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„Дзяды супраць тэрору” – пад такім лозунгам 1 лістапада 2020 года тысячы беларусаў 

маршавалі з Мінска ў Курапаты дзеля таго, каб ушанаваць ахвяры савецкіх злачынстваў 

і запратэставаць супраць рэпрэсій улады, якія скіраваныя сёння на беларускую 

апазіцыю. Службы парадку спрабавалі разбіць дэманстрацыю, быў выкарыстаны 

слезацечны газ, шумавыя гранаты і гумовыя кулі, было арыштавана больш за 300 

чалавек, шмат хто з іх быў збіты. Удзельнікі ўрачыстасцяў, якім атрымалася дайсці да 

Курапатаў, усклалі кветкі і запалілі свечкі каля крыжоў, а таксама заспявалі песні. З 

бела-чырвона-белымі сцягамі ў руках яны стварылі жывы калідор, які вёў да 

цэнтральнага месца памяці.  

Курапаты, урочышча на ўскраінах Мінска, з'яўляецца знакам камуністычных 

злачынстваў, скіраваных на беларускую інтэлігенцыю. Гэта менавіта там Саветы  ў 

1937–1941 гады расстралялі па розным ацэнкам ад 100 да 250 тыс. чалавек. У 

Курапатах забівалі таксама палякаў – ахвяры Польскай аперацыі НКУС, а таксама 

ахвяры Катыні. У Савецкім Саюзе пра камуністычны тэрор было забаронена 

прыгадваць, таму Курапаты былі выкрэсленыя з грамадскай памяці, таксама як і іншыя 

месцы масавых расстрэлаў. У 1988 годзе па-беларуску выйшаў артыкул, аўтарамі якога 

былі Зянон Пазьняк і Яўген Шмыгалёў, пад назвай Курапаты — дарога смерці, які 

ўпершыню закранаў тэму масавых забойстваў.  Нягледзячы на тое, што прайшло 

столькі гадоў, злачынства ў Курапатах усё яшчэ чакае канкрэтнай навуковай працы – 

усё яшчэ не былі праведзены археалагічныя даследаванні, а дакументацыя застаецца 

схаванай у архівах. З аднаго боку Курапатам пагражае забыццё і замятанне слядоў 

злачынства, а з іншага – інструменталізм у рамках афіцыйнай дзяржаўнай гістарычнай 

палітыкі. У той жа час апошнія падзеі выразна паказваюць, што памяць пра савецкі 

тэрор яшчэ жывая сярод беларусаў і робіцца істотнай кропкай адліку для тых, хто сёння 

патрабуе праўды і свабоды. 

Супольная канферэнцыя Інстытута Пілецкага і Беларускага дому ў Варшаве будзе 

прысвечана масавым рэпрэсіям, якіх зазналі беларусы і палякі з боку  таталітарнай 



 

 

савецкай улады ў 1937–1941 гадах. Мэтай канферэнцыі з'яўляецца прэзентацыя 

актуальнага ўзроўню ведаў на тэму злачынства ў Курапатах, якое застаецца па-за 

галоўным напрамкам гістарычнай свядомасці палякаў, а ў Беларусі бліжэй вядома 

толькі ў цесных колах апазіцыі. Нам важна падкрэсліць агульны досвед беларусаў і 

палякаў у канфрантацыі з камунізмам. Мы хочам таксама падумаць пра ролю памяці аб 

Курапатах і – у шырэйшым аспекце – пра савецкі тэрор падчас суб'ектывізацыі 

беларускага грамадства і фармавання новай беларускай палітычнай свядомасці. Ці 

можа агульная гісторыя народаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы быць падставай для 

паразумення і супрацоўніцтва? Якое значэнне мае досвед, звязаны з камунізмам, для 

высілкаў, скіраваных на фармаванне і пашырэнне прасторы свабоды і дэмакратыі ў 

нашым рэгіёне? Як увесці такую перспектыву ў галоўны напрамак еўрапейскай памяці? 

 


