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Пачатак 30-х гг. аказаўся для Беларускага дзяржаўнага універсітэта ча
сам вялікіх перамен. Менялася не толькі структура універсітэта, менялася 
ўсё універсітэцкае жыццё. Адыходзілі ў нябыт традыцыі 20-х гг. з іх пася- 
джэннямі студэнтаў і прафесараў, агульнымі сходамі, выбарнасцю рэкта- 
раў, удзелам студэнцкіх арганізацый у кіраванні універсітэтам. Цяпер усё 
пачынала падпарадкоўвацца камандзе, загаду. Да кіраўніцтва універсітэтам 
прыходзілі новыя людзі. Часта яны не зусім адпавядалі гэтай пасадзе, самі 
разумелі тэта, але не падначальвацца загаду вышэйшага партыйнага кіраў- 
ніцтва было не толькі нельга, але і небяспечна. Вось у такіх умовах пачаў 
сваю дзейнасць новы рэктар БДУ Іван Фядотавіч Ермакоў.

Нарадзіўся Іван Фядотавіч 24 лютага 1892 г. у вёсцы Пруднікава Гара- 
докскага павета Віцебскай губерні ў сям’і селяніна-сярэдняка. Нам вядомы 
толькі асобныя эпізоды біяграфіі І.Ф.Ермакова ca скупых радкоў яго крымі- 
нальнай справы з архіву КДБ. Там запісана, што І.Ф.Ермакоў меў сярэднюю 
педагагічную адукацыю: да рэвалюцыі 1917 г. настаўнічаў1. Верагодна, Іван 
Фядотавіч скончыў настаўніцкую семінарыю. Вучыцца ён мог хутчэй за ўсё 
ў 1908-1912 гг. у Полацкай настаўніцкай семінарыі, куды прыймаліся асобы 
ўсіх саслоўяў.не маладзей 16 гадоў, якія скончылі народныя пачатковыя 
вучылішчы2. Невядома, ці ўдзельнічаў І.Ф.Ермакоў у першай сусветнай вай- 
не. Вядома толькі, што ў 1918 годзе ён уступіў у ВКП(б). У час грамадзян- 
скай вайны па першай партыйнай мабілізацыі быў накіраваны на Ўсходні 
фронт. Пасля ўдзельнічаў у баях і на Паўднёвым фронце3. Пасля грама- 
дзянскай вайны і дэмабілізацыі І.Ф.Ермакоў працуе ў розных партыйных i 
савецкіх установах. На Віцебшчыну ён вяртаецца ў 1925 г., амаль адразу 
пасля далучэння гэтай часткі губерні да БССР. Або ў тэты час, або раней, 
падчас партыйных «чыстак» ён быў выключены з партыі, але пасля адноў- 
лены. У 1926 г. І.Ф.Ермакова накіравалі ў г.Мазыр на пасаду загадчыка ак- 
руговага аддзела народнай асветы. Вялікую дапамогу тут аказвае яму ін- 
спектар школ Народнага камісарыята асветы Беларусі А.Аніхоўскі (дарэчы, 
выпускнік Беларускага дзяржаўнага універсітэта). І.Ф.Ермакоў актыўна 
ўключыўся ў працу па беларусізацыі школ і іншых устаноў. Як пісаў сам 
Іван Фядотавіч пра той час, «усё было прапітана любоўю да ўсяго бела
рускага». Па яго запрашэнні Мазыр наведаў Беларускі дзяржаўны вандроў- 
ны тэатр пад кіраўніцтвам знакамітага У.І.Галубка4.

Пленная дзейнасць I.Ф.Ермакова была ўзнагароджана пуцёўкай у Крым, 
у дом адпачынку працаўнікоў народнай асветы. Там ён пазнаёміўся з тага- 
часным наркамам асветы БССР А.В.Баліцкім. У 1928 г. па прапанове 
А.В.Баліцкага I.Ф.Ермакова прызначылі загадчыкам Мінскага акруговага ад
дзела народнай асветы. На гэтай пасадзе ён дбаў пра адкрыццё новых 
школ, хат-чыталень, дамагаўся таго, каб беларускія дзеці вучыліся ў бела- 
рускіх школах, яўрэйскія -  у яўрэйскіх, польскія -  у польскіх, рускія -  у рус- 
кіх. Клапаціўся І.Ф.Ермакоў і аб настаўніцкіх кадрах, звяртаючы ўвагу перш
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за ўсё на іх прафесійныя якасці, а не на сацыяльнае паходжанне. У той час 
тэта было нармальна, пасля -  будзе інакш вытлумачана органамі НКУС5.

У ліпені 1930 г. Мінская акруга была ліквідавана i адпаведна скасавана 
пасада І.Ф.Ермакова. У тэты ж час па сфабрыкаванай ДПУ БССР справе так 
званага «Саюза вызвалення Беларусі» ішлі масавыя арышты. Быў арышта- 
ваны і А.В.Баліцкі. Новы наркам асветы Беларусі А.М.Платун прапанаваў 
CHK БССР прызначыць І.Ф.Ермакова дырэктарам ствараемага аграпедага- 
гічнага інстытута (сёння -  Гомельскі універсітэт імя Ф.Скарыны). Інстытут у 
тэты час меў два адзяленні -  фізіка-матэматычнае і хіміка-біялагічнае з тэр- 
мінамі навучання два гады. На новага дырэктара (рэктара) лёг увесь цяжар 
арганізацыйнай работы: падбор адпаведных памяшканняў, збіранне штату 
выкладчыкаў, набор студэнтаў і г.д.

Аграпедагагічны інстытут двойчы наведваў наркам асветы А.М.Платун. 
Падчас апошняга наведвання ў лістападзе 1931 г. ён прапанаваў І.Ф.Ер
макову пераехаць у Мінск і заняць пасаду рэктара (дырэктара) Беларус- 
кага дзяржаўнага універсітэта. Іван Фядотавіч адмовіўся, спасылаючыся на 
тое, што ён па адукацыі сельскі настаўнік, у ВНУ ніколі не выкпадаў, зай- 
маўся толькі адміністрацыйнай справай. Аднактады на падобныя пярэчанні 
ніхто не звяртаў увагі. У тэты час ў савецкай краіне адчыняліся сотні новых 
інстытутаў, шмат хто з высокакваліфікаваных навукоўцаў паехаў (зразуме- 
ла, не па сваім жаданні) будаваць Беламорканал ці сячы лес. Адчуваўся 
вялікі недахоп навуковых кадраў. Таму ўчарашніх студэнтаў маглі прызна
чыць дырэктарамі тэхнікумаў, інстытутаў, намеснікамі дырэктароў НДІ, цес- 
ляра -  дырэктарам вучылішча, настаўніка -загадчыкам кафедры біяфізікі6.

Згодна пастанове калегіі Наркамата асветы БССР ад 16 лістапада 1931 
г. І.Ф.Ермакоўз 1 снежня прызначаўся рэктарам БДУ7. Беларускі дзяржаўны 
універсітэт у тэты час структурна перабудаваўся пасля рэарганізацыі. 3 1 
жніўня 1931 г., у адпаведнасці з пастановай CHK БССР ад 7 ліпеня, сама- 
стойнымі сталі інстытуты, створаныя з некаторых факультэтаў універсітэта: 
вышэйшы педінстытут -  з двух аддзяленняў педфака, інстытут савецкага 
будаўніцтва і права -  з факультэта савецкага будаўніцтва і права, планава- 
эканамічны, фінансавы, кааператыўны інстытуты -  з факультэта народнай 
га.спадаркі8. Яшчэ раней у самастойныя інстытуты ператварыліся медыцын- 
скі і хіміка-тэхналагічны факультэты. Адпаведна скарацілася колькасць сту- 
дэнтаў універсітэта. Калі ў кастрычніку 1930 г. у Беларускім дзяржаўным 
універсітэце навучалася 1525 студэнтаў (без уліку рабфака), то ўлетку 
1931 г. -толькі 341. У восеньскі набор было прынята яшчэ 94 чалавекі. Ha 2 
снежня 1931 г. у БДУ налічвалася 436 студэнтаў9.

Згодна з пастановай CHK ад 7 ліпеня, у БДУ планавалася стварыць на 
базе застаўшыхся фізіка-тэхнічнага і прыродазнаўчага аддзяленняў педфа
ка новыя факультэты: фізіка-матэматычны, біялагічны, хімічны і геаграфіч- 
ны з тэрмінам навучання тры гады, для падрыхтоўкі выкладчыкаў школ, і 
паўтара-два гады дадаткова -  для выкладчыкаў і навукоўцаў ВНУ. Аднак да 
пачатку восеньскага набору ўдалося стварыць толькі фізіка-матэматычны і 
хімічны факультэты з беларускімі і яўрэйскімі секцыямі. Крыху пазней па- 
чаўся набор на біялагічны факультэт. У Беларускім дзяржаўным універсітэ- 
це было дзевяць кафедр, два кабінеты і музей заалогіі10.

У тэты час Беларускі дзяржаўны універсітэт працаваў у рэжыме бес- 
перапыннага навучальнага года. Прыём студэнтаў адбываўся восенню і 
ўзімку. У адпаведнасці з агульнасаюзнымі пастановамі экзамены былі ад- 
менены: паспяховасць студэнтаў вызначалася «на аснове сістэматычнага і 
працяглага назірання за студэнтамі з боку кіраўніка заняткаў». У навучаль- 
най рабоце панаваў так званы брыгадна-лабараторны метад, мэтай якога 
ставілася падрыхтоўка «не спецыяліста-энцыклапедыста... а пралетарскіх 
спецыялістаў, добра ўзброеных тэорыяй рэвалюцыйнага бальшавізму»11. 
Пры прыёме студэнтаў пераважаў «класавы падыход».

Першыя загады новага рэктара былі накіраваны на ўпарадкаванне па- 
мяшканняў для аўдыторый і інтэрнатаў. Справа ў тым, што пасля рэарга-
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нізацыі Беларускага дзяржэўнага універсітэта усё гэта знаходзілася ў хаа- 
тычным стане. Ha тэрыторыі універсітэцкага гарадка знаходзіліся новаст- 
вораныя інстытуты, якія займалі частку інтэрнатаў Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта. Новапрбудаваныя ж інтэрнаты не мелі электраасвятлення і во- 
даправода. 3-за недахопу навучальных плошчаў даводзілася ўшчыльняць 
аўдыторыі. Дзеля ўмацавання дысцыпліны ў маі 1932 г. былі створаны 
«Правільі ўнутранага распарадку і нагрузкі студэнтаў». Яны вызначалі што- 
дзённую колькаець гадзін на заняткі, самастойную і грамадскую работу, 
працягласць акадэмічнай гадзіны (50 хв.), перапынкаў. Забаранялася пра- 
водзіць сходы і грамадскія мерапрыемствы ў навучальны час, знаходзіцца 
ў аудыторыі ў верхняй вопратцы і калошах, курыць у памяшканнях. Дзеля 
паляпшэння ггобыту студэнтаў рэктарат хадайнічаў перад HKA аб выдзя- 
ленні інтэрнатам універсітэта камплектаў пасцельных і сталовых рэчаў для 
новага набору ртудэнтаў: 1 красавіка 1932 г. у 60 чалавек і з 1 верасня ў 110 
чалавек, а таксама для ранейшых435 студэнтаў12

Асноўную ўвагу І.Ф,Ерамакоў накіраваў на навучанне студэнтаў. Тут ён 
мог абапірацца на моцны педагагічны калектыў, які ня гледзячы на рэарга- 
нізацыю захаваўся ў БДУ. Тут працавалі прафесары Ц.Л.Бурстын, Я.К.Ус- 
пенскі, М.Ф.Бдіадуха, А.У,Фядзюшын, М.Ф.Ярмоленка, Я.П.Громэр, 
М.А.Прыляжаеў, І.СІПятосі'н, Я.У.Рол і іншыя. Усяго ў тэты час у Беларускім 
дзяржаўным універсітэце было 132 педагогі (значная частка працавала па 
сумяшчальщцтвуК у тым ліку 13 прафесараў, 24 дацэнты, 23 асістэнты13.

Да вясны 1932 г. лачалі ўсё больш выразна выяўляцца хібы ў наву- 
чальным працэсе. У траўні у загадзе І.Ф.Ермакова адзначаліся такія неда- 
хопы лабараторна-брыгдднага метаду, як неаднароднасць брыгад, зніжэнне 

- ролі выкладчыка, неглыбокая прапрацоўка матэрыялу з-за недахопу пад- 
ручнікаў, адсугнасць самастойнай працы студэнтаў і кантролю за кожным 
студэнтам. Дэканы біялагічнага, хімічнага, фізіка-матэматычнага факультэ- 
таў паведамлялі аб перагрузцы студэнтаў, адсутнасці дыферэнцыянавага 
падыходу да кожнай дысцыпліны, аб тым, што роля выкладчыка зведзена 

. да рэпетытарства, а студэнты проста завучваюць параграфы. Дэкан фізма- 
та Я.К.Успёнокі на свой страх і рызыку працягваў выкладанне фізікі і матэ- 

; матыкі на факульцеце кзвычайцым, нармальным метадам». Рэктарат Бела- 
. ,рускага дзяря#унаіт3’ універсітэта збіраўся ўзяць за аснову вучэбных пра- 

грам для нёстўпнага набора 1932 г. праграмы Маскоўскага і Ленінградскага 
універсітэтаў. Парада рэктарата БДУ разам з загадчыкамі кафедр 30 мая 
1932 г. пастанавіла хадайнічаць аб увядзенні чатырохгадовага навучання, 
аб адпареднДсці вучэбных планаў дзённага і вячэрняга аддзяленняў14.

У канцьі чэрвеня 1932 г. адбыўся ледзь не самы невялікі выпуск студэн- 
таў -  82 спецыялісты15! 16 ліпеня Наркамат асветы прыняў пастанову, якая 
павышала Статус Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У прыватнасці, ўс- 
танаўлівалася, што БДУ ры>сгуе кваліфікаваныя кадры для НДІ, лабарато- 
рый, педагагічнай дзейнасці ў ВНУ, аспірантаў, вядзе навукова-даследчую 
работу; вызначыўся чатырохгадовы тэрмін навучання. Беларускі дзяржаў- 
ны універсітэт у Той час складаўся з чатырох факультэтаў: фізіка-матэма- 
тычнага (з фізічным, матэматычным, механічным аддзяленнямі), біялагіч- 
нага (з батанічным, заалагічным, генетычным аддзяленнямі), хімічнага (з 
аддзяленнямі неарганічнай і арганічнай хіміі) і геалагічнага (з геалагічным і 
глебазнаўчым аддзяленнямі). Аднак замест апошняга факультэта на біяфа-' 
ку адкрылася геалагічнае аддзяленне.

Пастановай ЦБК СССР «Аб наручальных праграмах і рэжыме ў вышэй- 
шай школе і тэхнікумах» ад 19 верасня 1932 г. асуджаліся пастаянныя 
рэарганіздцыі ў сферы асветы, якія стваралі становішча няўстойлівасці і 
няўпэўненасці, асуджаўся як заганны брыгадна-лабараторны метад выкла- 
дання16. 22 :і(астрычніка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце адбыўся 
агульньі сход працаўнікоў і студэнтаў, які прыняў зварот да ўсіх ВНУ і 

' тэхнікумаўчрэсйублікі хутчэй выконваць пастанову ЦВК. Згодна з планам, з 
1932/1933 Тг.’ унівёрсіТзТ пераходзіў на уніфікаваны навучальны год. Вы
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значаўся час заліковых сесій, працягласць семестраў, канікул, абароны 
дыпломных работ. 31 кастрычніка 1932 г. уводзіўся шасцідзённы працоўны 
тыдзень, цвёрды пасеместравы расклад заняткаў, стыпендыі выдаваліся па 
паспяховасці. Адпаведна з гэтым ва універсіцеце пачалі стварацца новыя 
праграмы і вучэбныя планы. Пад кіраўніцтвам рэктара была праведзена 
шырокая нарада, на якой былі абмеркаваны шляхі ажыццяўлення пастано- 
вы ЦБК17.

У 1932 г. узрасла колькасць студэнтаў. Увосень было прынята 286 чала- 
век, з іх 133 на вячэрняе аддзяленне. Ha 2 снежня на факультэтах і рабфа
ку займалася 816 студэнтаў . Пры павілічэнні колькасці студэнтаў павысі- 
лася патрэбнасць на выкладчыцкія кадры. 3-за іх недахопу значная частка 
выкладчыкаў працавала ў Беларускім дзяржаўным універсітэце па сумя- 
шчальніцтву. Акрамя таго, не трэба забываць пра тыя палітычныя кампаніі, 
што праводзіліся тады ў СССР. Якраз у тэты час увадзілася пашпартная 
сістэма і цэлыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляліся грамадзянскіх правоў, 
трапляючы ў так званыя «лішэнцы». Закранула гэта кампанія і Беларускі 
дзяржаўны універсітэт. Так, у выдачы пашпарта было адмоўлена прафеса- 
ру А.У.Фядзюшыну. Тры месяцы рэктар І.Ф.Ермакоў і дэкан біяфака А.Дзяр- 
бенцаў клапаталі, каб А.У.Фядзюшын атрымаў пашпарт. Усё ж скончылася 
тым, што апошні быў высланы з Беларусі ў Сібір'9. Як сведчаць вынікі да- 
следавання БДУ, праведзенага 24-30 красавіка 1933 г., ва універсіцеце 
працавала 69 выкладчыкаў, з іх 10 прафесараў, 20 дацэнтаў, 39 асістэн- 
таў2 . У красавіку Беларускі дзяржаўны універсітэт перажыў вялікую страту 
-  на 54 годзе жыцця памёр прафесар фізмата Я.П.Громэр, працаваўшы не- 
каторы час у Германіі разам з Эйнштайнам. У маі універсітэт атрымаў ліст 
А.Эйнштайна, у якім ён выказваў спачуванне з нагоды смерці прафесара 
Я.П.Громера і прасіў азнаёміць яго з апошнімі працамі нябожчыка .

Становішча з кадрамі ва універсіцеце ўскладнялася тым, што па прапа- 
нове І.Ф.Ермакова на працягу 1932-1933 гг. паскорана ствараліся новыя ка
федры: педагогікі і педалогіі (07.12.1931), марксізму-ленінізму (02.10.1931), 
механікі (26.02.1933), ваенная (03.1933). Планавалася ў 1933/1934 нав^- 
чальным годзе адкрыць кафедры фізічнай і калоіднай хіміі, палітэканоміг2. 
Згодна пастанове CHK БССР ад 2 чэрвеня 1933 г., пры універсітэце ствара- 
лася аспірантура на 13 месцаў23. Былі і скарачэнні -  30 чэрвеня было за
крыта геалагічнае аддзяленне ў сувязі са спыненнем дзейнасці Белгеараз- 
ведкі і перадачай геаработ па БССР Мосгеаразведцы2 .

Улетку 1933 г. зноў ускладнілася становішча з памяшканнямі для інтэр- 
натаў. Выдзеленыя гарсаветам будынкі, замест забраных ім жа, былі заня- 
тыя ўстановамі і сем’ямі. Недахоп плошчаў для пражывання прывёў да ска- 
рачэння паступаючых на рабфак25.

13 чэрвеня быў аб’яўлены набор студэнтаў на тры факультэты Беларус- 
кага дзяржаўнага універсітэта -  225 чалавек і на два аддзяленні рабфака -  
400, а таксама 13 чалавек у аспірантуру па спецыяльнасцях: фізіка, хімія, 
матэматыка26. Аднак на пасяджэнні дэканаў і прадстаўнікоў партыйных і 
камсамольскіх арганізацый 3 жніўня 1933 г. адзначалася катастрафічнае 
становішча з прыёмам у БДУ. Заяў на асноўныя фыкультэты было пада- 
дзена ўсяго 24, (у дадатак ад рабфаку -  58, з курсаў падрыхтоўкі ў БДУ -  
47), у аспірантуру -  7. Рэктарат рашыў паслаць прадстаўнікоў універсітэта 
для вярбоўкі абітурыентаў у Маскву, Смаленск, Оршу, Магілёў, Горкі, Го
мель і іншыя гарады Беларусі, папулярызаваць вучобу ва універсітэце праз 
друк, у матах умацавання падрыхтоўкі да навучальнага года адмяніць 
водпускі дэканаў і іх намеснікаў. Наркамат асветы прапанаваў загадчыкам 
райана накіраваць на вучобу ў Беларускі дзяржаўны універсітэт 30 школь
ных настаўнікаў2 . У выніку на пасяджэнні прыёмнай камісіі 27 жніўня ў БДУ 
было залічана 170 чалавек (фізфак -  82, хімфак -  60, біяфак -  28)гв. Агуль- 
ная колькасць студэнтаў на 1 верасня 1933 г. склала 552 чалавекі. Прафе- 
сарска-выкладчыцкі састаў налічваў 47 чалавек, з іх 12 прафесароў, 18 да 
цэнтаў, 17 выкладчыкаў29
6



У канцы жніўня ці ў пачатку верасня І.Ф.Ермакоў быў вызвалены ад аба- 
вязкаў рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта. LLJro паслужыла пры- 
чынай: пралікі ў арганізацыі набору студэнтаў, ці тое, што яго непасрэдны 
кіраўнік А.М.Платун быў вызвалены ад пасады наркама асветы, ці неда- 
статковы ўдзел у «чыстках», ці што яшчэ? Можна толькі здагадвацца, бо 
загада наркамата асветы ў архівах пакуль не знойдзена.

У хуткім часе І.Ф. Ермакова выклікалі ў ЦК КП(б)Б, дзе яму паведамілі аб 
прызначэнні начальнікам палітаддзела ІІІклоўскай МТС. 15 лютага 1935 г. 
пасля ліквідацыі палітаддзелаў MTC ён прызначаецца сакратаром Шклоў- 
скага райкама КП(б)Б. Сакратар ЦК КП(б)Б Д.І.Валковіч (выпускнік рабфака 
БДУ) давёў новаму кіраўніку раёна, што ён будзе атрымліваць мноства ін- 
струкцый і пастаноў цэнтральных устаноў, але ўсе іх неабходна выконваць 
беспярэчна. Ужо пасля, падчас допытаў у НКУС, І.Ф.Ермакоў заяўляў, што 
пасяўныя планы раёну даводзіліся завышанымі, бо ў раёне не было столькі 
зямлі, дзяржпастаўкі браліся з плану, а не з фактычнага пасеву, што біла 
па эканоміцы калгасаў і дабрабыту калгаснікаў. Што ў залік нядоімкам ад- 
біраліся каровы, коні, прылады, вопратка, часам -  апошняе. Ужо адных 
толькі пастаноў цэнтральных устаноў дастаткова было для таго, каб дэзар- 
ганізаваць сельскую гаспадарку. Пасля вось такіх прызнанняў Іван Фядота- 
віч, нібы спахапіўшыся, дадасць, што ўсе гэтыя мерапрыемствы рабіліся па 
ўказаннях «нацфашысцкай арганізацыі»30, I адсутнасць уліку наяўнасці кар- 
мавой базы пры арганізацыі ферм, і нізкая ўраджайнасць сельскагаспадар- 
чых культур, і ліквідацыя хутароў і аднаасобнікаў -  усё тэта было харак- 
тэрна не толькі для Шклоўскага раёна, але і для ўсёй Беларусь Праведзе- 
ная валявымі метадамі калектывізацыя сельскай гаспадаркі абярнулася 
таптаннем на месцы, застоем у тэмпах рзвіцця.

У чэрвені 1937 г. І.Ф.Ермакова выклікалі ў Мінск. 22 чэрвеня, па прапано- 
ве тагачаснага старшыні CHK Д.І. Валковіча, І.Ф. Ермакова зацвердзілі на- 
меснікам старшыні Дзяржплана БССР. Літаральна праз пяць дзён старшы- 
ня Дзяржплана Любовіч і два яго намеснікі былі арыштаваны. Д.І.Валковіч 
пры сустрэчы з Іванам Фядотавічам, верагодна, на нейкія пытанні апошня- 
га, заўважыў, што «трэба працаваць, не трэба палохацца, і тут жа дадаў, 
што працаваць проста немагчыма: апарат наркама/аў у агоніі, калі ж спы- 
няцца гэтыя арышты; так доўга працягвацца не можа»31. У той час боль- 
шасць наркамаў ужо была арыштавана. У верасні 1937 г. і сам Д.І.Валковіч 
быў арыштаваны і 27 лістапада расстраляны.

Што зрабіў І.Ф.Ермакоў на сваёй новай пасадзе -  невядома. Толькі ён 
так характэрызаваў той час: «Наступіла хваля поўнага адліву. Усе пахава- 
ліся па сваіх норах. Ніхто нічога не ведаў, дзе хто...»32. Міжтым і на I.Ф.Ер
макова збіраўся «кампрамат». У партарганізацыю Дзяржплана ўжо 4 жніўня 
1937 г. паступіў данос аднаго з былых работнікаў Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, а пасля загадчыка Мінскага гарана М.А.Правільшчыкава, у 
якім гаварылася што І.Ф.Ермакоў у часы працы ў БДУ «зажимал самокри
тику, засорял университет классово-чуждыми элементами, врагами наро
да»33. У студзені 1938 г. адбыўся пленум Шклоўскага райкама КП(б)Б, на 
якім І.Ф. Ермакоў абвінавачваўся ў іншых «грахах» -  «перагібах», «скрыў- 
ленні падаткавай палітыкі», «парушэннях рэвалюцыйнай законнасці», «пра- 
вядзенні класава-варожай палітыкі». Пастанова бюро Шклоўскага райкама 
была перададзена ў Кагановіцкі райкам КП(б)Б г.Мінска34. 11 жніўня 1938 г. 
І.Ф. Ермакова арыштавалі. Пры вобыску, акрамя розных дакументаў і пера- 
піскі, быў канфіскаваны пісталет «Браўнінг» з патронамі -  сапраўдная зна- 
ходка для следства! Раз ёсць пісталет -  значыць тэрарыст! І.Ф. Ермакову 
інкрымінаваўся актыўны ўдзел у «нацфашысцкай арганізацыі»35. Вельмі 
хутка Іван Фядотавіч «даў» патрэбныя паказанні з прызнаннем дзейнасці ў 
нацфашысцкай арганізацыі, прыёме на працу варожых элементаў, шавініс- 
тычным выхаванні студэнтаў, шкодніцтве ў сельскай гаспадарцы36. Аднак 
«следству» гэтага было недастаткова. Патрабавалася назваць імёны «са- 
праўдных» палітычных ворагаў. I хутка І.Ф. Ермакоў вымушаны быў пачаць
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абгаворваць і сябе, і іншых у планах звяржэння савецкай улады і ўсталя- 
вання на Беларусі буржуазнага ладу. Аднак тых, каго ён назваў, ужо не 
было ў ж ы вы х- А.Р. Чарвякоў, М.М.Галадзед, Я.Б. Гамарнік, Д.і. Валковіч, 
А.М. Платун... Ды i што тэта за «нацфашызм» -  прызнанне ў незаверша- 
насці будаўніцтва банідэатра, гасцініцы?!

На допыце 4 лістапада 1938 г. Іван Фядотавіч адмовіўся ад усіх раней- 
шых паказанняў, заявіўшы, што пад фізічным уздзеяннем ён абгаворваў і 
сябе і людзей . I на ўсіх далейшых допытах І.Ф. Ермакоў у прад'яўленых 
абвінавачваннях віноўным сябе не прызнаваў, цалкам адмаўляючы ўдзел у 
«нацфашысцкай арганізацыі». Так, сцвярджаў ён, былі памылкі, былі пера- 
гібы і недахопы ў рабоце, але яна ажыццяўлялася згоднд з дырэктывамі 
партыі. 29 красавіка 1939 г. па сканчэнні следства І.Ф. Ермакоў, не прызна- 
ючы сябе віноўным, піша заўвагі па матэрыялах следства (яшчэ раней ён 
напісаў скаргу на імя наркама ўнутраных спраў БССР аб збіцці яго ў час 
следства, пра абгаворы сябе і іншых)38. Следства па “справе І.Ф. Ермакова” 
ўсё больш зацягвалася. У сакавіку 1939 г. справу перадалі ў ваенную про
куратуру, у чэрвені -  у ваенны трыбунал. 15 лістапада 1939 г. справа была 
вернута ў НКУС на даследаванне. 29 снежня 1939 г. справа па абвінавач- 
ванні І.Ф. Ермакова ў антысавецкай і контррэвалюцыйнай дзейнасці была 
спынена, а 30 снежня Іван Фядотавіч вызвалены пад падпіску аб нявы- 
ездзе39. 3 турмы выйшаў чалавек з падарваным здароўем, пастарэўшым на 
некалькі год.

Чаму так адбылося? Магчыма, больш дакладны разгляд «справы Ер
макова» і яго вызваленне звязана са зменамі ў апараце НКУС СССР i 
БССР? Менавіта тады, у 1938 г., былі арыштаваны як ворагі народа былы 
наркам НКУС СССР Яжоў, наркамы НКУС БССР Б.Д. Берман, А.А. Насед- 
кін. На Беларусі з’явіўся стаўленік Берыі -  Цанава. A можа адыграла ролю 
тое, што 17 верасня 1939 г. СССР уступіў у другую сусветную вайну і НКУС, 
рыхтуючыся да «ачысткі» занятых тэрыторый ад новых «ворагаў», не жадаў 
важдацца з не такой ужо істотнай “справай І.Ф. Ермакова?” Можна толькі 
здагадвацца...

Цяпер Івану Фядотавічу было прад'яўлена абвінавачванне ў злоўжыван- 
ні службовым становішчам, канфіскацыі ў сялян маёмасці за нявыплату імі 
дзяржпаставак і плацяжоў, і незаконнае захаванне агнястрэльнай зброі — 
пісталета «Браўнінг».

Хутка, аднак, высветлілася, што І.Ф. Ермакоў як сакратар райкама 
КП(б)Б меў права на нашэнне зброі, толькі своечасова не працягнуў тэрмін 
захоўвання. Тэты пункт абвінавачвання адпаў. Па астатняму намеснік про
курора БССР па спецсправах вынес рашэнне аб тым, што хаця парушэнні 
рэвалюцыйнай законнасці ў Шклоўскім раёне і мелі месца, але яны пасля 
адпаведных указанняў ЦК і CHK БССР былі своечасова выпраўлены. Свед- 
кі ж па справе І.Ф. Ермакова з’яўляюцца не аб’ектыўнымі, таму што ў той ці 
іншай меры самі вінаватыя ў парушэнні законнасці ў раёне. Пракурор прыз- 
наў, што хаця І.Ф. Ермакоў і не правяраў сістэматычна дзейнасць свайго 
апарата, але судзіць яго за гэта «немэтазгодна і палітычна няправільна»40.

11 студзеня 1940 г. крымінальная справа па абвінавачванні І.Ф.Ерма
кова была канчаткова спынена41.
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