саслужыўцаў i
арыштав аныя энкавэдысты -- запраграмав аная на зьнiшчэньне
зграя адразу ж пажырала iх самiх...
Як в ынiкае з допiсу Ермалаев а, у НКВД БССР былi такiя ж
парадкi, як i ў iншых сав ецкiх канторах: поўнае самаўпраўств а ў
межах iнструкцыяў, бюракратычны бедлам i неразь бярыха. "Улiк
у аддзеле зусiм адсутнiчаў, -- скардзiўся нядаўнi начальнiк
сакрэтна-паiтычнага аддзелу. -- Пав одле паказаньняў в ыкрытых
праходзiлi зв ыш 2000 чалав ек -- ня ўлiчаныя. Улiк i зараз в ельмi
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дрэнны, але ўсё ж ств ораная картатэка i ў ёй улiчаныя асобы,
якiя праходзяць зв ыш чым у пяцiстах пратаколах допытаў.
Замест практычнай дапамогi ў камплектацыi апарату
асабов ым складам ад былога кiраўнiцтв а наркамату я атрымаў
адв аротнае," -- скардзiўся Ермалаеў. Да моманту арышту ў
студзенi 1939-га ён узначальв аў сакрэтна-палiтычны аддзел на
працягу году. За гэты час, пав одле ягоных слов аў, апарат з 54
апэратыўнiкаў зьмянiўся тры разы, ад дв ух да чатырох разоў
зьмянялiся начальнiкi аддзяленьняў. Ермалаеў пералiчв ае:
Аддзяленьне ў справ ах трацкiстаў i прав ых -- начальнiка не
было, потым прызначылi Шэйнкмана, потым Ашышкев iч, потым
Архангельскi, цяпер сумяшчае Тараканаў. У справ е
нацфашыстаў -- Быхоўскi, потым Фёдараў, потым Гарбачэўскi,
цяпер зноў Фёдараў. У справ е эсэраў, меншав iкоў -- Артамонаў,
потым Архангельскi, потым Палiтыка, цяпер Тараканаў. У
справ е сав ецкага апарату i рабочае клясы -- Гарбаты, потым
Лягаеў, цяпер начальнiка няма. Усе прыёмы i здачы
аддзяленьняў пастаянна праходзiлi чамусьцi насьпех i таму той,
хто прымаў аддзяленьне, быў ня ў курсе ўсiх справ аў i
прыступаў зноў да азнаямленьня замест практычнай працы".
Многiя былыя в язьнi ў св аiх успамiнах пiшуць пра загадкав ы
перапынак у допытах, калi арыштав аныя месяцамi, а то часам i
больш за год чакалi ў турме в ыклiку на допыт i в ырашэньня
св айго лёсу. Яны разглядаюць гэта, як адзiн з мэтадаў
сьледзтв а. Верагодна, у некаторых в ыпадках так яно i было. Але
ў масе св аёй, для так зв аных шарагов ых в орагаў народу паўзы
памiж в ыклiкамi на катав аньнi тлумачылiся хаосам i
беспарадкам унутры самога НКВД, якi перажыв аў чаргов ую
чыстку.
У памяцi арыштав анага Ермалаев а сапраўды, як ён пiсаў,
"усплыло многае". Але ўсплыло далёка ня ўсё. Прынамсi, ён
забыўся пра в ячэру ў канцы лiстапада 1938 году, на якую
запрасiў да сябе ў дом калегаў...
Тайная в ячэра
За сталом былi толькi св ае: начальнiк Магiлёўскага НКВД
Ягодкiн, начальнiк управ ы НКВД на Беларускай чыгунцы
Марошак, начальнiк 3-га аддзяленьня Вiцебскага НКВД Лев iн.
Усе прыехалi ў Менск у службов ыя камандыроўкi, i ўсiх пасьля
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напружанага дня нарадаў ды беганiны па кабiнэтах запрасiў да
сябе дадому начальнiк 4-га сакрэтна-палiтычнага аддзелу НКВД
БССР Ермалаеў. Выпiв алi, закусв алi, абмяркоўв алi нав iны.
Лев iн частав аў цыгарэтамi з адмыслов ага срэбнага партсыгару,
якi заўсёды в азiў з сабой.
Ягодкiн расказаў пра нараду начальнiкаў абласных управ аў
НКВД, якую а 17-й гадзiне прав одзiў памочнiк наркама Наседкiна
Стаяноўскi. Сямён Лев iн слухаў з асаблiв ай ув агай, бо ягоны
шэф, начальнiк Вiцебскай абласной управ ы Пётр Радноў яшчэ
ўдзень в ыехаў у Вiцебск i на нарадзе ня быў.
Стаяноўскi даў устаноўку тэрмiнов а в ыканаць усе прысуды 1й катэгорыi (расстрэл), якiя зь нейкiх прычынаў не былi
зьдзейсьненыя. Акты патрабав алася аформiць задняй датай.
Прычанай сьпешк i стала пастанов а "Аб арыштах, пракурорскiм
наглядзе i в ядзеньнi сьледзтв а", якую амаль дв а тыднi перад
тым, 17 лiстапада 1938 году, прынялi ЦК ВКП(б) i СНК СССР. У
канцы лiстапада наркам унутраных справ аў СССР Берыя
нечакана загадаў спынiць в ыкананьне ўжо в ынесеных
сьмяротных прысудаў i перадав аць справы асуджаных на
расстрэл у суд. I пастанов а, i загад былi сакрэтныя.
Пасьля лютаўскага (1938) пленуму ЦК ВКП(б) у НКВД
адбыв алiся дзiўныя рэчы, i загад быў яшчэ адным зьв яном
ланцуга, небясьпеку якога адразу зразумелi спрактыкав аныя
кадры. Нов аму наркаму ў Маскв е патрабав алiся матэрыялы на
тых, хто працав аў пры папярэднiку. Вызв аленьне асуджаных, а
таксама сьв едчаньнi, якiя яны маглi даць пра катав аньнi,
заўсёды можна было выкарыстаць у барацьбе ўнутры
партыйна-энкавэдысцкай в ярхушкi. Трэба было сьпешна
пазбаўляцца ад непажаданых сьв едкаў.
... Ягодкiн падзякав аў гаспадару за в ячэру i сказаў, што
адразу в ыяжджае ў Магiлёў, каб неадкладна пачаць в ыкананьне
загаду Стаяноўскага. Сямён Лев iн а дзяв ятай в ечара в ярнуўся ў
наркамат i зайшоў да начальнiка 1-га спэцаддзелу Якав а
Розк iна. Той папярэдзiў, што неўзабав е перадасьць сьпiсы
асуджаных на расстрэл, пасьля чаго трэба будзе неадкладна
в ыехаць у Вiцебск. Сьпiсы ўжо былi падрыхтав аныя, чакалi
прыходу Стаяноўскага, якi мусiў пастав iць св ой подпiс. Памочнiк
наркама зьяв iў ся каля поўначы i ў св аiм кабiнэце паўтарыў
Лев iну ўсё, што той ужо в едаў ад Ягодкiна i Розкiна. Сьпiс
в iцебскiх в язьняў, якiх трэба было неадкладна расстраляць,
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налiчв аў сорак адно прозьв iшча. Вiцебскi НКВД меў раней
пляны адкласьцi расстрэл пяцi-шасьцi асуджаных для далейшай
распрацоўкi справ аў, але загад быў ясны i не прадугледжв аў
в ыключэньняў. Акты трэба было пазначыць 22-23-м лiстапада.
Лев iн падарав аў зьняв оленым пару дзён жыцьця: зь Менску
ён паехаў у Гомель да св аякоў, i ў Вiцебску зьяв iўся толькi 2
сьнежня. Начальнiк абласнога НКВД Радноў i яго намесьнiк
Уласаў зьв язалiся зь Менскам па тэлефоне, дзе Стаяноўскi
пацьв ердзiў распараджэньне. З пачатку лiпеня 1938-га
сьмяротныя прысуды ў Вiцебску не в ыконв алiся, асуджаных
"першай катэгорыi" в азiлi ў Менск. Але аднав iць расстрэлы -- не
праблема...
Не пасьпела сьцiхнуць рэха стрэлаў, якiмi на пачатку сьнежня
1938-га сьпешна дабiв алi асуджаных па ўсёй Беларусi, як у
кабiнэце наркама А.Наседк iна зьяв iўся нов ы гаспадар,
Л.Цанав а. У сярэдзiне месяца з Маскв ы ў Менск прыехала
камiсiя НКВД СССР, якая пачала в ысьв ятляць, хто, як i чаму
парушыў загад Берыi. Наступств ы ня змусiлi сябе чакаць.
Некаторых кiраўнiкоў НКВД БССР арыштав алi адразу, iншым
далi пагуляць пару месяцаў на в олi, як Сямёну Лев iну. Спачатку
яго дв ойчы разабралi на сходах партарганiзацыi абласнога
НКВД, а 5 лютага 1939-га бюро Вiцебскага абкаму в ыключыла
Лев iна з партыi. Фармулёўка -- за парушэньне загаду НКВД
СССР у частцы в ыкананьня прысудаў, за ўтойв аньне в ядомых
яму фактаў i за ўжыв аньне да арыштав аных фiзычных мераў
узьдзеяньня.
Лев iна адразу не арыштав алi i ён пасьпеў, седзячы дома, у
Вiцебску, напiсаць падрабязную заяв у на дзесяцi старонках.
Пастав iў зв ыклы грыф "зусiм сакрэтна" i адрасав аў на iмя
нов ага сакратара ЦК КП(б)Б Панамарэнкi, а копii -- Сталiну,
Берыю i Цанав у.
Распав ёўшы пра в ячэру ў Ермалаев а i ўсё, што пасьля яе
адбылося, Лев iн абв яргаў яшчэ адзiн пункт абв iнав ачаньня:
"Асабiста я нiякiх мераў фiзычнага ўзьдзеяньня нi да каго з
арыштав аных не ўжыв аў. Згодна з загадамi Раднов а i Ўласав а
(начальнiк i намесьнiк начальнiка Вiцебскага НКВД),
арыштав аных, якiя адмаўлялiся дав аць паказаньнi, прымушалi
прысядаць. Гэта ў роўнай меры ўжыв алася ўсiмi аддзяленьнямi
НКВД i трыма Асобымi органамi. Натуральна, што i ў 3-м
аддзяленьнi гэты мэтад таксама ўжыв аўся, але чаму я мушу
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быць ахв ярай i ў гэтым абв iнав ачв аюць мяне аднаго, у той час
як я сьлепа, нароўнi з усiмi, в ыконв аў загады Раднов а i Ўласав а.
Нав ошта ж усе абв iнав ачаньнi штучна ўскладаць на мяне? Хiба
гэта бесстароньняе стаўленьне да маёй асобы?"
Далей Лев iн прадстаўляў св аю асобу: "Я сам 1910 году
нараджэньня, сын рабочага-краўца, з 1925 году ў камсамоле, з
1931 г. кандыдат КП(б)Б i з 1937-га -- член. Бацька мой, член
ВКП(б) з 1918 году, з 1919 году чэкiст. Памёр у 1930 годзе на
пасадзе начальнiка Мазырскага абласнога аддзелу ГПУ
Беларусi. Я з 18 гадоў бесьперапынна працую на апэратыўнай
рабоце ў органах ОГПУ- НКВД. За гэты час, за лiкв iдацыю
шэрагу контррэв алюцыйных арганiзацыяў i шпiёнскiх
рэзыдэнтураў, узнагароджаны срэбным партсыгарам,
гадзiньнiкам, зброяй i яшчэ некаторымi каштоўнымi
падарункамi".
Лев iн запэўнiв ае: "Усё св аё маладое жыцьцё я аддаў справ е
партыi Ленiна-Сталiна. Гэтаму ж прысьв яцiў сябе мой бацька. Я
в ыхав аны гэтай партыяй, i калi я адзiны раз у жыцьцi памылiўся,
нав ошта так рабiць са мной, ужыўшы адразу да мяне
палiтычную сьмерць, няўжо я непапраўны. Зразумела -- не, я ня
толькi в ыпраўлюся, але надалей у мяне больш такiх памылак
нiколi ня будзе".
Высокiя адрасаты таксама палiчылi, што Лев iна можна
в ыправ iць. Яго заяв у сьпiсалi ў сакрэтны архiў асобага аддзелу
ЦК, а самога патомнага чэкiста на дзесяць гадоў накiрав алi ў
папраўча-працоўныя лягеры. Срэбны партсыгар з чэкiсцкай
грав iроўкай пад час арышту згодна з iнструкцыяй быў
канфiскав аны. Ды ў лягеры ён бы гаспадару i не спатрэбiўся...
Прыродныя баль шав iкi
"Адбылася найв ялiкшая прав акацыя в орагаў народа -- гэтай
банды фашыстаў, якая рабiла св аю подлую справу супраць
партыi Ленiна-Сталiна, народа в ялiкага Саюзу ССР. Гэтая
банда, знаходзячыся ў турме, працягв ае св аю гнюсную справ у -абгав орв ае нев iнав атых супрацоўнiкаў НКВД у iх подлых
намерах i справ ах, в ымушаючы сьледзтв а, ув едзенае ў зман
в орагамi, ужыв аць да абгав ораных в орагамi i нев iнав атых
работнiкаў НКВД шэраг мераў узьдзеяньня маральна-фiзычных,
у сiлу якiх, ня в ытрымаўшы незаслужаных пакутаў, страцiўшы
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сiлы i розум, у адчаi i цалкам несьв ядома гэтыя абгав ораныя
пав iнныя былi даць сьледзтв у хлусьню, абгав арыўшы сябе i
iншых работнiкаў, спадзеючыся, што сьледзтв а, аб'ектыўна
прав ёўшы рассьледав аньне, установ iць хлусьню i паклёп
в орагаў, i в ымушаны агав ор нев iнав атымi сябе i iншых, на
падстав е прав еркi дакумэнтацыi i фактаў пераканаецца у
паклёпе в орагаў, але сьледзтв а, пав ерыўшы паклёпу в орагаў,
зрабiла няправ iльныя в ыв ады, клясыфiкуючы асобныя памылкi i
парушэнньнi ў апэратыўна-сьледчай рабоце, зробленыя ў сiлу
сьляпога в ыкананьня дырэктыв аў i ўказаньняў в арожага
кiраўнiцтв а, ув ёўшы гэтым самым у зман i суд, якi на падстав е
в арожага паклёпу в ынес мне такi суров ы прыгав ор,
пазбаўляючы жыцьця".
Гэта самы доўгi сказ са скаргаў, якi дав одзiлася бачыць. Ён
пазначаны грыфамi "Уручыць неадк ладна. Зусiм тэрмiнов а.
Абсалютна сакрэтна. Асабiста" i адрасав аны сакратару ЦК
КП(б)Б Панамарэнку. Адправ iцель -- дэпутат Вярхоўнага Сав ету
БССР Пётр Радноў, член ВКП(б) з 1924 году, былы член бюро
абкаму партыi, ардэнаносьбiт i в ыхадзец зь сялянаў (адукацыя
нiжэйшая). Да 19 студзеня 1939-га ён узнaчальв аў НКВД
Вiцебскай в обласьцi, а далучыўся да жалезнай кагорты амаль
за дв а дзесяцiгодзьдзi да таго. Але ўсё гэта было ў мiнулым:
заяв а пiсалася ў камэры-адзiночцы Менскай турмы НКВД.
Нов ы наркам Цанав а прав одзiў кадрав ую чыстку: Раднов а, як
i Лев iна, Наседкiна, Стаяноўскага i яшчэ групу кiраўнiчых
энкав эдыстаў у Беларусi абв iнав ацiлi ў тым, што яны сумленна
в ыконв алi св ае абав язкi: афармлялi расстрэлы мiнулымi датамi
i катав алi арыштав аных. Супрацоўнiкаў Магiлёўскага НКВД
Каралько, Сiдарэнку, Дударав а, Цiханцов а i Петрусенку
арыштав алi ўв огуле за дробязi -- марадзёрств а, крадзёж
каштоўнасьцяў, рэчаў i в опраткi зьняв оленых. Iшла зв ычайная
бальшав iцкая чыстка i, натуральна, у НКВД працав алi са св аiмi
былымi супрацоўнiкамi тымi ж унiв эрсальнымi мэтадамi, якiя
ўжыв алiся супраць сялян i прафэсараў, паэтаў i чыгуначнiкаў.
Плынь чэкiсцкай сьв ядомасьцi, зафiксав аная ў лiсьце
Раднов а, цiкав ая адной псыхалягiчнай асаблiв асьцю: i ў турме,
пасьля катав аньняў галоўны кат Вiцебшчыны захоўв ае
в ернасьць НКВД. Нав ат гав орачы пра св ой лёс, Пётр Радноў
в ыгароджв ае катаў: маўляў, подлая банда фашыстаў
абгав орв ае няв iнных супрацоўнiкаў НКВД, проста в ымушаючы
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сьледзтв а, ув едзенае ў зман в орагамi, ужыв аць меры маральнафiзычнага ўзьдзеяньня.
Прайшоў шы праз рукi св аiх калег i прызнаўшыся в а ўсiх
грахах, як гэта рабiлi некалi ягоныя ўласныя ахв яры, Радноў
пiша сакратару ЦК: "Я клянуся в ам усiм, св аёй дачкой 8-мi
месяцаў, якую яшчэ ня бачыў, я ня быў в орагам, змоўнiкам. Я
в ырас i в ыхав аны партыяй, камсамолам, Сав ецкай уладай. Ня
дайце загiнуць ад паклёпу в орагаў, малю Вас, прав ерце i
захав айце мне жыцьцё. Я настойлiв ай працай в ыкуплю в iну i
злачынств ы, якiя зрабiў".
Радноў адхiляе абв iнав ачаньнi ў катав аньнях арыштав аных,
у ств арэньнi спэцрэжыму ў Вiцебскай турме: "Я не дав аў загаду
ствараць рэжымныя камэры быццам для зьбiв аньня
арыштав аных, каб прымусiць iх агав арыць сябе i iншых. Камэры
для зручнасьцi сьледзтв а былi замацав аныя пав одле просьбы
аддзелаў за iмi i, пав одле распараджэньня НКВД зь Менску,
была ств ораная агентура для асьв ятленьня настрояў
арыштав аных, а не для прав акацыяў. У в ынiку наплыву
арыштав аных сапраўды мелi месца парушэньнi нормаў, i
камэры былi перапоўненыя, сапраўды, з боку асобных агентаў
была прав акацыя, але мне пра гэта не казалi..."
Радноў прызнае толькi несьв ядомы падлог дакумэнтаў, калi
беларускiя чэкiсты сьпешна расстрэльв алi в язьняў насуперак
загаду з Маскв ы: "Я пав ерыў, што ёсьць указаньнi НКВД акты
складаць мiнулай датай".
Сын, як ён пiсаў, калгасьнiка-селянiна Радноў прасiў даць яму
магчымасьць ударнай працай в ыкупiць няправ iльныя даты пад
актамi расстрэлаў. Яго былы в iцебскi падначалены, сын краўца
Сямён Лев iн хацеў "ударнай працай у органах НКВД в ыправ iць
св аю грубую палiтычную памылку". "Спадзяюся, што
камунiстычная партыя, якая зрабiла зь мяне баль шав iка,
падыдзе да мяне чульлiв а, як гэтаму в учыць наш прав адыр тав .
Сталiн, бо я ня в ораг, а адданы нашай радзiме баец, як i першы
раз у жыцьцi памылiўся". Iх менскi калега Васiль Ермалаеў
таксама пiсаў з камэры: "Усё сьв ядомае жыцьцё прысьв яцiў
справ е партыi Ленiна-Сталiна i чым бы мой лёс нi скончыўся,
апроч расстрэлу, я i далейшае жыцьцё прысьв ячу гэтай самай
партыi -- Ленiна-Сталiна".
Яшчэ адзiн былы супрацоўнiк НКВД, менскi мiлiцыянэр
Райхлiнов iч, перажыў пасьля арышту зьдзеклiв ыя катав аньнi:
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яго зьбiв алi в а ўтаймав альнай кашулi, аблiв алi в адой на 30градусным марозе, мачылiся ў тв ар, цягалi за палав ы орган.
Пасьля сямi месяцаў у лягеры нечакана вызв алiлi. Вярнуўся ў
Менск i дав едаўся, што сям'ю в ыкiнулi з хаты, рэчы прапалi.
Былы кав алерыст, Райхлiнов iч в ыгадав аў каня, якога пакiнулi ў
мiлiцэйскай частцы i яму не в ярталi.
Райхлiнов iч напiсаў у райкам партыi просьбу: "Прашу ўлiчыць
маё цяжкае станов iшча, дапамагчы аднав iць здароўе, аднав iць
на працы i в ярнуць кв атэру i каня, зь якiм я спадзяюся пры
першай патрэбе в ыступiць у абарону нашай любiмай Радзiмы i
зьнiшчыць в орагаў, якiя паспрабуюць замахнуцца на нашую
сьв ятую тэрыторыю. Ворагi народу пахiснулi маё здароўе, але
не пахiснулi маёй баль шав iцкай в олi, я з прыроды народжаны
бальшав iком i такiм памру, памру за рабочую справ у, за справу
Ленiна- Сталiна".
Падобных радкоў у допiсах арыштав аных, асуджаных,
закатав аных да паўсьмерцi людзей (ня толькi чэкiстаў) -безьлiч. Частка клятв аў у в ернасьцi партыi, магчыма,
прадыктав аная разьлiкам, але значная большасьць -- шчырае
в ыказв аньне перакананьняў, наiўнай в еры, што iх
нев iнав атасьць пацьв ярджаецца iх в ернасьцю сталiнiзму. Хоць
яшчэ на лютаўска-сакав iцкiм пленуме ЦК ВКП(б) у 1938 годзе
Сталiн в ылучыў шэсьць умов аў пабудов ы камунiзму i перамогi
над в орагамi, дзе даў энкав эдыстам урок лёгiкi. Прав адыр
сказаў, у прыв атнасьцi, што некаторыя в орагi такiя хiт рыя, што
спэцыяльна працуюць ударна i робяцца стаханаўцамi,
в ыстаўляюць сябе адданымi камунiстамi, каб лепш шкодзiць, i iх
трэба в ыкрыв аць.
“Я сумленны сын св аёй радзiмы i партыi, якой належу ўсёй
св аёй сутнасьцю да скону", -- запэўнiв аў Панамарэнку былы
чэкiст, дэпутат Вярхоўнага Сав ету БССР ад Старадароскай
в ыбарчай акругi, а потым в язень камэры нумар 8 менскай турмы
НКВД Мiкалай Быстроў. Ягоная бiяграфiя сапраўды магла
ўпрыгожыць любы падручнiк гiсторыi ВКП(б). "Сам я рабочы,
бацька i дв а браты працуюць у г. Туле на збройным зав одзе. У
Кастрычнiцкую рэв алюцыю ў лiстападзе 1917-га я ўступiў у
чырв онагв ардзейскi латыскi атрад спэцпрызначэньня ў
Смольным у Петраградзе. Браў удзел у лiв iдацыi
белагв ардзейскiх бандаў i разгоне Ўстаноўчага сходу. У сакав iку
1918-га разам з урадам атрад пераехаў у Маскву-Крэмль, дзе
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мне неаднаразов а дав одзiлася ахоўв аць кабiнэт У.I.Ленiна.
Браў удзел у падаўленьнi мецяжу анархiстаў i паўстаньнi лев ых
эсэраў. Асабiста ўдзельнiчаў у вызв аленьнi з палону лев ых
эсэраў у Пакроўскiх казармах Ф.Э.Дзяржынскага. У траўнi 1919га я паступiў на працу ў органы ВЧК-ОГПУ, у якiх на розных
апэратыўных пасадах працав аў па дзень арышту".
Быстрову пастав iлi ў в iну якраз тое, чым ён ганарыўся. Туляк,
прысланы для барацьбы з нацыянал- фашызмам у Беларусi,
быў абв iнав ачаны ў членств е ў нацыянал-фашыстоўскай
латыскай шпiёнскай арганiзацыi. Пасьля арышту яго "амаль
голага пасадзiлi ў сыры халодны казэмат, дзе пратрымалi 82
днi. Пагражалi расплюшчыць у блiн, лаялi, прымушалi пiсаць
хлусьлiв ыя сьведчаньнi", -- з абурэньнем пералiчв аў Быстроў
св ае крыўды. I запэўнiв аў: "Наша бальшав iцкая партыя
в ыхав ала зь мяне страснага патрыёта нашай в ялiкай радзiмы. Я
ганарыўся св аёю краiнай, гатов ы ў любы момант аддаць
жыцьцё за справу партыi, за справу народа".
Ленiнскi в артав ы зашмат дазв аляў сабе. Ён, як i iншыя
ягоныя калегi -- "прыродныя бальшав iкi", ужо ня меў такой
раскошы, як прав а распараджацца ўласным жыцьцём. Iм
распараджалася партыя.
Цанав а
Самай в острай праблемай у пасьляв аенным Менску была
жыльлёв ая. Казалi, кв атэраў у разбураным горадзе не хапала
нав ат супрацоўнiкам НКВД. Дав одзiлася месяцамi чакаць чаргi ў
iнтэрнатах i гасьцiнiцах. Калi абураныя чэкiсты зьв ярталiся па
дапамогу да св айго наркама, той карцiнна разв одзiў рукамi:
- Нэ магу, кацо. Як камунiст камунiсту кажу: сам ня маю
кв атэры ў Менску.
І гэта была праўда -- калi можна ўжыць такое слов а ў
адносiнах да Лаўрэнцiя Цанав ы, якi са сьнежня 1938-га па
кастрычнiк 1951-га працягв аў у Беларусi крыв авую справу
Пiляра, Рапапорта, Ляплеўскага, Малчанав а, Бермана,
Наседкiна.
З анкеты генэрал-лейтэнанта Цанавы Л.Ф.:
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1900 г.н., бацька -- селянiн-бядняк, адукацыя -- сельскае
вышэйшае пачатковае в учылiшча, агульнаадукацыйныя курсы
ў Тыфлiсе. З 1921 году на працы ў органах ЧК, пракуратуры,
кампартыi Грузii, на кiраўнiчых гаспадарчых пасадах. З канца
1938-га -- наркам унутраных справаў Беларусi. Пад час вайны
камандваў Асобым аддзелам Заходняга, потым Цэнтральнага
франтоў, зья ўляўся намесьнiкам камандуючага 2-га
Беларускага фронту.
... Вартаўнiца адамкнула дзьв еры, i я ўв айшоў у тое, пра што
Цанав а казаў "няма кв атэры" -- двухпав ярхов ы каменны палац у
лесе ў Сьцяпянцы. Столь ужо безь ляпных аздабленьняў, няма
крышталёв ых люстраў, карцiны са сьцен перав андрав алi ў
музэi, зьнiклi раскошныя дыв аны, на кухнi гатуюць абеды не на
трох, а больш чым на сто чалав ек адразу -- потым тут быў
дзiцячы сад-санаторый. Няма в ышэзнай агароджы, в артав ых
сабак, даўно здох горны казёл...
“Цанав а ў Беларусi зьяўляўся фэадалам", -- так ацанiлi
дзейнасьць былога члена бюро ЦК КП(б)Б на пленуме ў Менску,
якi ў лiпенi 1953 году абмяркоўв аў пастанову ЦК КПСС аб
"шпiёне iмпэрыялiстычных разьв едак" Лаўрэнцii Берыi. Члены
беларускага ЦК в ыходзiлi на трыбуну i в ыкрыв алi асабiстага
сябра Берыi, якi ў гэты час ужо знахоўдзiўся ў турме.
Варта Цанав у было трапiць пад дождж, а ў газэтах абяцалi
сонца -- i ён забараняў друкав аць зв одку надв ор'я, абуралiся
камунiсты; безь ягонай в iзы нельга было зьмяшчаць рэпартажы
пра футбол, якi ён апякаў; в адзiцель машыны, якi пасьмеў
абагнаць ягоны легкав iк, начав аў у пастарунку; калi iнструктар
гаркаму партыi прынес яму запрашэньне на нейкi сход за
нумарам 9 цi 10, Цанав а патрабав аў зв ольнiць iнструктара -такi в ялiкi нумар зьнев ажаў ягоную годнасьць; наркаму назалялi
камары -- i на ягоны загад у Сьцяпянцы засыпалi цэлую
сажалку...
Не адстав алi ад гаспадара i падначаленыя. Калi ў начальнiка
Вiцебскага ГБ Прохарав а, заўзятага галубятнiка, зьнiк голуб, уся
гарадзкая мiлiцыя была паднятая на ногi, ачэплены рабочы
кв артал, i птушку знайшлi -- памiж тысячаў iншых. Цанав а не
дав аў у крыўду св ае кадры: калi ў начальнiка Гарадзенскага ГБ
Фралов а ўзьнiк канфлiкт зь першым сакратаром абкаму
С.Прытыцкiм, дык пасаду мусiў пакiнуць Прытыцкi; гэтаксама
58

ўцякалi з рэспублiкi iншыя партыйныя кiраўнiкi, якiх ён
неўзьлюбiў. Пра лёс беспартыйных грамадзянаў, аднак, на
пленуме ня ўзгадв алi...
Пару гадоў да гэтага члены бюро ЦК КП(б)Б iнак ш ацэньв алi
дзейнасьць Цанав ы ў Беларусi. У характарыстыцы,
зацьв ерджанай на бюро, гав орыцца: "Узначальв аючы МГБ
БССР, т. Цанав а прав ёў значную работу па в ыяўленьнi i
лiкв iдацыi шпiёнска-дывэрсiйнай агентуры нямецка-фашысцкай i
iншых замежных разьв едак, па разгрому контррэв алюцыйнага
нацыяналiстычнага падпольля, падпольных арганiзацыяў
беларуска-нямецкiх нацыяналiстаў i бандыцкiх тэрарыстычных
групаў. Т. Цанав а ў кiраўнiцтв е органамi ГБ прынцыпов ы,
патрабав альны, праяўляе в ялiкую настойлiв асьць,
працаздольнасьць, в ыхоўв ае кадры чэкiстаў у духу
бальшав iцкай партыйнасьцi".
У 1938 годзе Берыя мяняў кадры Яжов а па ўсёй краiне.
Цанав а некалi служыў пад ягоным кiраўнiцтв ам у ОГПУ Грузii,
праўда, прозьв iшча ягонае тады было iншае -- Джанджгав а. Пры
прызначэньнi ў Менск, пав одле расказаў самога наркама,
Лаўрэнцi Першы быццам параiў былому падначаленаму
зьмянiць прозьв iшча, маўляў, у Беларусi ня в ымавяць такое
прозьв iшча. Пазьней, аднак, в ысьв етлiлася, што прычына была
iншая. Пад час грамадзянскай в айны Джанджгав а камандав аў
чэкiсцкай часткай i скраў дзяўчыну з горнага сяла. Калi в яскоўцы
пайшлi яе в ызв аляць, ён пасек iх з кулямёту. Узьнiк страшэнны
шум, трэба было прымаць меры i Берыя схав аў падначаленага.
Потым яго перакiнулi на гаспадарчую працу. У другой палов е
30-х гадоў ён працав аў у наркамземе, намесьнiкам начальнiка
лiмонна-мандарынав ага трэсту, потым начальнiкам Калхiдбуду.
Былы шэ ф, якi ўзначалiў НКВД СССР, в ыклiкаў Цанав у ў
Маскв у i адтуль паслаў нав одзiць парадак в а ўнутраных справ ах
Беларусi. Папярэднiкi, наркамы Берман i Наседкiн, пакiнулi
Цанав у надзв ычайную спадчыну: хапун крыв ав ым грэбнем iрв аў
в ёску i горад, былi арыштав аныя практычна ўсе ўладальнiкi
в ысокiх кабiнэтаў у Менску, прарэджана мясцов ае начальств а,
крытыя грузав iкi ўжо больш за год па начах хадзiлi на Курапаты.
Не спынiўся iх паток i з прыездам у Менск Панцеляймона
Панамарэнкi i Лаўрэнцiя Цанав ы.
Ужо ў 1940-м заслугi наркама в а ўнутраных справ ах Беларусi
былi ацэненыя першым ордэнам Ленiна. Пасьля таго, як часткi
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Чырв онай Армii разам з гiтлераўцамi прав ялi парад пераможцаў
у Берасьцi, Цанав а заняўся разгортв аньнем апарату НКВД i
сеткi даносчыкаў у Заходняй Беларусi. Палонныя польскiя
афiцэры пад ахов ай канв ою НКВД адпраўлялiся ў лягеры
Поўначы, Сiбiры, але найбольшая частка канцэнтрав алася ў
Катынi. Разьбiралiся зь Вiльняй, в ялiся арышты тых, хто
супрацоўнiчаў з польскiмi ўладамi, а таксама тых, хто зь iмi
змагаўся -- членаў розных партыяў, нацыянальных
арганiзацыяў, у тым лiку св аяцкай КПЗБ. Усе гэтыя апэрацыi
прав одзiлiся пад наглядам наркама ўнутраных справ аў.
Цанав у в ыпала i праца па чыстцы кадраў самога НКВД -многiя чэкiсты прайшлi праз той самы канв эер, якi нядаўна
раскручв алi.
Калi пачалася в айна, энкав эдысты лiхаманкав а пакав алi св ае
архiв ы i перапраўлялi далей ад лiнii фронту. Адных в язьняў
расстрэльв алi на месцы ў турмах, iншых тэрмiнов а зганялi ў
калёны i в ялi на Ўсход. Канв аiры мелi загад: у "в ыпадку
немагчымасьцi забясьпечыць ахов у кантынгенту" -расстрэльв аць в язьняў на месцы. Вядомыя в ыпадкi, калi
канв аiры, махнуўшы рукой на iнструкцыю, адпускалi людзей.
Аднак большасьць лягла ў зямлю, як гэта адбылося з калёнамi
арыштав аных, якiх эв акуяв алi зь Лiтвы: толькi ля дарогi на
Чэрв ень былi расстраляныя многiя сотнi няшчасных.
Асобыя аддзелы, якiмi камандав аў Цанав а на Заходнiм, а
потым Цэнтральным франтах, працягв алi рабiць тое самае, што
рабiлi энкав эдысты ў мiрны час: в аяв алi супраць св айго народа.
Супраць салдат i афiцэраў, якiя патрапiлi ў акружэньне, супраць
тых, хто в ёў "паражэнцкiя размов ы" -- напрыклад, згадв аў лёзунг
аб в айне на чужой тэрыторыi i малой крыв ёй...
За св аю дзейнасьць Цанав а быў узнагароджаны яшчэ дв ума
ордэнамi Ленiна i амаль трыццацьцю iншымi ордэнамi i
мэдалямi. Калi меркав аць па ўзнагародах, гераiчны сьмершав ец
праяв iў надзв ычайны талент палкав одца: тры ордэны Сув орав а,
дв а -- Кутузав а, ён атрымаў узнагароды за абарону Маскв ы,
Каўказа, в ызв аленьне Варшав ы i ўзяцьце Кенiгсбэргу, а таксама
фарсiрав аў Одэр, хадзiў у рэйды з партызанамi, меў баяв ыя
заслугi перад Манголiяй i Тув iнскай рэспублiкай, i, апроч таго,
доблесна працав аў у тыле.
У характарыстыцы, зацьв ерджанай бюро ЦК, гав орыцца, што
Цанав а "актыўна ўдзельнiчаў у працы ЦК КП(б)Б у справ е
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разьв iцьця партызанскага руху". Спэцгрупы, падрыхтав аныя
НКВД, закiдв алiся ў нямецкi тыл для арганiзацыi супрацiв у. Iх
в ызначала бязьлiтаснае стаўленьне да мясцов ага насельнiцтв а,
якое спачатку не сьпяшалася на абарону сав ецкай улады, не
хацела рызыкав аць сем'ямi, iсьцi ў лес. Узаемныя падазрэньнi,
сачэньне адзiн за адным, даносы, беспадстаўныя арышты i
расстрэлы на месцы, зьдзекi над мiрным насельнiцтв ам -- усе
гэтыя партыйна-энкав эдысцкiя парадкi крыв ав ай цьв iльлю
пакрылi партызаншчыну, густа нашпiгав аную "асабiстамi".
Ды пра тое дарма шукаць зьв естак у афiцыйнай гiсторыi
партызанскага руху. У ёй прозьв iшча Цанав ы нав ат ня
згадв аецца, хоць менав iт а пад ягоным аўтарств ам у 1949 годзе
в ыйшла першае поўнае апiсаньне партызанскага руху ў
Беларусi ў дв ух тамах пад назв ай "Всенародная партизанская
в ойна в Белоруссии против фашистских захв атчиков ". Тэкст
пiсалi за наркама, в ядома ж, "лiтрабы" -- так скарочана i
дакладна назыв алi лiтаратурных работнiкаў, якiя абслугоўв алi
ласае на пiсьменьнiцкiя ляўры начальств а. У аснов у кнiгi быў
пакладзены радасны прынцып, адлюстрав аны ў наступным
узоры "фальклору":
А на нашай на гары
Вырасьлi дв а дубiка.
Сталiн кажа ў Маскв е,
Чуе ўся рэспублiка!
З прычыны бiблiяграфiчнай рэдкасьцi в ыданьня прыв яду
некалькi назв аў разьдзелаў: "Призыв тов арища Сталина к
всенародной Отечеств енной в ойне", "Партия большев иков -организатор всенародной борьбы и побед", "Коммунистическая
партия (большев иков ) Белоруссии в о глав е св оего народа",
"Колхозы -- большев истская крепость", "Сталинская дружба
народов Сов етского Союза неру шима". Было ў кнiзе сказана i
пра "подлое предательское лицо белорусских националистов ",
але толькi мiмаходзь, каб не псав аць карцiну ўсенароднага
адзiнадушша.
Сярод бесталков ага нагрув ашчв аньня прыкладаў сапраўдных
i прыдуманых нямецкiх зьв ерств аў ды бальшав iцкага гераiзму -абав язков ыя напамiнаньнi пра тое, што беларускi народ
штохв iлiнна адчув аў генiяльны бацькоўскi клопат в ялiкага
61

Сталiна i паплечнiкаў. "Выконв аючы ўказаньнi прав адыра,
в ерныя вучнi Ленiна i паплечнiкi тав арыша Сталiна Георгi
Максiмав iч Малянкоў i Лаўрэнцi Паўлав iч Берыя з пачатку
Айчыннай в айны аказв алi в елiзарную практычную дапамогу ў
справ е арганiзацыi i далейшага разгортв аньня партызанскага
руху на тэрыторыi Беларусi".
15 лiпеня 1953 году загадам Галоўлiту БССР № 143 было
прадпiсана "канфiскав аць зь бiблiятэк грамадзкага карыстаньня i
кнiгагандлю частку першую кнiгi Цанав ы Л.Ф. "Усенародная
партызанская в айна ў Беларусi супраць фашысцкiх захопнiкаў",
Менск, 1950 г., 10.000 асобнiкаў, 342 ст." Канфiскацыi падлягалi i
60.000 асобнiкаў дв ухтомнiка на расейскай мов е. У канцы лiпеня
1953 году зь менскага ў маскоўскi ЦК была нак iрав аная
тэлеграма з просьбай пазбав iць Цанав у паўнамоцтв аў дэпутата
Вярхоўнага Сав ету СССР i БССР. Яшчэ праз дв а тыднi пленум
ЦК КПБ пазбав iў паўнамоцтв аў дэпутата Вярхоўнага Сав ету
БССР i Лаўрэнцiя нумар адзiн -- Берыю.
Задоўга да гэтых падзеяў, у кастрычнiку 1951-га, Цанав а
пакiнуў Беларусь. Ён перабраўся ў Маскву, на пасаду
намесьнiка мiнiстра дзяржбясьпекi Абакумав а. Але затрымаўся
на Лубянцы нядоўга: яго ўцягнула ў тую самую мясарубку, куды
ён запiхв аў iншых.
Дарэчы, комплекс будынкаў у Менску, дзе месьцiцца мiлiцыя i
КГБ, быў пабудав аны пасьля в айны пад непасрэдным
кiраўнiцтв ам тады ўжо мiнiстра ўнутраных справ аў БССР
Цанав ы (у сакав iку 1946-га НКВД было перайменав анае ў МУС).
Дом з гадзiньнiкам насупраць таксама прызначаўся для
работнiкаў органаў, так што без жыльля чэкiсты хадзiлi нядоўга.
Цанав а тлумачыў такое разьмешчаньне кв атэр для
супрацоўнiкаў спэцыфiкай працы -- часта дав одзiцца працав аць
па начах, зручна дабiрацца. Некаторыя будаўнiчыя матэрыялы
дастаўлялiся проста з Каўказу. Расказв аюць, калi залiв алi
фундамэнт, Цанав а зьняў i кiнуў туды св аю генэральскую
папаху. Фундамэнт атрымаўся надзейны.
Тайна сьмерцi харошых камунiстаў
У другой палов е 80-х, на пачатку гiстарычнай галоснасьцi, у
беларускiм друку шмат пiсалi пра лёсы дв ух кiраўнiкоў Беларусi,
чыё жыцьцё абарв алася ў 1937 годзе -- старшыню ЦВК
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Аляксандра Чарв яков а i старшыню Саўнаркаму Мiкалая
Галадзеда. Яны ўнiклi сьледзтв а, суду i расстрэлу, скончыўшы
самагубств ам. Чэрв якоў застрэлiўся у св аiм кабiнэце пад час
ХVI зьезду кампартыi Беларусi, Галадзед в ыкiнуўся з в акна
будынку НКВД у Менску пасьля арышту. Зрэшты, гэта былi
вэрсii, якiя адны гiсторыкi прымалi, iншыя адмаўлялi,
сьцьв ярджаючы, што Чарв яков а застрэлiлi, а Галадзеда
в ыкiнулi з в акна самi энкавэдысты. Аднак архiўныя знаходкi
дазв аляюць боль ш пэўна гав арыць пра акалiчнасьцi сьмерцi
Мiкалая Галадзеда.
Але спачатку -- нев ялiкае адступленьне. Газэта "Зв язда", дзе
я тады працав аў, пастаянна друкав ала апов еды, лiсты, iнтэрв iю
пра сталiнскiя злачынств ы ў Беларусi. Я рыхтав аў
карэспандэнцыю пра рэабiлiтацыю ахв яраў i зьбiраў
iнфармацыю ў пракуратуры. Раптам мой субяседнiк, тагачасны
начальнiк аддзела нагляду за законнасьцю сьледзтв а ў органах
дзяржбясьпекi Iв анкоў спытаў, цi бачыў я калi асабiсты подпiс
Яжов а. Ён адчынiў грув асткi сэйф, дастаў тонкую кардонную
папку з нумарам i разгарнуў.
На першай старонцы быў машынапiсны тэкст -- рапарт
наркама ўнутраных справ аў БССР Бермана наркаму Яжову з
просьбай даць санкцыю на арышт члена ЦК ВКП(б) i СНК СССР,
старшынi СНК БССР Галадзеда, "арганiзатара i кiраўнiка
антысав ецкага падпольля ў Беларусi". Тоўстым чорным алоўкам
наўскасяк была накладзеная рэзалюцыя: "Арыштав аць". I
подпiс, адзiн з самых жахлiв ых у гiсторыi камунiзму -- Яжоў.
Архiўна-сьледчая справ а была тонкая, я перагарнуў пару
старонак, але Iв анкоў ужо забiраў папку, клаў яе на палiцу i
зачыняў дзьв ерцу сэйфа. "Ня маю прав а, згодна з iнструкцыяй,
ув огуле дав аць Вам справу, -- растлумачыў ён. -- Няхай
рэдакцыя зьв ернецца афiцыйна з запытам, i тады -- як
начальств а вырашыць". У рэдакцыi склалi лiст, рэдактар
падпiсаў i адправ iлi. Тым часам я паехаў да дачкi Галадзеда
Валянцiны Мiкалаеўны Беляков ай i пачаў распытв аць пра падзеi
лета 1937-га.
... Пастанову аб в ызв аленьнi Галадзеда ад пасады старшынi
СНК БССР ягоны даўнi сябар, старшыня ЦВК Чарв якоў падпiсаў
30 траўня. Гэта адбылося за дзесяць дзён перад ХVI зьездам
КПБ(б). У першыя днi чэрв еня на Менскай партканфэрэнцыi
тав арышы па партыi абв iнав ацiлi Галадзеда ў палiтычнай
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сьлепаце, узгадалi сяброўств а з "нацдэмамi"... На зьезьдзе
першы сакратар ЦК Шарангов iч, якi сам неўзабав е будзе
арыштав аны, заяв iў, што Галадзед прав одзiў
"прав аапартунiстычную практыку". У час працы зьезду газэты
пав едамiлi пра арышт, суд i расстрэл групы в ядомых
в аеначальнiкаў. Сярод расстраляных значылася iмя
камандуючага Беларускай в айсков ай акругi Еранiма Убарэв iча.
Яшчэ адзiн знаёмы Галадзеда, былы першы сакратар ЦК КП(б)Б
Ян Гамарнiк, пасьпеў застрэлiцца перад арыштам.
У Менску чакаць не было чаго, i Галадзед разам з жонкай i
малым сынам тэрмiнов а в ыехаў у Маскву. Ён спадзяв аўся на
прыём у Сталiна -- i той прыняў былога беларускага прэм'ера.
Пав одле ўспамiнаў жонкi, Галадзед в ярнуўся ў службовую
кв атэру супакоены, бадзёра чакаў нов ага прызначэньня. Ён ня
в едаў, што празь дзень пасьля ягонага ад'езду зь Менску ў
Маскв у в ыехаў наркам Берман. Ён в ёз рапарт на iмя Яжов а.
Берман асабiста прыйшоў у знакамiты Дом на Наберажнай, дзе
Галадзед меў службовую кв атэру. Там жонка бачыла мужа
апошнi раз.
Вось што расказала дачка Галадзеда i пацьв ердзiлi архiўныя
дакумэнты, якiя тады ўдалося занайсьцi. Тым часам прыйшоў
адказ з пракуратуры на рэдакцыйны запыт адносна справ ы
Галадзеда. Пракуратура пав едамляла, што такой справ ы ня
мае. Я в ысьв етлiў -- аказалася, в ярнулi ў КГБ. Мы падрыхтав алi
нов ы лiст i накiрав алi старшынi КГБ. Праз пару тыдняў у мяне ў
кабiнэце зазв анiў тэлефон i в етлiв ы голас сказаў, што КГБ нiчым
ня можа дапамагчы рэдакцыi, бо нiякай справ ы нiякага
Галадзеда Мiкалая Фёдарав iча ў iх няма.
Я разгубiўся -- як няма?! Я ж трымаў яе ў руках! Але як
сказаць пра гэта, каб не пашкодзiць дабрадзею з пракуратуры?
Пасьля кароткай размов ы я здабыў тэлефон тагачаснага
начальнiка архiв у КГБ. Вынiк быў той самы -- нiчым ня можам
дапамагчы. Пайшоў у ЦК КПБ. Вось, казаў, перабудов а,
гiстарычная галоснасьць, Гарбачоў, а ў КГБ нiякага нов ага
мысьленьня... Прайшоў некалькi кабiнэтаў, дабраўся да
начальнiка аддзела адмiнiстратыўных органаў Адамов iча, якi
курырав аў мiлiцыю i КГБ. Усе слухалi, абяцалi дапамогу -- а як
жа, чэсны быў камунiст, трэба дапамагчы.
Ішлi днi, тыднi -- нiхто i ня думаў дапамагаць. Разьюшаны
нахабнай хлусьнёй КГБ i "дапамогай" ЦК, я пайшоў у кабiнэт да
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тагачаснага рэдактара газэты i папрасiў дазв олу пакарыстацца
"в яртушкай", тэлефоннай спэцсув язьзю, дзякуючы якой
намэнклятура магла зьв язв ацца памiж сабой без сакратарак,
хутка i надзейна. Апроч таго, зь "в яртушкi" было значна лягчэй
прабiцца ў iншы горад i супрацоўнiкi рэдакцыi дэмакратычна
карысталiся гэтым тэлефонам.
У спэцдав еднiку я адшукаў нумар тагачаснага старшынi КГБ
БССР Венiямiна Балуев а i набраў яго. Слухаўку паднялi адразу.
Я назв аўся i папрасiў дапамагчы рэдакцыi атрымаць справу
Галадзеда, дадаўшы, што гэтую справ у ўжо бачыў, гартаў.
Балуеў адказаў у тым сэнсе, што дапамагчы ня могуць, бо iснуе
нейкая iнструкцыя цi закон, якi забараняе знаёмiцца з падобнымi
справ амi пабочным асобам.
Я пачаў несьцi нешта пра перабудов у i пытацца, як у КГБ
разумеюць галоснасьць. Рэдактар даўно кiнуў св ае паперы i
слухаў наш дыялёг зь в ялiкай цiкав асьцю. Калi я паклаў
слухаўку, ён сказаў: ну, цябе арыштуюць проста ў гэтым
кабiнэце. (У гэтым кабiнэце мне дав ялося перажыць некалькi
"прыемных" момантаў, але яны болей нагадв алi допыт ды суд,
да арышту не дайшло.) З генэралам КГБ мы дамов iлiся
наступным чынам: мне справу не пакажуць, але адкажуць на
мае пытаньнi.
Я задав олена пацiскаў далонi: трымайцеся, зараз я задам
столькi пытаньняў, што в ы мусiце пераказаць усю справ у. Ад
наiўнасьцi мяне в ылечылi праз дв а тыднi, калi пазв анiлi з КГБ i
запрасiлi на сустрэчу. Я ўзяў магнiт афон, нататнiкi i паехаў на
рог тады яшчэ Ленiнскага праспэкту i вулiцы Камсамольскай.
Дв а супрацоўнiкi запрасiлi ў пакой для нав еднiкаў. Мiнiмум
мэблi -- пусты стол, некалькi крэслаў, тэлефон, партрэт цi то
Дзяржынскага, цi то Ленiна на сьцяне. Адзiн сеў насупраць, другi
збоку. Мяне зьдзiв iла, што кагэбiсты прыйшлi толькi з маiмi
пытаньнямi, безь нiякiх iншых папераў.
-- Не хв алюйцеся, адкажам, але магнiтафон не спатрэбiцца, -сказалi мне. Не спатрэбiлiся i нататнiкi. Адказы гучалi
прыкладна так: на гэтае пытаньне няма iнфармацыi, пра тое ў
справ е нiчога не сказана, наступнае нев ядома... Я зьбянтэжыўся
i ня в едаў, як рэагав аць на тое, што адбыв алася.
-- Вось i ўсё, больш нiчым ня можам дапамагчы, -- пав едамiлi
мне. Мае спробы нешта запярэчыць былi сустрэтыя спакойна i
ня в ыклiкалi нiякай рэакцыi. Суразмоўцы самi пачалi задав аць
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пытаньнi: як у рэдакцыi став яцца да Ўладзiмiра Бегуна,
в ядомага барацьбiта зь сiянiзмам, усё ж цi ня мае ён рацыi... Я
в ыйшаў на в улiцу як абпляв аны, клянучы сябе за наiўнасьць.
(Праз пару гадоў, ужо ў якасьцi члена парлямэнцкай камiсii па
прав ах ахв яраў палiтычных рэпрэсiяў, мне ўдалося атрымаць
доступ да архiв у КГБ, дзе хав аецца боль i кроў айчыннай
гiсторыi. З санкцыi нов ага кiраўнiцтв а КГБ супрацоўнiкi прыносiлi
для азнаямленьня асобныя справ ы ахв яраў, але нiколi не
паказв алi каталёгаў цi нейкага апiсаньня схов iшча. Дагэтуль
нев ядома, колькi справ аў, на каго, у якiм стане захоўв аюцца ў
сутарэньнях будынка, пабудав анага Цанав ам. Зрэшты, як толькi
пачаў праходзiць шок ад прав алу жнiв еньскага путчу, было
заяўлена, што КГБ ня хата-чытальня, i архiв ы зноў сталiся
недаступнымi.)
Аднак iснав алi iншыя архiв ы, дзе захоўв алiся некаторыя
матэрыялы пра сьмерць Мiкалая Галадзеда. У 1955 годзе, пад
час хрушчоўскай адлiгi, справ у Галадзеда пераглядалi. У
лiстападзе 1955 году галоўная в аенная пракуратура на
падстав е той самай тонкай кардоннай папкi, якую КГБ не хацеў
в ыпускаць з рук, зрабiла дав едку, дзе гав арылася:
“У кантрольна-нагляднай справ е на Галадзеда ёсьць
адносiна 1-га спэцаддзелу МУС БССР, у якой адзначана, што
Галадзед 14 чэрв еня быў этапав аны ў гор. Менск i 21 чэрв еня
в ыкiнуўся з будынку МУС праз в акно пятага пав ерху i разьбiўся,
ня даўшы нiяк iх паказаньняў".
У 60-я гады гiсторык Уладзiмiр Якутаў пачаў зьбiраць
матэрыял для кнiгi пра Галадзеда. Ён знайшоў i папрасiў
напiсаць успамiны былога кансультанта палiклiнiкi МУС
прафэсара М.Шапiру. Прафэсар пiсаў:
“Мне в ельмi цяжка ўспамiнаць аб усiх дэталях майго
знаходжаньня летам 1937 году ў будынку МУС, куды я быў
паклiканы на кансультацыю да тав арыша Галадзеда. Унiзе
сказалi, што трэба падняцца на другi пав ерх, у кабiнэт да аднаго
з супрацоўнiкаў. У кабiнэце на кушэтцы ляжаў тав арыш
Галадзед у надзв ычай цяжкiм перадсьмяротным стане. Ён
толькi слаба дыхаў, нi на што не рэагав аў i нiчога не казаў.
Мой агляд даў наступнае: нiякiх сьлядоў в онкав ых
пашкоджаньняў я не знайшоў -- нi пераломаў канечнасьцяў,
пазв аночнiка альбо чэрапу. Стан хв орага сьв едчыў альбо аб
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iнфаркце, iнсульце, альбо ўнутрычарапным кров азьлiцьцi, якiя
в ядуць да хуткай сьмерцi.
Намi была зробленая спроба штучным дыханьнем вярнуць т.
Галадзеду хоць бы часов а сьв ядомасьць, але яна нiчога ня
дала. Праз кароткi час наступiла сьмерць.
Нiякага запiсу нiхто ня в ёў, але ўзялi слов а, што, калi камунебудзь скажам аб гэтым, не паздаров iцца. Але калi назаўтра па
горадзе пайшлi чуткi, што Галадзед в ыкiнуўся з в акна, я ня мог з
гэтым пагадзiцца. Бо мною не было в ызначана ў яго нiякага
пашкоджаньня, што абсалютна ня ўв язв алася з расказамi аб
падзеньнi".
Так скончыў св ае ўспамiны прафэсар Шапiра. Гiсторык
Якутаў у 60-я гады ў св аёй кнiзе пра Галадзеда нiчога гэтага
апублiкав аць ня змог -- з тае самае прычыны, зь якой КГБ
хав ала архiўную справ у i праз паўстагодзьдзя пасьля сьмерцi
арыштав анага. Сумневы ў самазабойств е ўскосна ўмацоўв ала
дачка Галадзеда Валянцiна. Пад час сустрэчы яна ўспамiнала:
“Што бацька пакончыў з сабой -- нi я, нi мацi нiколi ня в ерылi.
Ён быў чалав екам надзв ычайнай асабiстай храбрасьцi. Адзiн
мог пайсьцi на перамов ы з цэлай бандай, не пабаяўся в ыступiць
супраць Малянков а, калi той грамiў беларускую
партарганiзацыю. Ён бы нiколi нiчога супраць св аёй в олi не
падпiсаў. Таму i забiлi..."
Аднак такi в ыв ад пакiдаў без адказу пытаньне: чаму? Дачка i
жонка в ыказв алi асабiстыя меркав аньнi -- погляд на самагубств а
в ыключна як на слабасьць, недастойную сапраўднага чалав ека i
камунiста, быў дав олi распаўсюджаны. Прафэсар Шапiра пiсаў
св ае ўспамiны праз чвэрць стагодзьдзя (у якiя ўмясьцiлася
в айна, барацьба з касмапалiтамi i лекарамi-забойцамi). Так,
Шапiра не заўв ажыў нiякiх сьлядоў падзеньня, але ж, як ён сам
адзначае, агляд рабiўся ў кабiнэце на другiм пав ерсе -- значыць,
спачатку цела перанесьлi туды, i зьнешнiя заўв ажныя сьляды
маглi папросту прыбраць, паправ iць. Апроч таго, сымптомы, якiя
прыв одзiць прафэсар, пав одле ацэнак спэцыялiстаў, цалкам
маглi быць в ынiкам падзеньня.
А галоўнае -- каму была в ыгадная iмгненная сьмерць
Галадзеда? НКВД, якi на загад Сталiна рыхтав аў чаргов ы
адкрыты працэс, быў менш за ўсё зацiкаўлены ў страце такога
в ажкага "злачынцы", як былы старшыня СНК. "Кiраўнiк
антысав ецкага падпольля ў Беларусi" -- а менав iт а такая роля
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адв одзiлася Галадзеду ў ордэры, падiсаным Яжов ым -- мог даць
шмат карысных паказаньняў, значна пав ялiчыць маштабы
арыштаў, а значыць -- ордэнаў i шпалаў энкав эдыстам. Наўрад
цi Бермана клапацiла незгав орлiв асьць Галадзеда -- у НКВД
умелi дабiв ацца згоды ад самых упартых арыштав аных. Такiм
чынам, i Сталiну, i НКВД было в ыгадна в ыв есьцi Галадзеда на
адкрыты працэс.
(У вынiку сьмерцi Чарвякова i Галадзеда на адкрыты працэс
у лютым-сакавiку 1938-га давялося выводзiць Шаранговiча, якi
толькi тры месяцы папрацаваў 1-м сакратаром ЦК i, ясна, ня
змог пацягнуць за сабой значную сетку змоўнiкаў. На працэсе
роля Шаранговiча зьвялася да падтрымкi абвiнавачаньня
супраць Бухарына, якi нiколi зь iм не сустракаўся i грэблiва
адмовiўся ад знаёмства. У Беларусi расстрэл Шаранговiча ня
выклiкаў непасрэдных наступстваў, зьвязаных зь ягоным
асабiстым атачэньнем, ранейшымi саслужыўцамi i да т.п.
Можна меркаваць, што калi б на ягоным месцы былi Чарвякоў i
Галадзед, крывавае рэха iх "паказаньняў" было б большае. Хоць
куды ўжо болей...)
Тым ня менш, канчатковую яснасьць маглi даць толькi
дакумэнтальныя зьв есткi пра канкрэтныя абстав iны сьмерцi
Галадзеда. Прычым зьв есткi не прамыя, якiя лёгка
сфальсыфiкав аць, а ўскосныя -- што-небудзь гаспадарчае,
зьв язанае з унутранай кухняй органаў. Чаканы дакумэнт
сустрэўся ў архiўных зав алах недзе празь пяць гадоў пасьля
першага знаёмств а са справ ай Галадзеда.
... У 1939 годзе, праз дв а гады пасьля сьмерцi Галадзеда, да
першага сакратара ЦК КП(б)Б Панамарэнкi зьв ярнуўся былы
член партыi, былы опэрупаўнав ажаны НКВД БССР Аляксей
Рулёў з просьбай аб рэабiлiтацыi i матэрыяльнай дапамозе.
Ягоны лiст пераслалi нов аму наркаму Цанав у, якi падрыхтав аў
дав едку для ЦК. У ёй пав едамлялася, што загадам НКВД ад 21
жнiўня 1937 году Рулёў быў зв ольнены са службы як асоба, якая
знаходзiцца пад сьледзтв ам больш за дв а месяцы. Але ж
Галадзед загiнуў якраз дв а месяцы перад гэтай датай, значыць
Рулёў быў заключаны пад в арту ў дзень ягонае сьмерцi.
Дакумэнт сьв едчыў: "21 чэрв еня 1937 году яму (Рулёв у) было
даручана ахоўв аць у ягоным кабiнэце кiраўнiка антысав ецкага
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падпольля ў Беларусi -- Галадзеда. Ру лёў пакiнуў пост,
самав ольна пайшоў, перадав ерыўшы ахов у маладому
няв опытнаму работнiку Турбiну, у в ынiку чаго Галадзед
в ыкiнуўся з в акна i разьбiўся насьмерць, ня даўшы паказаньняў
аб св аёй контррэв алюцыйнай дзейнасьцi. Рулёў быў
арыштав аны. У працэсе сьледзтв а абв iнав ачаны Рулёў
прызнаў, што ён, напэўна в едаючы, што яму была даручана
ахов а сур'ёзнага злачынцы -- кiраўнiка антысав ецкага
падпольля ў Беларусi, самав ольна пайшоў з кабiнэту, чым даў
магчымасьць злачынцу скончыць жыцьцё самагубств ам".
Пэўныя дэталi пераконв аюць у сапраўднасьцi гэтай гiсторыi.
Рулёв а афiцыйна зв ольнiлi з органаў дакладна ў адпав еднасьцi
са службов ай iнструкцыяй, якая дазв аляла лiчыць
арыштав анага, але не асуджанага супрацоўнiка ў штаце
арганiзацыi на працягу роўна дв ух месяцаў. Рулёў быў
асуджаны i прав ёў у зьняв оленьнi паўтара гады. Калi ён
в ыйшаў, у НКВД да яго пастав iлiся досыць прыязна.
Бухгальтарскiя дакумэнты сьв едчаць, што опэрупаўнав ажанаму
в ыплацiлi зарплату за лiпень-жнiв ень 1937-га, кампэнсацыю за
няв ыкарыстаны адпачынак i нав ат в ыхадную дапамогу, усяго
1999 рублёў 72 капейкi. Аднак як зв ольненаму з органаў у сув язi
з судов ай справ ай, яму адмов iлi ў прав е на пэнсiю за в ыслугу
гадоў.
У адказе Панамарэнку Цанав а пiсаў, што пав одле iнструкцыi
нельга аднав iць Рулёв а на працы ў НКВД i аказаць
матэрыяльную дапамогу. I сапраўды, якая яшчэ дапамога, калi
опэрупаўнав ажаны даў магчымасьць сур'ёзнаму злачынцу
скончыць жыцьцё самагубств ам i ўнiкнуць паказаньняў...
Такая в ось гiсторыя пра былога старшыню ўраду Беларусi i
час, калi шчасьлiв ы быў той, хто перад адказам на пытаньнi
тав арышаў па партыi пасьпяв аў пусьцiць кулю ў сэрца альбо
в ыкiнуцца з в акна пятага пав ерху.
Аднак гэта будзе няпоўная гiсторыя, калi не сказаць другую
частку праўды пра трагедыю Галадзеда, Чарв яков а i астатнiх
рэабiлiтав аных i адноўленых у партыi дзеячоў тае эпохi, чые
iмёны зараз носяць в улiцы Менску ды iншых гарадоў Беларусi.
Непасрэднай прычынай адхiленьня ад пасады i арышту
Галадзеда лiчыцца ягоная спроба пастав iць пад сумнеў в ынiкi
чысткi беларускай партарганiзацыi, якую прав одзiлi пад
кiраўнiцтв ам маскоўскага пасланца Малянков а. З 59.175
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камунiстаў, якiя налiчв ала КП(б)Б ў 1932 годзе, у 1937-м у
партыi засталося 33.828. Галадзеда, якi спалучаў в еру ў партыю
зь любоўю да Беларусi (у межах бальшав iцкай iдэалёгii), гэтыя
лiчбы балюча ўразiлi. I ён в ыступiў на пленуме ЦК з адчайнай,
самагубнай прамов ай, у якой красамоўныя як спробы абаранiць
в ыключаных з партыi, гэтак i агав оркi наконт прав iльнасьцi
партыйнага курсу.
Са стэнаграмы ХII пленуму ЦК КП(б)Б:
“Галадзед: Некаторыя нашы тав арышы гав ораць: ачысьцiлiся
ад в орагаў i добра. Але ня ўсе ж гэта в орагi. Вось, калi гав арыў
тав арыш Сталiн, што многiя думаюць дзясяткамi тысячаў
членаў партыi, аб гэтым i ў нас iдзе гав орка. Я папрасiў даць
мне зьв есткi, колькi в ыключылi трацкiстаў i iншых в орагаў.
Трацк iстаў выключылi 7.122.
Галасы: Няправ iльна!
Галадзед: У 1933 пад час чысткi мы, на жаль, мала
в ыключылi трацкiстаў, в ыключылi iх толькi пры прав ерцы i
абмене дакумэнтаў. Яшчэ дадаць трэба нацыяналiстаў ды пару
тысяч бундаўцаў, дадаць тысячы тры iншых в орагаў -- шпiёнаў i
iншых.
Голас зь месца: Акрамя гэтага, ёсьць шпiёны,
белагв ардзейцы!
Галадзед: Згодны, дав айце яшчэ дадамо пяць тысяч.
Голас зь месца: Мала!
Галадзед: Дав айце дзесяць тысяч на в орагаў прыкiнем (шум
у зале). Справ а, канечне, не ў такiм падлiку. Але гэтае пытаньне
ня дробязнае, пытаньне в ельмi сур'ёзнае. Гав орка iдзе пра
нацыянальную партарганiзацыю...
Галасы зь месца: Прав iльна!
Галадзед: ... дзе фармав аньне партарганiзацыi справ а самая
адказная, дзе кожны член партыi, харошы камунiст цэнiцца
в ысока. Але ўсё ж памiж в ыключаных ёсьць в орагi, ёсьць i ня
в орагi. Як можна жартав аць з такiм пытаньнем? Мы пав iнны
паглядзець балянс св аёй работы адносна колькаснага складу i
ўмацав аньня КП(б)Б. I станов iшча такое, што амаль на 43%
скарацiлася КП(б)Б.
Сакратар ЦК Валков iч: КП(б)Б усё ж мацней стала.
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Галадзед: Яна пав iнна быць яшчэ мацней. Я не кажу, што
КП(б)Б дрэнная. Я кажу, што мы, член бюро ЦК у першую чаргу,
адказв аем за гэтую справ у, мы дапусьцiлi, што за пяць гадоў
скарацiлася наша партарганiзацыя на 25 тысяч членаў партыi.
Канечне, ёсьць памiж iмi нямала в орагаў, я гэта паўтараю. А
рэшта -- гэта тое, што тав . Сталiн назыв ае "думаць дзясяткамi
тысячаў", пав одле яго ацэнкi гэта назыв аецца глыбока
антыпартыйным учынкам. Чаму мы ня можам прызнаць гэта на
пленуме? Тав . Сталiн в учыць нас бязьлiтасна караць в орагаў,
але адначасна трэба клапацiцца аб адзiнках членаў партыi.
Нав ат калi прыняць пад ув агу, што за гэты час в ыехала нямала
членаў партыi ў iншыя в обласьцi, дык усё ж агульнае
скарачэньне КП(б)Б, на маю думку, в ельмi в ялiкае, чым бы яго
нi тлумачылi".
Усё зьмяшалася ў гэтым выступленьнi: адв ажная спроба
абаранiць паплечнiкаў (не назыв аючы iмёнаў), i ашаламляльная
гатоўнасьць аднесьцi да лiку в орагаў тысячы людзей -нацыяналiстаў, трацкiстаў, белагв ардзейцаў, шпiёнаў. I зусiм за
межамi прамов ы -- ня члены партыi. Для прамоўцы не iснуюць
ахв яры без партбiлетаў. Гэта не папрок заднiм днём -- кiраўнiк
ураду ня мог ня в едаць, што на пачатак 1937-га былi
в ыключаныя зь лiку св абодных цi жыв ых у дзясяткi разоў болей
людзей, чымся тыя 25 тысяч партыйцаў, якiх ён абараняў.
Вось яшчэ адзiн урыв ак са стэнаграмы таго самага пленуму:
“Сакратар ЦК Валков iч: У Лепельскiм раёне ёсьць заяв ы з
подпiсамi многiх людзей з патрабав аньнем адкрыць касьцёлы,
сынагогi. У Гомельскiм раёне зьбiралi галасы. За закрыцьцё -600 подпiсаў, а з боку царкоўнiкаў -- 1700 подпiсаў. Уяўляеце,
якая брыдота атрымалася!
Рэплiка тав . Галадзеда: А поп адзiн!
Валков iч: Поп якраз пав есiўся перад гэтым, замянiлi яго
iншым, i той аказаўся лепшым, арганiзав аў..."
Да членаў партыi нав ат Сталiн в учыў праяўляць
спагадлiв асьць. Незадоўга перад пленумам, у сярэдзiне
сьнежня 1936-га, Галадзед атрымаў лiст знаёмага, працаўнiка
гiдролiзнага зав оду С.Мiцьков а, якога в ыключылi з партыi. Той
пiсаў:
“Мiкалай Фёдарав iч! Я шчыра ўсьв едамляю св аю в iну перад
партыяй, я паступiў не як пiльны бальшав iк, даючы
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паручыцельств а за брата, ня в едаючы яго сапраўдных
настрояў, гэтым я мог зрабiць, а магчыма, калi б брат аказаўся
шпiёнам, i зрабiў прамую дапамогу в орагу. Але я клянуся, што
ня меў нiякага злога намеру, в ерыў у сумленнасьць i
адданасьць брата сав ецкай краiне. Я маю зьв есткi, што брат
быццам бы в ызв алены 3 красав iка, але я яго ня бачыў i бачыць
не хачу i ня в едаю, дзе ён цяпер. Нав ат калi ён в ызв алены, гэта
не здымае зь мяне адказнасьцi. Я пав iнен несьцi пакараньне.
Але в ыключэньня з партыi я не магу прыняць".
Вiдаць, Галадзед як член бюро ЦК уключыў лiст у парадак
дня бюро. Праз дв а тыднi, 29 сьнежня 1936 году, бюро ЦК
в ынесла пастанову: "Лiчыць, што няма падстав аў для перагляду
рашэньня ЦК КП(б)Б аб в ыключэньнi Мiцьков а з партыi". Пад
пастанов ай -- i подпiс Галадзеда, якi крыху перасякае лiнiю, што
падзяляе адказы на дзьв е часткi, "за" i "супраць". Я перагледзеў
многiя сотнi картак з пастанов амi бюро ЦК КП(б)Б, i нi разу ня
бачыў нiв однага подпiсу ў разьдзеле "супраць". Ня мець св айго
голасу i св аёй думкi, фактычна адмов iцца ад сябе як ад асобы
абав язв ала ўжо сама пасада.
Калi ў канцы 1936-га Галадзед хаця б в ынес на разгляд
просьбу в ыключанага з партыi, якому пагражаў немiнучы арышт,
дык празь пяць месяцаў, у траўнi 1937-га, ён ужо сам мусiў
праяўляць пiльнасьць. На аркушы пэрсанальнага нататнiка пад
грыфам "Сакрэтна" ён пiсаў першаму сакратару ЦК
Шарангов iчу:
“Як в ысьв етлiлася пры прав ерцы i абмене дакумэнтаў,
тав арыш Лук'янчык, аказв аецца, састаяў у БКА (так зв аная
Беларуская камунiстычная арганiзацыя). У сьв ятле апошнiх
матэрыялаў, якiя паказв аюць в арожую дзейнасьць шэрагу
членаў БКА, я лiчу немэтазгодным знаходжаньне т. Лук'янчыка
на пасадзе кiраўнiка справ аў СНК БССР i прашу Вас прыняць
рашэньне бюро ЦК аб в ызв аленьнi яго з пасады". Галадзед
в ыдатна в едаў, як разгортв аюцца падзеi пасьля такой
"просьбы". Тры месяцы перад тым, у лютым, ён сам дакладаў
членам бюро ЦК дырэктыв у ЦК ВКП(б) ад 13.02.1937: "Аб
парадку арышту кiраўнiкоў установ аў, дырэктараў
прадпрыемств аў i iнжынэрна-тэхнiчных работнiкаў". Бюро
адзiнадушна пастанав iла дырэктыву "прыняць да в едама i
в ыкананьня".
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Подпiсы Чарв яков а, Галадзеда i iншых рэабiлiтав аных
камунiстаў стаяць на сотнях пастанов аў бюро ЦК КП(б)Б -- аб
в ыкараненьнi трацкiстаў, нацыяналiстаў i сiянiстаў, сьвятароў i
шпiёнаў, белапалякаў, бундаўцаў, гаспадарчых кiраўнiкоў i
ўласных супрацоўнiкаў. Калi яшчэ Чарв якоў i Галадзед былi пры
ўладзе, в а ўсю iшоў крыв ав ы разгул гв алтоўнай калектыв iзацыi,
нiшчылiся пiсьменьнiкi i акадэмiкi, зв ар'яцеў ад катав аньняў
першы старшыня ЦВК Цiшка Гартны... Партыя баль шав iкоў
спачатку атрымала iх душы, а потым запатрабав ала iх крыв i.
Апошнiмi iмгненьнямi жыцьця яны распарадзiлiся так, каб ня
даць любiмай партыi ўласнаручнай асалоды забiць iх фiзычна.
Iх забiла сыстэма, якую яны самi будав алi, за якую галасав алi i
якой дружна, разам з усiмi рукапляскалi.
Са стэнаграмы ХVI зьезду КП(б)Б:
Першы сакратар ЦК Шарангов iч: Чарв якоў ня в ытрымаў той
крытыкi, якая разгарнулася на нашым партыйным зьезьдзе з
боку членаў партыi, крытыкi в острай i абсалютна прав iльнай.
Раз скончыў смагубств ам, як кажуць, туды яму i дарога!
У зале: Сьмех i в оплескі".
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