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ЦЫТАТА ДНЯ

На тал ля ЖУ КА ВА, на мес нік 
мі ніст ра ахо вы зда роўя — 
га лоў ны дзяр жаў ны 
са ні тар ны ўрач:

«Са ні тар ныя нор мы і пра ві лы 
для аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня ця пер 
па збаў ле ны ад праз мер ных 
па тра ба ван няў. Мы доў га 
дыс ку та ва лі ра зам з 
прад стаў ні ка мі біз не су, ча му 
мы вы стаў ля ем тыя ці ін шыя 
па тра ба ван ні. І мы ўба чы лі, 
дзе на шы па тра ба ван ні 
за ліш нія, не дак лад ныя 
або мо гуць чы тац ца двая ка. 
У но вым да ку мен це 
вы клю ча ны нор мы па пло шчах 
для не вя лі кіх аб' ек таў, больш 
сва бо ды пра да стаў ле на 
прад пры маль ні кам, якія 
пла ну юць ад крыць ка фэ 
ў жы лым до ме. Ма лень кім 
прад пры ем ствам ста не 
пра ца ваць спа кай ней. 
Але ра зам з па слаб лен нем 
мы па кі ну лі па тра ба ван ні, 
якія за ма цоў ва юць ад каз насць 
кі раў ні ка».
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У ра мес ні каў і ама та раў хэнд мэй ду вяс на на пра-

ця гу апош ніх ся мі га доў па чы на ец ца з «Млы на». 

Кір маш вы ра баў руч ной ра бо ты пад та кой наз-

вай прай шоў у Мін ску. Пры мер ка ва ны ён быў 
да 8 Са ка ві ка. Та му лю дзі пры хо дзі лі вы бі раць па-
да рун кі ма ці, ба бу лі, сяст ры, ка ха най...

Па да рун кі для бліз кіх у мя не ўжо ёсць. Та му я вы ра-
шы ла пра гу ляц ца па «Млы не», каб вы браць штось ці для 

ся бе лю бі май. Па куль гу ля ла — на бра ла ся столь кі па зі-
тыў ных эмо цый! Ча го вар та толь кі ра дасць на ша га фо та-
ка рэс пан дэн та Ана то ля Кле шчу ка. Ён су стрэў разь бя ра з 
Коб ры на, яко га зды маў больш як 30 (!) га доў та му.

— Я та ды быў зу сім ма ла ды, — усмі ха ец ца ў свет лы 
вус Ула дзі мір Чык він у льня ной ка шу лі. — Стру гаў неш та 
на свя це. А ка рэс пан дэн ты фа та гра фа ва лі. Быў ся род іх 
і спа дар Ана толь. Па мя таю, як я ва зіў яго ў сваю род ную 
вёс ку, па каз ваў май стэр ню...

Драў ля ныя анёл кі Чык ві на ад ра зу ж пры цяг ва юць 
ува гу. Яшчэ і та му, што май стар вы ра зае іх на ва чах у 
пры сут ных з бя ро за ва га па ле на.

— Двух анё лаў сён ня вы ра заў. Та кім чы нам рэ кла мую 
свае вы ра бы. Лю дзі ба чаць, што сам раб лю, не пе ра-
пра даю. Ды і сум на ся дзець прос та так. Вось гля джу на 
свай го су се да — ся дзіць па ну ры, без спра вы — мне яго 
шка да. Ну вазь мі ты хоць неш та ра бі: ма-
люй, за піс вай, з людзь мі раз маў ляй...

Свая спра ваСвая спра ва  ��

ВЯС НА ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
НА «МЛЫ НЕ»

Мінск — Тбі лі сі: 
на най вы шэй шым уз роў ні
Афі цый ныя пе ра га во ры Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі і Прэ зі дэн та Гру зіі Ге ор гія Марг ве лаш ві лі ад бу-
дуц ца 1 са ка ві ка ў Мін ску ў Па ла цы Не за леж нас ці.

Кі раў ні кі дзяр жаў пра вя дуць пе ра га во ры ў фар ма це «сам-
на сам», а так са ма ў па шы ра ным скла дзе з удзе лам чле наў дэ-
ле га цый. Ба кі аб мяр ку юць шы ро кі комп лекс пы тан няў раз віц ця 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, асаб лі вая ўва га бу дзе ўдзе ле на 
ак ты ві за цыі ганд лё ва-эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня. Па вы ні ках 
пе ра га во раў ча ка ец ца пад пі сан не шэ ра гу двух ба ко вых да ку мен-
таў, па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра.
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ЛІ ТА РА ТУ РА, МАС ТАЦ ТВА І НА ТХНЕН НЕ
Ад но з най ста рэй шых вы дан няў кра і ны 

ад зна чы ла 85-год дзе
Ёсць га зе ты, пад шыў кі якіх ні ко лі не зда юць у ма ку ла ту ру, 
а чы та чы за ста юц ца ад да ны мі ледзь не ўсё жыц цё. Так, 
на ста рон ках га зе ты-юбі ля ра «Лі та ра ту ра і мас тац тва», 
якая сён ня пра цуе ў ме жах Вы да вец ка га до ма «Звяз да», 
на праў ду ад люст ра ва ла ся куль тур нае жыц цё кра і ны ўся го 
ХХ ста год дзя. Га лоў ны мі рэ дак та ра мі гэ та га вы дан ня бы лі 
зна ныя пісь мен ні кі і пуб лі цыс ты, тут па чы на лі свой шлях 
у лі та ра ту ру мно гія вя до мыя твор цы. Та му і не вы пад ко ва, 
што 85-год дзе «Лі Ма» бы ло за ўва жа нае і ад зна ча нае на 
са мым вы со кім дзяр жаў ным уз роў ні.

— Га зе та «Лі та ра ту ра і мас тац тва» дае вы дат ную маг чы масць 
ма ла дым твор цам за явіць пра ся бе, уз няць ак ту аль ныя тэ мы, якія 
хва лю юць гра мад ства, ня се доб рае сло ва чы та чам, — ад зна чыў 
пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Мак сім РЫ ЖАН КОЎ пад час ура чыс тай ім прэ зы ў га ле рэі «Уні-
вер сі тэт куль ту ры». — Пра знач насць гэ та га вы дан ня свед чыць 
той факт, што ка лек ты ву рэ дак цыі га зе ты на кі ра ваў він ша ван не 
кі раў нік на шай дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«На пра ця гу мно гіх га доў ва ша вы дан не з'яў ля ец ца аў та ры-
тэт най пля цоў кай для аб мер ка ван ня ай чын на га лі та ра тур на га 
пра цэ су. На яго ста рон ках дру ка ва лі ся тво ры бе ла рус кіх кла сі каў, 
склад ва ла ся шко ла кры ты кі, якая спры я ла якас на му раз віц цю 
на цы я наль най куль ту ры», — га во рыц ца ў він ша ван ні Прэ зі дэн та, 
якое на ве ча ры не за чы таў Мак сім Ры жан коў.

— У на шай кра і не сло ва, та лент, мо ва, куль ту ра не па рыў на 
з'яд на ныя з дзяр жаў най ін фар ма цый най па лі ты кай. І тое, што 
га зе ту твор чай ін тэ лі ген цыі «ЛіМ» па він ша ваў з юбі ле ем кі раў нік 
дзяр жа вы, доб ры знак для ўсёй на цы я наль най ін тэ лі ген цыі, — 
пад крэс лі ла мі ністр ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ. — Мы па мя та ем 
ча сы, ка лі ў «Лі та ра ту ры і мас тац тва» бы ло вель мі шмат чы та чоў, 
та му нам трэ ба пры клас ці ўсе на ма ган ні, каб і сён ня зра біць га-
зе ту, ужо ў яе су час ным аб ліч чы, з улі кам но вых ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, гэ так са ма чы та най. Я ўпэў не на, што сло ва пісь мен ні ка, 
ча ла ве ка, які ва ло дае мо вай, до све дам пра стан на шай на цы я-
наль най ду хоў нас ці, ні ко лі не за ста нец ца без па раст каў і зер ня.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.

Круг лы столКруг лы стол  ��

П. Яку бо віч: 2017 год ба га ты на 
юбі лей ныя, гіс та рыч ныя да ты. Гэ та і 
ста год дзе Лю таў скай і Каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цый, а так са ма 80-год дзе па-
лі тыч ных рэ прэ сій 1937 го да, пі ку вя-
лі ка га тэ ро ру, з'я вы зу сім не за кон най 
і ама раль най па сва ёй сут нас ці. Мы 
са бра лі ся, каб аб мер ка ваць не ка то рыя 
гіс та рыч ныя ўро кі мі ну ла га, вы ка заць 
мер ка ван не па Ку ра па тах як сім ва лу 
ах вяр аў та ры тар ных рэ прэ сій, пра ана-
лі за ваць ста тус і мес ца Ку ра па таў у 
гіс то рыі бе ла рус ка га на ро да.

Усе мы вы дат на ве да ем, што не за-
кон ныя па лі тыч ныя рэ прэ сіі, якія ад-
бы лі ся ў СССР у 1920—1950-х га дах, 
пры зна ныя, уста ноў ле ныя, ра шу ча асу-
джа ныя гра мад ствам і, без умоў на, не 
па він ны паў та рыц ца.

Гэ та — га лоў ны лейт ма тыў на шай 
раз мо вы.

Ха це ла ся б ве даць ва ша мер ка ван-
не па гэ тым вя лі кім і ў мно гіх вы пад-
ках не да стат ко ва асэн са ва ным кру зе 
па лі тыч ных, фі ла соф скіх і гра мад скіх 
пы тан няў.

І. Куз ня цоў: Вось яшчэ ад на да та. 
80 га доў та му на зад, ме на ві та ў гэ тыя 
дні ў Маск ве па чаў ра бо ту лю таў ска-са-
ка віц кі пле нум ЦК ВКП(б) пад стар шын-
ствам Ста лі на, які фак тыч на аб вяс ціў 
курс на «вя лі кі тэ рор». Што ста ла яго 
спа ра джэн нем — суб' ек тыў ныя або аб'-
ек тыў ныя фак та ры? Ці быў гэ ты пра-
цэс спан тан ным у сі лу та го, што кі раў-
ніц тва пар тый ных ор га наў на мес цах 
ня пра віль на ра зу ме ла свае за да чы? Ці 
маг лі кі раў ні кі рэс пуб лі кан скіх, аб лас-
ных ор га наў іні цы я тыў на па чаць ма са-
выя апе ра цыі па арыш тах і рас стрэ лах 
аль бо яны атры ма лі не двух сэн соў ную 
ка ман ду з Маск вы?

Ёсць мност ва вер сій з гэ тай на го ды.
Так, са праў ды, Каст рыч ніц кая рэ ва-

лю цыя ад бы ла ся пад свет лы мі ідэа ла мі 
і ло зун га мі спра вяд лі вас ці. Але су тык-
нен не роз ных па лі тыч ных і кла са вых 
груп, гра ма дзян ская вай на і не пры мі-
ры масць ідэа ла гіч ных уста но вак пры-
вя лі да бяз лі тас най ба раць бы, у тым 
лі ку і сярод кі раў ні коў пар тыі баль ша ві-
коў. У мно гіх вы пад ках стаў ка ра бі ла ся 

на сі лу. Гэ та і ства рэн не Усе ра сій скай 
над звы чай най ка мі сіі ў снеж ні 1917 го-
да, і чыст ка «ва енс пя цоў», і «Шах цін-
ская спра ва», пра цэс «Пра мпар тыі», і 
ма са вая гвал тоў ная ка лек ты ві за цыя 
1929—1932 га доў, ка лі сот ні ты сяч ся-
лян, у тым лі ку тых, якія пра жы ва лі ў 
БССР, апы ну лі ся ў ля сах Ко мі, сі бір скіх 
ба ло тах, за Па ляр ным кру гам.

Пад крэс лю: старт «ма са вых апе ра-
цый» кан крэт на быў да дзе ны на зга да-
ным пле ну ме. У нар ка ма ты НКУС са юз-
ных рэс пуб лік, кра ё выя і аб лас ныя цэнт-
ры 30 лі пе ня 1937 го да прый шоў за гад 
# 00447 за под пі сам Нар ка м унутс праў 
СССР Яжо ва аб пра вя дзен ні шы ро ка-
маш таб най апе ра цыі па рэ прэ сі ра ван ні 
бы лых ку ла коў, кры мі наль ні каў і ін шых 
ан ты са вец кіх эле мен таў. Па сут нас ці, 
гэ та быў пер шы рэ прэ сіў ны за гад, які 
дэ та лё ва прад піс ваў ка го арыш тоў ваць, 
ка го і як да пыт ваць, як «афарм ляць» 
кры мі наль ныя спра вы, як фар мі ра ваць 
«трой кі», быў уста ноў ле ны па ра дак эта-
па ван ня, рас стрэ лаў, бы лі спу шча ны 
«лі мі ты» на рас стрэ лы.

П. Яку бо віч: Удак лад ню: за га ду 
НКУС усё ж та кі па пя рэд ні ча ла ды-
рэк ты ва Па літ бю ро ЦК за под пі сам 
Ста лін—Мо ла таў, якая да ла Яжо ву 
па лі тыч ную пад ста ву вы даць свой дэ-

та лё вы за гад. Вель мі важ на ра зу мець, 
што ўсе гэ тыя спец апе ра цыі, спец су ды, 
трой кі, эк зе ку цыі — не са ма дзей насць 
ней кіх кі раў ні коў ор га наў НКУС, якія 
за рва лі ся. Ім бы лі да ве дзе ны дак лад-
ныя і не двух сэн соў ныя ўка зан ні, парт-
ды рэк ты вы, вы ні кам якіх і ста лі на ступ-
ныя «ба я выя» за га ды аб пра вя дзен ні 
ад на стай ных рэ прэ сій на тэ ры то рыі 
ўся го СССР, якія не да пус ка юць роз-
ных тлу ма чэн няў сэн су і хо ду.

І. Куз ня цоў: Вя до мы поль ская, ня-
мец кая апе ра цыі. Гэ та зна чыць, рэ-
прэ сіі пра во дзі лі ся і па на цы я наль най 
пры кме це.

П. Яку бо віч: Ка ле га, хачу вам за-
пярэчыць. Рэ прэ сіі пра во дзі лі ся ўсё ж 
та кі не па на цы я наль най пры кме це, а 
па кла са вай, зы хо дзя чы з ра зу мен ня 
«кла са вай ба раць бы» тых га доў. Не 
бу дзем за блыт ваць чы та ча. Поль шча і 
Лат вія да 1937 го да лі чы лі ся ў па лі тыч-
ным кі раў ніц тве СССР най больш маг-
чы мы мі во ра га мі. Су праць ура джэн цаў 
гэ тых кра ін, бы лых ка лісь ці пад да ны х 
Ра сій скай ім пе рыі, і быў на кі ра ва ны 
ўдар. Апе ра цыя па за га дзе # 00486 у 
БССР (ба раць ба з паў мі фіч най поль-
скай Ва ен най ар га ні за цы яй) так са ма 
пра во дзі ла ся зу сім не па эт ніч ным 
прын цы пе. Яе ах вя ра мі ста лі поль скія 

пе ра беж чы кі, ак тыў ныя дзея чы КПЗБ, 
ся ля не пры гра ніч ных ра ё наў. Па да зра-
ва ныя ў ан ты са вец кай дзей нас ці, па ля-
кі, бе ла ру сы, яў рэі — гэ та ўсё ах вя ры 
па ра на і даль ных па да зрэн няў Ста лі на і 
яго акру жэн ня ў су свет най змо ве «во-
ра гаў на ро да». Та му давайце гаварыць 
пра па лі тыч ныя рэ прэ сіі, та му што на 
пер шае мес ца ў трыц ца тыя і на ступ ныя 
га ды ста ві ла ся не ба раць ба з якім бы 
там ні бы ло на ро дам, а даг ма тыч ныя 
прын цы пы, ну і, вя до ма, ба раць ба за 
ўла ду ўнут ры пар тыі. Зра зу ме ла, для 
загінулых гэ та ўжо ўсё роў на, але гіс та-
рыч ная праў да па він на вы кон вац ца.

І. Куз ня цоў: У 1920—1950-я гг. у 
БССР су до вы мі і не су до вы мі ор га на мі 
бы ло рэ прэ са ва на больш як 250 ты сяч 
ча ла век. Мною быў пра ве дзе ны пер-
ша па чат ко вы ана ліз да ных на 80 ты сяч 
ах вяр рэ прэ сій, якія ў да лей шым бы лі 
рэ абі лі та ва ныя. З іх да 70 пра цэн таў 
скла да лі бе ла ру сы, ка ля 20 пра цэн-
таў — па ля кі, ас тат нія — яў рэі, рус кія і 
прад стаў ні кі ін шых на цы я наль нас цяў.

П. Яку бо віч: Пра што ка жуць гэ тыя 
ліч бы? Зра зу ме ла, што на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі бе ла ру саў бы ло больш за ўсё. 
Нен цы і нем цы ў нас ма са ва не жы лі. І 
вель мі па-ды ле танц ку, а ча сам под ла 

ка заць, што гэ та, маў ляў, «рус кія баль-
ша ві кі» вы ра шы лі зні шчыць у 1937 го-
дзе бе ла рус кую элі ту. Глуп ства! Кі раў-
ніц тва пар тыі і НКУС са мі бы лі людзь мі 
без на цы я наль нас цяў, у гэ тым сэн се 
тэ рор быў без аб ліч ным. Што з та го, 
што Яжоў на ра дзіў ся ў поль ска-бе ла-
рус кай вёс цы, нар кам Бер ман у За-
бай кал лі, а пер шы сак ра тар ЦК КПБ(б) 
Ша ран го віч, які кі ра ваў у 1937 годзе ў 
Мін ску, па хо дзіў з на ра чан скай вёс кі 
Кача ны? А Ста лін быў на огул гру зін 
Джу гаш ві лі? На ваш по гляд, з пунк ту 
гле джан ня ма ра лі, ма раль нас ці, ума-
ца ван ня адзін ства бе ла рус ка га на ро да 
які ўрок вар та атры маць з тых тра гіч-
ных га доў?

І. Куз ня цоў: На жаль, на мой по-
гляд, мы гэ ты ўрок не атры ма лі. Прай-
шло 25 га доў на шай не за леж нас ці, а 
мы не зра бі лі па трэб на га кро ку ў гэ тым 
кі рун ку. У Бе ла ру сі за гэ тыя га ды не 
ад кры ты ні адзін ме ма ры яль ны знак з 
удзе лам дзяр жа вы. А як гэ ты пе ры яд 
ад люст ра ва ны ў на шых пад руч ні ках? 
Вы рас ла па ка лен не ма ла дых лю дзей, 
якое не за спе ла па ча так 1990-х, ка лі 
бы ла ма са пуб лі ка цый па гэ тай тэ ме, 
ка лі мы да ве да лі ся аб пер са на лі ях, 
пра мес цы ма са вых па ха ван няў, пра 
Ку ра па ты. У па чат ку 1990-х га доў у Ін-
сты ту це гіс то рыі Ака дэ міі на вук бы ла 
ство ра на ра бо чая гру па, якая зай ма ла-
ся гэ тым пы тан нем. А по тым да 1998 
го да яе дзей насць па сту по ва сыш ла 
на ні што. 

П. Яку бо віч: Ну, ка заць пра тое, што 
«ні чо га не зроб ле на», не зу сім ка рэкт-
на. У 1995—1998 га дах, ве даю, бы ло 
шмат зва ро таў сва я коў рэ прэ са ва ных, 
якія зна ё мі лі ся з ар хіў ны мі спра ва мі, 
да ма га лі ся рэ абі лі та цыі, ма тэ ры яль най 
кам пен са цыі. Але бы ла і абы яка васць, 
і за быц цё, што да ты чыц ца Ку ра па таў і 
ін шых мес цаў па ха ван няў. Гэ та праў да. 
Вя до ма, ма са выя рэ прэ сіі — ка ла саль-
ная траў ма для бе ла рус ка га на ро да. 
З ін ша га бо ку, бяс кон цае раз дзі ран не 
ран, за хоп ле ная па го ня за сен са цы я мі, 
ды ле танц кая мі фат вор часць, «пры ва-
ты за цыя» гіс то рыі — аказ вае не зу сім 
зда ро вы ўплыў на свя до масць і на ват 
псі хі ку пад рас та ю ча га па ка лен ня. А 
па-мой му, яно не па він на тут для ся-
бе ра біць ад крыц цяў, а праз пад руч-

ні кі сіс тэм на і сур' ёз на вы ву чаць тое, 
што ад бы ло ся ў 1920—1950-я га ды, 
на ступ ствы і маш та бы тра ге дыі. І ра-
зу мець: што ўсё гэ та ад бы ва ла ся на 
фо не па сту паль на га раз віц ця кра і ны, 
а па га ра дах і вёс ках БССР на сі лі ся не 
толь кі аў та за кі, але і трак та ры, кам бай-
ны, бу да ва лі ся га ра ды. Кар ці на бы ла 
вель мі раз на стай най і да лё кай ад усе-
агуль най па ні хі ды...

В.Ша дур скі: Па лі тыч ныя рэ прэ сіі — 
гэ та тра ге дыя і зла чын ства ад на ча со-
ва. Сён ня нам ча сам цяж ка на ват вы-
зна чыць, хто там быў ах вя рай. Рэ прэ сіі 
на гад ва лі са бой ся ке ру, якой спа чат ку 
спра ба ва лі сек чы га ло вы ві на ва тым, 
а по тым усім за пар, у тым лі ку ка там. 
Яны так са ма ёсць ся род ах вяр. Гэ та 
вя лі кая тра ге дыя для ўсіх на ро даў, і 
на ўрад ці мы ма ем пра ва га ва рыць, 
што ней кая эт ніч ная гру па па цяр пе ла 
больш аль бо менш.

П.Яку бо віч: Тут так са ма вар та вы-
зна чыц ца ў тэр мі нах. Мне сло ва «кат» 
не зу сім зра зу ме лае. Ці мож на ві на ва-
ціць, ска жам, ка мен данц кі ўзвод у рас-
стрэ ле? Ён вы кон ваў за гад, дзей ні ча ў у 
пра ва вых рам ках дзеючых пра ві лаў. А 
па коль кі знач ная част ка з гэ тых «вы ка-
наў цаў» і следчых спа чы вае ў Ку ра па-
тах, не як не па ды ма ец ца ру ка агуль на 
на зваць іх «ка та мі». Та кі ж змроч ны 
па ра докс на зі раў ся ў ча сы Фран цуз-
скай рэ ва лю цыі — Ра бесп' ер: кат або 
ах вя ра? Ма рат, яка бін цы?.. Кры ва вы 
па ра докс ёсць і ў Ку ра па тах, дзе ў ад-
ной яме апы ну лі ся і ся ля не, і два ра не, і 
цар скія жан да ры, і кам бры гі Чыр во най 
Ар міі, і бы лыя бе ла гвар дзей цы, і начс-
клад НКУС.

В.Ша дур скі: Але мы ве да ем на пры-
кла дзе кан крэт ных лё саў, як не ка то рыя 
след чыя ў 1937 г. ужы ва лі не за кон ныя 
ме та ды, ка та ван ні, як вы бі ва лі ся пры-
знан ні і па ка зан ні з лю дзей ня він ных 
аб са лют на. Усё гэ та апуб лі ка ва на, на-
зва ны мно гія дэ та лі, па стаў ле ныя філь-
мы і спек так лі, на пі са ны вель мі сур'-
ёз ныя кні гі пра пры чы ны і след ствы 
тэ ро ру. Та му нель га ска заць, што на ша 
гра мад ства не вы нес ла ні я кіх уро каў з 
та го пе ры я ду. Ін шая спра ва, што сы-
хо дзіць час, сы хо дзяць свед кі, гэ ты 
боль за ці хае і з'яў ля ец-
ца шмат на нос на га.

ГІС ТО РЫЯ ПА ВІН НА АБ' ЯД НОЎ ВАЦЬ,
а Ку ра па ты — стаць мес цам агуль на на цы я наль най па мя ці, на род на га смут ку і згур та ва нас ці

Гэ тае не вя лі кае ўро чы шча, што пад Мінск ам, — пра ніз лі вы 
і шчым лі вы на па мін аб тра гіч ных па дзе ях і вы пра ба ван нях, 
якіх цал кам ха пі ла Бе ла ру сі ў ХХ ста год дзі. Ку ра па ты 
ў свя до мас ці бе ла ру саў — вя лі кая брац кая ма гі ла ах вяр ста лін скіх 
рэ прэ сій, ся род якіх бы ло ня ма ла вы дат ных сы ноў на шай Ай чы ны — 
дзяр жаў ных дзея чаў, прад стаў ні коў твор чай і на ву ко вай элі ты 
і прос тых бе ла ру саў, якія тра пі лі ў жу дас ны ма лох. Мы да гэ туль 
не ве да ем, коль кі іх, бяз він ных, ля жыць там.
Але мы дак лад на ве да ем, па він ны ве даць ін шае. Ку ра па ты — 
на цы я наль ны не кро паль, які не цер піць здзе ка ван ня і пра ва ка цый. 
Гэ та не сці ха ю чы боль бе ла ру саў, які па ві нен стаць сім ва лам па мя ці 
і смут ку. Мес цам, ку ды мож на прый сці толь кі з ад ной мэ тай — 
уша на ваць ах вяр і па ма ліц ца за іх. Ме на ві та так лі чаць удзель ні кі 
круг ла га ста ла, які прай шоў па іні цы я ты ве га зе ты
 «СБ. Бе ла русь се год ня». Вёў круглы стол 
галоўны рэдактар гэтага выдання Павел ЯКУБОВІЧ.
У дыс ку сіі пры ма лі ўдзел пер шы на мес нік стар шы ні КДБ 
ге не рал-ма ёр Ігар СЯР ГЕ ЕН КА, упаў на ва жа ны па спра вах рэ лі гій 
і на цы я наль нас цяў Ле а нід ГУ ЛЯ КА, ву чо ны сак ра тар На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, док тар гіс та рыч ных на вук Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ, 
дэ кан фа куль тэ та між на род ных ад но сін БДУ, док тар гіс та рыч ных 
на вук Вік тар ША ДУР СКІ, да цэнт ка фед ры фа куль тэ та між на род ных 
ад но сін БДУ, кан ды дат гіс та рыч ных на вук Ігар КУЗ НЯ ЦОЎ 
і кан ды дат гіс та рыч ных на вук Ула дзі мір АДА МУШ КА. 
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