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Эмануіл ІОФЕ 

На чале Кампартыі Беларусі 
ў жніўні 1937 — чэрвені 1938 года: 

дзейнасць Аляксея Аляксеевіча Волкава 
Трагічны 1937 год азнаменаваўся для Беларусі сярод іншага тым, што тут змянілася 

пяць першых сакратароў ЦК КП(б)Б: Мікалай Фёдаравіч Гікала (па 24 студзеня), 

Даніла Іванавіч Волкавіч (25 студзеня - 14 сакавіка), Васіль Фаміч Шаранговіч 

(18 сакавіка - 27 ліпеня), Якаў Аркадзевіч Якаўлеў (27 ліпеня - 10 жніўня) і, нарэшце, 

Аляксей Аляксеевіч Волкаў(з 11 жніўня). Дзейнасць апошняга, пра якуюўнаш час 

вядома няшмат, даводзіцца рэканструяваць па дакументальных і іншых звестках. 

Аляксей Аляксеев іч Волкаў узначальваў пар-
тыйную арганізацыю рэспублікі на працягу дзе-
сяці месяцаў — з 11 жніўня 1937 г. да 11 чэрвеня 
1938 г., афіцыйна займаючы пасаду выконваюча-
га абавязкі першага сакратара Цэнтральнага ка-
мітэта Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Бела-
русі. Тым не менш інфармацыі пра яго дзейнасць 
у друку няшмат. На сённяшні дзень пра А.Волкава 
маюцца толькі кароткія біяграфічныя даведкі ў 
3 -м томе "Беларускай Савецкай Энцыклапедыі" 
(1971) і 2-м томе "Энцыклапедыі гісторыі Белару-
сі" (1994)1. Цікава, што ніякіх звестак аб ім не па-
даюць ні 18-томная "Беларуская энцыклапедыя", 
ні апошняя 7-томная энцыклапедыя "Республнка 
Беларусь". У 2001 г. беларускі гісторык Р.Платонаў 
слушна заўважыў: "Действнтельно странная фнгу-

ра этот Алексей Алексеевнч Волков. Человек год 
руководнл республнкой, но почтн ннчего о нём не-
нзвестно. Все открытые сведення — короткнй аб-
зац в энцнклопеднн. О гауляйтере Внльгельме Ку-
бе напнсано куда больше..."2. 

У дадзеным нарысе мы паспрабуем дапоўніць тую 
інфармацыю аб дзейнасці А.Волкава ў Беларусі, якая 
ўжо маецца, і асвятліць пэўныя моманты з падзей у 
рэспубліцы ў канцы 1937 — першай папове 1938 г. Ас-
новай для падрыхтоўкі артыкула сталі архіўныя дакумен-
ты, атаксама матэрыялы перыядычнагадруку. 

Аляксей Волкаў нарадзіўся 7 студзеня 1890 г. у 
в. Дзмітрыева Касімаўскага павета Разанскай губер-
ні ў сялянскай сям'і. Праўда, пазней у дакументах 
ён пазначаў, што паходзіць "з рабочых". Закончыў 
пачатковую школу ў роднай вёсцы, у 1925—1927 гг. 

ЮФЕ Эмануіл Рыгоравіч. 

Прафесар кафедры паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка, доктар гістарычных навук. Нарадзіўся ў 1939 г. У 1961 г. 
закончыў гістарычны факультэт БДУ. Працаваў настаўнікам, выкладчыкам гісторыі, быў 
прарэктарам Яўрэйскага народнага ўніверсітэта (1995-1998 гг.), прафесарам кафедр 
эканомікі, сацыяльных навук і іўдаікі Міжнароднага гуманітарнага інстытута БДУ (1999-
2004 гг.). Член Беларускага саюза журналістаў. Аўтар больш за 1800 навуковых, навукова-
папулярных і метадычных публікацый па пытаннях гісторыі і гістарыяграфіі Беларусі, гісторыі 
культуры яўрэяў Беларусі, аб знакамітых ураджэнцах Беларусі, у тым ліку кніг "Советскне 
военачальннкн на белорусской земле"(Мн., 1988), "Страннцы нсторнн евреев Беларусн. 
Краткнй научно-популярный очерк" (Мн., 1996), "І/Іностранные еврен в Тростенецком 
лагере смертн"(Мн., 2000), "Белорусскне еврен: трагедня н геронзм"(Смоленск, 2003), 

"Нсторня Беларусн XVIII—XXвеков. Учеб.-метод. пособне" (Мн., 2003), "Когда н зачем Гнтлер н другне высшне 
чнны нацнстской Германнн прнезжалн в СССР?"(М., 2010). 
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праслухаў курсы марксізму-ленінізму пры ЦК ВКП(б) 
(паводле іншых звестак — курсы марксізму-ленінізму 
пры Камуністычнай акадэміі імя Я.М.Свярдлова*). 

3 1912 г. Аляксей Волкаў працаваў у Пецярбур-
гу: на Пуцілаўскім заводзе, суднабудаўнічай верфі, 
такелажнікам ваенных суднаў. У 1915 г. уступіў у 
РСДРП(б), у 1917 г. быў членам заводскага камітэта 
Пуцілаўскага завода, старшынёй кантрольнай камі-
сіі. У 1 9 1 7 — 1 9 1 8 гг. служыў у Чырвонай гвардыі ў 
Петраградзе. 

У1919 г. Волкаўслужыўу Чырвонай арміі (быўва-
енным камісарам санітарнай часці 19-й стралковай 
дывізіі 7 -й арміі), удзельнічаў у Грамадзянскай вай-
не. У 1920 г. быў накіраваны на партыйную работу ў 
Сярэднюю Азію, працаваў на розных партыйных па-
садах у Туркестанскай АССР. 

У 1927 г. А.Волкаў быў пераведзены на партый-
ную работу ва Украіну (быў старшынёй Луганскай 
акруговай кантрольнай камісіі і членам Цэнтральнай 
кантрольнай камісі і КП(б) Украіны). 3 1929 г. па 
1932 г. займаў кіруючыя пасады ў Паволжы, потым 
быў пераведзены ў Маскву. 

29 мая 1937 г. А .Волкаўбыўабраны другім сакра-
таром Маскоўскага гаркама партыі, а ўжо праз два з 
паловай месяцы зноў змяніў месца працы. Пра гэта 
сведчыць наступнае паведамленне ў газеце "Звязда" 
ад 12 жніўня 1937 г.: "Учора, 11 жніўня, угорадзе Мен-
скуадбыўся пленум ЦК Комуністычнай партыі( боль-
шэвікоў) Беларусі з удзелам члена ЦК ВКП(б) тав. 
Якаўлева Я.А. Пленум ЦК абраў выконваючым аба-
вязкіпершага сакратара ЦККП(б) тав. ВолкаваА.А. "3. 

На пасяджэнні пленума ЦК КП(б)Б, скліканага 11 
жніўня 1937 г. дпя зацвярджэння новага партыйнага 
кіраўніцтва, член ЦК ВКП(б) Я.А.Якаўлеў наступным 
чынам ахарактарызаваў кандыдата з Масквы: "Тов. 
Волков нзвестен Центральному Комнтету как насто-
яіднй большевнк, ннкогда нн в какнх отклоненнях, нн 
в большнх, нн в малых, не участвовал, проверенный 
на очень сложных трудных заданнях человек, кото-
рый может твердо, по той лнннн, по которой требует 
Центральный Комнтет партнн, вестн партнйную ор-
ганнзацню Белорусснн. Тов. Волков старый пнтер-
скнй путнловскнй рабочнй, на Путнловском заводе 
он вступнл в партню, был одннм нз руководнтелей 
путнловскнх рабочнх в 1917г.; во время гражданской 
войны прнннмал актнвное участне в обороне Петро-
града; работал на самых разлнчных постах. В самых 
разных частях нашей страны н везде показывал се-
бя как настояіцпй большевнк. Тов. Волков работал в 
Средней Азнн председателем Ташкентского нспол-
кома, затем руководнтелем ЦКК-РКН (Цэнтральная 
кантрольная камісія — Рабоча-сялянская інспекцыя. 
— Э.І .) , учнлсяна курсахмаркснзма-леннннзма ннх 
окончнл, работал в Саратове, Луганске. В настояіднй 
момент, прн крайннх воплях со стороны тов. Хруіде-
ва (наконт страты каштоўнага супрацоўніка. — Э. І . ) , 
был освобожден для работы в Белорусст — он рабо-
тал вторым секретарем Московского комнтета пар-
тнн по городу (фактнческн первым секретарем МК). 

Н как тов. Хруідев нн крнчал по сему поводу, но обя-
занность Московской органнзацнн — быть резервом 
кадров для другнх органнзацнй, н Центральный Ко-
мнтет его не послушал "4. 

Накіраванне ў Беларусь А.Волкава, які да гэтага 
працаваў пераважна ў гарадах, і Апяксея Міхайлаві-
ча Лявіцкага (на пасаду другога сакратара Кампартыі 
Беларусі), які займаўся зямельнымі пытаннямі, мела 
таксама на мэце, як патлумачыўтав. Я.Якаўлеў, "со-
четать спецнально городской н деревенскнй опыт 
обідепартнйного руководства н опыт спецнальноде-
ревенского руководства ". 

Прадстаўляючы пленуму Аляксея Аляксеевіча 
Волкава, Я.Якаўлеў не назваў немалаважныя абста-
віны, якія неабходна ўлічваць, ствараючы партрэт 
новага для рэспублікі партыйнагалідара. Міжтым пра 
гэтыя абставіны праз тры месяцы нагадвала газета 
"Советская Белоруссня" . У артыкуле "Кандндат в 
депутаты Верховного Совета Союза ССР Апексей 
Алексеевнч Волков" ад 2 снежня 1937 г. гаварылася, 
што т а в а р ы ш Волкаў вучыўся працаваць і весці 
барацьбу з класавым ворагам у "слаўнага бальшаві-
ка, вернага паплечніка таварыша Сталіна Лазара 
Майсеевіча Кагановіча", што яму вельмі многае дала 
праца падкіраўніцтвам Мікіты СяргеевічаХрушчова — 
"вернага выхаванца Лазара Майсеевіча". Атрыманы 
вопыт А. Волкаў умела прымяняў у барацьбе з "трац-
кістамі, з іноўеўцамі, нацыяналістычнымі групамі ў 
Сярэдняй Азіі", з шумскізмам" і нацыяналізмам на 
Украіне. У Беларусі ж ён павінен быў выканаць "бое-
вое заданне Носнфа Внссарноновнча Сталнна... — 
очнстнть боевой форпост Советского Союза отвся-
кой вражьей нечнстн, начнная с троцкнстско-буха-
рннскнх банднтов н кончая нацнонал-фашнстскнм 
отребьем, шпнонамн, днверсантамн, вреднтелямн"5. 

Па выніках пленума 11 жніўня 1937 г. Аляксей Апяк-
сеевіч ВолкаўіАляксейМіхайлавічЛявіцкібыліабраныя 
выконваючымі абавязкі адпаведна першага і другога 
сакратара ЦК Кампартыі (бальшавікоў) Беларусі. Праз 
два гады, у ліпені 1939 г., наступны пасля А.Волкава 
першы сакратар ЦК КП(б)Б Панцеляймон Кандратавіч 
Панамарэнка паведамляў у ЦК ВКП(б) Георгію Ма-
лянкову пра "асабл івыя функцыі" , якія выконваў 
А.Лявіцкі: "...Я должен заявнть прямо, что лнчность 
быв[шего] второго секретаря ЦК вызывает у меня, 
на основаннн всех прнведенных н многочнсленных 
другнхданных, серьезнейшее сомненне, а т.Волков, 
главным образом, действовал по указке Левнцко-
го н Бермана***. Достаточно сказать..., что все де-

* У гэтых даных з 3-га тома "Беларускай Савецкай Эн-
цыклапедыі" дапушчана памылка. У 1920-я гг. у Маскве 
дзейнічаў Камуністычны ўніверсітэт імя Я.М.Свярдлова, а 
не Камуністычная акадэмія яго імя. 

** Ад імя А.Я. Шумскага — наркама асветы Украінскай 
ССР, а потым старшыні ЦК работнікаў асветы СССР. 

*** Берман Барыс Давыдавіч — член Бюро ЦК Кам-
партыі (бальшавікоў) Беларусі, наркам унутраных спраў 
БССР, адначасова начальнік Асобага адцзела Галоўнага 
ўпраўлення дзяржаўнай бяспекі НКУС СССР па Беларус-
кай ваеннай акрузе. 
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ла, которые решалнсь Центральным Комнтетом, 
предварнтельно нмн согласовывалнсь с б[ывшнм] 
руководством НКВД"6. 

Адразу пасля абрання А. Волкаў прыступіў да вы-
канання абавязкаў кіраўніка партыйнай арганізацыі 
ў рэспубліцы, дзе раней ніколі не жыў. Ён надаваў 
увагу праблемам сельскай гаспадаркі (асабліва 
працягванню палітыкі калектывізацыі), развіццю 
прамысловасці, будаўніцтва, транспарту, пытанням 
стану культуры рэспублікі. Гэта было асабліва ак-
туальна ва ўмовах заканчэння рэалізацыі ў БССР 
другой пяцігодкі (1933—1937 гг.). 

У выніку практыкі ўзбуйнення калгасаў колькасць 
апошніх значна скарацілася да канца 1937 г. у параў-
нанні з 1935 г. У гэты час у калгасах знаходзілася 685 
тыс. былых аднаасобных сялянскіх гаспадарак, альбо 
87,5% ад іх агульнай колькасці. На працягу 1938 г. у 
БССР на калектыўны шлях былі пераведзеныя яшчэ 
37,5 тыс. сялянскіх гаспадарак. Да пачатку 1939 г. у 
складзе калгасаў было больш за 90% двароў. 

У прамысловасці за гады другой пяцігодкі было 
пабудавана 1700 прамысловых прадпрыемстваў, 
рэканструявана каля 90. Тым не менш, нягледзячы 
на высокія тэмпы развіцця, агульныя колькасныя па-
казчыкі другой пяцігодкі выкананыя не былі. У краіне з 
усёй вастрынёй праявіліся адмоўныя бакі камандна-
адміністрацыйных метадаў кіравання эканомікай, 
якія сталі дамінуючымі ва ўсіх сферах гаспадарчага 
жыцця. У чэрвені 1938 г. пры непасрэдным удзеле 
А.А.Волкава XVII з ' езд Кампартыі (бальшавікоў) 
Беларус і вызначыў асноўныя задачы разв іцця 
народнай гаспадаркі і культуры БССР на 1 9 3 8 — 
1942 гг. Утрэцяй пяцігодцы планавалася павялічыць 
нацыянальны даход амаль у 2 разы, аб'ём валавой 
прадукцыі прамысловасці — у 1,5 раза, вытворчасць 
харчовых тавараў — у 2,5 разы, узровень народ-
нага спажывання — у 1,5-2 разы. Шматуваг і нада-
валася развіццю машынабудавання і хімічнай пра-
мысловасці, будаўнічай індустрыі. 

У перыяд знаходжання А.Волкава на пасадзе пер-
шага сакратара партыі ў рэспубліцы адбыліся такія 
падзеі, як выхад у свет 2 кастрычніка 1937 г. перша-
га нумара газеты "Советская Белоруссня" — органа 
ЦК КП(б)Б; адкрыццё выстаўкі "БССР за 20 гадоў", 
прысвечанай 20-годдзю Кастрычніцкай рэвалюцыі; 
прыняцце рашэння аб стварэнні ў БССР пяці аблас-
цей — Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай, Мінскай і 
Палескай; увядзенне ў дзеянне першай чаргі Аршан-
скага ільнокамбіната, адкрыццё Бабруйскага калгас-
на-саўгаснагатэатра і Беларускай дзяржаўнай філар-
моніі, скліканне 1-й Усебеларускай нарады работні-
каў вышэйшай школы. Таксама было прынята рашэн-
не аб рэарганізацыі Магілёўскага гістарычнага архіва 
ў Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР. 

У той жа час менавіта пры А.Волкаве дасягнулі 
максімуму палітычныя рэпрэсіі. Звычайнай практы-
кай для кожнага пасяджэння Бюро ЦК Кампартыі ста-
ла здыманне з пасады, выключэнне з партыі, арышт 
дзеячаў рознага ўзроўню. 

Выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б 

А. Волкаў, наркам унутраных спраў БССР Б. Берман, 

камандарм Г.Кулік(злева направа). 1938 г. 

Ужо праз месяц пасля прыезду ў Беларусь А.Вол-
каўнакіраваўна імя І.Сталіна справаздачу аб зробле-
най рабоце. На 11 старонках машынапіснага тэксту 
дакладной запіскі была змешчана інфармацыя, згру-
паваная ў восем наступных раздзелаў: "Аб ходзе вы-
канання рашэнняў ЦК ВКП(б) і СНК СССР па БССР", 
"Палітычныя настроі мас", "Супраціўленне ворагаў", 
"Аб гандлі", "Становішча ў ЦК КП(б)Б", "Шкодніцтваў 
партыйнай рабоце", "Шкодніцтваўкамсамоле", "Ста-
новішча ў апараце ўрада БССР". У кожным раздзеле 
расказвалася пра тое, што ўжо зроблена па ліквіда-
цыі шкодніцтва і якія меры плануецца прымаць у да-
лейшым. Прывядзем вытрымкі з дакумента: 

"Лнквнднровано 82 нз 138 вреднтельскн органн-
зованных совхозов н нх землн переданы колхозам.. 

Вокруг некоторых городскнх н районных цент-
ров часто наблюдается расстановка вражескнх сші 
нз бывшнх белогвардейцев, которые работают лн-
бо председателем колхоза, лнбо врачом нлн учнте-
лем, проводявражескуюработу... вданныймомент . 
все этн мзвраідення нсправлены... 

Польскне шпноны Шаранговнча бралн курс 
на захват ЦК КП(б)Б, на вовлеченне в его состав 
н аппарат свонх людей — шпнонов, нацнонал-
фашнстов, троцкнстов, правых, полнтнческм н 
морально разложнвшнхся для того, чтобы создать 
благопрнятные условня в работе центра антнсо-
ветского подполья в Белорусснн 

— нз 64 членов ЦК разоблачены н арестованы 
20, сняты с работы 6 человек. Стонт вопрос об 
нсключеннн нхнз партнн н аресте; нз 36 работаюцж 
ннструкторов ЦК должны быть немедленно сняты 
с работы за связь с врагамн народа 22 человека... 

— нз 39 членов Мннского горкома партнн разоб-
лачены н арестованы как врагн народа 10 человек, 
средн пропаганднстов оказалось 50 руководнтелей 
маркснстско-ленннскнх кружков — врагов народа...\ 

—во главе ЦКЛКСМБ был врагнародаАвгустайті 
— брал ставку на вербовку нз среды комсомола 
вражескнх кадров, проводнл работу по разложент 
комсомольской органнзацнн... 
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— правнтельственный аппарат республнкн был н 
остается снльно засоренным врагамн — нз 12нарко-
мов 8 разоблачены н арестованы;... враг еіце есть, 
... он продолжает свою подрывную работу"7. 

Таксама А.Волкаў прасіў генеральнага сакра-
тара "даць указанні" наконт арышту трэцяга сакра-
тара ЦК КП(б)Б У.Д.Патапейкі, старшыні СНК БССР 
Д.І.Валковіча, адкліканні з БССР упаўнаважанага Ка-
місііпартыйнага кантролю (КПК) А.Я.Шусціна "какне 
ведуіцего ннкакой борьбы с врагамн н теперь нн од-
ного вопроса о борьбе с врагамн н о лнквндацнн по-
следствнй вреднтельства не поставнвшего". 

Чарговы пленум ЦК КП(б)Б, які адбыўся 25 каст-
рычніка 1937 г., прайшоў у абстаноўцы масавага 
тэрору. Сфальсіфікаваныя палітычныя абвінавачан-
ні былі высунутыя ў адносінах большасці членаў Бю-
ро і кандыдатаў у члены Бюро ЦК КП(б)Б. Са скла-
ду ЦК і Бюро ЦК Кампартыі Беларусі былі выдале-
ныя (са змяшчэннем з займаемых пасад) старшыня 
ЦВК БССР М.В.Стакун, 3-ці сакратар ЦК Кампар-
тыі Беларусі У.Д.Патапейка, намеснік старшыні СНК 
БССР І.Г.Жураўлёў (пазней былі выключаны з партыі 
і рэпрэсаваны). 3 партыі былі выключаныя і вызвале-
ныя ад абавязкаў членаў ЦК КП(б)Б арыштаваныя ор-
ганамі НКУС былы старшыня СНК БССР Д.І.Валковіч 
і былы наркам асветы БССР А.А.Варончанка; а так-
сама першы сакратар ЦК ЛКСМБ А.В.Аўгустайціс, 
загадчык сельскагаспадарчага адцзела ЦК КП(б)Б 
Ф.М.Вайновіч, загадчык аддзела прапаганды і агіта-
цыі ЦК КП(б)Б Л .А.Готфрыд, загадчык аддзела кірую-
чых партыйных органаў ЦК КП(б)Б Р.М.Рубінштэйн, 
прэзідэнт Акадэміі навук БССР І.З.Сурта, атаксама зня-
ты з пасады другі сакратар Мінскага гаркама партыі 
Н.І.ЛІтвін (з перадачай справы наягоўорганы НКУС). 

На пленуме ЦК КП(б)Б, які адбыўся 30-31 сту-
дзеня 1938 г., са складу ЦК Кампартыі Беларусі бы-
лі выключаныя арыштаваныя па ілжывых абвінава-
чаннях камандуючы войскамі Беларускай ваеннай 
акругі І.П.Бялоў і член Ваеннага савета БВА, началь-
нікПалітычнагаўпраўлення БВАА.І.Мезіс. Рэдактара 
газеты "Звязда" Д. В. Юркова вывелі са складу членаў 
ЦК КП(б)Б і кандыдатаў у члены Бюро ЦК. 

Пасяджэнні Бюро ЦК Кампартыі Беларусі звы-
чайна вёў выконваючы абавязкі другога сакрата-
ра партыі А.М.Лявіцкі. Што тычыцца А.Волкава, то 
ён рабіў доўгія прамовы, падводзячы пад "арганіза-
цыйныя высновы" адпаведныя "палітычныя падста-
вы". У архіўных фондах захавалася сценаграма ад-
наго з пасяджэнняў, у якой зафіксаванае выступлен-
не А.Волкава на пасяджэнні Бюро 10 верасня 1937 г. 
пры разглядзе заявы вядомага беларускага паэ-
та Андрэя Апександровіча аб аднаўленні яго ў пар-
тыі. Прывядзем некаторыя фрагменты з гэтага вы-
ступлення: "Еслн посмотреть в свете того, что ты 
сделал очень много хорошего, то надо посмотреть н 
на то, что ты [теперь] не заслужнваешь звання поэ-
та революцнонного. Потому, что ты абсолютно не 
знаешь нсторню жнзнн рабочего класса, нсторню 
геромческого русского рабочего класса, который 

породнл Октябрьскую революцню, который породнл 
всё огромное ученне Маркса -Леннна с точкн зрення 
нацнонального вопроса. Ты абсолютно не знаешь 
нсторнн нашей партнн, хотя ты в партнн не первый 
год. Ты возноснлся чем? Тебя восхвалялн. А ты, 
поэт, не знаешь м не поннмаешь главного орудня 
нашей партнн, не поннмаешь ты, какне путн она 
перед собой ставнт. Поэтому ты оторванный человек 
от здорового, крепкого органнзма нашей партнн, 
который жнвёт полной жнзнью. Ты оторванный че-
ловек от крепкого, здорового большевнстского ор-
ганнзма... Тыправнльныйпутьвзял, ноэтотпутьока-
зался для тебя далёкнм. Ты сразу зазнался — я пуп 
землн, лучше меня нет, грамотней нет. В результате ты 
творнлпронзвол, выполнялволювраговнпомогалнм... 

Надо тебе усвонть, что любой враг, любой 
человек, который клянётся перед партней, еслн он 
не нскренне заявляет, то пусть пройдёт месяц, два, 
всё равно от партнн ннчего не скроет. Потому что 
партня всё равно разоблачнт н уннчтожнт, как партня 
разоблачает н уннчтожает любого врага, как партня 
уннчтожает сейчас врагов в Белорусснн. Врагхотел 
протнвопоставнть всё белорусское крестьянство 
протнв нашей советской властн, протнв партнн — не 
вышло! Товарнш, Сталнн показал всему трудяшемуся 
народу Белорусснн, как всё это быстро сметено со 
здорового тела, как отпадают болячкн от здорового 
органнзма. 

Можно показать такой прнмер, когда мы сейчас 
в органах НКВД, в Центральном Нсполннтельном 
Комнтете получаем сотнн сообшеннй-снгналов 
от колхозннков, рабочнх, служаіцнх, ннженерно-
техннческнх работннков, учнтелей — преданных 
людей о врагах, когда нам помогаютвыкорчёвывать 
врагов. А ты, слепая тупнца, полнтнческн негра-
мотный, оторвавшнйся от жнзнн человек, молодой 
человек, [который] носнт званне поэта, не замечал, 
что делается в стране Советского Союза. Вольно 
І/ІЛЧ невольно, но ты выполнял волю наццемовцев 
в угоду польского н германского фашнзма. Вот где 
вы оказалнсь 

Як вынік, Андрэй Апександровіч быў рэпрэсава-
ны. Яго арыштавалі 2 ліпеня 1938 г. (праз два тыдні 
пасля ад'езду А.Волкава з Беларусі) і прысудзілі да 
15 гадоў адбывання пакарання ў папраўча-працоў-
ных лагерах. Ён працаваў на будаўніцтве Нарыль-
скага металургічнага камбіната і толькі ў 1947 г. вый-
шаў на свабоду. 

Пасля прызначэння А.Волкава на пасаду перша-
га сакратара партыі ў жніўні 1937 г. у Мінск з Масквы 
прыбыў і Фёдар Андрэевіч Ярыкаў — новы дырэктар 
(і адначасова мастацкі кіраўнік) Беларускага дзяр -
жаўнага тэатра о п е р ы і балета. Адзін з яго прыхіль-
нікаў, артыст Бялоў, так выказаўся пра гэтае пры-
значэнне: "Коммуннстнческая партня оторвала ку-
сок своего мозга н броснла на пернферню, где бы-
ло вреднтельство ". 

Аднакхутка калектыўтэатра паўстаўсупрацьзне-
важальных адносінаў да мясцовых работнікаў, пры-
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мусу іх пайсці з тэатра, ліквідацыі нацыянальнага рэ-
пертуару. Артысты сталі пісаць калектыўныя звароты 
ва Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР, 
рэспубліканскія газеты, Цэнтральны камітэт КП(б)Б. 
Як вынік, на пасяджэнні Бюро ЦК КП(б)Б 17 сакавіка 
1938 г. было зафіксавана наступнае: 

"Слушалн: О театре оперы н балета 
Постановнлн: в связн с опублнкованнымн статья-

мн в газетах: "ЛіМ", "Фннансовый работннк"н заяв-
леннямн творческмхработннков — в очковтнратель-
стве обідественных органнзацнй, незаконном раз-
базарнваннн государственных средств н развале 
коллектнва со стороны руководства театром оперы 
н балетадля проверкн всей пронзводственно-твор-
ческой работы театра, фннансового состояння н хо-
да стронтельства Большого театра оперы н балета 
утверднть комнссню ЦК КП(б)Б в составе: 

1. Аронов — культпрос ЦК КП(б)Б — председа-
телем. 

2. Шаповалов — пнсатель. 
3. Мннц — ннструктор горкома КП(б)Б. 
4. Буйволовскнй — нач. культурно-худо:>:<ествен-

ного отдела мннского гарннзона. 
5. Прагнн — днректор фнлармоннн. 
6. Каменскнй — ннженер НКМП. 
Поручнть комнсснндо 10 апреля сего года закон-

чнть обследованне театра оперы н балета, просмо-
треть всю внутреннюю жнзнь актёров н свон пред-
ложення представнть на бюро ЦК КП(б)Б. 

22.111.1938 созвать всех актёров театра оперы м 
балета. 

Н. о. секретаря ЦК КП(б)Б Волков "9. 
Урэшце рэшт было вырашана правесці сход, каб 

адказныя работнікі ЦК партыі маглі выслухаць мер-
каванні членаў калектыву тэатра. Сценаграма (449 
старонак тэксту) гэтага агульнага сходу работнікаў 
Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета, які 
праходзіў з 28 мая па 2 чэрвеня 1938 г., захоўваецца ў 
фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь10. 

Сярод іншых на сходзе выступіў артыст Архіпаў, 
які ў сваёй прамове двойчы ўзгадаў кіраўніка Кампар-
тыі Беларусі А. Волкава, ускосна абвінаваціўшы таго ў 
патураннідырэктарутэатраФ.Ярыкаву. Ён, у прыват-
насці, падкрэсліў: "Сегодняшнее собранне — второе 
за всё время руководства в театре т.Ярнкова. Вся-
кнх собраннй у нас оно (кіраўніцтва. — Э.І.) мзбега-
ло. Кроме партнйной органнзацнн нмелось еідё 20 
комсомольцев — онн также не проявляют ннкакой 
актнвностн. Н сегодняшнее собранне далось нам 
с огромным трудом. Посмотрнте на коллектнв — он 
весь возбуждён, горнт. Вчера весь день звоннлн н 
т.Волкову, н т.Левнцкому, н третьему секретарю ЦК 
КП( б)Б. Только после этого добнлнсь возможностн 
проведення этого собрання... 

Наш театр суіцествует 5лет, н за весь пернод мы 
такого положення не пережнвалн. 

Ярнков — кто его назначнл, пока говорнть не бу-
ду, нз Москвы какой-то Юков..., начал с вытеснення 
белорусскнх актёров, со всевозможных подозреннй 

по отношенмю к ннм. Я пнсал об этом Волкову, 
однако товарнідн нз ЦКне просмотрелн пнсьмо "11. 

Аналізуючы змест сценаграмы сходу, нельга 
не пагадзіцца з высновай журналіста С.Крапівіна, 
што фактычна гэта быў бунт працоўнага калектыву 
ў складзе больш за 300 чалавек супраць навязанага 
кіраўніцтва. Прычым перамога засталася за калек-
тывам12. У верасні 1938 г. на пасаду дырэктара тэа-
тра быў вернуты Оскар Гантман, пачалі працаваць 
новы галоўны рэжысёр і галоўны дырыжор. У тэа-
тры стварылі мастацкі савет, у які ўвайшлі, акрамя 
вядучых работнікаўтэатра, беларускія кампазітары, I 
пісьменнікі, мастакі. 

Аднак усё гэта адбылося ўжо пасля адстаўкі ў чэр-
вені 1938 г. А.Волкава з пасады выконваючага аба-
вязкі першага сакратара. Новы першы сакратар пар-
тыі П.К.Панамарэнка паведамляўудакладной запіс-
цы ў ЦК ВКП(б) на імя Г.М.Малянкова ад 3 ліпеня 
1939 г. наступнае: "...Особенно массовый характер ! 
нмело созданне провокацнонных дел протнв рай-
онных советскнх н партнйных руководнтелей в кон-
це 1937 года н в начале 1938 года. Былн нсключены 
нз партнн н по провокацнонным делам арестованы 
руководнтелн парторганнзацнй: Белыннчского, Ру-
денского, Сенненского, Березннского, Червенского, 
Снротннского, Кормянского м ряда другнх районов. 
Не поняв н не оценнв правнльно обстановку на се-
ле, бывшне руководнтелндалн, по сушеству, полный 
простор в работе вражескнм элементам. В теченне 
второй половнны 1937 н начала 1938 г. по прямому 
заданню руководства ЦК КП(б)Б по Белорусснн шн-
роко развернулнсь так называемые показательные 
процессы над районнымн руководнтелямн, которых 
суднлн на глазах разложнвшейся частн едннолнчнн-
ков, показываюіднх все, что угодно, так как онн былн 
озлоблены на требовання руководнтелей выполнять 
госпоставкн. Былн нсключены нз партнн н сняты с 
работы 24 секретаря райкомов, 33 секретаря райко- I 
мов партнн былн просто сняты с работы с наложенн-
ем разлнчных партнйных взысканнй. Подавляюідее 
большннство нз ннх реабнлнтнрованы. Былн сняты 
с работы н арестованы около 50 председателей рай-
нсполкомов. В подавляюшем большннстве онн также 
освобождены н реабнлнтнрованы. Еш,ё больше бы-
ло арестовано заведуюіднх районнымн земельнымн 
н фннансовымн отделамн. Арестовывалнсь агроно- I 
мы, днректора МТС, заведуюідне РайЗО, райупол- I 
наркомзагн, научные работннкн н т.д. Всякая ошнб- I 
ка нлн неудача в практнческой работе влекла за со-
бой обвнненне в вреднтельстве, шпнонаже, днвер-
снн н вызывала репресснн... 

В аппарате Центрального Комнтета нашла себе 
прнют группа провокаторов н клеветннков, распоя- I 
савшнхсядо крайностн. Провокаторы Земцев, Аксё- I 
нов ндр., разьезжая в качестве особыхуполномочен- I 
ных ЦК КП(б)Б по районам Белорусснн, собнралн н I 
органнзовывалн всякнй компрометнруюіднй матерн-
ал на честных коммуннстов н прн пооідреннн со сто- I 
роны руководнтелей ЦКдокладывалн весь этот кле-
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ветннческнй матернал на Бюро ЦК, после чего без 
всякой проверкн прнннмалось решенне об нсклю-
чент нх нз партнн н аресте... "13. 

У якасці паказальнага прыкладу П.Панамарэнка 
прывёў наступны выпадак: "Следует прнвестн еіце 
такой факт, когда бывшнй секретарь ЦК Левнцкнй 
вместе с Берманом, бывшнм наркомом внуделом-
врагом (наркамам унутраных спраў. — Э . І . ) , выеха-
лн в Бобруйск на собранне партнйного актнва, в одну 
ночь арестовалн 17 человек руководяшнх районных 
работннков, в том чнсле прокурора, председателя 
райнсполкома, уполнаркомзага. Большннство нз 
этнх работннков реабнлнтнрованы "14. 

У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь ма-
юцца таксама дакументы, што тычацца дзейнасці 
Акадэміі навук БССР у другой палове 1937 — пер-
шай палове 1938 г. Яны напісаныя прадстаўнікамі 
КПК пры ЦК ВКП(б) па БССР, аддзела школ і навукі 
ЦК КП(б)Б, НКУС БССР, а таксама навуковымі супра-
цоўнікамі самой Акадэміі навук, і дазваляюць праса-
ныцьразгортванне той трагедыі, якая адбылася ў на-
шым грамадстве ў сярэдзіне 1930-х гг. 

У прыватнасці, адна з запісак, атрыманая ЦК 
КП(б)Б 10 верасня 1937 г., падрыхтавана намеснікам 
Упаўнаважанага КПК пры ЦК ВКП(б) А.Астроўскім па 
матэрыялах абследавання становішча ў АН БССР. 
Праводзіла гэтае абследаванне спецыяльная камісія 
Бюро ЦК КП(б)Б у сувязі з "раскрыццём" у рэспубліцы 
органамі НКУС "буйнамаштабнай антысавецкай змо-
вы". Нагадаем, што вышэйшае партыйнае кіраўніцтва 
Беларусінапрацягуўсіх 1930-хгг. разглядалаАкадэмію 
навук як месца, адкуль распаўсюджваліся "пошасць 
наццэмаўшчыны", "трацкісцкая кантрабанда", шкод-
ніцтва. Таму нядзіўна, што запіска заканчваецца 
наступнымсцвярджэннем: "Шпнонско-вреднтельскне, 
троцкнстскне, наццемовскне гнёзда в Академнн наук 
не разгромлены, врагн не выкорчеваны, последствня 
вреднтельства нелнквнднрованы... Поэтомунеобходн-
мы срочные меры по оздоровленню Академнн наук"'5. 

На другі дзень пасля атрымання запіскі ў ЦК 
КП(б)Б яе хутка накіравалі ў НКУС БССР бліжэйшаму 
паплечніку А .Волкава — наркаму Б .Берману. А 
адцзел школ і навукі ЦК Кампартыі Беларусі распачаў 
непасрэдную падрыхтоўку да разгляду пытання на 
пасяджэнні Бюро ЦК. 

У ЦК ВКП(б), куды таксама была накіравана запіс-
каА.Астроўскага, праявілі цікавасцьда становішчаў 
Акадэміі навук БССР. Пра гэта сведчыць запытз КПК 
пры ЦК ВКП(б), які прыйшоў4кастрычніка 1937 г. вы-
конваючаму абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б 
А.Волкаву. У ім, у прыватнасці, гаварылася: "Про-
снм сообіцнть в КПК прн ЦК ВКП(б) о прннятых ва-
мн меропрнятнях по вопросу "О положеннн в Бело-
русской Академнн наук" по матерналам, передан-
нымзам. Уполномоченного КПКтов. Островскнм на 
решенне Бюро ЦККП( б)Белорусснн"16.16 лістапада 
1937 г. прыйшоў другі аналагічны запыт17. 

У адказе за подпісам А.Волкава адзначалася: 
"ЦК КП(б)Б на Ваш запрос от 16.XI.37 г. сообшает, 

что вопрос об Академнн наук Беларусн стоял на Бю-
ро ЦК КП(б)Б 20.XI.37 г., где прннято решенне об 
оздоровленнн Академнн наук, удаленнн шпнонскнх, 
вреднтельскнх н полнтнческн подозрнтельных лю-
дей...". Далей паведамлялася аб стварэнні камісіі 
па Акадэміі навук на чале са старшынёй СНК БССР 
А.Ф.Кавалёвым, высновы якой заслухае Бюро ЦК 
партыі18. 

Наступнае пасяджэнне Бюро, аб якім А.Волкаў 
паабяцаў паведаміць у КПК пры ЦК ВКП(б), адбы-
лося 5 студзеня 1938 г. У яго матэрыялах захавала-
ся яшчэ адна дакладная запіска на імя сакратароў 
ЦК Кампартыі Беларусі А.А.Волкава, А.М.Лявіцкага 
і М.Я.Рэпінскага. 

Пасля паведамлення старшыні СНК А.Ф.Кавалё-
ва аб становішчы ў Акадэміі навук 5 студзеня 1938 г. 
Бюро ЦК КП(б)Б прыняло пастанову "Аб практычных 
мерапрыемствах і далейшай рабоце АН БССР", якая 
ўтрымлівала 17 пунктаў. У адпаведнасці з гэтай пас-
тановай Бюро сярод іншага абавязала адцзел школ і 
навукі ЦК Кампартыі Беларусі і СНК БССРумацаваць 
Акадэмію навук "палітычна праверанымі і кваліфіка-
ванымі партыйнымі кадрамі"19. 

Нават пастанова студзеньскага (1938 года) пле-
нума ЦК ВКП(б) "Аб памылках партарганізацый пры 
выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бю-
ракратычных адносінах да апеляцый выключаных з 
ВКП(б) і аб мерах па ліквідацыі гэтых недахопаў" не 
спыніла рэспрэсіі супраць кіруючых кадраў у Бела-
русі. Нягледзячы натое, што ЦК КП(б)Б абмеркаваў 
і ўхваліў гэтую пастанову, у партыі аднавілі некалькі 
соцень выключаных з яе асобаў, фактычна антыпар-
тыйную практыку ў Беларусі працягнулі, таму што, 
па словах А.Волкава, усе выключэнні і арышты бы-
лі правільныя. 

У дакладзе "Палітычныя задачы партыйных 
арганізацый КП(б)Б у сувязі з выбарамі ў Вярхоўны 
Савет БССР" на пленуме ЦК Кампартыі Беларусі 
28 сакавіка 1938 г. выконваючы абавязкі першага 
сакратара партыі А.Волкаў паведамляў: " . . .Надорас-
сказать, как врагн партнн, врагн народа, прнкрыва-
ясь "левымн" фразамн в разрешеннн нацнонального 
вопроса, стремнлнсь расчленнть велнкнй Союз Со-
ветскнх Соцналнстнческнхреспублнк, продать нашн 
братскне союзные республнкн фашнстам. 

Надо рассказать, как все буржуазные перерож-
денцы, провокаторы, днверсанты, террорнсты, шпн-
оны — троцкнсты, бухарннцы, рыковцы, пятаковцы, 
тухачевскне, знновьевы, каменевы, все этн шаран-
говнчн, червяковы, голодеды м прочая нацнонал-фа-
шнстская сволочь — велн подрывную контрреволю-
цнонную работу протнв партнн, нашего правнтель-
ства, протмв народов нашей страны. 

В своей разьясннтельной работе надо показать, 
как наша партня под руководством товарнша Сталн-
на разгромнла всю эту контрреволюцнонную мразь... 

В своей разьясннтельной работе мы должны 
особое вннманне обратнть на нзученне матерна-
лов процесса над антнсоветскнм "право-троцкнст-
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скнм блоком". Показать всю гнусность нзмены бур-
жуазных перерожденцев, предателей нашей родн-
ны, показать, что эта банда убнйц была на службе у 
фашнстскнх нностранныхразведок, что едннствен-
ной нхцелью было свергнуть советскую власть, вер-
нуть капнталнстов н продать народы нашнх союзных 
республнк фашнстам. 

Надо рассказать о показаннях нацнонал-фа-
шнстскнх банднтов, орудовавшнх в нашей Совет-
ской Белорусснн — шаранговнчей, червяковых, го-
лодедов, которые стремнлнсь к тому, чтобы ото-
рвать нашу Белорусскую Советскую Соцналнстнче-
скую Республнку от велнкой семьн народов СССР, 
вернуть сюда капнталнстов м помешмков н отдать 
народы нашей Белорусской Республнкн под гнёт 
польскнх фашнстов. 

...Мы должны мобнлнзовывать народы нашей 
Советской Белорусснн на еідё большее повыше-
нне большевнстской бднтельностн, на решнтельную 
борьбу со всемн врагамн — троцкнстамн, бухарнн-
цамн н нацнонал-фашнстскнмн последышамн"20. 

Аналіз працытаванага даклада А. Волкава дазва-
ляе сцвярджаць, што яго змест цалкам адпавядаў уз-
роўню ведаў выпускніка пачатковай школы, які "на-
хватаўся" прапагандысцкіх і моўных штампаўсвайго 
часу на курсах марксізму-ленінізму. Адна і тая ж дум-
ка аб барацьбе з ворагамі паўтараецца ў гэтым даку-
менце шмат разоў. 

1 чэрвеня 1938г.Упраўленнедзяржаўнайбяспекі 
НКУС БССР, выконваючы ўказанні Б .Бермана 
А.Волкава, рапартавала ў ЦК КП(б)Б аб ліквідацы 
антысавецкагападполляў 1937—1938гг . Прывядзем 
вытрымкі з гэтага дакумента: 

"Справка УГБ НКВД БССР "Мтогн разгрома антн-
советского подполья в БССР"( по матерналам след-
ствня 1937—1938 годов по лнннн 4-го отдела УГБ 
НКВД БССР). 

...Всего по БССР арестовано н разоблачено в 
1937—1938 гг. (з другой паловы 1937 г. па 1 чэрвеня 
1938 г. — Э. I.) 2570 участннков обьедннённого антн-
советского подполья, нз ннх троцкнстов н знновьев-
цев — 376 человек, правых — 177, нацнонал-фашн-
стов — 138, эсеров — 585, бундовцев — 198, мень-
шевнков — 7, сноннстов — 27, церковннков н сектан-
тов — 1015, кпернкалов — 57. 

Значнтельное чнсло арестованных участннков 
антнсоветского подполья работало: в центральных 
правнтельственных н партнйных учрежденнях — в ЦК 
КП(б)Б н ЦКЛКСМБ - 23, в ЦНК н Совнаркоме - 16. 
Арестовано н разоблачено наркомов н нх заместнте-
лей — 40 человек, секретарей окружных комнтетов, 
городскнх комнтетов н райкомов КП(б)Б — 24 чело-
века, председателей окрнсполкомов, горсоветов н 
РІ/ІК — 20 человек, руководяіцмх работннков совет-
ского н хозяйственного аппаратов — 179, академн-
ков н научных работннков Академнн наук — 25, пре-
подавателей вузов — 41, пнсателей н лнтературных 
работннков — 20 человек... "21. 

Пасля знаёмства з прыведзенымі звесткамі ў 
чытачоўможаўзнікнуцьлагічнаепытанне: "Ці маюцца 
неабвержныя сведчанні , што менавіта А.Волкаў 
вінаваты ў рэпрэс іях у адносінах, напрыклад, да 
якога -небудзь канкрэтнага с а к р а т а р а камітэта 
партыі?". 

Такія сведчанні сапраўды ёсць. Так, ва ўспамі-
нах Самуіла Фельдмана (у свой час былога другога 
сакратара Чавускага райкама партыі, першага са-
кратара Прапойскага райкама партыі) расказваец-
ца наступнае: 

"1932 год был провозглашён "годом заверше-
ння сплошной коллектнвнзацнн "... Меня назначнлн 
заведуюшнм органнзацнонным отделом н одновре-
менно заместнтелем первого секретаря Чаусского 
райкома партнн. 

В 1935 году в районах, относяіднхся к первой ка-
тегорнн, ввелн должность второго секретаря. Я нм 
стал. В 30-е годы... мы просто выполнялн указання 
сверху, твёрдоверя, чтоработаемпо-партнйному... 
Мы получалн план нз центра, а затем доводнлн каж-
дому колхозу разнарядку... Старалнсь нзо всех снл, 
только бы не попасть на "чёрную доску"... 

В начале 1937 года ЦК КП(б)Б направляет меня 
первым секретарём Пропойского (ныне Славгород-
ского) райкома партнн. В августе 1937 года в Бело-
русснн проходнлн крупные манёвры... 

Когда парад подходнл к концу, я, улучнв момент, 
просмотрел "Звязду". В глаза броснлась на первой 
полосе статья: "Чаусскне перегнбіцмкн". Заглавне 
говорнло само за себя. Тут же на параде я подо-
шёл к первому секретарю Чаусского райкома пар-
тнн Геврасеву н показал статью: 

— Сушнте сухарн, ребята. Теперь возьмутся н за 
нашн душн. 

Я оказался прав, вскоре всё руководство района 
арестовалн. Через неделю прнехалн н за мной. Пом-
ню, в райком зашлн начальннк следственного отде-
ла Прокуратуры БССР Шннтко вместе с начальннком 
Чаусского отделення мнлнцнн. Шннтко, не поздоро-
вавшнсь, прямо с порога кннул: 

— Вы арестованы! 
...Следствне вёл сам Шннтко, затем, как вндно, 

не справляясь, он прнвлёк кделу помошннка проку-
рора Шнфрнна. Обвннення основывалнсь в основ-
ном на том, что мы, партнйные н советскне руково-
днтелн, выполнялн указання нднректнвы "враговна-
рода", засевшнх в высшнх эшелонах властн. 

...По требованню прокуратуры спецнальная колле-
гня постановнла: председателя Чаусского райнспол-
кома н меня прнговорнть к высшей мере наказання -
расстрелу. Первого секретаря — к 20 годам нсправн-
тельно-трудовыхлагерей строгогорежнма. А осталь-
ных восемь человек к разлнчным срокам наказання... 

На 76-е суткн мне сообшнлн, что высшая мера за-
менена на 25 лет нсправнтельно-трудовыхлагерей... 

Нз оршанской тюрьмы путь наш лежал в Комн 
АССР"22. 
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Мала ў каго з рэпрэсаваных жонкі прыкладалі та-
кія неймаверныя намаганні, каб даказаць невінава-
тасць мужа і дамагчыся яго вызвалення з папраўча-
працоўнага лагера, як гэта зрабіла жонка Самуіла 
Фельдмана Клара. У сваіх успамінах С.Фельдман пі-
саў: "...К счастью, в 1939 году Клара нашла хоро-
шего адвоката. Ему удалось заручнться обешаннем 
Прокурора БССР, знавшего меня лнчно, что проку-
ратура подцержнт ходатайство о пересмотре дела. 

В начале 1940 года я был вызван на допрос. Ме-
ня спроснлн, откуда я родом, где н кем работал. До-
прос окончнлся полной неожнданностью. Мне вручн-
лн проездные документы до Москвы н бумагн, свн-
детельствовавшне, что я полностью реабнлнтнро-
ван в связн с отсутствнем состава преступлення... 

Побыв немногодома, решнл ехать в Мннск. Там 
я подал заявленне в ЦК партнн, в котором указы-
вал, что полностью реабнлнтнрован, н проснл вы-
дать партнйный бнлет, так как ннкто меня не нсклю-
чал. Вызвалн на партнйную комнссню. Корпяков, ко-
торому поручнлн заннматься монмделом, доложнл, 
чтовдвух районах о моей работе отзываются только 
положнтельно. Тут Цанава, нарком внутренннх дел, 
резко с места броснл: 

— Так за что же его хотелн расстрелять ? 
— А вы спроснте моего обвнннтеля, — не расте-

рялся я. — Он еіцё жнв н работает. Это Шннтко про-
снлдля меня высшую меру наказання. 

Тутже был вызван прокурор. 
Шннтко взглянул в мою сторону н тут же отвёл 

тлаза. Он сразуне узнал меня. Два года, проведен-
ных за решёткой, снльно нзменнлн меня. Да н к то-
муже такнхкакя в его практнке был не однн десяток. 

— Так почему же вы всё-такн проснлн вынестн 
смертный прнговор? — продолжал нарком. — Ведь 
оказалось, что все те, кого вы обвннялн, былн не-
вннны. 

— А вы спроснте у бывшего первого секретаря 
ЦККП(б)Б Волкова, — начал Шннтко. — Он вам ска-
жет почему. Как-то вызвал меня к себе в кабннет н 
товорнт, что по лнннн НКВД органнзовано много 
шумных процессов, а прокуратура молчнт. Так вот 
Волков предложнл заняться Чаусамн. Сказав, что 
уннх неважные дела в районе н потребовал прове-
стн процесс на высоком уровне. І/Іменно поэтому я 
проснл высшую меру наказання двум подсуднмым: 
Фельдману н Москалёву"23. 

Паводле дакладных запісак НКУС БССР у ЦК 
КП(б)Б, з 38,4 тыс. рэпрэсаваных у 1937 — першай 
палове 1938 г. было больш за 5 тыс. членаў і канды-
датаўу члены КП(б)Б. Гэта значыць, што кожны сё-
мы пацярпелы ад рэпрэсій быў камуністам. Да канца 
1930-х гг. Кампартыя Беларусі страцілаў выніку ма-
савых чыстак і палітычнага тэрору 40% свайго скла-
ду. 3 40,3 тыс. рэпрэсаваных у БССР, звесткі аб якіх 
быліапрацаваныяўсярэдзіне 1990-хгг . , 16тыс. ча-
лавек (39,8%) былі рэпрэсаваныя менавіта ў 1 9 3 7 — 
1938 гг.24. 

Пасля студзеньскага (1938 года) пленума ЦК 
ВКП(б) да рашэнняў А.Волкава сталі больш уважпіва 
прыглядацца ў аддзеле кіруючых партыйных органаў 
ЦК ВКП(б). У архіве захаваўся варыянт дакладной 
запіскі на імя загадчыка гэтага аддзела Г.М.Малянко-
ва, у якой былі выкладзеныя абагульненыя назіранні 
за пэўны час. Відавочна, што яна напісаная адным з 
работнікаў аддзела, камандзіраваным у Мінск для 
аказання дапамогі і кантролю за ходам падрыхтоўкі 
XVII з 'езда Кампартыі Беларусі. Змест гэтай запіскі 
зводзіцца да ацэнкі "сур'ёзных недахопаў і зрываў" 
у рабоце першага і другога сакратароў ЦК КП(б)Б, а 
таксамастаршыніСНКБССРА.Ф.Кавалёва. Цікавасць 
выклікаюць назіранні аб узаемаадносінах работнікаў 
кіруемага А.Волкавым апарату ЦК Кампартыі Беларусі 
запаратам НКУСБССР: "АпаратЦККП(б)Бнобкомов 
н апарат НКВД прямо слнваются. Работннкн обкомов 
н ЦК КП(б)Б демобнлнзуются. На [заседаннн бюро] 
ЦК КП(б)Б Волков спрашнвает зав. совпартотделом, 
почему он не представнлдо снх пор [на утвержденне] 
ряд заместнтелей наркомов н ннструкторов. Тот от-
ветнл, что "техннческнй отдел НКВД не даёт отве-
та на наш спнсок проверкн". То же самое мне от-
ветнлн в обкомах [на вопрос], почему онн до снх 
пор не укомплектованы: "проверяются в НКВД". 
Справкн, даже безобндные, нз НКВД, подпнсанные 
лейтенантом, пронзводятмагнческое отрнцательное 
воздействне на секретарей обкомов, райкомов. 
Вот, напрнмер, справка о секретаре РК: "Работал с 
врагамн народа, но ндейных связей не установлено ". 
А у завОРПО т.Беляева н другнх сомнення, надо лн 
его, этого товарнша, оставлять секретарём РК"25. 

10 чэрвеня 1938 г. распачаў сваю працу XVII 
з 'езд Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі. 
Спачатку ўсё ішло паводле сцэнарыя, рэгламент 
парушыў толькі сам А.Волкаў. Яго даклад заняў 
усё вячэрняе пасяджэнне ў дзень адкрыцця з'езда 
і ранішняе пасяджэнне на наступны дзень. Аднак 
дэлегаты ніякіх пярэчанняў не выказвалі. 

На адным з пасяджэнняў з'езда А.Волкаву паве-
дамілі, што Саюз пісьменнікаў БССР прыняў у свой 
склад некалькі маладых літаратараў, на якіх у НКУС 
рэспублікі заведзеная агентурная справа. А.Волкаў 
неадкладна запатрабаваў тлумачэнні ў старшыні 
саюза Міхася Лынькова і пісьмовае пацвярджэнне ў 
наркама ўнутраных спраў БССР Апяксея Наседкіна. 

М.Лынькоў свае тлумачэнні перадаў 13 чэрвеня. 
У іх ён даў станоўчую ацэнку як творчасці, так і гра-
мадскай дзейнасці маладых пісьменнікаў. На наступ-
ны дзень, 14 чэрвеня, была атрымана інфармацыя і 
4-га аддзела НКУС БССР. Па даручэнні А.Наседкіна 
яе падпісаў начальнік 6-га аддзялення 4-га аддзела 
УДБ сяржантдзяржбяспекі Фёдараў. Утэксцеўтрым-
ліваліся кампраметуючыя звесткі на П.Панчанку, 
У.Кандраценю, У.Краўчанку, аднак кампрамату на 
Э.Агняцвет, М.Дзехцяра, А.Жаўрука, М.Калачынскага 
не было. Урэшце А. Волкаў вымушаны быў прызнаць, 
Што сенсацыі з гэтай справы не атрымаецца і ўзды-
маць пытанне аб ёй на з'ездзе няма падстаў. 



Праз год пасля з'езда, у ліпені 1939 г., у дакладной 
запісцы на імя Г.Малянкова П.К.Панамарэнка паве-
дамляў: "На 17 сьезде КП(б) Белорусснн секретарю 
Центрального Комнтета по регламенту установлено 
3 часа. Тов. Волков говорнл 6 часов. Н когда однн нз 
военных товарніцей, после того как Волков говорнл 
уже 6 часов, в своем выступленнн сказал, чтодоклад 
т. Волкова по содержанню его совсем не удовлетво-
рнл, а по форме он слншком длннен, т. Волков ква-
лнфнцнровал это как вылазку кпассового врага нпо-
требовал от делегацнн ночью собраться н обсуднть 
этот поступок"26. 

Пасля абмеркавання справаздачных дакладаў 
Цэнтральнага камітэта і Рэвізійнай камісіі адбыліся 
выбары новага складу к іруючых органаў партыі . 
Падчас г а л а с а в а н н я за к а н д ы д а т у р у А . В о л к а в а 
прагаласавалі 406 чалавек, супраць — 8 чалавек. 

Нечаканасці пачаліся на вячэрнім пасяджэнн і 
І б ч э р в е н я . Замест агучвання вынікаў гала-савання 
быў аб'яўлены перапынак у рабоце з 'езда на ўвесь 
дзень 17чэрвеня і першую паловудня 18 чэрвеня. На 
вячэрнім пасяджэнні 18 чэрвеня ў прэзідыум з 'езда 
падняліся сакратар ЦК ВКП(б) А н д р э й А н д р э е ў і 
намеснік загадчыка аддзела кіруючых партыйных 
к а д р а ў ЦК В К П ( б ) П а н ц е л я й м о н П а н а м а р э н к а . 
Пазней апошні так апісваў падзеі, якія тады адбыліся: 
"Прнехалн мы в Мннск в воскресенье 18 нюня. Нас 
встретнл первый секретарь ЦК КП(б) Белорусснн 
А.А.Волков. Оказалось, что сьезд уже закончнл ра-
боту. Новый состав ЦКн Ревнзнонной комнсснн нз-
браны. Но обьявленне результатов голосовання от-
ложено до вечернего заседання... Вечером на этом 
заседаннн с короткой речью выступнл А.А.Андреев. 
Он сказал: "Центральный Комнтет ВКП(б) счнта-
ет, что Волков не справляется со свонмн обязан-
ностямн. Товарнш, Волков человек честный, ему не 
предьявляется ннкакнх обвнненнй, но ЦК счнтает 
необходнмым его заменнть. ЦК ВКП(б) рекоменду-
ет вам ввестн в состав ЦК партнн Белорусснн това-
рнша Пономаренко П.К., молодого работннка, хоро-
шо зарекомендовавшего на работе в отделе руково-
дяшмхпарторганов ЦКВКП(б)"27. Як вынік, дэлегаты 
з 'езда прагаласавалі за кандыдатуру Панцеляймона 
Кандратавіча Панамарэнкі, і той узначаліў партыйную 
арганізацыю рэспублікі. 

Ш т о тычыцца А.Волкава, то ён 31 ліпеня 1938 г. 
быў прызначаны старшынёй СНК Чувашскай АССР, 
а 1 кастрычніка 1938 г. абраны першым сакратаром 
Чувашскага абкама ВКП(б). 3 сакавіка 1940 г. пра-
цаваў намеснікам старшыні прэзідыума Усесаюзна-
га Савета лесапрамысловай кааперацыі, дырэкта-
рам фабрыкі ў Маскве. Адначасова з 'яўляўся чле-
нам Цэнтральнай рэвіз ійнай камісіі ВКП(б) (21 са-
кавіка 1939 — 20 лютага 1941 г.). Памёр 4 сакавіка 
1942 г. у Маскве на 53 -м годзе жыцця. 

На аснове аналізу архіўных дакументаў і іншых 
крыніц, якія раскрываюць жыццё і дзейнасць Аляк-
сея Апяксеевіча Волкава, можна сказаць, што гэта 
быў тыповы партыйны кіраўнік свайго часу, "верны 
сталінец да мозгу касцей", гатовы любой цаной вы-
канаць распараджэнні ЦК ВКП(б) і асабіста І.Сталіна, 
дзеяч, які навязваў сваё меркаванне падначаленым 
асобам і ў той жа час сам знаходзіўся пад уплывам 
энергічных наркамаў унутраных спраў НКУС ВССР 
Б.Бермана і А.Наседкіна. Лёс падначаленых асобаў, 
у тым ліку паплечнікаў, яго не цікавіў. Паводпе свед-
чанняў А.С.Шаўрова (былога інструктара ЦК КП(б)Б, 
інструктара Мінскага гаркама партыі, народнага ка-
місара гандпю БССР) і І .С.Росмана (інструктара ЦК 
ВКП(б)), уА.А. Волкава амаль адсутнічаў арганізатар-
скі талент. Тым больш дзіўна, што ЦК ВКП(б) у асобе 
І.Сталіна і Г.Малянкова вылучаў яго на такія высокія 
кіруючыя пасады. 
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