
Шгаль СКАЛАБАН

Мхж юраунжоу Савецкай Бе
ларуа асаблхвае месца варта 
адвесцх Панцеляймону Панама- 
рэнку. Ён прыехау у Мхнск улет- 
ку 1938 г. 1 заняу пасаду першага 
сакратара ЦК Кампартых Белару
сь а у 1948 г. з’ехау у Маскву на 
павышэнне”. Гэтае дзесящгоддзе 
ва успамшах Панамарэнм, ста- 
ронм з яюх апублхкавау у “Не
мане” у 1992 г. фхлосаф Ф. Кан- 
станцшау (месца захоування 
арыгшала невядомае), названа 
“незабыуным часам”. Панама- 
рэнка стау "збхральшкам” бела- 
русмх зямель: далучыу у 1939 г. 
Заходнюю Беларусь, пераканау 
Сталша у тым, што Палессе з 
Брэстам 1 Шнекам павшна быць 
у складзе БССР, а не УССР. Па- 
сля вызвалення рэспублхм у 
1944 г., па успамшах Панцеляй- 
мона Кандратавхча, менавхта ён 
адстаяу перад Сталхным 1 пал1т- 
бюро ВКП(б) Полацк у межах 
Беларусь

У вызваленай Беларуа Пана- 
марэнка шмат зрабху для аднау- 
лення гаспадаркх 1 культуры. 
Пасляваенны план забудовы 
Мхнска рыхтавауся архзтэкта- 
рам1 паводле ягоных прапаноу 
I пад ягоным наглядам. У сучас- 
ным Мхнску пра яго нагадваюць 
1 праспект Незалежнасць 1 мема- 
рыяльная дошка на знакамхтым 
2-м Доме Саветау, 1 вулща, на
званая яго хмем.

Сталхнскх стауленхк не быу 
чалавекам з хншага часу. “Вьх- 
значана, што масавыя неабгрун- 
таваныя арышты 1 вынхшчэнне 
партыйна-савецкхх работшкау у 
БССР з прыходам Панамарэнм 
не паменшылхея”, — пкау стар- 
шыня Камхтэта партыйнага кант- 
ролю пры ЦК КПСС М. Швернхк 
М. Хрушчову у 1958 г., калх над 
Панамарэнкам згуецшея хма- 
ры. Далей у запкцы Шверхпка 
адзначалася: “Як бачна з давед- 
ю КДБ пры СМ БССР ад 20 са- 
кавхка 1958 г., пры актыуным 
удзеле Панамарэнм асуджаныя 
тройкай НКУС БССР 6770 чал., 
з ямх 4650 расстраляныя”. Пер- 
шае свае выступление, якое ад- 
былося 8 лшеня 1938 г. у Гомель 
Панамарэнка прысвяц!у задачы 
“выкарчоування ворагау”. Вядо- 
мая 1 яго шыфроука Сталхну з 
просьбай павялхчыць для БССР 
колькасць рэпрэсаваных па 
першай катэгорьи (расстрэл) на 
дзве тысячы чалавек, а па дру
гой (турма ц! лагер) — на тры 
тысячы. Лапчна меркаваць, што 
праудзхвае аблхчча неадназнач- 
най фхгуры Панцеляймона Па
намарэнм можна уявщь толью 
па вывучэннх яго арх!унай спад- 
чыны. Гэтая праца распачатая 
1 апошнхя два дзесяцхгоддзх ак- 
тыуна працягваецца.

У Маскве, на Кутузаусим пра- 
спекце, недалёка ад дома, дзе 
жыла партыйная элхта — Брэж- 
неу, Андропау, Панамарэнка, 
— установлены помнхк Янку 
Купалу. 1снуе прыгожая гтето- 
рыя: калх Панамарэнка напры- 
канцы 1938 г. паведамгу Ста- 
лшу, што НКУС настойвае на 
арышце Купалы 1 Коласа, “пра- 
вадыр народау” сказау: “Замя- 
нхце ордэры на ордэны”. Але цх 
не запуецгу легенду пра ордэры 1 
ордэны сам Панцеляймон Канд- 
ратав1ч, каб падчас адлхгх (пасля 
смерц1 Сталша) “абялхць” сваё 
хмя? 1ван Шамяюн, якому пра 
замену ордэрау на ордэны рас- 
павёу улетку 1953 г. сам мхнхетр 
культуры СССР Панамарэнка, 
у свахх “Начных успамшах” пра 
‘̂Панцеляймонава кшо” пкау: 
“Ён шукау магчымасць як ад- 
мыцца. Знайшоу: выклхкаць ма- 
ладога беларускага шсьменшка, 
аутарытэтнага (лаурэат!), рас
казачь яму, ям  добры ён быу, 
безумоуна ж, пкьменнж раска- 
жа яго легенду калегам, старым 1

У РВУ “Штаратура 1 Мастацтва” рыхтуецца да выдання бхблхяграфхчны даведшк 
“Панцеляймон Панамарэнка. Асабкты архху 1 кнхжны збор”, падрыхтаваны 
Нацыянальным арххвам Рэспублхм Беларусь разам з арххвктамх Раси, б1бл1ятэкарам1 1 
работншам! музеяу абедвюх дзяржау. Выданне разл1чана на шырокае кола чытачоу. У 
даведшку — уся хатняя бтблтятэка першага сакратара ЦК Кампартьп Беларусь 
зноу “сабраная” разам, 1 яна можа шмат расказачь пра кругагляд партыйнага дзеяча 
1 яго склад мыслення, пра кола знаёмых Панамарэню, пра мясцшы, дзе ён бывау.
У даведшку абавязкова будуць зафшеаваны адметнастц кнтг: наяунасць дарчых 
надпкау, чытацмх пазнак Панамарэнк1. Варта зауважыць, што запланаванае 
выданне будзе першым б1бл1яграф1чным даведнпсам, прысвечаным хатняй б1бл1ятэцы 
грамадскага щ культурнага дзеяча Бепарус1: дагэтуль няма асобна выдадзенага, 
дакладнага 1 поунага апкання кн1жных зборау Якуба Коласа, Уладз1м1ра Караткев1ча 
Ц1 1вана Шамякша. Магчыма, падрыхтаванае выданне будзе першай ластаукай, 
следам за якой з’явяцца 1 шшыя б1бл1яграф1чныя даведнш такога кшталту.
А пакуль што будзе толый кн1га пра ролю П. Панамарэнш у беларускай культуры
1 ЛёС ЯГО ХаТНЯЙ б1бп1ЯТЭК1.

Спадчына
Панцеляймона
Панамарэнк!

маладым, нехта затш а яе... Але 
не лепшы ён быу сцэнарыст, за- 
быуся пра адну ктотную дэталь 
— пра арх1у, яю папоун1у сватм1 
пкьмамх... (“ТИМ”, 10 студзеня 
2003 года).

I сапрауды, захавалася машы- 
напкная коптя л1ста П. Панама- 
рэнкх I. Стал1ну “Аб беларускай 
мове, лттаратуры т п1сьменн1ках”, 
яю датаваны 21 л1стапада 1938 г. 
Прывядзём асобныя фрагмен
ты, што датычаць Янкт Купалы: 
“Найбольш буйную контррэва- 
люцыйную нацыянал1стычную 
працу правёу саюз “савецк1х” 
п1сьменн1кау Беларус1, ям  заусё- 
ды 1дэйна узначальвау дзясятак 
прафашыецмх пкьменн1кау (у 
IX л1ку 1 вядомыя Янка Купа
ла 1 Якуб Колас), 1 заусёды для 
прыкрыцця (у тым лшу 1 зараз) 
некалыа камунктау [...] Сама 
думка пра зблтжэнне беларускай 
1 рускай моу была жахл1вай. Ян
ка Купала пусцту крылатае вы- 
слоуе: “Пакуль жыве мова, жыве 
народ”. У аснове палягала тэн- 
дэнцыя парываць з уам русктм, 
як кажуць, з уеш “маскоусмм"у 
мове, 1 праз родную самабытную 
мову цягнуць масы наЗахад [...] 
Янка Купала кажа, што тое, што 
ён нашеау пры савецкай уладзе, 
не творчасць, а дрындушм [...] 
Янка Купала нядауна сказау: 
“Усе нашыя карты бкыя, леп- 
шыя людз1 вынхшчаныя, трэба 
I самому рабщь харак1ры”. (Ён 
ужо намагауся аднойчы скон- 
чыць жыццё самагубствам). 1н- 
шым разам ён пачау скардзщца 
(у сваш коле) на невыносную 
тугу, на тое, што нхякай Беларус1 
ён не бачыць, што ягонае жыццё 
пражытае дарэмна, што ён хутка

памрэ з той жа тугой па 
Беларусь з якой пачынау 
сваё жыццё [...] Наркам 
унутраных спрау Бела- 
рус1 ужо дауно запытау 
з цэнтра санкцыю на 
арышт Купалы 1 Коласа, 
але санкцыя пакуль не 
выдадзеная”.

Адзначым важную 
дэталь: лкт датуецца 21 
лктапада 1938 г., а раз- 
мова 1ос1фа Вкарыёна- 
в!ча з Панцеляймонам 
Кандратав1чам адбылася 
19 снежня 1938 г. Праз 
сорак дзён ордэры пе- 
ратварылкя у ордэны. 
Прэзщыум Вярхоунага 
Савета СССР 31 студзе
ня 1939 г. прыняу указ аб 
узнагароджанш трупы 
савецюх пкьменншау. 
Янка Купала 1 Якуб Ко
лас был1 уганараваныя 

ордэнам! Ленша...
Пра траг1чную смерць Ку

палы у Маскве Панамарэнка 
дакладвау Сталшу 29 чэрвеня 
1942 г.: паэт сарвауся з “вышы- 
Н1 дзявятага паверха гасц1Н1цы 
“Масква” М1Ж леевщам!. Абста- 
В1ны высвятляюцца органам! 
НКУС”. Недаступная пакуль I 
следчая справа, якая вялася ва-

рэнм за 1939 — 1943 гады 1 за- 
пкы гутарак з 1м К. Мазурава у 
1983 г. Усе гэтыя тэксты даюць 
багаты матэрыял для анализу, 
прычым шэраг фактау 1 ацэнак 
не супадае.

Щкава, што у свак выступ
лениях 1943 — 1945 гг. Пана
марэнка кажа пра нацыяналь- 
ную беларускую рэлшвш № 1 
— крыж Еуфрасшш Полацкай, 
ям захоувауся у бран1раваным 
пакох Маг1лёускага абкама Кам- 
парты1 Беларуа 1 знш падчас 
Вялшай Айчыннай вайны, як 
пра рэальна кнуючы. Так, вы- 
ступаючы на VI Пленуме ЦК 
камсамола Беларуа 28 сакавжа 
1945 г., першы сакратар заяв1у: 
“...я тэта кажу для таго, каб зра- 
зумець, як1м каштоуным ба- 
гаццем культуры мы валодаем, 
пачынаючы ад Богшы... Лазар 
Богша... зраб1у крыж выкштал- 
цонай працы. Выключны твор”. 
Па успамшах П. Паддубскага, 
ям  у 1941 г. быу вадзщелем у 
Маплёве, яго выкл1кал1 1 зага
дал! пад’ехаць да будынка аб
кама 1 “вывезц1 нейк1 каштоуны 
груз”. Яму урэзалася у памяць 
фраза аднаго з тых, хто груз1у 
мях1 у машыну: “Як1 крыж пры- 
гожы”. Потым у машыну сеу 
Панамарэнка 1 загадау ехаць у 

Маскву. Дарога бы
ла цяжкай, частаа ,  _ ,  ,  т . « • /ш цллхпап, тас г иУ Маскве, на Кутузаусмм пра- 6ам61л1 варожыя са-

спекце, недалёка ад дома, дзе малёты. Праз два дш 
жыла партыйная элгта — Брэжнеу, груз даставш1 у адзш 
Андропау, Панамарэнка, — устаноу- 3 оудынкау наркама- 
лены помтк Янку Купалу. 1снуе пры- на Ленш'
гожая гкторыя: калг Панамарэнка СКу Гац ^Нтральнай 
напрыканцы 1938 г. паведамгу Сталк навуковай У б1бл1- 
ну, што НКУС настойвае на арышце ятэцы хмя Яку- 
Купалы г Коласа, “правадыр народау” 6а Коласа Нацыя- 
сказау: “Замянще ордэры на ордэны”. нальнай акадэмп 
Але цг не запуецгу легенду пра ордэры ^ в а е ц ц Г ^ 1 кнк 
г ордэны сам Панцеляймон Кандра- за 1 9 3 3  _  Х983 гг. з 
тавгч, каб падчас адлггг (пасля смерцг прыватнай 61бл1ятэ- 
Сталгна) “абялщь” сваё гмя? к: П. Панамарэнм.

3 IX 426 з дарчы- 
м! надшеамь Кн1п 

был! атрыманыя акадэм1чнай 
б1бл1ятэкай у 1985 г. Успам1ны 
пра гэтую падзею былой за- 
гадчыцы аддзела рэдкай кнк1 1 
рукапкау Ладзй 36ралев1ч бы- 
л! апублжаваныя у “Л1Ме” ад 
11 чэрвеня 2010 г. Адметнасць 
калекцьн — наяунасць укла- 
дзеных у кн1Г1 лктоу аутарау да 
П. Панамарэнк1.

Кшп з тблхятэм Панамарэнм 
захоуваюцца 1 у Дзяржаунай пуб- 
Л1чнай пстарычнай шблгятэцы Ра
си. Па словах дырэктара Мзхаша
Афанасьева, гэта калекцыя мела

еннай пракуратурай Масквы 1, 
верагодна, 1-м аддзелам НКУС 
СССР. Урадавая камюя па арга- 
Н1зацьп пахавання Яню Купалы 
30 чэрвеня 1942 г. звярнулася у 
1-ы аддзел НКУС СССР з прось
бай ускрыць апячатаны нумар 
гаецшщы “Масква”, дзе жыу па
эт, 1 узяць адзенне, неабходнае 
для пахавання.

Даследчьпа шырока выкары- 
стоуваюць вядомую гутарку псто- 
рыка Г. Куманева з Панамарэнкам. 
Часошс “Нёман” у 2008 — 2009 га
дах апублжавау дзёнш к Панама-

наступную псторьпо. У студзе- 
н! 1960 г. самая буйная на той час 
бумшетычная кшгарня Масквы 
№ 14 паведамша у пстарычную 
б16л1ятэку пра паступленне у про
даж части асабктай б1бл1ятэю 
П. Панамарэнм, галоуным чынам 
па беларусктыцы. Бумнкты пста
рычнай б1бл1ятэю з усяго прапа- 
наванага набытп 333 экзэмпляры. 
Верагодна, 6ыл1 х шшыя паступ- 
леннх.

Першым тэты збор пачау да- 
следаваць Аляксей Каука, ям 
прысвящу бхблхятэцы Пана
марэнм у “гхетарычцы” шэраг 
публхкацый. Ён высветлху, што 
шматлхкхя выданн1 трапшх да 
першага сакратара з асабктай 
бхблхятэм Кастуся Езавхтава, 
вядомага палхтычнага дзеяча 
Беларусх, калабаранта у гады Вя- 
лхкай Айчыннай вайны, ям быу 
арыштаваны у красавхку 1945 г. 
контрразведкай 1-га Беларус
кага фронту у Германн, потым 
адпрауленага этапам у Маскву, 
а пасля у Мхнск, дзе, па афхцый- 
най верен, памёр у турэмнай 
бальнхцы у 1946 г.

Як сцвярджае Аляксей Каука, 
неабыякавасць да кшжнай бепа- 
руст, па меркаваннх блхзкага да 
Панамарэнм Ф. Канстанцхнава, 
тлумачылася намерам першага 
сакратара нашеаць гхеторыю 
Беларусх. Нядауна знайшлося х 
дакументальнае пацвярджэнне 
ягоных пстарычных штудый 
— лхет з фронту члена ваеннага 
савета 3-й ударнай армн П. Пана
марэнм Л. Камшскаму, загадчыку 
асобага сектара ЦК КП(б)Б, якх 
датуецца маем 1942 г.: “Прыяз- 
джайце сюды, тольм пакхньце 
узгодненую з ЦК ВКП(6) заме
ну. Прашу прывезцх з Уфы (па- 
слаць каго-небудзь) мае рукаш- 
сы па гхеторых х кнхгх. Высветлх- 
лася, што з майго кабшета кнхгх 
са стала захавалхея. Слава таму, 
хто гэта зраб1у. Гэта самыя ка- 
штоуныя кнхгх.

31 кнхга з бхблхятэм Панама- 
рэнкх патрапхла у Нацыяналь- 
ны гхетарычны музей Беларусь 
6 — у Беларуси дзяржауны ар- 
хху-музей лхтаратуры х мастацт
ва. I кожная кнхга па-свойму 
унхкальная. Ёсць яны х у шшых 
дзяржауных сховхшчах х пры- 
ватных зборах.

Выданне бхблхяграфхчнага да- 
веднхка “Панцеляймон Панама
рэнка. Асабкты архху х кнхжны 
збор” будзе спрыяць падрых- 
тоуцы навуковай бхяграфи Па- 
намарэнкх, для стварэння якой 
неабходна выявхць х вывучыць 
справаводчыя дакументы ЦК 
КПБ 1 СНК БССР у Нацыяналь
ным арххве Рэспублшх Беларусь, 
а таксама дакументы маскоускхх 
арххвау. Выданне даведнхка па- 
спрыяла б распрацоуцы шмат 
якхх праблем, звязаных з дзей- 
насцю першага сакратара.

Фотаздымкг прадастаулеиы 
БепарускЫ дзяржауным архгвам- 
музеем аппаратуры >' мастацтва.

З поўным тэкстам дакумента можна азнаеміццаў бібліятэцы 


