
на дру ка ва ны. Лі та ры рус кія, але, 

не ве да ю чы бе ла рус кай мо вы, ён 

ня пра віль на па чаў ста віць на ціск: 

«Бе ла рус кі на род 20 га доў жыў 

пад пры му сам». У за ле раз даў ся 

смех. Су ці шаць зал зноў да вя ло-

ся Грэ ка вай. Пас ля Мат ве е ва так 

і пра зва лі — «пры мус».

У эка но мі цы бы ло ўсё не так 

глад ка — і су праць ста ян не, і не-

пры ман не на сель ніц твам шэ ра гу 

не па пу ляр ных мер но вай ула ды, 

і са ба таж. Усё, што да ты чы ла ся 

За ход няй Бе ла ру сі, — на кант ро лі 

аса біс та Ста лі на. Шыф роў кі, за-

піс кі, мно га да ру чэн няў на ўпрост 

Грэ ка вай, ся род іх аб пе ра хо дзе 

на са вец кую ва лю ту, аб не па пу-

ляр ных ме рах па на цы я на лі за цыі 

пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 

а яшчэ бан кі, чы гун ка, ме ду ста но-

вы, шко лы. Ме ры пры ма лі ся апе-

ра тыў на, але не ўсё рэ гу ля ва ла ся 

жорст кі мі рэ за лю цы я мі. На прык-

лад, пас ля вы зва лен ня Брэс та мэр 

го ра да, па ляк, за крыў до ступ да 

ўсіх баз хар ча ван ня і за явіў, што 

ў го ра дзе ня ма ні хле ба, ні мя са, 

ні я кіх хар чо вых за па саў. Са бра-

лі тэ мі но вае па ся джэн не, усе вы-

дат на ра зу ме лі, што та ко га быць 

не маг ло, для раз мо вы за пра сі лі 

мэ ра. На поль скай мо ве ён здзек-

лі ва за яў ляў, што за ва я валь ні кам 

ні хле ба, ні мя са, ні ва ды не дасць. 

Пе ра клад чык пе ра кла даў не з яго 

слоў, а сам пры дум ваў ад ка зы, 

маў ляў, хо чам да па маг чы, але 

ўсе фон ды і рэ сур сы вы дат ка ва-

ныя, ра ды б, але не мо жам». Але 

Грэ ка ва доб ра ве да ла поль скую 

мо ву, та му пас ля чар го вых «тлу ма-

чэн няў на конт скла да най сі ту а цыі» 

па пра сі ла зра біць пе ра пы нак, пад-

час яко га ска за ла Пана ма рэнку, 

што з іх прос та здзе ку юц ца. Мож-

на толь кі ўя віць стан па ля каў, ка лі 

Грэ ка ва па-поль ску ўсё рас тлу ма-

чы ла да во лі да ход лі ва. Хут ка бы лі 

ад кры ты ўсе кра мы, ба зы, скла-

ды, па сту по ва нар ма лі за ва ла ся 

жыццё.

Узнагароды везла 
пад абстрэлам

Су ро выя вы пра ба ван ні пры-

нес ла вай на. Грэ ка ва — сак ра тар 

Ка зан ска га гар ка ма пар тыі. Як 

ка ва лі пе ра мо гу ў ты ле, свед чаць 

пры кла ды. 19 лі пе ня ў Ка за ні ў яе 

ад бы ла ся пер шая су стрэ ча з ака-

дэ мі кам Ота Шмі там, вя до мым 

па ляр ні кам, яко му бы ла да ру ча-

на эва ку а цыя на ву ко вых уста ноў, 

23 лі пе ня Ка зань ужо су стра ка ла 

пер шыя эша ло ны з людзь мі, аб-

ста ля ван нем, а гэ та 33 на ву ко выя 

ўста но вы, 5 ты сяч на ву ко вых су-

пра цоў ні каў Ака дэ міі на вук СССР 

з сем' я мі, ся род іх 39 ака дэ мі каў, 

44 чле ны-ка рэс пан дэн ты, 17 НДІ 

з Маск вы, Ле нін гра да, Прэ зі ды у-

ма Ака дэ міі навук СССР, Ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі.

Ігар Кур ча таў ме на ві та ў Ка за-

ні па чы нае ра бо ты па ядзер най 

пра гра ме «Уран», па ства рэн ні 

ўра на вай бом бы. І тут жа аса-

біс тыя праб ле мы, якія да вя ло ся 

вы ра шаць не ад клад на, — сып ны 

тыф, які зва ліў Кур ча та ва пас ля 

пры быц ця ў Ка зань. Сяр гей Ка ра-

лёў, Сяр гей Ва ві лаў, які пра ца ваў 

у Ка за ні над ства рэн нем ап тыч ных 

пры бо раў для ўсіх ві даў уз бра ен-

ня, Пётр Ка пі ца — гэ та да лё ка не 

поў ны пе ра лік вы дат ных ву чо ных, 

у вы ра шэн ні праб лем якіх не па-

срэд ны ўдзел пры маў гар кам пар-

тыі. Да та го ж толь кі ў каст рыч ні ку 

ў Ка зань бы лі эва ку я ва ны ад ра зу 

тры ма тор ныя за во ды з Ва ро не-

жа і Маск вы. Фронт меў вост рую 

па трэ бу ва ўзбра ен ні, лю дзі пра-

ца ва лі на знос. Толь кі на ад ным 

Ка зан скім авія за вод зе № 22 за 

пе ры яд з 1941 да 1945 го да бы ло 

па стаў ле на на кры ло 10 174 са-

ма лё таў Пе-2, зна чыць, па 6 та кіх 

ба я вых ма шын у су ткі. Што да ты-

чыц ца прад пры ем стваў, эва ку я ва-

ных з Бе ла ру сі, то ў жніў ні—ве-

рас ні 1941 го да ўсту пі ла ў строй 

15 за во даў і фаб рык. У каст рыч ні-

ку—ліс та па дзе — яшчэ 20. Да ле та 

1942 го да аба рон ную пра дук цыю 

вы да ва лі ўжо ка лек ты вы больш 

чым 70 бе ла рус кіх за во даў і фаб-

рык. А яшчэ трэ ба вы ра шаць, як... 

на кар міць сла ноў, мар ты шак цыр-

ка Ду ра ва, эва ку я ва на га ў Ка зань, 

на якіх хар чо вых кар так не вы пі са-

лі, як раз мяс ціць тэ атр апе рэ ты, 

яко га ў спі сах на эва ку а цыю не 

бы ло. Да вя ло ся за дзей ні чаць рэ-

зерв НКУС, ар тыс таў раз мяс ці лі ў 

ве да мас ным До ме куль ту ры.

А яшчэ па ста ян ныя кан так ты з 

бе ла ру са мі: ар га ні за цыя се сіі Ака-

дэ міі на вук у Ка за ні, ка лі ву чо ных 

да вя ло ся збі раць па ўсім Са ю зе, 

су вязь з паэ там Ян кам Ку па лам, 

збор срод каў для бе ла рус кіх пар-

ты зан. Жы ха ры Ка за ні пры ня лі 

ра шэн не на пра ця гу ме ся ца пра-

ца ваць на дзве га дзі ны даў жэй і на 

атры ма ныя срод кі ку піць не аб ход-

ныя для пар ты зан рэ чы — шап кі, 

це лаг рэй кі, ва лён кі. Са ма ж Грэ-

ка ва імк ну ла ся ў рэс пуб лі ку, і ў яе 

з'я ві ла ся та кая маг чы масць.

Як стар шы ня Вяр хоў на га Са-

ве та БССР яна на кі ра ва ла ся на 

аку па ва ную тэ ры то рыю ра зам са 

стар шы нёй Прэ зі ды у ма Вяр хоў-

на га Са ве та БССР На та ле ві чам 

і стар шы нёй Саў нар ка ма БССР 

Бы лін скім, каб аса біс та ўру чыць 

ура да выя ўзна га ро ды пар ты за нам 

Су раж скай зо ны, хоць гэ та мож на 

бы ло зра біць і ў Крам лі. Да Ка лі-

нін ска га фрон ту ў іх рас па ра джэн ні 

быў транс парт, але гэ та не ра та ва-

ла ад аб стрэ лаў, на лё таў фа шысц-

кіх са ма лё таў. «У вя лі кіх тры во гах 

і хва ля ван нях за за ха ва насць да-

ве ра ных нам уз на га род ных да ку-

мен таў і ўра да вых уз на га род мы 

даб ра лі ся да раз мя шчэн ня шта ба 

Ка лі нін ска га фрон ту», — ус па мі на-

ла Грэ ка ва. Ад туль з пра вад ні ком 

у глы бо кі тыл уна чы, дзе паўз ком, 

дзе ле жа чы ў яры, ча ка лі, ка лі 

прой дуць ня мец кія ка ло ны. У вёс-

цы Да бры ні на, дзе са бра лі ся ра-

бот ні кі Ві цеб ска га аб ка ма пар тыі, 

ге роі-пар ты за ны Су раж скай зям лі, 

ім бы лі ўру ча ны ўзна га ро ды. Пер-

шым з яе рук сваю пер шую ўзна га-

ро ду атры маў Мі най Шмы роў (ле-

ген дар ны баць ка Мі най). На дзея 

Ры го раў на ча ты ры ра зы ха дзі ла 

за лі нію фрон ту, і кож ны раз гэ та 

бы ла ней ма вер ная ры зы ка.

У ліс та па дзе 1943 го да пас ля 

вы зва лен ня Го ме ля На дзея Грэ ка-

ва на ча ле ўра да вай ка мі сіі вяр та-

ла ся ў Бе ла русь. Не аб ход на бы ло 

не толь кі аца ніць шко ду, але і па-

чаць ад наў лен чыя ра бо ты, а яшчэ 

пад рых тоў ку да се сіі Вяр хоў на га 

Са ве та, пер шай на вы зва ле най 

тэ ры то рыі, якой на да ва ла ся асаб-

лі вае зна чэн не. Да па са ды стар-

шы ні Вяр хоў на га Са ве та БССР 

да да ла ся яшчэ ад на — на мес нік 

стар шы ні СНК. Гэ тыя аба вяз кі яна 

вы кон ва ла да са ка ві ка 1947 го да, 

фак тыч на ў са мы скла да ны для 

рэс пуб лі кі час, ка лі ўсё ра бі ла ся 

па га ра чых сля дах, ка лі пер шай 

да во дзі ла ся ўва хо дзіць у спа ле-

ны го рад, у па кі ну ты фа шыс та мі 

канц ла гер «Аза ры чы», апе ра тыў на 

вы ра шаць за да чы. Та ды ж у шта бе 

Бе ла рус ка га фрон ту пра гу чаў тэ-

ле фон ны зва нок са Стаў кі Вяр хоў-

на га Га лоўна  ка ман ду ю ча га. Зва ніў 

аса біс та Ста лін. Раз мо ва яго з ка-

ман ду ю чым Ра ка соў скім да ты чы-

ла ся ака зан ня да па мо гі бе ла рус кай 

ура да вай дэ ле га цыі ў пад рых тоў цы 

се сіі. У кан цы Іо сіф Ві са ры ё на віч 

як бы не зна рок да даў: «Грэ ка ва не 

за му жам, а ў ця бе на чаль нік шта-

ба Ма лі нін — уда вец». З пер шым 

да ру чэн нем усё бы ло зра зу ме ла. 

А як быць з вы ка нан нем дру го га? 

Для па чат ку Ма лі ні на пры зна чы лі 

ад каз ным за ака зан не да па мо гі па 

пад рых тоў цы се сіі. Сам ён не мог 

зра зу мець, ча му, бо для гэ та га іс-

нуе цэ лы па літ ад дзел фрон ту, ды 

і як жа пад рых тоў ка на сту паль най 

апе ра цыі? Але ўсё змя ні ла пер шая 

су стрэ ча, Грэ ка ва зра бі ла на яго 

ўра ган нае ўра жан не, пад рых тоў-

кай се сіі ён за ці ка віў ся, пра што 

да ла жы лі Ра ка соў ска му, як і пра 

тое, што Ма лі нін ёй не спа да баў ся. 

Шлях да сэр ца жан чы ны ака заў ся 

больш скла да ны, чым рас пра цоў ка 

стратэ гіч най апе ра цыі. Бы ло ўсё: 

і пры го жы ра ман у ліс тах, і раз губ-

ле насць, і сі ту а цыя, ка лі зда ва лі 

нер вы. У са ка ві ку 1944 го да се сія 

прай шла па спя хо ва. Транс ля цыю 

слу ха лі на фрон це, у пар ты зан скіх 

атра дах, яна нес ла над зею на хут-

кую пе ра мо гу. На ёй бы ло пры ня-

та ра шэн не аб ства рэн ні На род-

на га ка мі са ры я та за меж ных спраў 

Бела рус кай ССР. Упер шы ню па-

чаў ра бо ту і На род ны ка мі са ры ят 

аба ро ны Бе ла рус кай ССР. А Ра-

ка соў ска му і чле ну Ва ен на га са-

ве та Ця ле гі ну па ча лі дак лад ваць, 

што Ма лі нін не ку ды пе ры я дыч на 

ад лу ча ец ца з раз мя шчэн ня шта ба 

фрон ту. 3 мая 1944 го да быў за рэ-

гіст ра ва ны шлюб.

Каханне, кар'ера, 
рэпрэсіі...

А ка хан не, па доб нае на сон, 

На дзея Ры го раў на і Ма лі нін пра-

нес лі праз га ды. Пас ля рэ гіст ра цыі 

шлю бу, яны раз' еха лі ся па роз ных 

на прам ках: пе рад кож ным ста я лі 

скла да ныя за да чы. Для Мі ха і ла 

Сяр ге е ві ча па ча ла ся на сту паль ная 

апе ра цыя, якая ўвай шла ў гіс то рыю 

пад наз вай «Баг ра ці ён», для Грэ ка-

вай — гэ та ад наў лен не рэс пуб лі кі. 

Яшчэ іш ла вай на. Ад наў ля лі кра і ну 
ней ма вер ны мі на ма ган ня мі: не бы-

ло прак тыч на спе цы я ліс таў, прос та 

лю дзей, ка лі ў ЦК іш лі тэ ле гра мы 

пра тое, што ў не ка то рых вёс ках 

за ста ло ся па не каль кі ча ла век, і 

гэ та ва ўмо вах, ка лі гіт ле раў цы 

пра цяг ва лі здзяйс няць на лё ты, у 

ста лі цы дзей ні ча лі ўзбро е ныя гру-

пы нем цаў, якія не па спе лі па кі нуць 

го рад, і тых, хто спе цы яль на быў 

па кі ну ты для ар га ні за цыі ды вер-

сій. Пра сі ту а цыю мож на мер ка-

ваць па за піс цы Па на ма рэн кі на 

імя Ма лян ко ва і Бе рыі: «Му шу па-

ве да міць, што бу ды нак До ма ўра да 

ў Мін ску два ра зы пад паль ваў ся і 

быў вы па дак пра нік нен ня ў бу ды-

нак ЦК тэ ра рыс тыч ных эле мен таў. 

З пры чы ны за сме ча нас ці ва ро жы-

мі эле мен та мі і ня мец кі мі аген та-

мі, на яў нас ці бан ды тыз му ў шэ ра-

гу ра ё наў, а так са ма пе ра кід ван ня 

нем ца мі на тэ ры то рыю Бе ла ру сі 

тэ ра рыс тыч ных груп, у вы ні ку вы-

пад каў, ка лі пра ве дзе ны тэ ра рыс-

тыч ныя ак ты ў ад но сі нах пар тый-

ных і са вец кіх ра бот ні каў, пра шу 

да зво ліць 6-му аддзе лу НКУС уз-

мац ніць ахо ву».

Пер шыя па ся джэн ні ўра да не-

дзе вы клі ка юць здзіў лен не, ва кол 

раз ру ха, а на па рад ку дня пы тан ні 

кі на сту дыі, «Аб ад наў лен ні дзей-

нас ці Ака дэ міі на вук і Бел дзярж-

уні вер сі тэ та», «Аб ад наў лен ні 

дзей нас ці Са ю за са вец кіх кам па-

зі та раў і пісь мен ні каў», «Аб ад наў-

лен ні і ра бо це тэ ат раў Бе ла ру сі» 

і «Аб ад наў лен ні му зе яў, біб лі я тэк, 

вы да вец тваў». На кант ро лі ў Грэ ка-

вай пы тан ні і куль ту ры, і эка но мі кі, 

і збор ма тэ ры я лаў аб злачын ствах 

су праць ча ла вец тва. А сі ту а цыя 

ў го ра дзе страш ная, вось толь кі 

не ка то рыя вы трым кі з пра та ко лаў: 

«Цал кам дэз ар га ні за ва на са ні тар-

ная ачыст ка і ка на лі за цыя», «зні-

шча на ка му наль ная гас па дар ка, 

вы ве дзе на са  строю во да пра вод-

ная сет ка, уза рва ныя рэ зер ву а ры 

і на пор ныя ве жы», а гэ та не мі ну чы 

шлях да эпі дэ міі. «Цал кам спы не-

ны га рад скі транс парт, га рад ско га 

жыл ля зні шча на больш за 70 пра-

цэн таў». У пер шыя ме ся цы бы ло 

зроб ле на не маг чы мае: у лі пе ні 

1944 го да ад на віў ра бо ту пры бо-

ра бу даў ні чы за вод, у жніў ні — мо-

та ра монт ны, во сенню — аў та збо-

рач ны, з 1946-га — аў та ма біль ны, 

у ліс та па дзе — Мін скі кіс ла род ны 

за вод «Тэр ма пласт»...

Ма лі нін у Бер лі не, ён — кі раў-

нік шта ба аку па цый ных вой скаў 

у Гер ма ніі. Грэ ка ва пры пер шай 

маг чы мас ці пры яз джа ла на не-

каль кі дзён, бы ла ві да воч цам за-

ку ліс ся мно гіх па дзей: пад рых тоў кі 

Па тсдам скай кан фе рэн цыі, зме ны 

век та ра ад но сін яшчэ ня даў ніх са-

юз ні каў, і та го, як вя до мыя пал-

ка вод цы ра да ва лі ся Пе ра мо зе. 

Жу каў час та ла дзіў ве ча ры ны ў 

ся бе до ма, у той час ён усмі хаў ся 

і быў вя сё лым, гас цін ным, іг раў на 

гар мо ні ку, ча сам спя ваў. Та кім яго 

больш не ба чы лі ні ко лі. Ма лі нін, які 

меў пры ем ны ба ры тон, ду э там вы-

кон ваў арыі з ар тыс та мі Вя лі ка га 

тэ ат ра Бе ла ру сі, якіх за пра сі лі ў 

Бер лін на пер шыя пас ля ва ен ныя 

гаст ро лі.

Ка лі Ма лі нін ра біў усё, каб у рэс-

пуб лі ку апе ра тыў на па рэ па ра цы-

ях да стаў ля ла ся аб ста ля ван не для 

пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 

сель скай гас па дар кі, за што Па-

на ма рэн ка на зы ваў яго «наш бе-

ла рус кі зяць», На дзея Ры го раў на 

з Гер ма ніі пры во зі ла ўзо ры тка нін, 

ні так, так не аб ход на га шыр спа жы-

ву, кан ды тар скіх вы ра баў, апош-

нія ча со пі сы мод. З 1947-га — яна 

мі ністр хар чо вай пра мыс ло вас ці 

БССР, і зноў скла да ны ўчас так, 

ка лі трэ ба бы ло пе ра адоль ваць 

го лад, фак тыч на ства раць га ліну 

з чыс та га ліс та. Мно гія на він-

кі хар чо вай пра мыс ло вас ці бы лі 

пад гле джа ны ў гэ ты час. Зна ка мі-

тая двух па вяр хо вая скрын ка для 

пры сма каў, ша ка лад ныя бу тэ леч-

кі, яск ра выя аб горт кі, аб ста ля ван-

не для іх дру ку. І ўсё гэ та на фо не 

но ва га віт ка рэ прэ сій. У Бе ла ру сі 

пра цуе ка мі сія парт кант ро лю ЦК 

на ча ле з Мац ве ем Шкі ра та вым — 

у спус то ша най рэс пуб лі цы шу ка лі 

ка руп цыю, якая атры ма ла наз ву 

«ка ро ві на спра ва», ка лі ска ці ну, 

атры ма ную па рэ па ра цыі, вы дзе-

лі лі ў тым лі ку і мі ніст рам, кі раў-

ні кам аб лас цей і ра ё наў — стра-

шэн ны дэ фі цыт па тых ча сах да-

вя ло ся вяр таць. Па ка заль ным у 

гэ тым пла не бы ло сту дзень скае 

па ся джэн не ЦК Кам пар тыі Бе ла-

ру сі 1946 го да, ка лі Па на ма рэн-

ка зра біў раз нос яго чле нам, што 

«па пры бі ра лі ся ў ба рах ло з гу ма-

ні тар най да па мо гі».

Для Над зеі Ры го раў ны гэ та 

быў ад каз ны пе ры яд — удзел у 

пе рагаворах у Пра зе, ка лі іш ла 

ба раць ба за са юз ні каў, якія не 

пра мі ну лі ганд ля вац ца за эка на-

міч ныя прэ фе рэн цыі, толь кі Чэ-
ха сла ва кія ме ла 60 % эка но мі кі, 
ары ен та ва най на За хад, і кра і ну 
па тра ба ва ла ся ўтры маць пры ваб-
ны мі пра па но ва мі, а Грэ ка ва ме ла 

во пыт пе ра га вор шчы ка. Вы ступ-

лен не ў Па ры жы на фран цуз скай 

мо ве і аў та ры тэт, на вя дзен не мас-

тоў праз між на род ны жа но чы рух. 

Але яе імк лі вая кар' е ра не да ва ла 

не ка то рым спа кою. Яе і Ма лі ні на 

не ча па лі ні ў 30-х, ні ў 40-х, але 

Грэ ка ва ра зу ме ла, што не іс нуе 

не да ты каль ных, ка лі ў па чат ку 

50-х па чаў ся но вы ві ток рэ прэ сій. 

Каб ад вес ці бя ду ад сям'і, ад Ма-

лі ні на, ге роя вай ны, на чаль ні ка 

шта ба пя ці фран тоў, які пры маў 
удзел у рас пра цоў цы асноў ных біт-
ваў вай ны — пад Маск вой, Кур-
ска-Ар лоў скай, «Баг ра ці ён», Віс-
ла-Одэр скай, Бер лін скай, На дзея 
Ры го раў на са ма па да ла ў ад стаў-
ку. Пад ста ва — та кая па пу ляр ная 
пры змя шчэн ні не па жа да ных — па 
ста не зда роўя.

Але На дзея Ры го раў на яшчэ 
доў гія га ды за ста ва ла ся ў страі, 
пра во дзі ла вя лі кую гра мад скую 
ра бо ту су мес на з Усе са юз ным са-
ве там ве тэ ра наў, з кі раў ніц твам 
Бе ла ру сі, пра што свед чаць шмат-

лі кія пад зяч ныя ліс ты, тэ ле гра мы 

ад Ма шэ ра ва, Кі ся лё ва, Ка ва лё ва 

і ін шых, пер ша га Прэ зі дэн та ўжо 

не за леж най Бе ла ру сі. На дзея Грэ-

ка ва ад но сі ла ся да лю дзей з моц-

ным унут ра ным стрыж нем, якія не 
па са ва лі пе рад аб ста ві на мі, цяж-

кас ця мі, пра ца ва лі на ка рысць 

кра і ны і яе даб ра бы ту.

На тал ля ГО ЛУ БЕ ВА, 

кандыдат гістарычных навук.
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На до лю Грэ ка вай 
прый шоў 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 мі тын гу ў Мін ску з на го ды ўз'яд нан ня з За ход няй Бе ла рус сю. Стар шы ня 
Вяр хоў на га Са ве та БССР На дзея Грэ ка ва і пер шы сак ра тар ЦК КП(б)Б 

Пан це ляй мон Па на ма рэн ка. 1939 год.

На пры ёме ў шта бе Гру пы са вец кіх аку па цый ных вой скаў у Гер ма ніі 
(зле ва на пра ва): ге не рал-пал коў нік М. Ма лі нін з жон кай Н. Грэ ка вай, Мар шал 

Са вец ка га Са ю за Г. Жу каў. Бер лін, ліс та пад 1945 го да.
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