
Эмануш ЮФЕ

Панцеляймон Панамарэнка:
малавядомыя староню б1яграфМ

Панцеляймон Кандратавьч Панамарэнка быу кьрауньком БССР на працягу 10 гадоу. 
За гады яго кьрауньцтва Беларусь зведала як светлыя (уз’яднанне БССР 

ь Заходняй Беларусь), так I змрочныя ( пальтычныярэпрэсп, ваенныя гады) 
старонкь сваей гьсторыь. Якую ролю адыграу П.Панамарэнка у гьсторыь Беларусь, 

ць усё вядома аб яго дзейнасць? Пра гэта расказвае аутар артыкула.

У 2012 г. споунтася 110 гадоу з дня нараджэння 
Панцеляймона Кандратав1ча Панамарэню —  вя-
домага грамадска-палпычнага дзеяча, юраужка БССР 
на працягу 10 гадоу —  з 1938 па 1947 г. Аб гэтым ча- 
лавеку напюана давол1 многа, у тым лку публщыс- 
тычная кжга В.Даброва “Тайный преемник вождя’’1, 
заметю у энцыклапедыях I б1яграф1чных даведжках, 
сотж газетных I часопюных артыкулау (асобнай увап 
заслугоуваюць артыкулы раайсюх псторыкау Г.Ку- 
манёва, В.Даброва, беларусюх даследчыкау А.Вяли 
кага, Э.1офе, В.Скалабана2). Нарэшце, апубл1кава- 
ны урыую з успамшау П. Панамарэню I яго дзённ1ка3. 
Здаецца, што мы ведаем аб гэтым чалавеку шмат. Але 
гэта далёка не так.

Да нашага часу невядома, хто дакладна \ па як1'х 
прычынах рэкамендавау Панцеляймона Кандрата- 
В1ча Панамарэнку на пасаду першага сакратара ЦК 
КП(б)Б. Бачных падстау для гэтага прызначэння не 
было. Панамарэнка жкол1 да таго часу не працавау у

БССР на партыйных I дзяржауных пасадах (толью не- 
каторы час служыу у Беларускай ваеннай акрузе), не 
ведау мясцовых к1раун1Коу I умоу працы. Таму, павод- 
ле яго ж прызнання, прызначэнне на работу у М1нск 
было для яго самога вельм! нечаканым. Так1м яно, да- 
рэчы, было I для юраужцтва БССР.

Крок1 П.Панамарэню на пасадзе юраужка рэс- 
публ1К1 сведчаць пратое, што Панцеляймон Кандра- 
тав1Ч, як I большасць савецк1Х пал1тычных дзеячау 
свайго часу, быу неадназначным чалавекам. Вышэй- 
шым аутарытэтам для яго быу I.СталЫ, усе указанн! I 
заданн! якога ён 1мкнууся выконваць. У той жа час па 
шэрагу пытанняу Панамарэнка праяуляу уласную 
1жцыятыву, аб чым сведчаць яго запюк! на 1мя 1.Стап1- 
на. Аутару артыкула на працягу мнопх гадоу працы 
над б1яграф|яй П.К.Панамарэнм стал! вядомы так1я 
сюжэты з яго жыцця I дзейнасф, яюя доуг1 час заста- 
вал1ся у статусе “не для друку”. На гэтых сюжэтах I 
будзе засяроджана увага у дадзеным артыкуле.
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ПАНАМАРЭНКА Панцеляймон Кандратав/ч —
савецю дзяржауны / партийны дзеяч, адз/н з аргаш- 
затарау партызанскага руху / антыфашысцкага пад- 
полля на тэрыторьч Беларуа у гады Вял/кай Айчын- 
най вайны. Нарадз/уся 9 жн/уня 1902 г. на хутары 
Шалкоусю Беларэчанскага раёна Краснадарскага 
краю у сялянскай сям 7. Юнаком працавау пад- 
майстрам у швейнай майстэрн/', потым кавалём. У 
1918 г. ва узросце 16 гадоу у с туп/у у Чырвоную Ар- 
м/ю, з 1919 г. працавау рабочим на нафтапромыс- 
лах /' чыгунцы. У 1922 г. стау сакратаром камсамоль- 
скай ячэйю у стан/цы Нарэпауская, а праз тры гады 
уступ/у у ВКП( б).

У 1927 г. П.Панамарэнка закончыу Краснадарсю 
рабфак, у 1932г. — МаскоускПнстытут /нжынерау чы- 
гуначнага транспарту. У 1932— 1936гг. служыуу Чыр- 
вонай АрмН: камандз1рам батальёна у Беларускай ва- 
еннай акрузе, уАсобнай Чырванасцяжнай Далёкау- 
сходняй армп, у Маскоускай ваеннай акрузе. Пасля 
дэмабш1зацьч працавау ва Усесаюзным электратэх- 
н/чным /нстыгуце.

У 1937 г. Панцеляймон Панамарэнка быузапро- 
шаны на работу у апарат ЦК ВКП(б) — спачатку /нет- 
руктарам, потым намесн/кам загадчыка аддзела юру- 
ючых партийных органау, як/ узначальвау Г.Малян- 
коу. У наступным годзе быу прызначаны на працу у 
Беларусь. У 1938— 1947 гг. П.К.Панамарэнка быу 
першым сакратаром Ц К  КП(б)Б, адначасова у 
1944— 1948 гг. — старшынёй СНК (з 1946 г. — Са- 
вета Мшютрау) БССР.

У гады Вял1кай Айчыннай вайны — член ваенных 
саветау Заходняга, Цэнтральнага, Бранскага, 1-гаБе- 
ларускага франтоу. У 1942— 1944 гг. — начальник Цэнт
ральнага штаба партызанскага руху(ЦШПР) пры Стау- 
цы Вярхоунага Галоунакамандавання. Адз!нзраспра- 
цоушчыкау / к1раун1к аперацьп "рэйкавая вайна”.

У 1948 г. пераехау у Маскву, па 1952 г. — сакра- 
тар ЦК ВКП(б), адначасова у 1950— 1953 гг. — мЫстр 
нарыхтовак СССР. У 1953— 1954 гг. — м1нютр культу-

П. К. Панамарэнка. Фота 1943 г.

ры СССР, у 1954— 1955 гг. — першы сакратар ЦК КП 
Казахстана. У еярэдз/не 1950-х гг. П.Панамарэнка 
быу пераведзены на дыпламатычную работу, з ’яуляу- 
ся надзвычайным / паунамоцным паслом С С С Р  у 
Польшчы, 1нды1 / Непале, Нщэрландах, прадстаун/- 
ком С С С Р  у М1жнародным агенцтве па атамнай энергИ 
(МАГАТЭ) у Вене.

Са снежня 1965 г. з ’яуляуся персанальным пен- 
с/янерам саюзнага значэння, у 1965— 1978 гг. праца
вау выкладчыкам 1нстытута грамадсюх навук пры ЦК 
КПСС. Памёр у 1984 г.

Станов1шча П.Панамарэнк» 
пасля прызначэння у Беларусь

Панцеляймон Кандратав1ч Панамарэнка стау 
першым сакратаром ЦК КП(б)Б 18 чэрвеня 1938 г. У 
тэты час у кра1не 1шоу перагляд персанальных спрау 
камунютау, выключаныхз партьп I асуджаныху 1937 г. 
па лжывых даносах. Рабтася тэта на падставе ра- 
шэнняу студзеньскага (1938 г.) пленума ЦК ВКП(б), 
на як1м была прынята пастанова “Об ошибках партор
ганизаций при исключении коммунистов из партии, 
о формально-бюрократическом отношении к апел
ляциям исключённых из ВКП(б) и о мерах по устра
нению этих недостатков”. Партыйныя кампэты на 
месцах атрымал! паунамоцтвы правяраць матэрыя- 
лы, што знаходзтюя у органах НКУС.

Як чалавек новы, яю непаерэдна не адказвау за 
М1нулыя пал1тычныя рэпрэсм, П.Панамарэнка мог га-

варыць аб IX адкрыта. Ён садзейжчау вызваленню 
мнопх камунютау, выключаных з партьм I асуджаных 
па лжывых даносах. Хутка пам1ж к1раушком партьи 
П.Панамарэнкам \ к1раунком НКУС БССР А.НаседкР 
ным (прызначаным на пасаду за месяц да П.Панама- 
рэнк1, 22 мая 1938 г.) пачалюя рознагалоса наконт 
метадау I тактыю барацьбы з “ворагам! народа”. Па
намарэнка Л1чыу, што Наседкт недастаткова ращца 
з 1м, “пастаянна спяшаецца” I у барацьбе з контррэ- 
валюцыянерам! выкарыстоувае толью “пугу”. Сам жа 
ён выступау за больш акуратны падыход да правя- 
дзення рэпрэай.

У Нацыянальным арх'те Рэспубл1ю Беларусь за- 
хоуваецца дакладная зап1ска “Об имеющихся комп
рометирующих материалах на членов Союза совет
ских писателей БССР” ад 23 кастрычжка 1938 г., пад- 
пюаная наркамам унутраных спрау БССР А.Наседю- 
ным. У ёй узгадвалюя наступныя П1сьменн1ю: 1.Луцэв1ч



я 1МЕНЫ ВЯДОМЫЯ 1 НЕВЯДОМЫЯ -

(Янка Купала), К.Мщкев1ч (Якуб Колас), М.Лынькоу, 
К.Атрахов1ч (Кандрат Кратва), П.Глебка, С.Плаушк 
(ЗмпрокБядуля), М.Кл1мков1ч, П.Броука, А.Куляшоу, 
А.Кучар, В.Вольсю, Э.Самуйлёнак, ГГурскГ М.Модэль, 
ГФёдарау, А.Як1мов1ч, 3.Аксельрод, Р.Мурашка4. У 
НКУС макал! санкцьн на IX арышт, але П.Панамарэнка 
яе не дау. Тэта выклкала раздражненне А.Наседкша, 
I ён пачау рыхтаваць “кампрамат” на к1раунка Кам- 
партьп БеларусГ Аднак П.Панамарэнка у сваю чаргу 
дамогся праз Г.Малянкова спачатку адклкання А.На- 
седюна у Маскву, а потым яго арышту 16 снежня 1938 г. 
К|раун!к НКУС БССР быу абвшавачаны у перапбах у 
барацьбе з “ворагам! народа”. 26 студзеня 1940 г. 
А.Наседкш быу расстраляны у Маскве.

Тым не менш “кампрамат” на П.Панамарэнку з ’я- 
в|'уся у канцы 1938 г. у выглядзе матэрыялау допыту 
былога аднакурсжка П.Панамарэнм ГЦыпорына, 
арыштаванагаулютападзе 1938 г. па абвшавачванж 
у трацюзме. Супрацоужю НКУС (памочжк наркама 
унутраных спрау БССР М.Стаяноусю, намесжк на- 
чальжка Гомельскага абласнога управления НКУС 
Р.Кашыцын) сцвярджал! на аснове паказанняу Цыпо- 
рына, што Панамарэнка ведауаб прыналежнаст' Цы- 
порына да трацюсцкай апазщьн яшчэ у 1927 г., а у 
1936 г. жбыта сустракауся з 1м у Маскве I абяцау да- 
памогу у справе аднаулення у партьи.

У такой сггуацьм выратаваннем для П.Панама- 
рэнк! ад адстаук! з пасады I магчымага арышту стала 
дакладная запюка ад 29 студзеня 1939 г. на 1мя нар
кама унутраных спрау СССР  Л. Берыя, падпюаная но
вым наркамам унутраных спрау БССР  Л.Цанавай I 
трэшм сакратаром ЦК КП(б)Б Н.Грэкавай. У ёй гава- 
рылася аб тым, што Кашыцын I Стаяноусю дапытвал! 
ГЦыпорына, каб атрымаць звестк! супраць П.Пана- 
марэнк!5.

Сам жа П.Панамарэнка наюравау тлумачальную 
зап 1ску на 1мя Г.Малянкова, дадаушы да яе котю  
зап1ск1 Л.Цанавы \ Н.Грэкавай на 1мя Л.Берыя. Ён т -  
сау, што супрацоун1К1 НКУС вырашыл! яго справака- 
ваць. У Л1стападзе ён атрымау Л1ст ад ГЦыпорына 
(выключанага у 1935 г. з партьи за трацкюцкае вы
ступление яшчэ у 1927 г.). У гэтым люце Цыпорын 
прас!у П.Панамарэнку запатрабаваць I разгледзець 
яго справу, паколью звароты у камю1ю партыйнага 
кантролю не дал1 вын1кау. Лют быу напюаны так1М чы- 
нам, быццам I.Цыпорын з ’яуляецца добрым знаёмым 
П. Панамарэнк!. 3 гэтага была зроблена выснова, што

П.Панамарэнка ведау пра яго трацкюцк1я выступ- 
ленн1 у 1927 г. I не выкрыу !х. Падставай для такога 
абв1навачвання было тое, што Панамарэнка I Цыпо
рын некалью месяцау вучыл!ся на рабфаку у Красна- 
дары (прауда, на розных курсах), а потым у сярэдз!- 
не 1930-х гг. на працягу 3 месяцау жыл! у адной ка
зарме на 35— 40 чалавек. Сваю тлумачальную за те 
ку на 1мя Г.Малянкова Панцеляймон Кандратав1ч за- 
кончыунаступным1Словам|; “Конечно, показанияЦи- 
порина, даже в его первоначальном виде представ
ляют чепуху — мало ли кому с кем приходилось в од
ном учебном заведении учиться или сталкиваться. Но 
ведь это было только началом. Однако далее преда
тели (М.Стаяноусю I Р.Кашыцын. —  ЭЛ.) ничего не ус
пели сделать, так как были разоблачены”6.

Таюм чынам, новаму наркаму НКУС БССР Л.Ца- 
наве сумесна з трэшм сакратаром ЦК КП(б)Б Н.Грэ
кавай удалося папярэдзщь спробу ранейшага юрау- 
нщтва НКУС БССР паттычна скампраметаваць П.Па
намарэнку, прадставщь яго дзеячам, як1 патакае 
трацкютам. Кал1 б ён быу скампраметаваны, тады быу 
бы адпраулены у адстауку I нават арыштаваны.

П.Панамарэнка —
“зб|ральн1к беларуск|'х зямель”

П|к кар’еры Панцеляймона Кандратав1ча прый- 
шоуся на верасень 1939 г. Уз’яднанне Заходняй Бе- 
ларус! з БССР стала “зорным часам” К1раунка Каму- 
Н1стычнай партьи рэспублк|. Ён асабюта прысутн1чау 
еярод салдат Чырвонай АрмН, сустракауся з рабо- 
чым1 Стоубцау, Баранав1ч I Ышыхнаселеных пунктау, 
дакладвау ГСталшу аб захапленн! насельнщтва За
ходняй Беларус! ад прыходу савецк1х войскау.

У адз1н з восеньсюх дзён 1939 г., кал! П.Панама
рэнка знаходз1уся у Беластоку, яму паведамш! патэ- 
лефоне з ЦК ВКП(б), што першы сакратар ЦК Кам- 
партьп Укра1ны М.С.Хрушчоу унёс свае прапановы 
наконт мяжы пам1ж Украшай I Беларуссю. Згодна 1М, 
гран1ца пам1ж заходн1М1 абласцям! павшна была 
прайсц| далёка на поунач ад агульнапрынятай этна- 
граф1чнай гранщы —  так, што Брэст, Пружаны, Сто- 
Л1н, П|нск, Луншец, Кобрын, большая частка Белавеж- 
скай пушчы адыходзт! да Украшы.

Партыйнае к1раунщтва БССР не магло пагадзщ- 
ца на так1 варыянт I прыцягнула шматл1К1я пстарыч- 
ныя матэрыялы для адстойвання сва1х паз1цый. Па 
шщыятыве П.Панамарэнк! ЦК КП(б)Б 19 лютапада

Выступление члена 
Паунамоцнай кам/сН 

Народнага сходу Заходняй 
Беларус/ П.Пестрака на 

мпынгу каля Беларускага 
вакзапа г. Масквы. 

П.Панамарэнка стащь 
злева ад П.Пестрака.

Фота 1939 г.



1939 г. пад грыфам “Строга сакрэтна” прыняу вы- 
ключна важную пастанову —  “О разграничении обла
стей и районов между БССР и УССР”. Працытуем га- 
л оуную яе частку: " 1. Разграничение областей и рай
онов между Белорусской С С Р  и Украинской С С Р  осу
ществить полинии границы бывших Минской и Грод
ненской губерний, так как анализ всех материалов 
(работы этнографов и историков, устанавливающие 
этнографические границы белорусского и украин
ского народов, данные русской и польской статис
тики о национальном составе населения Западной 
Белоруссии, непосредственное ознакомление с на
циональным составом населения на месте в настоя
щее время, данные, послужившие основанием к ус
тановлению в своё время границы между Украин
ской и Белорусской ССР) свидетельствует о том, что 
эта граница соответствует действительному рассе
лению украинского и белорусского народов, которое 
исторически сложилось, что подтверждается общно
стью культуры, языка, территории, экономической 
жизни, единством бытовых особенностей...

22 лютапада 1939 г., кал! тэрыторыя Беларускай 
ССР пашырылася за коштдалучэння заходах аблас- 
цей, П.Панамарэнка з дапамогай члена-карэспан- 
дэнта АН С С С Р  УЛ.ГНчэты здолеу адстаяць перад 
1.Сталжым значную IX частку, якую першы сакратар
ЦК Кампартьи Украшы М.Хрушчоухацеу "прырэзаць” 
да Украшы. Прынятае у кабшеце Сталша рашэнне 
было аператыуна аформлена у юрыдычным парад
ку. Ужо 4 снежня 1939 г. Пал1тбюро ЦК ВКП(б) за- 
цвердзта праект Указа Прэзщыума Вярхоунага Са- 
вета СССР аб размежаванж абласцей пам1ж УССР I 
БССР, у аснову якога быу пакладзены беларусю ва- 
рыянт гражцы.

У той жа час юнуе меркаванне, што П.Панама
рэнка “падарыу л1тоуцам Вшьню”. Паспрабуем 
высветлщь, ц| было так на самай справе.

10 кастрычжка 1939 г. СС С Р  \ /Итва падпюал! у 
Маскве дагавор “Аб перадачы /Итоускай Рэспублщы 
г. Втьнюса I Втенскай вобл. I аб узаемнай дапамозе 
пам1ж СССР I Л|твой”. У дапауненне да дагавора ба- 
ю падтсал! сакрэтны пратакол, яю прадугледжвау 
нейтрал 1тэт /Нтвы у выпадку вайны пам1Ж СССР  I трэ- 
Ц1М1 дзяржавамг

Беларусю даследчык С.Хом1ч адзначае, што бе
ларусю бок, яю меу непасрэднае дачыненне да пред
мету дагавора, не прымау удзелу ж у абмеркаванж 
яго умоу, ж у перагаворах з лпюусюм бокам, ж у пад- 
тсанж  дагавора. Дакументы сведчаць, што “бела- 
руская тэма” узжкала у працэсе перагаворау толью 
як сродак фску на л1тоуск1 урад. Саюзнае юраужцтва 
дзейн1чала так1м чынам, быццам БССР не юнавала I 
савецка-лпчэусю дагавор яе Н1як1м чынам не тычыу- 
ся. Адз1ным сведчаннем таго, што юраужцтва СССР 
памятала аб юнаванж агульнай гран1цы пам1Ж Л1твой 
I Беларуссю, было папярэджванне В.Молатава лпчэу- 
скай дэлегацы! аб тым, што канчатковая гран1ца у 
Втенсюм кра1 павшна быць узгоднена з Беларуссю.

Для юраужцтва БССР савецка-л1Тоусю дагавор ад 
10 кастрычжка 1939 г. стаунечаканасцю. Прадстаунк!

савецкай адм1нютрацьм у В тьн 1 у тэты час вял! шы- 
рокую прапагандысцкую кампажю, мэтай якой было 
паказаць цесную сувязь горада з Беларуссю. Яны 
нават не ведал!, як тлумачыць новыя пал1тычныя аб- 
став1ны8. Таюм чынам, можна зраб|ць выснову, што 
П.Панамарэнка абсалютна невшаваты у перадачы 
В тьж  Л|тоускай ССР. Тэта здарылася па вол1 гене- 
ральнага сакратара ЦК ВКП(б) 1.Сталжа.

Яшчэ адным пытаннем, на якое хацелася б 
знайсф адказ, з ’яуляецца пытанне аб стварэнн! у 
1944 г. у складзе БССР самастойнай Полацкай 
вобласцг Па словах П.Панамарэнк!, у жн1ун1 1944 г., 
прыкладна праз месяц пасля вызвалення М1нска ад 
нямецка-фашысцк1х акупантау, яму патэлефанавау 
Г.Малянкоу I паведам1у пра указание аб стварэнн! 
Полацкай вобласцк Пачуушы ад П.Панамарэнк!, што 
ЦК КП(б)Бнебудзе пярэчыць гэтаму, Г.Малянкоузау- 
важыу, што “Полоцкая область будет образована в 
составе РСФСР, и таким образом Полоцк и соответ
ствующие районы отойдут из Б С С Р  е Р С Ф С Р ”.

У Маскве П.Панамарэнка даведауся, што пра
ект пастановы аб стварэнж Полацкай вобласф у 
складзе РСФ СР ужо наюраваны у Пал1тбюро ЦК 
ВКП(б). 14жн1уня 1944 г. на прыёме у 1.Стал1на Г.Ма
лянкоу зауважыу, што П.Панамарэнка настроены су- 
праць перадачы Полацкай вобласф у склад РСФСР. 
На просьбу Сталта абгрунтаваць сваё меркаванне 
П.Панамарэнка адзначыу асноуныя прычыны: па- 
першае, той факт, што Полацк з ’яуляецца старажыт- 
ным беларусюм горадам, як1 на працягу уах часоу 
быу у складзе Беларуси па-другое, што Полацк з ’яу
ляецца старажытным цэнтрам беларускай культуры, 
адкуль паходз1у Францыск Скарына I мног1я славутыя 
пстарычныя дзеячы; па-трэцяе, што беларусы, як1я 
мужна змагал 1ся у вайну, абурацца адабраннем тэры- 
торый на карысць РСФ СР На тэта I.Сталин адказау: 
“Хорошо. Покончим с этим вопросом. Полоцкую об
ласть надо образовать, но в составе Белоруссии. 
Народ хороший и обижать его, действительно, не 
стоит”9.

У той жа час беларусю даследчык А. Вял 1Ю у арты- 
куле “П.Пономаренко: штрихи к портрету” зауважыу, 
што щэя аб тым, што менавпга П.Панамарэнка “ад- 
стаяу Полацкую вобласць”, засноуваецца толью на 
успамшах самога П.Панамарэню. Даследчык выка- 
зау сумненне, што Г.Малянкоу рыхтавау тэты праект 
употай ад беларускага юраужцтва \ тольк! напярэ- 
дадж сустрэчы у Сталша паведам1у аб гэтым П.Па- 
намарэнку. Ён зауважыу, што пакуль не будуць зной- 
дзены I апубл1каваны арх1уныя матэрыялы адносна 
“полацкага пытання”, успамшы П.Панамарэню вар- 
та разглядаць як спробу захаваць у памяц| белару- 
сау свой вобраз “абаронцы I зб|ральжка” беларусюх 
зямель10.

У ма1 2012 г. на канферэнцьн “Полацк у псторьп \ 
культуры Еуропы” рас1йсю псторык Ю.Барысёнак 
паказау на аснове рассакрэчаных дакументау з Арх1- 
ва Прэз1дэнта РФ, што С1туацыя сапрауды складва- 
лася не зус!м так, як яе апювау у сва1х успамтах П. Па- 
намарэнка. Спачатку першы сакратар ЦК КП(б)Б пад-
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З поўным тэкстам дакумента можна азнаеміцца ў 
бібліятэцы


