
ЛЮСТЭРКА13 лістапада 2019 г. 7

Юбі лею ўста но вы быў пры све ча ны 

пер шы Між на род ны кан грэс «Бе ла рус-

кая мо ва — га лоў ная гіс то ры ка-куль тур-

ная каш тоў насць на цыі і дзяр жа вы». Ён 

са браў больш за сто на ву коў цаў-бе ла-

ру сіс таў не толь кі з на шай кра і ны, але і 

з Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Чэ хіі, Літ вы.

Пад час фо ру му аб мяр коў ва лі ся пы-

тан ні, пры све ча ныя як гіс та рыч ным ас-

пек там, так і су час на му функ цы я на ван-

ню бе ла рус кай мо вы. Ува зе ўдзель ні каў 

кан грэ са бы ла пра па на ва на і ад мет ная 

вы стаў ка па гіс то рыі бе ла рус ка га мо ва-

знаў ства. Тут мож на бы ло ўба чыць шэ-

раг уні каль ных і ра ры тэт ных вы дан няў, 

ство ра ных бе ла рус кі мі ву чо ны мі за 

90 га доў, ся род якіх «Дыя лек та ла гіч ны 

ат лас бе ла рус кай мо вы» і «Тлу ма чаль ны 

слоў нік бе ла рус кай мо вы». Трэ ба ска-

заць, што ця пер ву чо ныя пра цу юць над 

ства рэн нем но ва га, ужо 15-том на га тлу-

ма чаль на га слоў ні ка.

Ды рэк тар Ін сты ту та мо ва знаў ства 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Ігар 

КА ПЫ ЛОЎ ад зна чыў, што рас пра цоў кі 

ін сты ту та ма юць не толь кі на ву ко вае і 

прак тыч нае зна чэн не: яны вы кон ва юць 

важ ную ідэа ла гіч ную функ цыю — спры-

я юць вы лу чэн ню на цы я наль най са ма-

свя до мас ці бе ла рус ка га гра мад ства, 

фар мі ра ван ню на цы я наль най ідэі, а так-

са ма між на род на му прэ сты жу Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь як не за леж най сла вян скай 

дзяр жа вы са сва ёй ад мет най на цы я-

наль най мо вай і вы со кім уз роў нем лінг-

віс тыч най на ву кі. Та му комп лекс нае да-

сле да ван не пра цэ саў фар мі ра ван ня і 

функ цы я на ван ня бе ла рус кай мо вы, вы-

ву чэн не су час на га яе ста ну, су вя зі з ін-

шы мі мо ва мі, а так са ма пад рых тоў ка 

фак та ла гіч най ба зы для па трэб су час-

най моў най прак ты кі і ву чэб на га пра цэ-

су з'яў ля юц ца важ ны мі, перс пек тыў ны мі 

і са цы яль на знач ны мі кі рун ка мі су час най 

гу ма ні тар най на ву кі кра і ны.

Вя лі кую ро лю ў за ма ца ван ні лі та ра-

тур ных нор маў бе ла рус кай мо вы ады-

гра ла вы дан не гра ма ты кі і слоў ні ка бе-

ла рус кай мо вы. Та кая ра бо та не спы ня-

ец ца — з ары ен та цы яй на но выя тэн дэн-

цыі ў га лі не гра ма ты кі і пра ва пі су, якія 

бы лі ха рак тэр ны для бе ла рус кай мо вы 

на мя жы ХХ—ХХІ ста год дзяў, быў ство-

ра ны комп лекс гра ма тыч ных слоў ні-

каў.

Бе ла русь — адзі ная сла вян ская краі-

 на, у якой пра ві лы мо вы за ма ца ва ны 

за ка на даў чым ак там. Су пра цоў ні кі ін-

сты ту та зра бі лі важ кі ўнё сак у пад рых-

тоў ку За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 

Пра ві лах бе ла рус кай ар фа гра фіі і пунк-

ту а цыі», за цвер джа на га Прэ зі дэн там 

на шай кра і ны. Увя дзен не ў дзе ян не на-

зва на га за ко на ме ла вы ключ на важ нае 

зна чэн не для па вы шэн ня прэ сты жу бе-

ла рус кай мо вы як дзяр жаў най, за ма ца-

ван ня яе нор маў для за бес пя чэн ня адзі-

на га моў на га рэ жы му ў аду ка цый ным 

пра цэ се і пра ва піс на га адзін ства ў дру-

ка ва ных бе ла рус ка моў ных 

вы дан нях.

«Дзя ку ю чы на шым мо ва-

знаў цам на па чат ку ХХІ ста-

год дзя бе ла рус кая мо ва з'яў-

ля ец ца вы со ка раз ві той лі та-

ра тур най мо вай, якая мо жа 

аб слу гоў ваць усе сфе ры 

жыц ця бе ла рус ка га гра мад-

ства, яе сіс тэ ма ін тэн сіў на 

раз ві ва ец ца, слоў ні ка вы 

склад ак тыў на па паў ня ец ца 

но вы мі сло ва мі, удас ка наль ва юц ца яе 

нор мы», — за ўва жыў стар шы ня Прэ зі-

ды у ма НАН ака дэ мік Ула дзі мір 

ГУ СА КОЎ.

Пра ца ву чо ных ін сты ту та звя за на з 

за ка нат вор чай дзей нас цю. Пры іх не па-

срэд ным удзе ле вя ла ся пад рых тоў ка 

За ко на аб мо вах, За ко на аб геа гра фіч-

ных на звах. З мэ тай вы ка нан ня да ру чэн-

ня Прэ зі дэн та ін сты тут у су пра цоў ніц тве 

з На цы я наль ным цэнт рам пра ва вой ін-

фар ма цыі вя дзе ак тыў ны пе ра клад на 

бе ла рус кую мо ву за ка на даў чых ак таў. 

Рас пра ца ва ныя су пра цоў ні ка мі ін сты ту-

та тэ а рэ тыч ныя асно вы паш пар ты за цыі 

бе ла рус кіх геа гра фіч ных на зваў знай-

шлі шы ро кае пры мя нен не пры пад рых-

тоў цы і вы дан ні нар ма тыў на га да вед ні ка 

«Наз вы на се ле ных пунк таў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» у шас ці та мах — за па тра ба-

ва на га да па мож ні ка ў га лі не кар та гра фіі 

і геа дэз іі для роз ных дзяр жаў ных служ-

баў і мі ніс тэр стваў, вы да вец тваў, уста-

ноў і ар га ні за цый. Рэс пуб лі кан ская тэр-

мі на ла гіч ная ка мі сія, ство ра ная пры ін-

сты ту це, з'яў ля ец ца цэнт рам па рас пра-

цоў цы, сіс тэ ма ты за цыі і ўпа рад ка ван ні 

на ву ко вай і на ву ко ва-тэх ніч най тэр мі на-

ло гіі на бе ла рус кай мо ве ў роз ных га лі-

нах на ву кі, тэх ні кі, куль ту ры.

Дзя ку ю чы су час ным тэх на ло гі ям з'я-

ві лі ся і но выя кі рун кі ў лінг віс ты цы, вы-

ка на ны шэ раг іна ва цый ных пра ек таў. 

На прык лад, пад рых та ва на се рыя кан-

кар дан саў — лек сі ка ла гіч ных да вед ні-

каў, ство ра ных шля хам аў та ма тыч най 

апра цоў кі тэкс таў. Ву чо ныя Ін сты ту та 

мо ва знаў ства су пра цоў ні ча юць са спе-

цы я ліс та мі Аб' яд на на га ін сты ту та праб-

лем ін фар ма ты кі.

За вяр ша ец ца ра бо та над ства рэн нем 

На цы я наль на га кор пу са бе ла рус кай мо-

вы. Ана ла гаў гэ та му фун да мен таль на му 

пра ек ту ня ма.

Асоб нае мес ца зай мае кі ру нак, звя-

за ны з за бес пя чэн нем на дзён ных па-

трэб су час най моў най прак ты кі: да след-

чы кі пра вод зяць лінг віс тыч ныя экс пер-

ты зы. Гэ тая дзей насць мае важ нае на-

ву ко ва-прак тыч нае і са цы яль нае зна чэн-

не. Толь кі на пра ця гу апош ня га го да 

спе цы я ліс та мі Ін сты ту та мо ва знаў ства 

бы лі пад рых та ва ны 1553 лінг віс тыч ныя 

за клю чэн ні.

Уста но ва ак тыў на су пра цоў ні чае з 

на ву ко вы мі лінг віс тыч ны мі цэнт ра мі Ра-

сіі, Укра і ны, Поль шчы, Літ вы, Бал га рыі, 

Сер біі, Сла ве ніі, Чэ хіі і ін шых кра ін. Ву-

чо ныя ін сты ту та бя руць удзел у ра бо це 

над най буй ней шым пра ек там у гіс то рыі 

су свет най лінг ва ге аг ра фіі — агуль на-

сла вян скім лінг віс тыч ным ат ла сам. 

Упер шы ню ў гіс то рыі сла вян ска га мо ва-

знаў ства бы ло пра ве дзе на аб сле да ван-

не ўсіх сла вян скіх моў на тэ ры то рыі, 

якую яны зай ма юць у Еў ро пе.

Вар та ска заць і пра раз віц цё пе ра клад-

ной лек сі ка гра фіі — за вяр ша ец ца пад-

рых тоў ка пер ша га італь ян ска-бе ла рус ка-

га слоў ні ка, вя дзец ца ра бо та над бе ла рус-

ка-анг лій скім і бе ла рус ка-кі тай скім.

У ад па вед нас ці з агуль на дзяр жаў ны-

мі за да ча мі па ўма ца ван ні су ве рэ ні тэ ту 

Бе ла ру сі і за ха ван ні на цы я наль ных куль-

тур ных каш тоў нас цяў пе рад ін сты ту там 

па стаў ле ны важ ныя стра тэ гіч ныя мэ ты 

і за да чы, якія ўклю ча юць вы ву чэн не 

мес ца і ро лі бе ла рус кай мо вы, за бес пя-

чэн не тэ а рэ тыч най і фак та ла гіч най ба зы 

для на ву ко ва га су пра ва джэн ня дзяр жаў-

на га двух моўя, вяр тан не ў су час нае 

куль тур нае по ле гіс та рыч най моў най 

спад чы ны, па шы рэн не бе ла рус кай мо вы 

ў су час най ін тэр нэт-пра сто ры.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

На 20 чэр ве ня 2020 го да пры мер ка ва на пра вя-

дзен не фес ты ва лю «Кніж ныя су стрэ чы ў Мір-

скім за мку».

Фес ты валь, тра ды цыя пра вя дзен ня яко га па кла дзе-

на сё ле та (кні га вы даў цы і чы та чы су стра ка лі ся ў Мі ры 

15 чэр ве ня), пра во дзіў ся на тэ ры то рыі ста ра жыт на га 

зам ка ўпер шы ню. Ак цэнт быў зроб ле ны на зна ём стве 

з асвет ніц кай, гіс та рыч най, края знаў чай лі та ра ту рай. 

Удзель ні ча лі дзяр жаў ныя і пры ват ныя вы да вец твы, 

пісь мен ні кі з роз ных кут коў Бе ла ру сі. Пра во дзі лі ся 

прэ зен та цыі, аў то граф-се сіі, дыс ку сіі за круг лым ста-

лом і ін шыя фес ты валь ныя ме ра пры ем ствы.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі кра і ны, Ка рэ ліц кі рай вы-

кан кам (га рад скі па сё лак Мір зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі 

гэ тай ад мі ніст ра цый най адзін кі), Гро дзен скі абл вы кан-

кам рых ту юць пра гра му фес ты ва лю, які прой дзе 

ў 2020 го дзе. І, зра зу ме ла, ча ка юць у рэ чы шчы гэ тай 

па дзеі іні цы я тыў ад бе ла рус кіх кні га вы даў цоў, ад ар-

га ні за та раў кніж на га ганд лю роз ных фор маў улас нас-

ці.

З Мі рам, Ка рэ ліч чы най звя за ны ім ёны мно гіх вя до-

мых паэ таў і пра за ікаў Гро дзен шчы ны, Бе ла ру сі. Не-

су мнен на, фес ты валь «Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім 

за мку» — і яск ра вая на го да ўспом ніць пра на род на га 

пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ян ку Бры ля, сла ву та га лі та ра ту-

раз наў ца Ула дзі мі ра Ка лес ні ка, паэ таў Ра ма на Тар мо-

лу-Мір ска га, Воль гу Іпа та ву, пуб лі цыс таў, ме му а рыс-

таў, пра за ікаў Са му і ла Мас ке ві ча, Са ла мо на Май ма на, 

Яў ге на Крам ко, Ула дзі мі ра На ву мо ві ча, Ана то ля Жу ка, 

Се ра фі ма Анд ра ю ка...

— Мы з кні гай, кніж ніц твам сяб ру ем здаў на, — дзе-

ліц ца сва і мі раз ва га мі ды рэк тар му зея «Зам ка вы комп-

лекс «Мір» Аляк сандр Лой ка. — І са мі зай ма ем ся кні-

га вы да вец кай дзей нас цю. Удзель ні ча ем у кніж ных 

вы стаў ках у Мін ску і Віль ню се. Му зею ёсць што па ка-

заць з асвет ніц кіх, гіс то ры ка-края знаў чых пра ек таў. 

І ра ды, што на пля цоў ку комп лек су «Мір» пры зям ліў ся 

та кі вось фес ты валь. Спа дзя ём ся, што ў час яго пра-

вя дзен ня ў нас па бо лее гас цей, што пра му зей пач нуць 

бо лей пі саць са мі пісь мен ні кі, пуб лі цыс ты. Ды і дзе як 

не ў ста ра жыт ным, ба га тым на гіс то рыю мес цы пра-

вес ці дыс ку сіі, круг лыя ста лы, па дзя ліц ца раз ва га мі 

пра гіс та рыч ную лі та ра ту ру, уво гу ле пра ро лю гіс то рыі 

ў вы ха ван ні гра мад ства?!

Ін фар ма цый ную пад трым ку фес ты ва лю за бяс печ-

ва юць Ста ліч нае тэ ле ба чан не, ура да вая і пар ла менц-

кая га зе та «Звяз да», што тыд нё вік «Лі та ра ту ра і мас-

тац тва», ча со піс «Ма ла досць», аб лас ная га зе та «Гро-

дзен ская праў да» і ка рэ ліц кая ра ён ная «По лы мя».

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ін сты тут мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са На цы я наль най ака дэ міі на вук 

ад зна чае юбі лей. За 90 га доў ву чо ны мі бы лі ство ра ны фун да мен таль ныя 

пра цы, мно гія з якіх не ма юць ана ла гаў у су свет най мо ва знаў чай гіс то-

рыі. Ся род іх — 37-том ны гіс та рыч ны слоў нік бе ла рус кай мо вы. Ра бо та 

над ім вя ла ся ка ля 60 га доў, ця пер ён прад стаў ле ны на на мі на цыю Дзяр-

жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ся рэ дзі на ХХ — па ча так ХХІ ста год-

дзя — час, за які да след чы кам уда ло ся мно га га да сяг нуць у вы ву чэн ні 

бе ла рус кіх на род ных га во рак, што слу жаць не толь кі ас но вай су час най 

лі та ра тур най мо вы, але і ад люст ра ван нем ду хоў най і ма тэ ры яль най 

куль ту ры на ро да. Дзя ку ю чы на ма ган ням не каль кіх па ка лен няў ву чо ных 

быў са бра ны ба га ты ма тэ ры ял, вы да дзе ны комп лекс прац па дыя лек та-

ло гіі і лінг ва ге аг ра фіі, шэ раг рэ гі я наль ных і тэ ма тыч ных слоў ні каў, хрэс-

та ма тый, дыя лек та ла гіч ных і лек січ ных ат ла саў. А сён ня ву чо ныя ўкла-

да юць «Звод ны слоў нік бе ла рус кіх на род ных га во рак», у якім бу дуць 

ад люст ра ва ны ўсе тыя моў ныя зда быт кі на ро да, які дзе ся ці год дзя мі 

ста ран на збі ра лі да след чы кі. Слоў нік бу дзе ка рыс ны і тым, хто вы ву чае 

бе ла рус кую куль ту ру і гіс то рыю, і тым, хто пра цуе са сло вам. На пра ця гу 

мно гіх га доў ідзе ра бо та і над ства рэн нем шмат том на га эты ма ла гіч на га 

слоў ні ка, у якім рас кры ва юц ца па хо джан не лек сі кі бе ла рус кай мо вы, яе 

су ад но сі ны з лек сі кай ін шых моў. Ужо вы да дзе на 14 та моў.

На ву каНа ву ка

Кні га як га лоў ны пер са наж асвет ніц тва

Хіт расць су праць 
зла дзю жак

— За раз пад клю чыць сіг на-

лі за цыю вель мі лёг ка. Але якой 

бы ла ахо ва ў 1970-я га ды? Та ды 

адзі ным срод кам ка му ні ка цыі са 

знеш нім све там у ква тэ ры быў 

толь кі тэ ле фон. Пад клю чэн ня 

яко га трэ ба бы ло яшчэ да ча кац-

ца. На прык лад, мая ба бу ля 

ста я ла ў чар зе сем га доў.

— Дык і мі лі цы я не ры з тэх ні-

кі ме лі пры са бе толь кі ра цыі. 

Але ў эфі ры мо гуць быць пе ра-

шко ды, за ту хан ні. Гэ та ўсё ўплы-

вае на якасць су вя зі. У тыя ча сы 

ў амаль міль ён ным Мін ску бы лі 

ўся го тры пунк ты цэнт раль на га 

на зі ран ня. Адзін з іх мес ціў ся ў 

са мым цэнт ры го ра да — на ву-

лі цы Чыр во най, два ін шыя — на 

2-м за вул ку Ро зы Люк сем бург і 

ў толь кі-толь кі па бу да ва най та-

ды Се раб ран цы. І вось з ад на го 

з іх уна чы пры хо дзіць вест ка: у 

кі ёс ку, што мес ціц ца ў са мым 

па чат ку Пар ты зан ска га пра-

спек та, — спра цоў ван не. Пры-

еха лі мы ту ды, па ха дзі лі, па гля-

дзе лі — ні ко га ня ма, усё цэ лае. 

Па ду ма лі — ну, бы вае, па мыл-

ко вае спра цоў ван не. На ступ ны 

раз тры вож ны сіг нал раз даў ся 

праз паў га дзі ны. Вяр ну лі ся мы 

да кі ёс ка — усё роў на ні ко га ня-

ма. Ну што ж, з'ез дзі лі мы на 

вя чэ ру, а пас ля па ма ёй іні цы я-

ты ве вы ра шы лі ту ды за ехаць 

яшчэ раз. І мы ба чым — а акен-

ца раз бі тае! Па свя ці лі ліх та ры-

кам — а зло дзей унут ры... Пас-

ля ён пры знаў ся: раз ліч ваў, што 

на пуль це па ду ма юць, ні бы 

спра цоў ван ні ідуць па мыл ко выя, 

і ча со ва сіг на лі за цыю вы клю-

чаць. Але ўсё пай шло не па пла-

не. І кра дзя жоў на яго ра хун ку 

быў не адзін і не два. А ка лі 

спра ца ва ла сіг на лі за цыя на ву-

лі цы Ка ша во га ў кра ме воп рат-

кі, то зло дзея знай шоў толь кі 

служ бо вы са ба ка. Хіт ры кры мі-

наль нік за лез пад ад но з па лі то 

і па да браў но гі так, што 

ня ўзброе  ным во кам за ўва жыць 

яго бы ло не рэ аль на.

Што да ква тэр, то на сіг на лі-

за цыю іх бра лі, але вель мі рэд-

ка. У асноў ным та ды ква тэ ры 

пад ахо ву зда ва лі прад стаў ні кі 

на менк ла ту ры. З-за са цы яль на-

га ста ту су гас па да роў іх жыл лё 

вы гля да ла для зла дзе яў больш 

пры ця галь ным.

«Што за Пер шы 
з'я віў ся?»

Ад пра ца ваў шы два га ды кі-

роў цам у ахо ве, Вік тар Тар лец кі 

вы ра шыў па сту паць у Мін скую 

спе цы яль ную ся рэд нюю шко лу 

мі лі цыі. Кон курс у 1977 го дзе 

быў іс тот ны — больш за 7 ча ла-

век на мес ца. На ка рысць юна га 

мі лі цы я не ра бы ло тое, што ў яго 

за пля чы ма ўжо меў ся двух га до-

вы до свед ра бо ты. Але пе ра важ-

ная боль шасць хлоп цаў ра ша ла 

ту ды па сту паць ад ра зу пас ля 

зваль нен ня ў за пас з ар міі.

— Пас ля за кан чэн ня ву чо бы 

мне пра па на ва лі іс ці ў ад дзел па 

ба раць бе з кра дзя жа мі са цы я-

ліс тыч най улас нас ці, — ус па мі-

нае Вік тар Тар лец кі. — Але да-

лей шы мой лёс вы зна чы ла ква-

тэр нае пы тан не. Участ ко вы ін-

спек тар мог атры маць служ бо-

вае жыл лё знач на ра ней. Я ж у 

той час ужо быў жа на ты.

Вік та ра Тар лец ка га ад ра зу 

ад пра ві лі на служ бу ў мік ра ра ён 

Паў днё вы За хад-1, які та ды ўяў-

ляў са бой су цэль ныя бу доў лі. 

Ква тэ ры зда ва лі ся па прын цы пе 

«за яз джай і жы ві». Не ка то рыя 

на сель ні кі раз ме шча най по бач 

Гру шаў кі пра гэ та да ве да лі ся і... 

раз за ра зам ад праў ля лі ся ўна-

чы па ха ляў ныя буд ма тэ ры я лы 

для сва іх па трэб. Цяг ну лі ўсё — 

пра вод ку, ра зет кі, ант рэ со лі, лі-

но ле ум, дзве ры і на ват акон нае 

шкло...

— Пра ра бы бы лі ў нас у рай-

ад дзе ле заў сёд ні ка мі. З сі ту а цыі 

трэ ба бы ло не як вы хо дзіць. І я 

па чаў ар га ні зоў ваць за са ды, — 

ка жа Вік тар Тар лец кі. — Я браў 

з са бой не каль кі па труль ных мі-

лі цы я не раў, ра цыі; мы за ла зі лі 

на да мы, якія па він ны бы лі 

не ўза ба ве здац ца, і па чы на лі на-

зі ран не. Ка лі мы ба чы лі, што ў 

дом асця рож нень ка за хо дзіць 

гру па лю дзей — тут жа ці хень ка 

спус ка лі ся ўніз са сва іх на зі-

раль ных па стоў і пры ма лі іх 

«цёп лень кі мі». Пра та кую ма не-

ру вя дзен ня спец апе ра цый ве-

даў толь кі мой не па срэд ны на-

чаль нік. Праў да, ад ной чы мы 

ледзь са мі ся бе не рас кры лі. 

Не як не па ду ма лі пе ра стро іць 

ра цыі са стан дарт най хва лі і спа-

кой на вы ка рыс тоў ва лі па зыў ныя 

«Пер шы», «Дру гі» і гэ так да лей. 

І ад ной чы ў ра цыі па ся род но чы 

раз даў ся гуч ны крык — «Што 

гэ та за Пер шы з'я віў ся?» Мы і 

за бы лі ся, што гэ та быў па зыў ны 

ге не ра ла....

— Па га лос кі пра Гру шаў ку, 

яе ва ко лі цы і Паў днё вы За хад 

ка жуць, што там бы ло вель мі 

шмат ама та раў спірт но га...

— Пас ля Паўд нё ва г а За ха ду 

мя не пе ра вя лі на Гру шаў ку, дзе 

ал ка голь у цэ лым і са ма гон у 

пры ват нас ці бы лі да лё ка не дэ-

фі цы там. Трэ ба бы ло прос та ад-

пра віць са мых «ак тыў ных» ама-

та раў спірт но га ў ля чэб на-пра-

цоў ны пра фі лак то рый, ба ла зе 

пад ста вы для гэ та га бы лі. Ды і 

ал ка го лі каў тых, як пра ві ла, з 

ра бо ты па вы га ня лі, а кры мі-

наль ны ар ты кул за дар ма ед ства 

іс на ваў. Та му вы бар для іх быў 

па між «дрэн на» і «дрэн на». Так, 

ін шым ча сам да во дзі ла ся за-

трым лі вац ца на ра бо це глы бо ка 

ў ноч, але плён гэ та да ло. Хоць 

бы лі ў нас, вя до ма, і кра дзя жы, 

і цяж кія зла чын ствы...

Пад час ву чо бы я па чуў пра 

ме тад зна ка мі та га па рыж ска га 

сы шчы ка Ві до ка, у яко га бы ла 

вель мі доб рая па мяць на зла чын-

цаў. Я ж, у сваю чар гу, за вёў 

што дзён нік, у якім збі раў дасье 

на ўсіх мяс цо вых кры мі наль ні-

каў. І вось ад ной чы ўна чы згвал-

та ва лі жан чы ну. Са бра ла ся 

след ча-апе ра тыў ная гру па, вы-

клі ка лі мя не, на зва лі пры кме ты 

зла чын цы. Я па лез у свой што-

дзён нік і ка жу — а ча го яго шу-

каць, ка лі гэ та (і на зы ваю кан-

крэт нае проз ві шча)? Яго за тры-

ма лі, па цяр пе лая апа зна ла гвал-

таў ні ка. А мя не пас ля гэ та га пе-

ра вя лі ў кры мі наль ны вы шук.

Сля ды вя дуць 
у Ніж ня вар таўск

Ра ён ка ля ста ліч на га чы гу-

нач на га вак за ла заўж ды быў 

скла да ны. Не ў апош нюю чар гу 

з-за та го, што тут бы ло шмат 

так зва ных гаст ра лё раў, якія 

пры яз джа лі ў Мінск, штось ці 

кра лі, пас ля ху цень ка ся да лі на 

цяг нік і з'яз джа лі. Па раў най це 

гэ та з па тры яр халь най Гру шаў-

кай, дзе адзін і той жа кан тын-

гент жы ве дзе ся ці год дзя мі.

— Ча ты ры рэ ста ра ны бы ло ў 

акру зе і яшчэ гас ці ні ца 

«Мінск»! — згад вае Вік тар Тар-

лец кі. — Рэ ста ра ны бы лі та ды 

доб рым мес цам для зна ём ства 

або яго пра ця гу. Жу лі кі гэ та ве-

да лі і ха дзі лі бры га да мі. Вось 

за пра сіў хло пец дзяў чы ну па-

тан чыць, а ў гэ ты час чыс ціц ца 

су мач ка. Але сам па са бе да-

свед ча ны жу лік — вы дат ны псі-

хо лаг. Яго і ча ла ве ку ў па го нах 

раз га ва рыць вель мі скла да-

на...

На прык лад, трой чы су дзі мы 

зло дзей раз да быў не дзе фор му 

лёт чы ка, ка пі та на Са вец кай Ар-

міі, рэ гу ляр на пры хо дзіў у ёй у 

роз ныя рэ ста ра ны. Ён цу доў на 

ве даў ма ру мно гіх дзяў чат — 

вый сці за муж за афі цэ ра. Але 

па дзеі не пры спеш ваў. Не каль кі 

су стрэч, пас ля за пра шэн не да-

до му, дру гое, трэ цяе — і жан чы-

на ба чыць, што знік лі ней кія рэ-

чы. Ад нак і дум кі ні я кай не ўзні-

ка ла, што зло дзе ем мо жа быць 

га лант ны ка ва лер ка пі тан!

На зі раў я за ім не дзе ка ля ме-

ся ца. А ка лі атры маў раз не аб-

верж ныя до ка зы яго ві ны, прый-

шоў да яго ра ні цай і ка жу. 

«Здра вія жа даю, та ва рыш ка пі-

тан, збі рай ся да вай. Ад слу жыў 

ты сваё». Ча го толь кі ў яго пад-

час во быс ку не знай шлі — да-

ра гую пар фу му, упры га жэн ні, 

кал гот кі... Усё ж гэ та бы ло ў ся-

рэ дзі не 80-х лю тым дэ фі цы там. 

Збы ваць скра дзе нае Ю. ля таў 

пра мым рэй сам з Мін ска ў Ніж-

ня вар таўск. Але і Мінск ён на-

вед ваў не з пус ты мі ру ка мі — у 

го ра дзе наф та ві коў ён ус кры ваў 

ква тэ ры і пры во зіў скра дзе нае 

для про да жу сю ды. Агу лам уда-

ло ся да ка заць да двац ца ці эпі-

зо даў.

Шанц вы жыць — нуль
У кан цы 1980-х га доў Вік тар 

Тар лец кі стаў на чаль ні кам кры-

мі наль на га вы шу ку Мас коў ска га 

РУ УС, які ўзна чаль ваў пер шую 

па ло ву на ступ на га «лі хо га» дзе-

ся ці год дзя. Час быў да во лі скла-

да ны. У СССР бы ла да зво ле на 

пры ват ная іні цы я ты ва, ка а пе ра-

ты вы ства ра лі ся адзін за ад ным. 

Вя лі кія гро шы, якія па чы на лі 

«кру ціц ца» ў гэ тай сфе ры, пры-

цяг ва лі ўва гу ар га ні за ва ных 

зла чын ных груп. Ка лі ж «за све-

ча ны» ка мер сант ад маў ляў ся 

пла ціць, на ступ ствы для яго маг-

лі быць сум ныя. І не толь кі для 

яго.

— Быў вы па дак, ка лі на ву лі-

цы Мяс ні ко ва ў ад ной з ка а пе ра-

тар скіх кро пак уна чы скра лі 

сейф. І што вы ду ма е це? Па цяр-

пе лы ад мо віў ся да ваць па ка зан-

ні! На Паў днё вым За ха дзе, па мя-

таю, жы ла вель мі за мож ная 

сям'я, якая ства ры ла ўлас ную 

фір му. Тра піць у іх ква тэ ру мож-

на бы ло толь кі пас ля зван ка па 

тэ ле фо не. І вось па сту пае нам 

сіг нал: па іх ад ра се ад бы ла ся 

стра ля ні на. За хо джу я ту ды і ба-

чу за бі тых му жа і жон ку. Пер шая 

ж дум ка — фі нан са вы след. Вы-

свет лі ла ся, што ў той дзень і га-

лоў ны бух гал тар не вый шаў на 

ра бо ту. Мы па нес лі ся да яго на 

ву лі цу Ка ра ля, — ус па мі нае Вік-

тар Тар лец кі. — Але рас ка заць 

бух гал тар ужо ні чо га не мог — 

мы яго знай шлі з ку ляй у гру дзях 

на кух ні... Доў гі час гэ тае зла чын-

ства за ста ва ла ся не рас кры тым. 

Сва я кі і сяб ры ў адзін го лас ад-

маў ля лі ся да ваць па ка зан ні, на-

мя ка ю чы, што ў гэ тай спра ве 

за ме ша ны ве лі зар ныя гро шы і 

не вя до ма, што бу дзе з імі пас ля. 

Та кі вось час быў...

У 1996 го дзе Вік тар Іва на віч 

сы шоў на вы клад чыц кую ра бо ту. 

Агу лам ён ад пра ца ваў у Мін скай 

спе цы яль най ся рэд няй шко ле мі-

лі цыі, якая ў да лей шым бы ла пе-

ра ўтво ра на ў Мін скі вы шэй шы 

ка ледж МУС, ка ля шас ці га доў, 

па куль не вый шаў у ад стаў ку. 

Ця пер жа ён вяр нуў ся на сваю 

ма лую ра дзі му, у не вя лі кую вёс-

ку на поўд ні Мін скай воб лас ці. 

Тры мае там вя лі кую гас па дар ку. 

Зрэш ты, гэ та ўжо, як той ка заў, 

зу сім ін шая гіс то рыя.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та прэс-служ бы МУС.

Вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн-

цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» 

прэ зен та ва ла кні гу «Пе ра мо га 

ад на на ўсіх. Бе ла русь — Уз бе кі-

стан» з се рыі «Бе ла русь па мя тае. 

У імя жыц ця і мі ру». Сім ва ліч на, 

што ад бы ло ся гэ та ў год 75-год-

дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад на-

цысц кіх за хоп ні каў і на пя рэ дад ні 

свят ка ван ня 75-год дзя Пе ра мо гі 

ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

— Мы вы ха ва ны ве тэ ра на мі. Мы чу лі 

і на ге не тыч ным уз роў ні ад чу ва ем іх, 

та му для на ша га па ка лен ня важ ная за-

да ча — гэ тыя па чуц ці і іх няе ад чу ван не 

Ра дзі мы пе ра даць на шчад кам, — ска заў 

на чаль нік упраў лен ня вы да вец кай і 

па лі гра фіч най дзей нас ці Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула-

дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ, які з'яў ля ец ца аў-

та рам і скла даль ні кам гэ та га вы дан-

ня. — Ча му? Та му што Са вец кі Са юз быў 

адзі най дзяр жа вай, якая аб' яд ноў ва ла 

мно гія на ро ды. І пас ля та го як у кра ін 

з'я віў ся су ве рэ ні тэт, вель мі важ на не 

згу біць ні тач ку, што звяз вае нас. А яна 

ў на шай агуль най па мя ці, у на шым сяб-

роў стве. І для мя не бы ло па чэс на пад-

рых та ваць кні гу, якая да па мо жа на-

шчад кам вы зва лі це ляў Бе ла ру сі ве даць, 

дзе тыя знай шлі веч ны спа кой. Я пе ра-

ка на ны, што кні га так са ма здоль на аб'-

яд ноў ваць, вы хоў ваць і быць кры ні цай 

па мя ці пра той час і тое сяб роў ства, якое 

па він на раз ві вац ца, ума цоў вац ца і да па-

ма гаць захоў ваць мір.

Кні га «Пе ра мо га ад на на ўсіх. Бе ла-

русь — Уз бе кі стан» пры све ча на во і нам-

уз бе кі стан цам, якія зма га лі ся су праць 

на цыз му ў на шай кра і не пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны — бы лі ся род аба рон-

цаў Брэсц кай крэ пас ці, удзель ні ча лі ў 

пар ты зан скім і пад поль ным ру ху, вы зва-

ля лі Бе ла русь. Мно гія ўзбе кі стан цы за 

іх ге ра ізм і муж насць уда сто е ны зван ня 

Ге роя Са вец ка га Са ю за. І ты ся чы во і-

наў-уз бе кі стан цаў на заў сё ды за ста лі ся 

ў бе ла рус кай зям лі. У на шай кра і не па-

мяць пра мі ну лую вай ну свя шчэн ная, як 

і па мяць пра тых сал дат і афі цэ раў з Уз-

бе кі ста на, чые лё сы не па рыў на звя за ны 

з Бе ла рус сю. Іх ім ёна мі на зва ны ву лі цы, 

ім ста яць пом ні кі і ме ма ры яль ныя дош кі, 

і іх па мяць збе ра га ец ца бе ла ру са мі. Ве-

тэ ран пал коў нік Мі ха іл Ся мё на віч Шаш-

коў ус па мі нае, як быў бой, пад час яко га 

ён кі ра ваў пуш ка мі. У яго пад на ча лен ні 

бы ло шэсць бай цоў, адзін з іх уз бек скі 

сал дат. Гэ ты ча ла век за рэ ка мен да ваў 

ся бе як сме лы, дыс цып лі на ва ны ба ец, 

які заў сё ды быў га то вы прый сці на да-

па мо гу сва ім ба я вым та ва ры шам.

У кні гу ўпер шы ню ўклю ча ны ім ёны 

больш як ты ся чы сал дат, якія бы лі пры-

зва ны з Уз бе кі ста на і за гі ну лі на тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Ме на ві та та му най боль шую ці ка-

васць вы дан не ўяў ляе для тых, хто вы-

ву чае Вя лі кую Ай чын ную вай ну, а так-

са ма пра цяг вае шу каць сва іх бліз кіх 

ся род за гі ну лых.

— Мы лі чым, што гэ та доўг па соль-

ства і кож на га ча ла ве ка: ра біць усё, каб 

па мяць пра тую вай ну і пра тую ба раць-

бу за ха ва ла ся на доў гія га ды, — за зна-

чыў Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

Уз бе кі ста на ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь На-

сір джан Юсу паў. — Гіс то рыя ча ла вец тва 

ве дае мно га вой наў, але ня ма роў най 

той, якую са вец кі на род пе ра жыў у 

1941—1945 гадах. Гэ та бы ла на ша 

агуль ная Ра дзі ма, і за яе ўз бе кі зма га-

лі ся на бе ла рус кай зям лі по плеч з бе ла-

ру са мі, укра ін ца мі, рус кі мі і ін шы мі на-

ро да мі. Мы, іх на шчад кі, па він ны па мя-

таць пра гэ ты ге ра ізм.

Азна чым, што ра ней бы лі прэ зен та-

ва ны яшчэ дзве кні гі з гэ тай се рыі: «Бе-

ла русь пар ты зан ская. Ілюст ра ва ная эн-

цык ла пе дыя пар ты зан ска га ру ху ў Бе-

ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны», 

«Нель га за быць. Нель га зра зу мець. 

Нель га апраў даць. Ілюст ра ва ная эн цык-

ла пе дыя спа ле ных вё сак Бе ла ру сі ў га-

ды Вя лі кай Ай чын най вай ны». Шы ро ка-

му ко лу чы та чоў се рыя бу дзе прад стаў-

ле на на раз на стай ных кніж ных фо ру мах, 

а так са ма ў кні гар нях.

Але на ДРАП КО.

Про фіПро фі ГІС ТО РЫІ 
КРЫ МІ НАЛЬ НА ГА ВЫ ШУ КУ
Вік тар Тар лец кі амаль трыц цаць га доў свай го жыц ця 

ад даў служ бе ў мі лі цыі
Вік тар Іва на віч прай шоў 

шлях ад мі лі цы я не ра-кі-

роў цы ў ад дзе ле ахо вы 

да на чаль ні ка кры мі-

наль най мі лі цыі Мас-

коў ска га ра ё на Мін ска. 

Пас ля апе ра тыў ную ра-

бо ту змя ніў на вы клад-

чыц кую. Ця пер ён на 

пен сіі, але, як вя до ма, 

бы лых мі лі цы я не раў не 

бы вае. Час служ бы Вік-

та ра Тар лец ка га нель га 

на зваць прос тым. На 

яго до лю вы па лі ад нос-

на ста біль ныя 1970-я, 

пе ра бу до вач ныя 1980-я 

і лі ха ман ка выя 1990-я... 

Што ж, да дзім сло ва са-

мо му ве тэ ра ну.

На па лі цуНа па лі цу У ІМЯ ЖЫЦ ЦЯ І МІ РУ
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НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЮЦЬ 
НА ШЫ МО ВА ЗНАЎ ЦЫ?
Но вы тлу ма чаль ны слоў нік, пе ра клад да ку мен таў і ін тэр нэт-кан тэнт


