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І.Куз ня цоў: Так, са праў ды, ці мо-
жам мы прад' яў ляць юры дыч ныя прэ-
тэн зіі да су пра цоў ні каў НКУС, што вы-
кон ва лі за гад старшых камандзіраў? У 
Ку ра па тах, на прык лад? Па якім прын-
цы пе мы ця пер бу дзем дзя ліць кост кі? 
Ад на з на шых па лі тыч ных пар тый не 
стам ля ец ца паў та раць, што ў Ку ра па-
тах і ін шых па ха ван нях «ля жаць толь-
кі бе ла ру сы». За бі тыя кім? «Ра сій скім 
НКУС!» Па-пер шае, не бы ло ні я ка га 
«ра сій ска га НКУС». А по тым — у Ку-
ра па тах па ха ва ныя прад стаў ні кі шмат-
лі кіх на цы я наль нас цяў. Ад нак з'яў ля-
ец ца шум ная і ўпэў не ная ў са бе гру па, 
якая за яў ляе, што нас ці ка вяць толь кі 
бе ла ру сы. По тым з'я вяц ца тыя, ка го 
ці ка вяць, на прык лад, толь кі па ля кі, ці 
толь кі яў рэі... Ці на ву ко ва гэ та, гу ман-
на, ці не рас кол вае гэ та наш на род?

В.Ша дур скі: Зго дзен з ва мі. Тут 
вель мі не бяс печ ны па дзел ах вяр па 
кан фе сі ях, эт ніч ным па хо джан ні, па лі-
тыч ных по гля дах і гэ так да лей. Вель мі 
ня доў га вяр нуц ца да ста лін скай ідэа-
ло гіі: «бы лыя лю дзі», «лі шэн цы», «во-
ра гі», «са цы яль на шкод ныя» і гэ так 
да лей....

П. Яку бо віч: Я не зу сім ра зу мею 
ме ха нізм і мэ ту та ко га раз бо ру — хі-
ба што апе ля ваць да апост ала з яго 
клю ча мі — ня хай рас ка жа, хто як ся-
бе па во дзіў у той ша лё ны час? Га лоў-
нае ўсё ж та кі ў тым, што гра мад ства 
па він на на рэш це ўсвя до міць, што, у 
пры ват нас ці, Ку ра па ты — не па лі гон 
для экс гу ма цый і пра вя дзен ня ме-
дэкс пер ты зы. Гэ та — мес ца ма са ва га 
па ха ван ня, спа чын ку. Там, на мой по-
гляд, па ві нен быць ве лі зар ны пла кат, 
які кры чыць: «Тут па ха ва ныя лю дзі». 
Не нось бі ты тых ці ін шых па лі тыч ных 
по гля даў, не здзяйс няль ні кі «па мы лак» 
пад час ан ты трац кісц ка га парт га ла са-
ван ня 1927 го ду, не ду тыя «шпі ё ны», 
а прос та — лю дзі. Як мы іх па дзе лім, 
на якія па лі чкі па кла дзём іх кост кі? Ні-
як! Вось што мы аба вя за ныя, дык гэта 
па слаць гра мад ству ме сэдж: да вай це 
зды мем га лаў ныя ўбо ры і ці ха ў ду шы 
па мо лім ся! За ўсіх, хто спа чы вае пад 
гэ ты мі штуч на вы са джа ны мі над яма мі 
хво я мі. Ачыс цім ся і зро бім кож ны на 
сва ім мес цы ўсё, каб та кое больш не 
паў та ры ла ся. А хто меў ра цыю, хто ві-
на ва ты... Ім ёны іх — Бог ве дае...

А. Ка ва ле ня: Мне зда ец ца, мы 
больш спро шча на па ды хо дзім да гэ-
тых тра гіч ных па дзей на шай гіс то рыі. 
Да вай це не за бы ваць, што ў 1917-м ад-
быў ся злом ра ней шай ма дэ лі раз віц ця, 
з'я ві ла ся но вая са цы яль на-эка на міч ная 
сіс тэ ма. У но вай ула ды бы лі пра ціў ні кі, 
і, на ту раль на, яна па він на бы ла аба-
ра няць ся бе. Я за раз не ка жу пра тое, 
пра віль на ці ня пра віль на яна та ды гэ-
та ра бі ла. Рэ ва лю цыя, якая ад бы ла ся, 
аба ра ня ла свае ін та рэ сы. Я, як гіс то-
рык, не па мя таю ні ад на го пар тый на га 
ра шэн ня аб ажыц цяў лен ні рэ прэ сій су-
праць та го ці ін ша га на ро да. Ба раць бу 
вя лі су праць са ба таж ні каў, пра ціў ні каў 
са вец кай ула ды. Але на мес цах, як гэ та 
час та бы вае, ра зу ме лі гэ тыя ра шэн ні і 
ўва саб ля лі іх у жыц цё кож ны па-свой-
му. Та му трэ ба гля дзець у ко рань: а ці 
бы лі са цы яль на-эка на міч ныя пе рад умо-
вы для той страш най з'я вы, якая ме ла 
мес ца ў 1920—1930-я га ды?

У. Ада муш ка: Зго дзен. Але мы 
не па він ны кан цэнт ра ваць сваю ўва гу 
толь кі на 1937 го дзе. Сён ня ў Бе ла ру сі 
ёсць больш як 10 ты сяч ар хіў на-след чых 
спраў на асоб, асу джа ных у 1917—1929 
га дах. Гэ та бы лі ві да воч ныя па лі тыч-
ныя чыст кі, на кі ра ва ныя, вя до ма ж, не 
су праць бе ла ру саў як эт ніч най гру пы. 
Так, баль ша ві кі ўзя лі ўла ду і ўся ляк яе 
аба ра ня лі. І сі ту а цыя ў Бе ла ру сі ад люст-
роў ва ла агуль ную па лі тыч ную кар ці ну 
ў СССР та го ча су. У 1931—1933 га дах 
да кры мі наль най ад каз нас ці па па лі тыч-
ных ма ты вах пры цяг ну лі лю дзей ні як не 
менш, чым у 1937-м. У са ка ві ку 1930 
го да з тэ ры то рыі БССР бы ло вы се ле на 
ў ад да ле ныя ра ё ны больш за 36 ты сяч 
ся лян скіх сем' яў. А ў кож най сям'і на 
той пе ры яд бы ло як мі ні мум шэсць ча-
ла век. Вось і пад лі чы це. Вя до ма, гэ та 
маш таб ная тра ге дыя для ўся го бе ла-
рус ка га на ро да.

Як ча ла век, які вы ву чаў па пер ша-
кры ні цах гэ тую тэ му з 1990 го да, ха чу 
не па га дзіц ца з Іга рам Мі ка ла е ві чам 
(Куз ня цо вым) з на го ды вы ву чэн ня гэ-
та га пы тан ня ў Бе ла ру сі. Збі ра ю чы ся 
на гэ ты круг лы стол, я пра вёў ма ні-
то рынг у На цы я наль ным ар хі ве і па-
гля дзеў, хто пра ца ваў па гэ тай тэ ме. 
Акра мя ня бож чы ка пра фе са ра Пла-
то на ва, ва ша га па кор на га слу гі і яшчэ 
двух-трох ча ла век там ні хто ў апош нія 
га ды не быў. А ма тэ ры я лы ў гэ тым ар-
хі ве, па вер це, не менш ці ка выя, чым у 
ар хі вах спец служ баў. Ідзі це, вы ву чай-

це. Але перш чым кры ты ка ваць гэ тыя 
кры ні цы, з імі трэ ба па зна ё міц ца.

П. Яку бо віч: Ка ле гі, мы не зай ма-
ем ся ні ўсхва лен нем, ні ачар нен нем 
кам пар тыі тых га доў і ні ко му не вы стаў-
ля ем ра ху нак. Ні Мо ла та ву, ні Па на-
ма рэн ку, ні Ца на ве. Без умоў на, рэ ва-
лю цыя па він на бы ла аба ра няц ца, у яе 
бы лі во ра гі, у Фран цыі ча ка лі ка ман ды 
цэ лыя ды ві зіі з бе ла гвар дзей цаў, бы-
лі аген тур ныя сет кі роз ных дзяр жаў і 
шмат ча го ін ша га. Але ні ку ды не па-
дзец ца ад та го фак ту, што ў 1937 г. 
па за су до выя ор га ны (раз на стай ныя 
«двой кі», «трой кі», ад мыс ло выя на-
ра ды, спец су ды, тры бу на лы) не аб-
грун та ва на пры цяг ну лі да ад каз нас ці 
вя ліз ную коль касць лю дзей. У тым лі ку 
мінск ага пісь мен ні ка Кляш тор на га, ві-
цеб ска га се ля ні на Ва ла ха но ві ча, ма гі-
лёў ска га свя та ра а. Іаа на — дзя сят кі 
ты сяч лю дзей і зу сім не «во ра гаў»!

Да дам, што ўсе гэ тыя лю дзі — усе 
без вы клю чэн ня! — бы лі пас ля рэ абі-
лі та ва ныя. 

І. Сяр ге ен ка: Праб ле ма па лі тыч-
ных рэ прэ сій, іх пры чы ны, сут насць 
і на ступ ствы — гэ та тэ ма не ад ной 
гіс та рыч най кан фе рэн цыі. Я ха цеў бы 
пры вес ці ад ну з юры дыч ных трак то-
вак тэр мі на «па лі тыч ная рэ прэ сія». 
Гэ та «не аб грун та ва нае пры цяг нен не 
да кры мі наль най ад каз нас ці за дзяр-
жаў ныя, контр рэ ва лю цый ныя зла чын-
ствы, а так са ма ссыл ка, вы сыл ка, на-
кі ра ван не на спец па ся лен ні гра ма дзян 
су до вы мі або не су до вы мі ор га на мі па 
па лі тыч ных, са цы яль ных, на цы я наль-
ных, рэ лі гій ных і ін шых ма ты вах». Я не 
зво дзіў бы ўсё ме на ві та да 1937 го да. 
Гэ та быў пік рэ прэ сій. Але, звяр таю 
ўва гу, што пас ля ЦК КПСС пры маў 
ра шэн не аб рэ абі лі та цыі ах вяр па лі-
тыч ных рэ прэ сій 1920—1980-х га доў. 
Па ча так рэ прэ сій пры па дае ме на ві та 
на 1920-я га ды. Тут мож на ка заць і 
пра ўнут ры пар тый ную ба раць бу, і ба-
раць бу за ўла ду і пра пад рых тоў ку 
да бу ду чай і не мі ну чай вай ны. Гэ та і 
трац кісц кі блок, і пра вы ўхіл, «Шах цін-
ская спра ва», і спра ва «Пра мпар тыі», 
і рас ку лач ван не. Праб ле ма, як ба чыц-
ца, зу сім не трак ту ец ца ад на знач на і 
спро шча на.

Су час ная на ву ка ка жа: ідэа ла гіч-
най ас но вай па лі тыч ных рэ прэ сій быў 
тэ зіс Ста лі на, што па ме ры бу даў ніц-
тва са цы я ліз му кла са вая ба раць ба 
аб васт ра ец ца. Ха цеў бы пры вес ці 
не ка то рыя ліч бы да тыч на ар хі ваў Ка-
мі тэ та дзярж бяс пе кі. Зра зу ме ла, што 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны част-
ка ар хі ваў бы ла зні шча на, але гэ тая 
част ка зу сім ня знач ная. Та му сён ня, 
аба пі ра ю чы ся на фак тыч ныя ліч бы, я 
ма гу ска заць: па кры мі наль ных спра-
вах — су до вым і не су до вым спо са ба-
мі — бы ло рэ прэ са ва на 235,5 ты ся чы 
ча ла век. Гэ та за ўвесь пе ры яд — з 
1920-х па 1950-я га ды. Гэ та спра вы, 
якія зна хо дзяц ца ў Цэнт раль ным ар-
хі ве КДБ і да ты чац ца і рас стра ля ных, і 
па збаў ле ных во лі. З іх 176 ты сяч бы лі 
рэ абі лі та ва ныя. Што да пра цы ў на-
шых ар хі вах — усе зва ро ты гіс то ры-
каў, ВНУ, спе цы я лі за ва ных на ву ко вых 
ін сты ту таў мы раз гля да ем і пы тан не 
гэ тае вы ра ша ем. Ін шая спра ва, што 
ка лі раз гле дзіш ты ся чы та кіх спраў — 
ні чо га, акра мя бо лю і тра ге дыі, пе ра-
няць з іх не ўда ец ца. На ват удум лі вы 
гіс то рык ні чо га акра мя проз ві шча, імя, 
най ка ра цей ша га, фар маль на га до пы-
ту, ра шэн ня «трой кі» і фак ту на ступ-
най рэ абі лі та цыі, ні чо га з гэ тай тон-
кай па пач кі (не ка то рыя я ўзяў сю ды 
і дэ ман струю) но ва га не да ве да ец ца. 
На жаль.

П. Яку бо віч: Ігар Пят ро віч, а як вы 
ста ві це ся да мод на га ця пер тэ зі са пра 
тое, што пік Вя лі ка га тэ ро ру — гэ та 
след ства жа дан ня рус кіх ці яў рэ яў (якіх 
са праў ды ня ма ла бы ло та ды ў ор га-
нах) «па ма хаць у БССР гіль я ці най». 
Мы ўжо га ва ры лі пра гэ та, але ўсё-ткі 
ці бы лі гэ та рэ прэ сіі, на кі ра ва ныя вы-
ключ на су праць бе ла ру саў? Бо гэ та 
сцвяр джэн не бы ло вель мі па пу ляр ным 
у аку па ва най Бе ла ру сі, та ды гіт ле раў-
цы спе цы яль на на строй ва лі адзін на-
род на дру гі. У Ку бэ на ват бы лі цэ лыя 
струк ту ры для гэ та га, там слу жы ла 
ня ма ла ка ла ба ра цы я ніс таў. На вош та 
ж ця пер сёй-той бу дзіць дэ ма наў?

І. Сяр ге ен ка: Зы хо дзя чы з тых ма-
тэ ры я лаў, з які мі я зна ё мы, тэ зіс, пра 
які вы ка жа це, ад кі даю! Ні я ка га па ды-
хо ду па на цы я наль най пры кме це ў рэ-
прэ сі ях тых га доў не бы ло. І бе ла ру сы, 
і рус кія, і ўкра ін цы, і яў рэі, і па ля кі — 
сло вам, прад стаў ні кі ўсіх на цы я наль-
нас цяў, якія пра жы ва лі на тэ ры то рыі 
Бе ла рус кай ССР, — усе яны на тых 
ці ін шых пад ста вах пад вяр га лі ся не-
аб грун та ва ны м рэ прэ сі я м. Зы хо дзіць 
трэ ба з гэ та га!

У. Ада муш ка: У па чат ку 1930-х га-
доў у на шай рэс пуб лі цы су праць прад-
стаў ні коў бе ла рус кай ін тэ лі ген цыі бы ла 
рас па ча тая спра ва так зва на га «Са ю за 
вы зва лен ня Бе ла ру сі». Зу сім ана ла-
гіч ная спра ва, але на зва ная «Спіл-
ка визволення України», іс на ва ла ва 
Укра і не. Та кія ж спра вы бы лі ў Гру зіі, 
рэс пуб лі ках Ся рэд няй Азіі, у Азер бай-
джа не... Ста лін ад на ча со ва па ад ной 
схе ме на но сіў уда ры па са вец кай ін тэ-
лі ген цыі. Што ў Мін ску, што ў Маск ве, 
што ў Тбі лі сі.

В. Ша дур скі: Вя до ма, мож на га ва-
рыць, што мно гія та ям ні цы ў гіс то рыі 
яшчэ за хоў ва юц ца. Але мне зда ец ца, 
што да тыч на агуль ных ацэ нак рэ прэ сій 
мы ўжо ска за лі прак тыч на ўсё. Мож на 
ка заць аб ма ты ва цы ях ула даў, аб на-
яў нас ці част кі рэ аль ных во ра гаў, аб 
сі ту а цыі, ка лі за кон ста но віц ца ах вя-
рай «па лі тыч най мэ та згод нас ці». Але 
мы ба чым і тое, што час ця ком по шук 
рэ аль ных пра ціў ні каў ула ды пад мя-
няў ся «пры зна чэн нем» во ра гаў. Вось 
у нас бы лі пас ля доў на рэ прэ са ва ныя 
тры рэк та ры БДУ, мно гія ды рэк та ры 
ін сты ту таў Ака дэ міі на вук... Яны якую 
шко ду спра ба ва лі на нес ці кра і не ?!

Л. Гу ля ка: Да вай це гэ тую тэ а рэ-
тыч ную дыс ку сію на блі зім да сён няш-
ня га дня. І да тэ мы на ша га круг ла га 
ста ла. Без умоў на, Ку ра па ты, гэ та 
мес ца, па-за за леж нас цю ад та го, хто 
там рас стра ля ны і па якіх ма ты вах, за-
слу гоў вае ўве ка ве чан ня. За слу гоў вае 
пры знан ня. Ін шая спра ва, што ў гра-
мад стве ёсць не вя лі кая гру па, на ват 
не зрэз гра мад ства, а ме на ві та гру па, 
якая ха це ла б гэ тую тэ му «пры ва ты за-
ваць». І зра біць Ку ра па ты «сва ім мес-
цам», у тым лі ку і для су праць ста ян ня 
ўла дзе. Тым не менш ула да аб са лют-
на роў на ста віц ца да ўсіх. Мяр кую па 
ўлас най пра фе сій най дзей нас ці: больш 
за 10 га доў я пра цую з на цы я наль ны мі 
мен шас ця мі (прад стаў ні кі 141 на цы я-
наль нас ці пра жы ва юць у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь), і ні ад ка го з іх за ўвесь 
гэ ты час не чуў тэ мы Ку ра па таў. Гэ та 
я да та го, каб мы сва і мі раз мо ва мі не 
па ру шы лі ня ўзнак гэ ту раў на ва гу. Усё 
гэ та вель мі тон кія тэ мы...

П. Яку бо віч: Ва ша дум ка, Ле а нід 
Паў ла віч, зра зу ме лая. Але, на жаль, 
ёсць шмат дат, ка лі на Ку ра па ты ідуць 
лю дзі — ра ней больш, за раз менш, 
але ўсё ж ідуць — з не пры ха ва ны мі 
па лі тыч ны мі мэ та мі, з ад па вед най 
ат ры бу ты кай і т. д. І ка лі мы бу дзем 
за плюшч ваць на гэ та во чы, то ў вы ра-
шэн ні да дзе най праб ле мы мы не пра-
су не мся. Ку ра па ты так і за ста нуц ца 
мес цам па лі тыч ных рыс та лі шчаў. Хі ба 
гэ та доб ра?

А. Ка ва ле ня: На шы раз мо вы пра 
той час ства ра юць ура жан не, што на-
ша кра і на ў 1920 — 1930 — 1940-я 
га ды толь кі і зай ма ла ся рэ прэ сі я мі, 
ба раць бой з кімсь ці і гэ так да лей. А 
хто пі саў да но сы — на прык лад, на тых 
трох рэк та раў БДУ? У чым пры чы на, 
што на ад ных рэк та раў да но сы пі са-
лі, а на ін шых — не? Ды і на огул — ці 
толь кі рэ прэ сіі бы лі ў той пе ры яд? А 
між на род ная сі ту а цыя якой бы ла ў той 
пе ры яд? Ды і кра і на бу да ва ла ся, раз ві-
ва ла ся. На ра джа лі ся дзе ці, уз во дзі лі ся 
но выя за во ды...

В. Ша дур скі: Без умоў на, бы лі і 
да сяг нен ні. Але і за плюшч ваць во чы 
на тое дрэннае, што рабілася, мы не 
мо жам. Ды і не заў сё ды да іх пры-
во дзі лі ме на ві та да но сы — тыя, хто 
зна хо дзіў ся пад след ствам, пад вяр га-
лі ся не ча ла ве чым ка та ван ням і ча сам 
ага вор ва лі ін шых. Зра зу ме ла ад но: 
рэ прэ сіі асла бі лі кра і ну. Яны ака за лі ся 
шкод ны мі і для эка но мі кі, і для ар міі.

У. Ада муш ка: Зноў мы ад хі ля ем-
ся ад тэ мы. Ха чу пад тры маць Ле а ні да 
Паў ла ві ча: Ку ра па ты па він ны стаць 
мес цам, дзе гра ма дзя нін, сям'ю яко-
га ад зна чыў ру бец рэ прэ сій, мог бы 
па кла ніц ца там прод кам, ах вяр най 
па мя ці. Лю дзі бы лі б ра ды та кой маг-
чы мас ці, а мы па куль, на жаль, не за-
бяс пе чы лі іх ёю.

П. Яку бо віч: Так, ні я кая са мая доб-
рая мэ та не апраўд вае на ват ад ной 
ня він най ах вя ры. Тым больш ка лі га-
вор ка ідзе пра шмат лі кіх лю дзей. Але 
гіс то рыю, у тым лі ку і пе ры яд рэ прэ сій, 
трэ ба вы ву чаць і бу ду чым па ка лен ням. 
Тым больш сум на, што гіс то ры кі пе ра-
ста лі зай мац ца гэ тай тэ май. Са слоў 
спа да ра Ада муш кі, на ват у ар хі вы пе-
ра ста лі ха дзіць.

А. Ка ва ле ня: Не згод ны. Ка лі ёсць 
са цы яль ны за каз, ёсць гра мад ская за-
па тра ба ва насць той ці ін шай праб ле-
мы — яна па ды ма ец ца.

П. Яку бо віч: Я не па дзя ляю тэ зіс, 
што ка лі тэ ма «не пра хад ная», то хай 
ля жыць і тлее. Лю бая гра мад ска не аб-
мер ка ва ная тэма, ча го б яна ні да ты чы-

ла ся, па доб на на сха ва ную пад ды ван 
мі ну з га дзін ні ка вым ме ха ніз мам. Гэ та 
не ра шэн не праб ле мы: яна вы бух не са-
мым не ча ка ным чы нам, у не па трэб ны 
час і ў не па трэб ным мес цы. Праб ле мы 
нель га ха ваць пад ды ван. Па дзя лю ся 
аса біс тай крыў дай. 7 га доў та му ў рэ-
дак цыі «СБ» быў пра ве дзе ны круг лы 
стол, на якім пы тан ні пра Ку ра па ты ўжо 
гу ча лі і до сыць рэз ка. Да дыс ку сіі бы лі 
за про ша ныя гіс то ры кі, прад стаў ні кі ду-
ха вен ства, па ва жа ная Мая То да раў на 
Кляш тор ная (на ву ко вы кі раў нік ме ма-
ры яль най зо ны «Ку ра па ты». — Рэд.), 
дач ка рэ прэ са ва ных баць коў. На ім 
бы ло мно га вы ка за на, пра гу ча лі ці-
ка выя пра па но вы. Але ўсё гэ та як у 
ва ду сплы ло. Мы та ды звяр та лі ся да 
Мінск ага абл вы кан ка ма — трэ ба доб-
ра ўпа рад ка ваць, акуль ту рыць Ку ра па-
ты, узяць іх пад ахо ву і г. д. Ула да, на 
жаль, не асабліва пры слу ха ла ся. Не 
звяр ну лі ўва гі на круг лы стол у «СБ» і 
тыя, хто рэ гу ляр на хо дзіць у Ку ра па тах 
пад па лі тыч ны мі ло зун га мі. Не прос та 
не звяр ну лі — на ват аб ра зі лі ся. Гэ та, 
маў ляў, на ша тэ ма, мы яе «вы па ку-
та ва лі», як гэ та «СБ» асмель ва ец ца 
яе на огул па ды маць? Як быц цам бы 
Ку ра па ты — не мо гіл кі, а іх аса біс ты 
ма ён так. На шчас це, ёсць маг чы масць 
аб мер ка ваць гэ та на ін шым уз роў ні і з 
ін шы мі вель мі па ва жа ны мі экс пер та мі. 
На ша за да ча — даць моц ны ме сэдж 
гра мад скас ці, што ўсе мі ну лыя або 
ця пе раш нія гіс та рыч ныя шур па тас ці, 
не па ра зу мен ні па він ны счэс вац ца. Мы 
па він ны ўсё больш і больш ад чу ваць 
ад каз насць за Бе ла русь, ад чу ваць ся-
бе чле на мі ад ной вя лі кай, але друж-
най сям'і. І яшчэ раз ска жу аб сіг на ле 
гра мад ству, што ні я кія па дзеі, якія ма-
юць ней кі двух сэн соў ны, ам бі ва лент ны 
ха рак тар, не па він ны трак та вац ца ва 
ўго ду на шым ім гнен ным па лі тыч ным 
пе ра ва гам і аб' ек тыў на му асэн са ван-
ню гіс то рыі. Га лоў нае ін шае: бе ла рус кі 
на род адзі ны, кра і на ў нас ад на на ўсіх, 
і мы па він ны дзе ля тых, хто жы ве ця-
пер, не да пус ціць та го дрэн на га, што 
бы ло. І ка заць пра гэ та вар та ўслых і 
без уся кай бо я зі!

А та му да вай це пя рой дзем да на-
ступ на га пы тан ня. Мы — не за леж ная 
кра і на, у юры дыч ным сэн се, ня з'яў ля-
ем ся афі цый ным пе ра ем ні кам Са вец-
ка га Са ю за. Тым не менш неш та доб-
рае, уні вер саль нае, гу ман нае з СССР 
мы пе рай ма ем і раз ві ва ем. Але не ка то-
рыя мо ман ты на шай агуль най ка лісь ці 
гіс то рыі ра шу ча ад кі да ем. Па лі тыч ныя 
рэ прэ сіі перш за ўсё ў шэ ра гу та кіх 
не пры маль ных для су час най Бе ла ру-
сі экс цэ саў. Ні сён няш няе кі раў ніц тва 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ні яе гра ма дзя-
не, ні ця пе раш нія ор га ны дзяр жаў най 
бяс пе кі ра шу ча не ма юць ні я ка га да-
чы нен ня да са ма воль ства і тра ге дый 
тых га доў. Ка лі мы гэ та зра зу ме ем, 
то скон чац ца не кан струк тыў ныя ча сам 
спрэч кі ва кол та го, хто мае ра цыю з 
за бі тых, а хто не мае ра цыю? І та ды 
бу дзе за бяс пе ча ны гра мад скі кан-
сэн сус. А для гэ та га ў кра і не па він на 
быць уве ка ве ча на асаб лі вае па мят нае, 
міс тыч нае мес ца. Не тое, дзе хтось-
ці атры мае маг чы масць па гар ла ніць, 
па бе гаць і ўста ля ваць асоб на ўзя ты 
крыж (для ся бе), а мес ца ўсе на род-
на га смут ку і вы са ка род най па мя ці. 
Зра біць яго па мят ным ме ма ры я лам 
або вы браць ін шы фар мат — ду маю, 
вя лі кая, доб ра зыч лі вая гра мад ская 
дыс ку сія вы крыш та лі зуе ап ты маль нае 
ра шэн не гэ та га пы тан ня. Але па куль, 
зра зу ме ла, спра ва не ў наз ве і на ват не 
ў фор ме. Спра ва ў прын цы пе. Пра шу 
вы каз вац ца.

А. Ка ва ле ня: Ха чу пад тры маць гэ-
тую дум ку. Спадзяюся, усе згод ныя з 
тым, што Ку ра па ты — гэ та на цы я наль-
ная тра ге дыя. Але нам спра бу юць на-
вя заць ін шую дум ку: Ку ра па ты — гэ та 
сім вал бе ла рус ка га на ро да. Ку ра па ты 
та кім сім ва лам ні ко лі быць не мо гуць! 
Мо гіл кі не мо гуць быць сім ва лам на ро-
да. Ка лі мы пой дзем па гэ тым шля ху, 
гэ та пры вя дзе нас да па дзе лу гра мад-
ства. Та му мне зда ец ца пра віль най ідэя 
зра біць з Ку ра па таў сім вал, які аб' яд-
ноў вае, па ста віць там знак або кап лі цу, 
якія б у мас тац кай фор ме па каз ва лі 
ўсю тра ге дыю, пе ра жы тую бе ла рус-
кім на ро дам у 1930-я —1940-я га ды. 
Для гэ та га маг чы мас ці ў дзяр жа вы і 
гра мад ства ёсць. Ду маю, мы па він ны 
аб' яд наць на ма ган ні на шых па лі тыч-
ных пар тый, якія мо гуць ста яць на 
роз ных плат фор мах, але згод ны зра-
біць з Ку ра па таў сім вал тра ге дыі, якую 
нель га да пус ціць у бу ду чы ні. Ку ра па ты 
па він ны стаць на стаў лен нем бу ду чым 
па ка лен ням. Мо жа быць, вар та аб вяс-
ціць кон курс, асаб лі ва ся род твор чай 
мо ла дзі, на вы пра цоў ку та ко га сім ва ла 
на цы я наль най зго ды і смут ку. Каб кож-

ны змог прый сці ў Ку ра па ты і за па ліць 
там свеч ку. А мо жа, на ват пра ба чэн ня 
па пра сіць пе рад па мяц цю тых, хто ад-
даў свае жыц ці ў тыя ча сы.

І. Куз ня цоў: Ва ўве ка ве чан ні па мя-
ці за гі ну лых у Ку ра па тах мы ад ста ём 
роў на на 28 га доў. 18 сту дзе ня 2017 го-
да ме на ві та столь кі га доў споў ні ла ся з 
мо ман ту пры няц ця па ста но вы Са ве та 
Мі ніст раў БССР аб уве ка ве чан ні па мя-
ці ах вяр па лі тыч ных рэ прэ сій у ляс ным 
ма сі ве Ку ра па ты. 

П. Яку бо віч: Для гэ та га мы і са бра-
лі ся — па слаць ула дзе і гра мад ству 
дак лад ны сіг нал. Да вай це вы ве дзем 
Ку ра па ты з не ча га кан фе сій на га або 
па лі тыч на га ін та рэ су! Да вай це лік ві ду-
ем ін сты тут са ма зва ных «ды рэк та раў 
мо гі лак»! І зро бім для ўсіх мес цам па-
кла нен ня і смут ку.

А. Ка ва ле ня: Зна ка вым мес цам, 
якое не па дзя ля ла б гра мад ства, а 
кан са лі да ва ла яго!

У. Ада муш ка: Ча сам у нас і ў ін шых 
пы тан нях ёсць па доб ныя пра бе лы. 
Вось мы і са бра лі ся, каб зра біць тое, 
што тры дзе ся ці год дзі на зад не бы ло 
вы ка на на. І, мо жа быць, для кан чат-
ко вай раз рад кі су пя рэч нас цяў ва кол 
гэ тай тэ мы на са май спра ве вар та на 
якім-не будзь уз роў ні па пра сіць у ня-
він ных ах вяр пра ба чэн ня за тое, што 
ад бы ло ся. Мы не ві на ва тыя ў тым, але 
мы на шчад кі тых, хто гэ та зра біў. А Ку-
ра па ты цал кам мо гуць стаць сім ва лам 
па лі тыч ных рэ прэ сій і мес цам для па-
ка ян ня за іх. Нам та кое мес ца трэ ба!

П. Яку бо віч: Вось Аляк сандр Аляк-
санд ра віч (Ка ва ле ня) ска заў вель мі 
кан цэнт ра ва на, для ча го гэ та трэ ба. 
Ма лень кая рэ мар ка. На жаль, мы не як 
моц на ад ста лі ад мно гіх пост са вец кіх 
кра ін. У Ка зах ста не ёсць вя лі кі комп-
лекс, у Ра сіі, ва Укра і не ёсць. У Кір гі зіі, 
Літ ве, Лат віі. І на ват з гэ тых мер ка ван-
няў нам не вар та больш вы слу хоў ваць 
раз мо вы пра тое, што «трэ ба, маў ляў, 
яшчэ па ча каць».

В. Ша дур скі: На ша па мяць па він-
на быць звер ну та ў бу ду чы ню. Мы 
ра зу ме ем: для та го, каб на ша кра і на 
ўма цоў ва ла ся, раз ві ва ла ся, у нас ёсць 
ба га тая гіс то рыя, якой мы ма ем поў-
нае пра ва га на рыц ца. Але мы ба чым, 
што зва рот да гіс то рыі ча сам з'яў ля-
ец ца ней кім раз дзя ля ю чым фак та рам. 
І гэ та, вя до ма, трэ ба пе ра адо лець. 
Без умоў на, па тра буе аб мер ка ван ня 
ста тус гэ та га па мят на га зна ка. Маг-
чы ма, Ку ра па ты бу дуць звя за ныя з 
На цы я наль ным гіс та рыч ным му зе ем. 
Мо ладзь, сту дэнц тва, БДУ, на прык-
лад, мо гуць узяць шэф ства над гэ-
тым мес цам, да па маг чы ўлад ка ваць. 
Доб ра, ка лі пом нік бу дзе бу да вац ца 
част ко ва на на род ныя гро шы.

П. Яку бо віч: Я ха цеў бы Ле а ні ду 
Паў ла ві чу Гу ля ку за даць пы тан не. 
Леа нід Паў ла віч, як вы лі чы це, ці мо-
жа якая-не будзь кан фе сія, па лі тыч ная 
гру па «пры ва ты за ваць» Ку ра па ты? Ці 
мо гуць быць та кія вось «ду шап ры каз-
чы кі» ў Ку ра па таў?

Л. Гу ля ка: Вы ве да е це, вя до ма, 
мож на пра вес ці та кую лі нію, ства-
рыць та кое мер ка ван не. Але гэ тым 
мы больш на ро дзім не га ты ву. Я ха чу 
пра цяг нуць дум ку, якая ўжо пра гу ча-
ла ў Вік та ра Ге на дзе ві ча Ша дур ска га. 
Ду маю, бы ло б пра віль на ў кан тэкс це 
на шай дыс ку сіі ўсё ж вый сці на Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі, мо жа, з да па мо гай 
Ака дэ міі на вук, каб у гіс та рыч ных 
пад руч ні ках гэ тая тэ ма знай шла ра-
зум нае пра лам лен не. Бо ня ма сён ня 
ў пад руч ні ках па да чы гэ тай тэ мы так, 
каб ма ла ды ча ла век мог пра чы таць і 
вы зна чыц ца для ся бе.

П. Яку бо віч: Ка ле гі, вы ве да е це 
стаў лен не па лі тыч на га кі раў ніц тва 
кра і ны да пад руч ні каў у цэ лым. Ёсць 
вя лі кае не за да валь нен не. Без умоў на, 
і тэ ма рэ прэ сій па він на рас кры ва цца не 
ней кі мі дзя жур ны мі фра за мі і ад па вя-
даць ней кай кан' юнк ту ры. Я вы ву чаў 
роз ныя пад руч ні кі за апош нія 20 га доў. 
Там нярэдка ўсё за ле жыць ме на ві та ад 
ней кай кан' юнк ту ры. 

І. Куз ня цоў: Да зволь це ад ну рэп-
лі ку з на го ды пад руч ні каў. Пра цы тую 
па па мя ці з пад руч ні ка 2014 го да, да-
пу шча на га та га час ным Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі. Цы та та: «Шэ раг да след чы-
каў пры во дзіць за вы ша ныя ліч бы рэ-
прэ сій, і ро біц ца гэ та з ад ной мэ тай: 
для дыс крэ ды та цыі су свет най сіс тэ мы 
са цы я ліз му». Пад руч нік 2014 го да! 25 
га доў ня ма ўжо «су свет най сіс тэ мы 
са цы я ліз му», а мы ўсё «жу ём» яе для 
школь ні каў...

П. Яку бо віч: Прэ зі дэнт увесь час 
ка жа, што не ка то рыя ўні вер сі тэц кія вы-
клад чы кі вы хо дзяць на лек цыі з жоў-
ты мі ад ста рас ці кан спек та мі. Вось вы 
ка жа це пра тое, што ў но вых пад руч-
ні ках на пі са на пра ней кую «сіс тэ му са-

цы я ліз му». Гэ та та му, што іх пі са лі тыя 
лю дзі, пра якіх га во рыць Прэ зі дэнт.

І. Сяр ге ен ка: Па ва жа ныя ка ле гі, я 
па дзя ляю мер ка ван не, якое пра гу ча ла 
тут, што гіс то рыя не па він на раз' яд-
ноў ваць, а па він на аб' яд ноў ваць. Сён-
ня ні ў ка го не вы клі кае су мнен ня тое, 
што ў Ку ра па тах ля жаць лю дзі, якія 
бы лі бяз він на, не за кон на рас стра ля-
ныя ў 1930—1940-я га ды. Тое, што мы 
аб мяр коў ва ем гэ та сён ня і вы хо дзім 
на кан крэт ныя пра па но вы, ка жа аб 
на ступ ным: з гэ тай тэ мы не аб ход на 
зняць штуч ную па лі ты за ва насць, якая 
ні ко лі ні да ча го доб ра га не пры во дзі-
ла. Сён ня пра Ку ра па ты мож на ка заць 
як пра вя лі кія мо гіл кі на цы я наль на га 
маш та бу, дзе спа чы ва юць та кія ж 
лю дзі, якія гі ну лі і ў Баб руй ску, і Ба-
ры са ве, і Ві цеб ску, Го ме лі, Ма гі лё ве, 
Ма зы ры, Ор шы, По лац ку, Слуц ку, Чэр-
ве ні. У вы ву ча ных спра вах на зы ва ец ца 
11 та кіх мес цаў. Ства ра ю чы па мят ны 
знак, мы ад да дзім да ні ну па мя ці ўсім 
за гі ну лым, не за леж на ад та го, дзе гэ та 
ад бы ло ся.

П. Яку бо віч: Я ха чу пад крэс ліць два 
мо ман ты. Ігар Мі ка ла е віч (Куз ня цоў) 
пра віль на ка жа, што мо ладзь трэ ба 
рых та ваць да пра віль на га, комп лекс-
на га ра зу мен ня та кіх жорст кіх пра цэ-
саў мі ну ла га, ад на знач на га трак та ван-
ня якім ня ма. Па гля дзі це, што зра бі ла 
ў Маск ве ар га ні за цыя «Ме ма ры ял». 
Апуб лі ка ва ла спіс усіх су пра цоў ні каў 
НКУС за пэў ны пе ры яд. Не га то вая да 
раз ваг, але заў зя тая ра сій ская пуб лі ка 
хут ка ажы ві ла ся: вось, маў ляў, да дзе-
ны спіс «ка таў», ату іх! І тут жа ў нас: 
ка лі ў Бе ла ру сі бу дуць апуб лі ка ва ныя 
та кія спі сы? Мы так са ма хо чам ве даць 
ім ёны, проз ві шчы ўну каў і праў ну каў! 
Пы тан не: на вош та? Для «свя той помс-
ты»? Але чым пе рад ва мі, спа да ры, 
пра ві ні лі ся чы есь ці праў ну кі?

З не вуц твам трэ ба зма гац ца. А 
яшчэ больш трэ ба зма гац ца з ва яў-
ні чым не вуц твам. Бо «Ме ма ры я лам» 
быў апуб лі ка ва ны звы чай ны спі сач ны 
склад на той пе ры яд ор га наў дзярж-
бяс пе кі. Там бы лі і за гран раз вед чы кі, 
там бы лі ва ен ныя ме ды кі, апе ра тыў-
ныя ра бот ні кі, су пра цоў ні кі за гсаў, 
паш парт ных служ баў, па гра ніч ні кі і 
па жар ная ахо ва, і ка го там толь кі не 
бы ло. Та му з па ды хо да мі ва яў ні ча га 
не вуц тва, маў ляў, да вай це апуб лі ку-
ем, аб на ро ду ем спі сы «ка таў», каб 
ма раль на лін ча ваць іх праў ну каў, не 
ёсць доб рая ідэя. Не бу дзем за бы ваць 
так са ма, што не ма лая коль касць лю-
дзей ня він на па цяр пе ла ад міль ё наў 
да но саў, якія пі са лі на іх «ак ты віс ты» 
тых га доў — най мі лей шыя су се дзі, ці-
хія ка ле гі. «Свя до мыя» сва я кі. І ў га ра-
дах, і ў вёс ках. Так што пад рых туй це ся, 
сён няш нія «ак ты віс ты», уба чыць у вы-
ня тых ар хі вах «сіг на лы» ва шых ба буль 
і дзя ду ляў, якія ча сам не ве да лі, што 
тва ры лі, ка лі шчы ра па ве дам ля лі ку ды 
трэ ба пра су се да, што той лю біць рас-
каз ваць па лі тыч ныя анек до ты.

І. Куз ня цоў: Ёсць кан крэт ная пра-
па но ва для Іга ра Пят ро ві ча Сяр ге ен кі. 
Ча му б нам не ства рыць з гіс то ры каў, 
са спе цы я ліс таў Ка мі тэ та дзяр жаў най 
бяс пе кі пра цоў ную гру пу для вы ву чэн-
ня гэ тых пра цэ саў? 

П. Яку бо віч: Вяр ну ся да та го, што 
ска заў Ула дзі мір Іва на віч (Ада муш ка). 
Я не зу сім згод ны са сло вам «па ка ян-
не». Ужо не той час. Але за што і пе рад 
кім ка яц ца мне, вам, міль ё нам бе ла ру-
саў? Нель га тра ге дыю пе ра тва раць у 
тэ ат раль ную па ста ноў ку! Гэ та трэ ба 
ра біць сур' ёз на і без эма цый ных праз-
мер нас цяў. Я ха цеў бы па чуць мер-
ка ван не кож на га ўдзель ні ка: што кан-
крэт на не аб ход на зра біць, каб мес ца 
Ку ра па ты ста ла са праў ды па мят ным 
комп лек сам, пан тэ о нам, ме ма ры я лам 
усе бе ла рус ка га смут ку і па мя ці?

А. Ка ва ле ня: Перш за ўсё, па він-
на быць гра мад скае пры знан не, што ў 
Ку ра па тах ад бы ла ся ве лі зар ная тра ге-
дыя. Не аб ход на да нес ці да ўся го гра-
мад ства сут насць та го бо лю і тра ге дыі, 
якая ме ла мес ца быць у 1930-я га ды. 
Гэ та да зво ліць зблі зіць роз на паляр ныя 
ацэн кі, якія ма юц ца сён ня. Ад на ча со ва 
трэ ба па ста віць пы тан не аб уз вя дзен ні 
па мят на га зна ка, аб' явіць кон курс на 
яго пра ект, па жа да на з удзе лам на шай 
твор чай мо ла дзі, прос тых лю дзей, а 
не толь кі сла ву тых скульп та раў і ар-
хі тэк та раў.

Л. Гу ля ка: Вя до ма, га вор ку трэ ба 
вес ці аб ства рэн ні па мят на га зна ка. 
Мо жа, вар та вы лу чыць іні цы я ты ву аб 
су мес ным удзе ле дзяр жа вы і гра мад-
скас ці? Ня хай лю дзі ўня суць хоць бы 
адзін пра цэнт кош ту, але гэ та бу дзе 
са праў ды на род ны пра ект.

І. Куз ня цоў: 22 лю та га ў Мінску ад-
кры ла ся вы стаў ка па Ку ра па тах. Там 
ужо прад стаў ле ны ма ке ты. Гэ та зна-

чыць па ча так гра мад ска га кон кур су, 
па сут нас ці, ужо ёсць. Трэ ба пад няць 
яго на ўзро вень дзяр жаў ны. Да вай це 
ство рым ка мі сію з прад стаў ні коў ула-
ды, на ву коў цаў і вы зна чым ся, якія пы-
тан ні трэ ба вы ра шыць. 

У. Ада муш ка: Вель мі пад трым лі ваю 
тое, пра што ска заў Ле а нід Паў ла віч. 
Гэ та па ві нен быць дзяр жаў на-гра мад-
скі пра ект. А ка ар ды на цыю да ру чыць 
Мін гар вы кан ка му. Усё ж та кі гэ та яго 
тэ ры то рыя. Ка лі гэ тым не бу дзе зай-
мац ца дзяржаўная струк ту ра, спра ва 
не пой дзе.

В. Ша дур скі: Гэ та, вя до ма, па ві нен 
быць на род ны пом нік, па бу да ва ны і на 
дзяр жаў ныя, і на на род ныя срод кі. Зра-
зу ме ла, мы не па він ны ра біць упор на 
ней кія рэ лі гій ныя кан фе сіі, на пэў ныя 
эт на сы. Гэ та па ві нен быць агуль на ча-
ла ве чы, гу ма ніс тыч ны ме ма ры ял. І тут 
я па дзя ліў бы два мо ман ты. Пер шы — 
сам ме ма ры ял. Дру гі — пра цяг вы ву-
чэн ня лё саў лю дзей. Гэ тую пра цу трэ ба 
ад даць пра фе сій ным гіс то ры кам.

І. Сяр ге ен ка: Гэ ты па мят ны знак 
па ві нен аб' яд ноў ваць, а не ад люст роў-
ваць ін та рэ сы пэў най на цыі, кан фе сіі 
або па лі тыч най гру пы. У перс пек ты-
ве гэ та мо жа быць і фі лі ялам на ша га 
На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея. 
Шэф ства мо жа ўзяць і Бел дзярж уні-
вер сі тэт. А ў да лей шым, вя до ма, трэ ба 
пра цяг нуць да след чыя ра бо ты. Тут ад-
зна чу, што Ка мі тэ там дзяр жаў най бяс-
пе кі па ўласнай ініцыятыве пра ве дзе ны 
вя лі кі комп лекс ра бот па вы ву чэн ні ўсіх 
ар хіў ных ма тэ ры я лаў. І тых, якія за-
хоў ва юц ца ў нас, і тых, што ў На цы я-
наль ным ар хі ве. Дадаткова вывучаны 
і разгледжаны ў 1989 годзе органамі 
пракуратуры і крымінальныя справы.

А. Ка ва ле ня: А па куль бу дзе іс ці 
гра мад скае аб мер ка ван не, ма быць, 
вар та ўжо гэ тай вяс ной аб вяс ціць 
су бот нік і прос та вель мі па-ча ла ве-
чы на вес ці ў Ку ра па тах па ра дак. Хай 
прый дуць роз ныя ма ла дзёж ныя ар-
га ні за цыі, па лі тыч ныя пар тыі і ра зам 
зро бяць гэ та.

П. Яку бо віч: Па ва жа ныя ка ле гі, 
мы па чы на ем сур' ёз ную спра ву. Гэ та 
пер шы крок. З ва ша га да зво лу, я сіс-
тэ ма ты зую агу ча ныя пра па но вы. Мы 
ар га ні зу ем пра іх шы ро кае ін фар ма-
ван не гра мад скас ці. Да лей, мне зда-
ец ца, трэ ба аб вяс ціць даб ра чын ную 
ак цыю па збо ры срод каў. На ступ ны 
крок — пад клю чыць як ма га больш 
ах вот ных да рас пра цоў кі пра ек та па-
мят на га зна ка, ра шэн не па він на быць 
не стан дарт ным, су час ным. Па каз-
ваць, што мы з ХХІ ста год дзя схі ля ем 
га ло вы пе рад па мяц цю ах вяр, пе рад 
ня він на за бі ты мі. Та му па він ны быць 
мак сі маль на шы ро кі кон курс, пуб ліч-
нае аб мер ка ван не ідэй, каб як ма га 
больш лю дзей вы ка за ла сваё мер ка-
ван не. Пра цы шмат: ад школь ных са-
чы нен няў на тэ му тра ге дыі да глы бо-
кіх на ву ко вых кан фе рэн цый, з'яў лен не 
но вых кніг, кі на філь маў. А ў пы тан ні 
доб ра ўпа рад ка ван ня не аб ход на пад-
клю чыц ца і ўла дзе, і дзярж ор га нам. 
Ка лі мы бу дзем спа дзя вац ца толь кі на 
яко га-не будзь па лі тыч на ан га жа ва на-
га мыс ля ра, мы ні чо га не да б'ём ся. І 
мы, усе СМІ кра і ны, па він ны да нес ці 
да гра мад ства, да мо ла дзі га лоў ную 
дум ку: як бы ні бы ло скла да на, трэ-
ба ад кі нуць усё ліш няе і ўжо вяс ной 
пад эгі дай гар вы кан ка ма ці ін шай 
ар га ні за цыі ўсе жа да ю чыя па він ны 
з'я віц ца ў Ку ра па тах з ін стру мен там 
і пры браць мо гіл кі, як гэ та за ве дзе на 
хрыс ці ян скі мі і на огул люд скі мі звы-
ча я мі. І, вя до ма, гэ тае мес ца ў перс-
пек ты ве па він на стаць ту рыс тыч ным 
аб' ек там. Са змяс тоў ны мі эк скур сі я-
мі, ква лі фі ка ва ны мі гі да мі. Тут мож на 
бу дзе пра во дзіць ура чыс тыя ры ту а-
лы. Не тап таць на га мі спа рах не лыя 
кос ці, што за раз ро бяць не ка то рыя 
ар га ні за цыі, лі ча чы гэ та «аса біс тай 
тэ ры то ры яй», а пра во дзіць са праў ды 
глы бо кія, гра мад ска важ ныя ры ту а лы. 
На прык лад, на Дзя ды, Ра даў ні цу. Там 
мо гуць пра во дзіц ца су мес ныя на ба-
жэн ствы ду ха вен ства за дзяр жа ву, 
бе ла рус кі на род.

Я, як рэ дак тар, бу ду звяр тац ца на 
вы со кі па лі тыч ны ўзро вень, у кі раў ніц-
тва Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, каб ідэі, 
вы ка за ныя за на шым круг лым ста лом, 
бы лі пад тры ма ны і ўлада ўзя ла іх пад 
сваю апе ку. І ад крыц цё гэ та га па мят-
на га зна ка па він на прай сці на вы со кім 
дзяр жаў ным уз роў ні. Па ра лель на, вя-
до ма, трэ ба ства рыць і кам форт ныя 
ўмо вы для гіс то ры каў, каб яны маг лі 
пра цяг ваць сваю ра бо ту.

Вель мі важ на, каб гэ тыя іні цы я-
ты вы не ста лі толь кі тэ май га зет най 
пуб лі ка цыі, пас ля якой пра яе мож на 
за быц ца.

Усім дзя куй!

ГІС ТО РЫЯ ПА ВІН НА 
АБ' ЯД НОЎ ВАЦЬ
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