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асабіста Сталін

Гэ та быў факт, бес прэ цэ дэнт ны 

не толь кі для СССР, але і для Еў-

ро пы. Грэ ка ва ўсту па ла ў вя лі кую 

па лі ты ку зу сім ма ла дой. Ёй было 

ўся го 28 га доў, яна з ра бо чых, з 

Ля хаў кі, мін скай ус кра і ны. За пля-

чы ма — пра фе сі я наль на-тэх ніч ная 

шко ла швей ні каў, ра бо та на мін-

скай швей най фаб ры цы «Каст-

рыч нік», аў та ры тэт і вы бран не 

стар шы нёй Цэнт раль на га Ка мі тэ та 

са ю за швей ні каў, у які ўва хо дзі ла 

больш за 17 ты сяч ча ла век. На па-

са ду стар шы ні Вяр хоў на га Саве-

та БССР яе «бла сла віў» аса біс та 

Ста лін. Пан це ляй мон Па на ма рэн-

ка, пер шы сак ра тар ЦК КП(б)Б, 

раней чым уно сіць кан ды да ту ру 

Над зеі Ры го раў ны на та кую вы-

со кую па са ду, вы ра шыў аб мер ка-

ваць яе з Ге не раль ным сак ра та ром 

ЦК ВКП(Б) — над та сме лай бы ла 

пра па но ва. Ста лін кан ды да ту ру 

ўхва ліў, па рэ ка мен да ваў толь кі 

змя ніць проз ві шча з Грэк на Грэ-

ка ву. «Ня хай усе ве да юць, што ў 

БССР уз на чаль вае вяр хоў ны ор ган 

ула ды жан чы на. Проз ві шча Грэк 

ня яс на вы зна чае, жан чы на гэ та ці 

муж чы на, а Грэ ка ва — зра зу ме ла, 

што жан чы на».

На пер шай се сіі Грэ ка ву адзі-

на га лос на аб ра лі стар шы нёй Вяр-

хоў на га Са ве та БССР. Та ды ж бы лі 

пры ня тыя важ ныя для рэс пуб лі кі 

да ку мен ты, якія за ма цоў ва лі па-

ста но ву аб тэ ры та ры яль ных зме-

нах, што ўно сі лі ся ў Кан сты ту цыю 

БССР. На сель ніц тва з 1,6 міль ё на 

жы ха роў па вя ліч ва ла ся да 6 мільё-

наў 122 ты сяч, пас ля та го, як у 

1926 го дзе ў склад БССР бы лі вер-

ну ты ўс ход не-бе ла рус кія зем лі.

У той жа час у сіс тэ му дзяр жаў-

на га кі ра ван ня ра зам з Грэ ка вай 

ус ту па лі та кія ж ма ла дыя, як і яна, 

кі раў ні кі, мно гія з якіх у далейшым 

ста нуць па лі тыч ны мі фі гу ра мі, і з 

іх ім ёна мі бу дуць аса цы і ра вац ца 

цэ лыя пе ры я ды гіс то рыі СССР — 

Анд рэй Гра мы ка, Ле а нід Брэж неў, 

Аляк сей Ка сы гін, Мі ка лай Бай ба-

коў, Пан це ляй мон Па на ма рэн ка і 

ін шыя. Мно гім ня ма і 30. І мож на 

бы ло б ска заць, што на сту паў час 

ма ла дых, ка лі б не ад но «але»: 

кры ва вы тэ рор 1930-х га доў, які 

лі та раль на вы ка сіў пар тый ныя 

ар га ні за цыі аб лас цей, рэс пуб лік, 

а з імі і мно гіх кі раў ні коў. На до-

лю Грэ ка вай пры йшоў ся, ві даць, 

са мы скла да ны пе ры яд са вец кай 

гіс то рыі — 30—50-х га доў, ка-

лі ства ра ла ся фак тыч на з ну ля 

пра мыс ло васць, фар мі ра ва ла ся 

сіс тэ ма кі ра ван ня, на рошч ваў ся 

куль тур ны па тэн цы ял рэс пуб лі кі і 

прак тыч на пер ма нент на іш лі рэ-

прэ сіі. На дзея Ры го раў на не толь кі 

ку ры ра ва ла флаг ма ны эка но мі кі 

на той пе ры яд — Ар шан скі льно-

кам бі нат і «Асін торф», якія бы лі на 

кант ро лі ЦК. Асноў ная ўва га ад да-

ва ла ся мяс цо вай пра мыс ло вас ці, 

го ра даў тва раль ным прад пры ем-

ствам у ма лых га ра дах. Мно гія 

пас ля ста лі брэн да мі рэс пуб лі кі: 

Ра га чоў скі ма лоч накан сер ва вы 

кам бі нат, Бы хаў скі ага род ні накан-

сер ва вы, Доб руш ская па пя ро вая 

фаб ры ка і ін шыя. Гэ та да зво лі ла 

ства рыць ра бо чыя мес цы, іс тот на 

ска ра ціць бес пра цоўе. Змя ня ла ся 

і Ля хаў ка — за кошт аб' яд нан ня 

не вя лі кіх прад пры ем стваў у ад но 

ство ра ны скур за вод «Баль ша-

вік», «Энер гія», драж джа вы за-

вод «Чыр во ная за ра», прад мес це 

Мін ска ста на ві ла ся раз ві тым пра-

мыс ло вым ра ё нам. Пры гэ тым 

па тра піць у жор ны рэ прэ сій бы ло 

рэ аль нас цю та го ча су. Па ўспа мі-

нах ста рэй шай дач кі Грэ ка вай, у 

ква тэ ры заў сё ды ста яў ча ма дан-

чык на вы па дак арыш ту, а пас ля 

ра бо ты яны з Па на ма рэн кам час та 

да моў не іш лі, а гу ля лі па Мін ску да 

ра ні цы: арыш та ваць маг лі ў лю бы 

мо мант, але зда ва ла ся, што днём 

гэ та не так страшна.

Вось толь кі не ка то рыя вы-

трым кі з «За піс кі сак ра та ра ЦК 

КП(б)Б П. Па на ма рэн кі кі раў ні ку 

Упраў лен ня кад раў ЦК ВКП(б) 

Г. Ма лян ко ву аб шкод ніц тве ў 

кі раў ніц тве рэс пуб лі кі. 3 лі пе ня 

1939 го да»: «...у кан цы 1937-га і 

па чат ку 1938 го да бы лі вы клю ча-

ны з пар тыі і па пра ва ка цый ных 

ма тэ ры я лах арыш та ва ны кі раў-

ні кі парт ар га ні за цый: Бя лы ніц-

ка га, Ру дзен ска га, Сен нен ска га, 

Бярэзінска га, Чэр вень ска га, Сіро-

цін ска га, Кар мян ска га і шэ ра гу ін-

шых ра ё наў, ...вы клю ча ны з пар-

тыі і зня ты з ра бо ты 24 сак ра та ры 

рай ка маў, 33 сак ра та ры рай ка маў 

пар тыі бы лі зня ты з на кла дан нем 

роз ных пар тый ных спаг нан няў, ка-

ля 35 сак ра та роў рай ка маў бы лі 

арыш та ва ны, ...зня ты з ра бо ты і 

арыш та ва ны ка ля 50 стар шынь 

рай вы кан ка маў».

Грэ ка ва ж спра ба ва ла ра за-

брац ца, дзе праў да, а дзе да но-

сы. Ліс ты ёй іш лі аду сюль, і ў на-

ро дзе іх на зы ва лі «сляз ні ца мі». 

Пра да вер свед чыў над піс на кан-

вер це — за мест ад ра са прос та 

«Цё ці Грэ ка вай», «Мінск, Грэ ка-

вай». Яна да ва ла да ру чэн ні са мо-

му Лаў рэн цію Ца на ве. Як гэ та яго 

раз драж ня ла — ад ка зы ён па ві нен 

быў на кі роў ваць на ад рас ней кай 

жан чы ны, ды яшчэ та кой ма ла-

дой. І лю дзей ня рэд ка апраўд ва лі. 

Яна маг ла на пра мую звяр нуц ца да 

Берыі, на прык лад, ка лі да но сы да-

ты чы лі ся та го ж Па на ма рэн кі, і да 

мер ка ван ня ба ла рус кай пар тый-

най ар га ні за цыі пры слу хоў ва лі ся. 

Гэ та бы лі не прос та ўчын кі, але і 

вя лі кая ры зы ка.

1939 год Грэ ка ва на зва ла са-

мым страш ным у сва ім жыц ці. 

ХVІІІ з'езд пар тыі асу дзіў рэ прэ сіі, 

і, зда ва ла ся, на сту пае но вы пе-

ры яд. Грэ ка ва, яго дэ ле гат, маг ла 

са ма пе ра ка нац ца ў гэ тым, ка лі 

аса біс та Ста лін пры няў удзел у яе 

лё се. Іш ло га ла са ван не па скла-

дзе Цэнт раль най рэ ві зій най ка мі-

сіі ЦК ВКП(б): Бе рыя, Бу дзён ны, 

Ва ра шы лаў... Не ча ка на Ста лін па-

пра сіў сло ва. На дзея Ры го раў на 

ўспа мі на ла: «Ста лін заў сё ды га ва-

рыў ці ха. Ён па ды шоў да тры бу ны 

і ска заў: «Я пра па ную да поў ніць 

спіс — увес ці ў склад Рэ ві зій най 

ка мі сіі та ва ры ша Грэ ка ву». Па чуў-

шы з вус наў Ста лі на та кую пра па-

но ву, я ледзь не ўпа ла з крэс ла. 

Пас ля ў ма ёй га ла ве пра не сла ся, 

што гэ та не пра мя не ён га ворыць, 

а пра ка гось ці з па доб ным на маё 

проз ві шчам. За ўва жыў шы маю 

збян тэ жа насць, Ста лін ру кой па-

ка заў на мес ца, дзе я ся дзе ла з 

Па на ма рэн кам, і ска заў: «Як, та-

ва ры шы з Бе ла ру сі? Не пя рэ чы-

це?» Пас ля за вяр шэн ня з'ез да 

дэ ле га таў па пя рэ дзі лі пра фа та-

гра фа ван не. На дзея Ры го раў на, 

па бег ла ў цы ру ль ню ра біць пры-

чос ку, а тут вы свят ляец ца, што 

Іо сіф Ві са ры ё на віч ужо вы ехаў і 

фа та гра фа ван не ссоў ва ец ца, у за-

ле спеш на рас стаў ля юць крэс лы, 

збі ра юц ца дэ ле га ты, па Грэ ка ву 

ў цы руль ню тэр мі но ва ад пра ві-

лі ад' ютан та. Ста лін пры быў, яму 

дак лад ва юць, што са бра лі ся ўсе, 

акра мя Грэ ка вай, і асця рож на да-

да юць, што яна... у цы руль ні. Ста-

лін да сі ту а цыі ад нёс ся з ра зу мен-

нем. Пра па на ваў усім рас са джвац-

ца і па ча каць та ва ры ша Грэ ка ву. 

Сама ж яна (на ват цяж ка ўя віць яе 

стан у та кі мо мант!) па спра ба ва ла 

не за ўваж на зай сці ў за лу і ўлад ка-

вац ца ў апош нім ра дзе. Але Ста лін 

па вяр нуў ся ў яе бок і за пра сіў у 

пер шы рад.

На дзея Ры го раў на раз бу ра ла 

мно гія стэ рэа ты пы аб дзе ла вой 

жан чы не. Мод ныя пе ра ва гі та го 

ча су: чыр во ная хуст ка, ску ран-

ка — воп рат ка, якую гіс то ры кі мо-

ды пас ля на за вуць сты лем кан-

струк ты віз му. Ва ўсім пра ста та, 

ла ка ніч насць, гэт кі шарм па-пра-

ле тар ску. Да яго рас пра цоў кі бы лі 

пры цяг ну ты вя до мыя мас та кі і на-

ват скульп та ры, над ім пра ца ва ла 

са ма Ве ра Му хі на, аў тар зна ка мі-

тай скульп ту ры «Ра бо чы і кал гас ні-

ца». Грэ ка ва ж фар мі ра ва ла свой 

стыль, гэ та дзе ла вы кас цюм, пра 

не аб ход насць яко га та ды спра ча лі-

ся, але з эле мен та мі, якія пад крэс-

лі ва юць жа ноц касць, — эле гант ны 

ша лік, ка рун кі, брош ка.

«Куды паставіць
памежны слуп?»

Але за пры ваб ным воб ра зам 

ста я ла жан чы на з моц ным ха рак-

та рам, якой да вя ло ся вы ра шаць 

да лё ка не жа но чыя праб ле мы. 

Ад ны толь кі пы тан ні эка но мі кі 

пас ля ўва хо джан ня За ход няй Бе-

ла ру сі ў склад БССР па тра ба ва лі 

не ве ра год ных на ма ган няў — тэ-

ры то рыя рэс пуб лі кі па вя ліч ва ла ся 

са 125,5 ты ся чы кв. км да 225,7, 

а коль касць на сель ніц тва вы рас ла 

ў два ра зы і скла ла 10 міль ё наў 200 

ты сяч ча ла век. Гэ та спа чат ку ўсё 

эма цы я наль на: се сія Вяр хоў на га 

Са ве та, дэ ле га ты ад усіх рэ гі ё наў 

За ход няй Бе ла ру сі, яск ра выя асо-

бы, вы ступ лен ні. Але не абы шло ся 

і без кур' ё заў. «На тры бу ну ўзды-

ма ец ца вя до мы вае  на чаль нік, — 

ус па мі на ла На дзея Ры го раў на. — 

У ру ках яго па меж ны слуп. За кан-

чва ю чы пра мо ву, ён звяр нуў ся да 

мя не са сло ва мі: «Та ва рыш стар-

шы ня Вяр хоў на га Са ве та БССР, 

мя жа пе ра не се на, ку ды за га да е-

це па ста віць па меж ны слуп?» Вось 

так ну мар. Я спа чат ку раз гу бі ла ся 

вель мі, але пас ля са бра ла ся і ста ла 

да ваць тлу ма чэн ні. А ра бо та се сіі 

транс лі ра ва ла ся па цэнт раль ным 

ра дыё. Та ва рыш сваю пра мо ву 

скон чыў яшчэ і ло зун га мі: «Да еш 

Вар ша ву! Да еш Бер лін! І заўт ра 

ўрэ жам ся мы ў Рым!» Не прай шло 

і пяці хві лін, як Па на ма рэн ку тэр-

мі но ва з прэ зі дыу  ма вы клі ка лі да 

тэ ле фо на, зва ніў аса біс та Ста лін, 

які стро га спы таў : «Што ў вас там 

ад бы ва ец ца на се сіі? (Гэ та су па-

ла з за клю чэн нем да га во ра СССР 

і Гер ма ніі аб не на па дзен ні.) Ча му 

та кія за клі кі?» Да вя ло ся да ваць 

тлу ма чэн ні».

Сі ту а цыю раз ра дзі ла вы ступ-

лен не сак ра та ра Мінск ага аб ка ма 

пар тыі, які вы ра шыў вы сту паць 

на бе ла рус кай мо ве. Тэкст быў 
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СВЯТ ЛО НАД ЗЕІ
110 га доў та му 17 ве рас ня на ра дзі ла ся 

пер шы стар шы ня Вяр хоў на га Са ве та БССР На дзея Грэ ка ва
У гіс то рыі лю бой кра і ны ёсць ня ма ла яск ра вых, та ле на ві тых 

жан чын, спра вы якіх слу жаць пры кла дам для пе рай ман ня, яны 

з'яў ля юц ца го на рам для сва іх дзяр жаў. Для Бе ла ру сі, СССР та-

кой яск ра вай асо бай бы ла На дзея Ры го раў на Грэ ка ва, пер шы 

стар шы ня Вяр хоў на га Са ве та БССР, адзі ная жан чы на ў па лі-

тыч най гіс то рыі Са вец ка га Са ю за, абра ная на та кі вы со кі пост 

на ўсе на род ных вы ба рах у 1938 годзе. Вы кон ва ла яна гэ тыя 

аба вяз кі 9 га доў і з'яў ля ла ся па Кан сты ту цыі фак тыч на кі раў ні-

ком рэс пуб лі кі. Пры гэ тым Грэ ка ва ад на ча со ва з'яў ля ла ся сак-

ра та ром ЦК Кам пар тыі Беларусі па пра мыс ло вас ці.

Але за пры ваб ным 
воб ра зам ста я ла жан чы на 
з моц ным ха рак та рам, якой 
да вя ло ся вы ра шаць да лё ка 
не жа но чыя праб ле мы. Ад ны 
толь кі пы тан ні эка но мі кі 
пас ля ўва хо джан ня За ход няй 
Бе ла ру сі ў склад БССР 
па тра ба ва лі не ве ра год ных 
на ма ган няў.

Н. Грэ ка ва з дэ ле га та мі ХVІІІ з'ез да ВКП(б) (7-я зле ва ў пер шым ра дзе), 
сярод якіх і І. В. Сталін (у цэнтры першага рада). 1939 год.

Пас ля рэгістрацыі шлю бу ге не рал-пал коў нік Мі ха іл Ма лі нін і стар шы ня 
Вяр хоў на га Са ве та БССР На дзея Грэ ка ва. 3 мая 1944 го да.
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