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— Суд Фрун зен ска га ра ё на 
вы нес прад пі сан не аб за трым-
цы аў та ма бі ля і яго раз мя шчэн-
ні на штраф ной ста ян цы. Ад нак 
ДАІ ча мусь ці гэ тае прад пі сан не 
не вы кон вае. Пры чым ча ла век 
двой чы за трым лі ваў ся за па-
ру шэн не пра ві лаў да рож на га 
ру ху. Ча му ДАІ іг на руе ра шэн-
не су да?

— Не аб ход на вы свет ліць аб-
ста ві ны той сі ту а цыі, пра якую вы 
ка жа це, ад нак ад ра зу ма гу ска-
заць, што су пра цоў ні кі ДАІ заў сё-
ды вы кон ва юць ра шэн ні су да.

— Пад ка жы це, ці трэ ба пры 
аб' ёме ру ха ві ка да 50 куб. см 
пра хо дзіць тэх ніч ны агляд?

— Ка лі ваш аў та сро дак за-
рэ гіст ра ва ны ва ўста ноў ле ным 
па рад ку ў ДАІ і мае рэ гіст ра цый-
ны ну мар ны знак, то вы па він ны 
прай сці тэх агляд. Гэ та мож на зра-
біць на лю бой стан цыі тэх ніч на га 
агля ду.

— На пры пын ку ля стан цыі 
мет ро «Ка мен ная Гор ка» звы-
чай на вы строй ва юц ца шэ ра гі 
аў та ма бі ляў. Гра мад скі транс-
парт ча сам не мо жа пад' ехаць. 
Ці мож на там на вес ці па ра дак? 
Мо жа, вар та па ста віць ад па вед-
ныя зна кі? І яшчэ. Пе ша ход ная 
ву лі ца Кун цаў шчы на прос та за-
стаў ле на аса біс тым аў та транс-
пар там. Гэ та ж па ру шэн не пра-
ві лаў пар коў кі?

— Зна кі ля мет ро «Ка мен ная 
Гор ка» аб за ба ро не ста ян кі ста-
яць. Тым не менш праб ле ма там 
са праў ды іс нуе. Мы па спра бу ем, 
па маг чы мас ці, пра са чыць і гэ ту 
сі ту а цыю, і сі ту а цыю з пар коў кай 
на ву лі цы Кун цаў шчы на.

— На Вак заль най, 22 не маг-
чы ма за пар ка вац ца — там шмат 
ма шын, і аў та ма бі лі «Бел пош-
ты» вы му ша ны зры ваць гра-
фі кі...

— Ка лі ўзні кае сі ту а цыя зры ву 
гра фі ка, мож на звяз вац ца з су-
пра цоў ні ка мі ДАІ, і мы да па мо жам 
вам пра ца ваць. На огул пы тан не 
ста ві ла ся аб за крыц ці пра ез ду на 
пля цоў ку ў бок ву лі цы Вак заль-
най — каб пра пус каць толь кі гра-
мад скі транс парт праз шлаг ба ум. 
Пы тан не па куль рас пра цоў ва ец-
ца, та му дак лад ны тэр мін уста-
ноў кі шлаг ба у ма на зваць па куль 
не ма гу.

— А нель га там на огул па ста-
віць па ста во га?

— У Мін ску пра цяг ласць да-
рог пе ра вы шае 1300 км. На кож-
най з ву ліц рэ гу ляр на ўзні ка юць 
праб ле мы і з пар коў кай, і з пры-
пын ка мі. Та му хо чац ца, каб вы з 
ра зу мен нем ста ві лі ся да гэ та га 
пы тан ня.

— У вы ні ку су тык нен ня двух 
аў та ма бі ляў па цяр пеў і мой, што 
быў пры пар ка ва ны не па да лёк 
ад мес ца зда рэн ня. Ад нак ДАІ 
Фрун зен ска га ра ё на не мо жа 
знай сці ві на ва та га, і та му мне 
не вы да юць да ку мент для зва-
ро ту ў стра ха вую кам па нію.

— Мы вы ра шым ва шу сі ту а-
цыю, як толь кі вы пад' е дзе це ва 
ўпраў лен не ДАІ ад мі ніст ра цыі 
Фрун зен ска га ра ё на.

— Пра жы ваю па Яку боў ска-
га, 148. У нас ля шко лы ўста на ві-
лі ага ро джу. Ад нак бра му, якая 
бы ла з бо ку не каль кіх да моў, ця-
пер не зра бі лі, па коль кі ДАІ за-
ба ра ні ла яе ўста ноў ку. Маў ляў, 
бра ма вы хо дзіць на пра ез ную 
част ку. Ця пер дзе цям не аб ход-
на іс ці па пра ез най част цы (бо 
там фак тыч на ня ма тра ту а ра) з 
да во лі ін тэн сіў ным ру хам.

— Мы вы зна чым ся па ва шай 
сі ту а цыі і зро бім усё, што бу дзе 
бяс печ на для пе ша хо даў. Ад нак 
трэ ба ра за брац ца на мес цы.

— Гру за вы аў та ма біль зна хо-
дзіц ца ў Дзяр жын ску, а ста іць 
на ўлі ку ў Мін ску. Трэ ба зняць 
ма шы ну з улі ку. Ці мож на гэ-
та зра біць з вы ез дам па мес цы 
зна хо джан ня аў та ма бі ля?

— Вам трэ ба звя зац ца з су пра-
цоў ні ка мі ДАІ Мін скай воб лас ці. 
Гэ та лі чыц ца да дат ко вай плат-
най па слу гай. Пас ля та го, як ад-
бу дзец ца акт звер кі, мы змо жам 
зняць аў та ма біль з улі ку.

— Пра жы ваю па К. Лібк нех та, 
73. У нас ва кол до ма ўся тэ ры-
то рыя за гру жа на транс пар там. 
І рух ля до ма, як на пра спек це. 
По бач з на шым до мам па бу да-
ва лі яшчэ адзін, ад нак там ча-
мусь ці не пра ду гле дзе лі скраз-
ны пра езд у двор, і ўсе едуць 
толь кі праз нас, у тым лі ку аў та-
транс парт, які вы гру жа ец ца ля 
двух ма га зі наў, раз ме шча ных 
у на шым і су сед нім да мах. Вя-
до ма, ха це ла ся б, каб быў яшчэ 
які-не будзь пра езд. Звяр та лі ся 
ў рай вы кан кам. Ад нак нам да лі 
да во лі аб стракт ны ад каз.

— Якія-не будзь да рож ныя зна-
кі там ста яць?

— Так, ад нак зна кі не бя руц-
ца пад ува гу. Раз гру зіць пра езд 
па ві нен яшчэ адзін пра езд — ін-
ша га вый сця я не ба чу.

— Па бу да ваць пра езд — не са-
мае прос тае. З ва мі звя жац ца ін-
жы нер па ар га ні за цыі да рож на га 
ру ху з упраў лен ня ДАІ і па спра буе 
ра за брац ца ў сі ту а цыі.

— Жы ву на су праць пра спек-
та га зе ты «Пра вда». У нас тут 
да во лі скла да ны пра езд. Зна кі 
ні хто, як я ра зу мею, не ба чыць. 

Хто кант ра люе сі ту а цыю са зна-
ка мі? Хто бу дзе ад каз ваць, ка лі 
тут што-не будзь зда рыц ца?

— Су пра цоў ні кі ДАІ пад' едуць 
на мес ца, пра якое вы ка жа це, і ка-
лі знак уста ноў ле ны з па ру шэн нем 
нор маў, то ві на ва тая асо ба бу дзе 
пры цяг ну та да ад каз нас ці, а знак 
па ста вяць згод на з нор ма мі.

— За ву лак Ал тай скі, 33. Гэ-
та пры ват ны сек тар. Ля май го 
до ма вось ужо не каль кі ме ся-
цаў пар ку ец ца ве лі ка груз ная 
ма шы на 3413 АК-7. Я пра сі ла 
кі роў цу не пар ка вац ца пад ма-
ім до мам, ад нак у ад каз па чу ла 
толь кі хам ства.

— Па спра бу ем ра за брац ца з 
ва шай сі ту а цы яй.

— У ра ё не ву лі цы Уруч скай 
зна хо дзяц ца скла ды. Ву лі ца 
тут вель мі вуз кая. Уста ноў ле ны 
зна кі, якія за ба ра ня юць пар коў-
ку па абод вух ба ках. Ад нак аў то 
пар ку юц ца і пе ра кры ва юць рух. 
Як зра біць, каб ДАІ пра кант ра-
ля ва ла пар коў ку пад зна ка мі?

— Мне зда ец ца, тут трэ ба ра зу-
мець, што ў Мін ску на огул іс нуе вя-
лі кая праб ле ма з пар ко вач ны мі мес-
ца мі. Тым не менш мы па на зі ра ем 
за аб ста ноў кай на гэ тай ву лі цы.

— Ска жы це, ча му нель га не-
як іні цы я ваць ад ме ну за вод скай 
та ні роў кі шкла ў аў та ма бі лях?

— Гэ та пы тан не дзей на га за ка-
на даў ства. Я не ма гу яго вы но сіць 
на аб мер ка ван не, я па ві нен толь кі 
кант ра ля ваць яго вы ка нан не. Мой 
аса біс ты по гляд на гэ та пы тан не, 
да рэ чы, цал кам су па дае з пра пі-
са ным у за ко не.

— А ча му бліз кае свят ло 
ўклю ча ец ца толь кі пад час пэў-
ных ак цый, а не па ста ян на?

— Гэ тую пра па но ву мож на аб-
мяр коў ваць.

— На Ра фі е ва, 78 рэ гу ляр на 
пад са мым до мам і пар ку юц ца, 
і мы юц ца аў та ма бі лі. На якой 
ад лег лас ці ад жы ло га до ма па-
він ны пар ка вац ца аў то?

— На ад лег лас ці ад 5 да 8 мет-
раў. Пры па ру шэн нях мо жа це зва-
ніць па ну ма ры дзя жур най служ-
бы 222 17 17. Мо жа це на браць і 
ну мар 102.

— Пар ку юц ца ў нас і на 
школь ным ста ды ё не, на зя-
лё най зо не. Але ў мя не та кое 
ўра жан не, ні бы та су пра цоў ні кі 
ДАІ ба яц ца на ват за няц ца та кі мі 
сі ту а цы я мі...

— Па вя лі кім ра хун ку, я тут ма гу 
ска заць ад но. Мы жы вём у вя лі кім 
го ра дзе. У гэ тым го ра дзе шмат аў-
та ма бі ліс таў. Аў та ма бі лі ру ха лі ся 
і бу дуць ру хац ца. Не сак рэт, што 
ёсць у ста лі цы і праб ле ма з пар-
коў кай аў та ма бі ляў. Тут па трэб на 
пэў нае ўза е ма ра зу мен не. Да та го 
ж не маг чы ма што дня кант ра ля ваць 
кож ны аў та ма біль у ста лі цы. Ха ця б 
та му, што кож ны дзень ад бы ва ец-
ца да 150 да рож на-транс парт ных 
зда рэн няў, і служ ба ДАІ аба вя за на 
зай мац ца і гэ тым. Тым не менш, у 
гэ тым вы пад ку па спра бу ем ра за-
брац ца, ча му школь ная тэ ры то рыя 
не ага ро джа на, хто там пар ку ец ца... 
Па ві нен вам ска заць, што ве лі зар-
ная коль касць ва дзі це ляў пры цяг-
ва ец ца да ад мі ніст ра цыйнай ад каз-
нас ці за па доб ныя па ру шэн ні. На 
жаль, па куль га рад скія ўла ды не 
па бу ду юць да стат ко вую коль касць 
мес цаў для пар коў кі, мы бу дзем на-
зі раць та кую кар ці ну. Гэ та вя лі кая 
праб ле ма, і гэ та трэ ба ра зу мець.

— Пад ма і мі вок на мі — на 
Зміт ра ка Бя ду лі, 3 — на да ро зе 
на не се ны шу ма выя па ло сы... 
Шум ад гэ та га не вы нос ны. Ча-
му ні хто не ду мае пра жы ха роў 
на ша га до ма? Як пры ма юц ца 
па доб ныя ра шэн ні? Прос та 
зро бім гэ тыя па ло сы, і ўсё?

— Шу ма выя па ло сы ро бяц ца 
не прос та так, а каб пры цяг нуць 
ува гу кі роў цаў да мес цаў пе ша-
ход на га пе ра хо ду, каб за ха ваць 
жыц цё лю дзей.

— Не ду маю, што гэ тыя па ло-
сы ця пер пры цяг ва юць ува гу... 
Гэ та, мо жа, толь кі на па чат ку 
бы ло, а ця пер усе з лёг кас цю 
пра скок ва юць. А па-дру гое, мы, 
жы ха ры до ма, — не лю дзі?

— Гэ та прак ты ка спры яе бяс-
пе цы да рож на га ру ху. А ўсё, што 
спры яе гэ та му, мае пра ва на іс-
на ван не. Што да ва шай сі ту а цыі, 
то трэ ба яе вы ву чыць, што мы і 
зро бім у блі жэй шы час.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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«Іду праз за лы, як скрозь га ды...» 
— так не ка лі вы ка заў свае па чуц ці 
пры на вед ван ні Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай-
чын най вай ны на род ны па эт Бе ла-
ру сі Пят русь Броў ка. Лепш, ба дай, 
і не ска жаш. За лы гэ та га му зея, 
яго ўні каль ныя экс па на ты, мно гія 
з якіх бы лі са бра ны па «га ра чых» 
сля дах па дзей, бе раж лі ва за хоў-
ва юць па мяць аб ад ным з са мых 
тра гіч ных і ге ра іч ных пе ры я даў 
на цы я наль най гіс то рыі, амаль рэ-
аль на пе ра но сяць нас у да лё кія 
гроз ныя га ды.

Не ве ра год на, але факт: збор і вы ву-
чэн не ма тэ ры я лаў пра Вя лі кую Ай чын-
ную вай ну па ча лі ся ў Са вец кім Са ю зе 
ўжо ў пер шыя яе ме ся цы. У снеж ні 1941 
го да, ка лі во раг ста яў ка ля сцен Маск-
вы, бы ла за сна ва на Ка мі сія па гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны пры Прэ зі ды-
у ме Ака дэ міі на вук СССР, а ў хут кім ча-
се з'я ві лі ся ана ла гіч ныя ка мі сіі пры ЦК 
кам пар тый са юз ных рэс пуб лік, ін шых 
гра мад скіх і ва ен ных струк ту рах.

2 чэр ве ня 1942 го да ра шэн не аб ства-
рэн ні рэс пуб лі кан скай Ка мі сіі па збо ры 
да ку мен таў і ма тэ ры я лаў Ай чын най вай-
ны пры няў ЦК КП(б)Б, які пра ца ваў у эва-
ку а цыі ў Маск ве. Га лоў най за да чай бы лі 
вы зна ча ны «збор і пад рых тоў ка да дру ку 
да ку мен таў і ма тэ ры я лаў аб удзе ле БССР 
у Вя лі кай Ай чын най вай не су праць гер ман-
ска га фа шыз му». Стар шы нёй Ка мі сіі з'яў-
ляў ся сак ра тар ЦК КП(б)Б па пра па ган дзе 
Ці ма фей Гар бу ноў, ад каз ным сак ра та ром 
— Ва сіль Сталь ноў (са праўд нае проз ві шча 
Пар фі я но віч), да вай ны — су пра цоў нік шэ-
ра гу бе ла рус кіх га зет, у тым лі ку «Звяз ды». 
Да пра цы пры цяг ну лі мно гіх эва ку і ра ва ных 
у са вец кі тыл бе ла рус кіх гіс то ры каў, лі та ра-
та раў, жур на ліс таў, пе да го гаў, мас та коў.

Су пра цоў ні кі ка мі сіі на кі ра ва лі ся ў ка-
ман дзі роў кі на фронт, на эва ку і ра ва ныя ў 
са вец кі тыл бе ла рус кія прад пры ем ствы, 
дзе па ча лі збор ма тэ ры я лаў аб ба я вых і 
пра цоў ных подз ві гах зем ля коў. Вы ключ-
ная маг чы масць для ўста ля ван ня не па-
срэд най су вя зі з аку па ва най тэ ры то ры яй 
Бе ла ру сі з'я ві ла ся на за вяр шаль ным эта пе 
Мас коў скай біт вы, ка лі 2 лю та га 1942 го да  
па спя хо выя на сту паль ныя дзе ян ні час цей 
Чыр во най Ар міі і пар ты зан Ві цеб шчы ны 
пры вя лі да ўтва рэн ня ў лі ніі фрон ту раз-
ры ву шы ры нёй 40 кі ла мет раў па між га ра-
да мі Ве ліж Сма лен скай воб лас ці і Усвя ты 
Ка лі нін скай (ця пер Пскоў скай) воб лас ці, 
у стык з мя жой Ві цеб шчы ны. Гэ ты ра ён, 
які ўвай шоў у гіс то рыю вай ны пад наз-
вай «Су раж скія (або Ві цеб скія) ва ро ты», 
утрым лі ваў ся са вец кі мі вой ска мі і ві цеб скі-
мі пар ты за на мі да 28 ве рас ня 1942 го да.

Ён стаў та кой жа «Да ро гай жыц ця» 
для аку па ва най Бе ла ру сі, як Ла даж скае 
во зе ра для бла кі ра ва на га Ле нін гра да. Ка-
ман да ван не 4-й удар най ар міі і Паў ноч на-
За ход няя апе ра тыў ная гру па ЦК КП(б)Б, 
якая ба зі ра ва ла ся ў ра ё не «ва рот», за-
бяс пе чы лі, акра мя ін ша га, маг чы масць 
пе ра праў кі ў тыл во ра га су пра цоў ні каў 
Ка мі сіі, пар тый ных і кам са моль скіх ра бот-
ні каў, ар га ні за та раў пар ты зан ска га ру ху, 
якія ме лі спе цы яль ныя за дан ні па збо ры 
не аб ход ных ма тэ ры я лаў.

Моц ная су вязь Вя лі кай зям лі з Бе ла рус-
сю, якая зма га ла ся, паз ней ажыц цяў ля ла-
ся пры да па мо зе транс парт най авія цыі і 
да зво лі ла са браць бяс цэн ныя гіс та рыч-
ныя да ку мен ты, ін шыя рэ лік віі ар хіў на га 
і му зей на га зна чэн ня. Ся род пер шых ма-
тэ ры я лаў, якія па сту пі лі ў Ка мі сію, бы лі 
пад поль ныя га зе ты і пар ты зан скія ру ка-
піс ныя ча со пі сы, ліс тоў кі, фа та гра фіі, ак ты 
аб зла чын ствах аку пан таў на бе ла рус кай 
зям лі, ін фар ма цыя аб ба я вых спра вах 
пар ты зан. Ме на ві та яны па кла лі па ча так 
фар мі ра ван ню На цы я наль ных ар хіў на га 
і му зей на га фон даў па гіс то рыі Бе ла ру сі 
пе ры я ду Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У кан цы 1942 го да Ка мі сія вы пус ці-
ла ў свет пер шае дру ка ва нае вы дан не 
— бра шу ру «Ге роі Са вец ка га Са ю за» з 
на ры са мі пра бе ла ру саў, уда сто е ных на 
пра ця гу пер шых двух га доў вай ны гэ та га 
вы со ка га зван ня: лёт чы ка А.К. Ан та нен-
ку, ка ва ле рыс та Л.М. Да ва та ра, снай пе ра 
Ф.А. Сма ляч ко ва, пар ты за на Ц.П. Бу маж-
ко ва і ін шых. У 1943 го дзе бы лі вы да дзе ны 
тры да ку мен таль ныя збор ні кі аб зла чын-
ствах гіт ле раў скіх за хоп ні каў: «Ні чо га не 
за бу дзем, ні чо га не да ру ем», «Да ку мен ты 
аб звер ствах ня мец кіх аку пан таў на Бе ла-
ру сі», «Пісь мы з ня мец ка га раб ства», а 
так са ма бра шу ры «Бе ла русь бы ла і бу дзе 
са вец кай» і «Пер шы і Дру гі мі тын гі прад-
стаў ні коў бе ла рус ка га на ро да».

Вы ні кі на пру жа най пра цы Ка мі сіі ўпер-
шы ню ў цэ лас ным ва ры ян це знай шлі ад-
люст ра ван не ў 313 экс па на тах вы ста вы 
«Бе ла русь жы ве, Бе ла русь зма га ец ца», 
якая ад кры ла ся на па чат ку ліс та па да 1942 
го да ў Маск ве, на Крас най пло шчы, у па-
мяш кан ні Дзяр жаў на га гіс та рыч на га му зея. 
Нель га не ад зна чыць, што гэ тая па дзея ад-
бы ла ся ў най ця жэй шы час кро ва пра літ ных 
ба ёў пад Ста лін гра дам, дзе ў чар го вы раз 
вы ра шаў ся лёс кра і ны, та му экс па зі цыя 
ме ла не толь кі па зна валь нае, але і вя ліз нае 
пра па ган дысц кае зна чэн не.

З па чат кам вы зва лен ня Бе ла ру сі ў ве-
рас ні 1943 го да су пра цоў ні кі Ка мі сіі вы еха-
лі ў ка ман дзі роў кі ў вы зва ле ныя ра ё ны. 

У кра са ві ку 1944 го да яны пе ра бра лі ся з 
Маск вы ў Го мель, у лі пе ні — у Мінск, дзе 
ў 1946 го дзе Ка мі сія скон чы ла сваю пра-
цу, са браў шы ка ля 18 ты сяч да ку мен таў і 
ма тэ ры я лаў, 2570 фа та гра фій і ма люн каў, 
стэ на грам гу та рак са 170 ка ман дзі ра мі 
пар ты зан скіх фар мі ра ван няў і ра да вы мі 
пар ты за на мі. Скамп лек та ва ныя ёю фон-
ды, біб лі я тэ ка (больш за 300 та моў) і ін шая 
ма ё масць бы лі пе ра да дзе ны ў асноў ным 
у ар хіў Ін сты ту та гіс то рыі пар тыі пры ЦК 
КП(б)Б (ця пер — На цы я наль ны ар хіў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь), част ко ва — у ар хіў КДБ 
БССР. Част ка фон даў (вы ста ва «Бе ла-
русь жы ве, Бе ла русь зма га ец ца») скла ла 
асно ву Му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны.

Зна мя наль на, што ЦК КП(б)Б за слу хаў 
пы тан не «Аб ства рэн ні му зея па гіс то рыі 
ба раць бы бе ла рус ка га на ро да з ня мец-
ка-фа шысц кі мі аку пан та мі ў Вя лі кую Ай-
чын ную вай ну» ўжо праз не каль кі дзён 
пас ля па чат ку вы зва лен ня Бе ла ру сі — 30 
ве рас ня 1943 го да. Бы ла ад зна ча на вя ліз-
ная важ насць на за па ша ных за час вай ны 
да ку мен таў, ма тэ ры я лаў і прад мет на-рэ-
ча вых рэ лік вій — бяс цэн ных гіс та рыч ных 
кры ніц. У су вя зі з гэ тым ЦК КП(б)Б па-
ста на віў: «Ства рыць му зей па гіс то рыі 
ба раць бы бе ла рус ка га на ро да з ня мец-
ка-фа шысц кі мі аку пан та мі ў Вя лі кую Ай-
чын ную вай ну... Асноў най за да чай му зея 
на пер шы час пра цы з'яў ля ец ца збор усіх 
ма тэ ры я лаў, якія ха рак та ры зу юць ба раць-
бу бе ла рус ка га на ро да».

У хут кім ча се з ЦК КП(б)Б пай шлі ра-
дыё гра мы, ад ра са ва ныя ка ман дзі рам аб-
лас ных пар ты зан скіх злу чэн няў Бе ла ру сі. 
Тыя, у сваю чар гу, на кі ра ва лі ад па вед ныя 
за га ды ў пар ты зан скія фар мі ра ван ні.

29 лі пе ня 1944 го да су пра цоў ні кі му зея 
пры бы лі ў Мінск. Кі раў ніц тва рэс пуб лі кі і 
ста лі цы доб ра ра зу ме ла вя ліз нае па лі ты-
ка-вы ха валь нае зна чэн не му зея, асаб лі-
ва ў цяж кі ва ен ны час. Та му ра шэн нем 
Ура да вай ка мі сіі па ўлі ку і раз мер ка ван ні 
бу дын каў у Мін ску, якія за ха ва лі ся, ад 1 
жніў ня 1944 г. яму вы дзе лі лі адзін з ня мно-

гіх аца ле лых у цэнт ры го ра да бу дын каў 
— Дом Пра цы на пло шчы Сва бо ды, дзе 
да вай ны пра ца ва лі цэнт раль ныя ор га-
ны праф са юзаў БССР. Гэ ты бу ды нак 
за ха ваў ся, у ім і ця пер раз мя шча юц ца 
праф са юз ныя струк ту ры.

У жніў ні 1944 го да быў вы да дзе ны 
за гад па му зеі за под пі сам ды рэк та ра 
Ва сі ля Сталь но ва: «З 1.08.44 Му зей па 
гіс то рыі ба раць бы бе ла рус ка га на ро да 
з ня мец кі мі за хоп ні ка мі на зы ваць Бе-
ла рус кім дзяр жаў ным му зе ем гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны на пад ста-
ве Ука зан ня ЦК КП(б)Б». У гэ ты час 
у му зей па сту па лі ўсё но выя рэ лік віі 
ад бы лых пар ты зан, пад поль шчы каў, 
фран та ві коў, якія ча со ва зна хо дзі лі ся 
ў Мін ску, жы ха роў Бе ла ру сі, якія вяр-
ну лі ся з эва ку а цыі. У ве рас ні 1944 го да 
ў фон дах ужо на ліч ва ла ся больш за 10 
ты сяч экс па на таў.

На рэш це ў ну ма ры «Звяз ды» ад 21 
каст рыч ні ка 1944 го да з'я ві ла ся на ступ-
ная аб' ява: «Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 22 каст-
рыч ні ка а 12 га дзі не ад кры вае пер шыя 
дзве вы стаў кі: «Уз бра ен не бе ла рус кіх 

пар ты зан» і «Баль ша віц кі друк Бе ла ру сі ў 
дні Вя лі кай Ай чын най вай ны»...».

«Збро е вая» част ка дэ ман стра ва ла тра-
фей ную і са ма роб ную зброю пар ты зан, а 
так са ма са вец кае ўзбра ен не, да стаў ле нае 
з Вя лі кай зям лі. У цэнт ры ўва гі на вед валь ні-
каў зна хо дзі лі ся вы на ход ніц твы пар ты зан-
ска га ўмель ца з бры га ды імя Льва Да та ва-
ра Ві цеб скай воб лас ці Тэн гі за Шаў гу лі дзэ 
(да вай ны — ін жы не ра-пу цей ца), руч ныя 
і ру жэй ныя гра на та мё ты, зроб ле ныя на 
асно ве рус кай він тоў кі. Не мен шую ці ка-
васць вы клі каў са ма роб ны аў та мат, вы-
раб ле ны ў па да ру нак ка ман дзі ру Пін ска га 
пар ты зан ска га злу чэн ня Ге рою Са вец ка га 
Са ю за Ва сі лю Кар жу ў збро е вай май стэр-
ні злу чэн ня з вы ка ры стан нем пад руч ных 
ма тэ ры я лаў: ра мы тра фей на га ве ла сі пе-
да, жа лез на га во ба да боч кі, ме та ліч ных 
дэ та ляў збі та га ня мец ка га са ма лё та, ро га 
ка ро вы; ва ра нен не ра бі ла ся ад ва рам ша-
лу пін ня цы бу лі і бя ро за вым дзёг цем.

Знач ную част ку экс па зі цыі скла да лі 
дзя сят кі ты паў са ма роб ных мін, фо та-
парт рэ ты май строў пад рыў ной спра вы — у 
пры ват нас ці, Фё да ра Ба чы лы з Мінск ага 
пар ты зан ска га злу чэн ня, які пус ціў пад 
ад хон 26 эша ло наў во ра га.

У дру гім раз дзе ле экс па зі цыі бы ло раз-
ме шча на мност ва пад поль ных га зет, ліс-
то вак, бра шур. Вы лу чаў ся раз на стай нас-
цю, шмат ка ля ро вас цю збор пар ты зан скіх 
«Ба я вых ліст коў», пла ка таў, ру ка піс ных 
ча со пі саў, па лі тыч ных ка ры ка тур. Мож на 
бы ло ўба чыць і та кія рэд кас ці, як ліс тоў кі 
на бя рос це, пад поль ныя га зе ты на шпа-
лер най і аб гор тач най па пе ры. По бач зна-
хо дзі лі ся ўзо ры аб ста ля ван ня пар ты зан скіх 
дру кар няў.

Ці трэ ба ка заць, што ўсе ра ры тэ ты пер-
шай экс па зі цыі скла да юць прад мет асаб-
лі вай гор дас ці му зея, які сён ня з'яў ля ец ца 
ад ным з най буй ней шых на пост са вец кай 
пра сто ры збо рам пом ні каў гіс то рыі Вя лі-
кай Ай чын най вай ны?

Іры на ВА РАН КО ВА,
на ву ко вы су пра цоў нік 

Ін сты ту та гіс то рыі НАН

«Пра мая лі нія» ДАІ«Пра мая лі нія» ДАІ  ��

Дзміт рый КАР ЗЮК: 

«У МІН СКУ — ПРАБ ЛЕ МЫ  З ПАР КО ЎКАЙ. 
ДА ГЭ ТА ГА ТРЭ БА СТА ВІЦ ЦА 

З РА ЗУ МЕН НЕМ»
Ка лі мы пе ша хо ды, нас раз драж ня юць ва дзі це лі. Ка лі мы ва-
дзі це лі, нас вы вод зяць з ся бе пе ша хо ды. І ўсе мы ра зам пры 
гэ тым — жы ха ры вя лі ка га го ра да. Нам хо чац ца жыць тут, але 
неш та ва ўсіх нас цяж ка ва та з цярп лі вас цю ды ла яль нас цю. 
Ка лі да нас на ўлас ным аў то пры яз джае да чуш ка, та та, брат, 
і ім ня ма дзе пры пар ка вац ца, мы да во лі спа кой на ста вім ся 
да та го, з якой лёг кас цю яны па ру ша юць пра ві лы пар коў кі. 
Ад нак ка лі гэ тыя ж са мыя пра ві лы па ру ша юць ін шыя жы ха-
ры шмат па вяр хо вак, мы га то выя «за кі даць ка мя ня мі» і іх, і 
іх «ме та ла лом». Пры гэ тым мы цу доў на ве да ем, што ад на з 
сур' ёз ных праб лем Мін ска — ня хват ка мес цаў для пры пын ку 
і пар коў кі транс парт ных срод каў. Але што нам тое ве дан не? 
Мы хо чам, каб кож ную хві лі ну не ка га ка ра лі за гэ тую праб-
ле му. І не толь кі за гэ тую. Га лоў нае, каб не ка га ка ра лі. Толь кі 
не нас, ка лі і нам да вя дзец ца за пар ка вац ца «пад зна кам», 
пад вез ці ўлас нае дзі ця як ма га блі жэй да шко лы, па мыць 
аў та ма біль пад вок на мі су се дзяў, за ехаць на тра ту ар, пра-
ска чыць пе ша ход нік, не пра пус ка ю чы пе ша хо даў... Ся бе мы 
заў сё ды апраў да ем.
А на пы тан ні мін чан пад час «пра мой лі ніі», якая прай шла 
ў Дзяр жаў та інс пек цыі, ад ка заў на чаль нік упраў лен ня ДАІ 
га рад ско га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Мін гар вы кан ка ма 
Дзміт рый КАР ЗЮК.

З першых вуснаў
� «Аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма ві дэа дэ тэк та ван ня за рэ ка мен да-

ва ла ся бе з леп ша га бо ку. Хут касць аў та транс пар ту, коль касць 
да рож на-транс парт ных зда рэн няў і траў маў знач на зні зі лі ся. У аў-
та ма тыч ным рэ жы ме на мін скай каль ца вой аў та да ро зе ўста ноў-
ле на 7 ка мер у пя ці най больш не бяс печ ных у сэн се маг чы мас ці 
аў та зда рэн няў мес цах. Мес цы раз мя шчэн ня ка мер не тры ма юц ца ў 
сак рэ це. Яны ўка за ны на сай це www.gaіmіnsk.by. На ўчаст ках, дзе 
ўста наў лі ва юц ца ка ме ры, заў сё ды ёсць зна кі-па пя рэдж ван ні, і кож ны 
ўдзель нік ру ху сам пры мае ра шэн не, з якой хут ка сцю яму ру хац ца 
пас ля та ко га зна ка».
� «Для пры цяг нен ня да ад каз нас ці гра ма дзян ін шых кра ін, 

якія па ру ша юць пра ві лы да рож на га ру ху на на шых да ро гах, у 
блі жэй шы час пла ну ец ца ад крыць спе цы яль ныя пунк ты. Цэнт ры 
фік са цыі пра ва па ру шэн няў да дуць нам ін фар ма цыю аб тым, ка лі 
і які аў та ма біль па ру шыў пра ві лы, пас ля ча го бу дзе скла дзе ны 
ад мі ніст рацый ны пра та кол з ад па вед ны мі на ступ ства мі».
� «Сён ня мы тэс ці ру ем на пра спек тах го ра да 8 пры бо раў ві дэа-

фік са цыі роз ных вы твор цаў. Пры бо ры да юць доб рае рас па знан не. 
Для нас ця пер важ на ад са чыць, як яны бу дуць пра ца ваць у скла да-
ны асен не-зі мо вы час. На да лей, хут чэй за ўсё, па го ра дзе бу дуць 
уста лёў вац ца пе ра соў ныя пры бо ры. Гэ та больш сур' ёз на ўплы вае 
на да рож ную аб ста ноў ку».
� «Ста ліч ная Дзяр жаў та інс пек цыя вы сту пае за аба вяз ко вы 

пе ра ход на зім нія шы ны, вы ка ры стан не дзі ця чых ся дзен няў, 
увя дзен не больш жорст ка га па ка ран ня ва дзі це ляў за па ру шэн не 
пра ві лаў пры пын ку-ста ян кі і па ру шэн не ПДР у част цы най больш 
не бяс печ ных. Сён ня асноў ныя праб ле мы ў ста лі цы — іг на ра ван не 
про пус ку пе ша хо даў і пе ра вы шэн не ўста ноў ле най хут ка сці».
� «Су пра цоў ні кі ДАІ, за ма ца ва ныя за шко ла мі, ад на знач на 

вы кон ва юць там сваю ра бо ту. Па ме ры маг чы мас ці кант ра лю юць 
бяс печ ны пе ра ход дзя цей праз да ро гі. Фак тыч на ўсе шко лы ста лі 
за кры ты мі для пра ез ду аў та транс пар ту. Пра езд да пус ка ец ца толь кі 
з да зво лу кі раў ні коў ву чэб ных уста ноў. З'я ві лі ся мес цы бяс печ на га 
пра хо ду дзя цей у шко лы. Спра бу ем на стро іць баць коў, каб тыя больш 
ад каз на ста ві лі ся да маг чы мас ці ад вес ці да шко лы ад ра зу гру пу дзя-
цей. Рас пра цоў ва ем но вую ар га ні за цыю да рож на га ру ху ля ад ной 
са школ Цэнт раль на га ра ё на — каб усе ба кі бы лі ў бяс пе цы і ні хто 
ні ко му не пе ра шка джаў».

«ІДУ ПРАЗ ЗА ЛЫ, ЯК СКРОЗЬ ГА ДЫ...»
70 га доў та му быў за сна ва ны Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Ку пі це 
кві то чак...»
Дня мі па чаў ся про даж квіт-
коў на чэм пі я нат све ту па 
ха кеі 2014 го да, які прой дзе 
ў Мін ску. Спа чат ку мож на 
бу дзе на быць аба не мен ты 
на ўсе мат чы су свет на га 
пер шын ства, за пла на ва-
ныя на абедз вюх арэ нах — 
«Мінск-Арэ не» і «Чы жоў ка-
Арэ не». Лю бы ба лель шчык 
у лю бой кроп цы све ту мо жа 
ку піць сер ты фі ка ты на аба-
не мен ты ва ўсіх роз ніч ных 
пунк тах про да жу афі цый-
на га бі лет на га апе ра та ра 
— «TicketPro», а так са ма 
на сай це ар га ні за цыі і праз 
ды лер скія сет кі.

Кошт на аба не мен ты, якія 
ўклю ча юць на вед ван не ўсіх 
мат чаў на ад ной з пля цо вак, 
за ле жыць ад мес ца ў сек та-
ры. Па доб ны па кет квіт коў на 
«Мінск-Арэ ну» мож на на быць 
па ца не ад 3 млн 740 тыс. да 24 
млн 480 тыс. руб лёў. Мі ні маль-
ны кошт аба не мен та на мат чы 
«Чы жоў ка-Арэ ны» — 1 млн 800 
тыс. руб лёў, мак сі маль ны — 12 
млн 900 тыс.

Для ба лель шчы каў бе ла рус-
кай ха кей най збор най пра ду гле-
джа ны па кет квіт коў «Усе мат чы 
ка ман ды Бе ла русь Плюс», які дае 
маг чы масць на ве даць усе гуль-
ні на шай дру жы ны на гру па вым 
эта пе. Акра мя гэ та га, ула даль нік 
ад па вед на га аба не мен та атрым-
лі вае маг чы масць на ве даць 
чвэрць фі нал, паў фі нал, матч за 
трэ цяе мес ца і фі нал... не за леж-
на ад па пад ан ня на гэ тыя ста дыі 
бе ла рус кай ка ман ды. 

Праз два тыд ні стар туе дру гі 
этап рас паў сюдж ван ня квіт коў. 
У про да жы з'я вяц ца аба не мен ты 
на ўсе мат чы гру па во га раў нда 
на кож най з пля цо вак, а так са-
ма на фі наль ную ста дыю, мат чы 
якой прой дуць на «Мінск-Арэ не». 
Та ды ж пач нец ца про даж аба не-
мен таў на ўсе мат чы бе ла рус кай 
збор най на па пя рэд нім эта пе. 
Цэ на вы дыя па зон — ад 595 тыс. 
да 3 млн 815 тыс. руб лёў.

У кан цы ме ся ца пач нец ца 
рэа лі за цыя квіт коў на гуль ні з 
удзе лам асоб ных на цы я наль ных 
збор ных. Апош ні мі па сту пяць у 
про даж квіт кі на асоб ныя мат чы, 
у тым лі ку на чвэрць фі на лы, паў-
фі на лы і фі нал.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Ха кейХа кей  ��

Атнер Ху зан гай — вя до мая 
асо ба ў куль ту ры, лі та ра ту-
ры Чу ва шыі. Сын кла сі ка 
на цы я наль най лі та ра ту ры 
паэ та Пе дэ ра Ху зан гая. Кан-
ды дат фі ла ла гіч ных на вук. 
За гад чык ад дзе ла мо ва-
знаў ства ў Чу ваш скім ін сты-
ту це гу ма ні тар ных на вук. 
Пра ро лю на цы я наль най лі-
та ра ту ры ў су свет най пра-
сто ры, бе ла рус ка-чу ваш скія 
лі та ра тур ныя ста сун кі і ідзе 
га вор ка ў раз мо ве з чу ваш-
скім сяб рам Бе ла ру сі.

— Ці мож на сцвяр джаць, што 
па між бе ла рус кай і чу ваш скай 
лі та ра ту ра мі ў ра ней шыя га ды 
іс на ва лі тры ва лыя су вя зі?

— Бе ла рус ка-чу ваш скія лі та-
ра тур ныя ста сун кі ма юць сваю 
гіс то рыю, хоць яна і не ду жа ба-
га тая. Ужо ў 30-ыя га ды ХХ ста-
год дзя з'я ві лі ся ў на шым дру ку 
пе ра кла ды з Яку ба Ко ла са і 
Ян кі Ку па лы. Пэў ны сты мул да 
на ра джэн ня ін та рэ су да бе ла-
рус кай лі та ра ту ры уз нік, ка лі ў 
Вя лі кую Ай чын ную кла сік бе ла-
рус ка га пры го жа га пісь мен ства 
Ян ка Ку па ла не ка то ры час жыў 
у Ча бак са рах. Па эт сяб ра ваў з 
на род ны мі пісь мен ні ка мі Чу ва-
шыі Мі ка ла ем Шэ ле бі і Ся мё нам 
Эль ге рам. Та ва рыс кія, аса біс тыя 
ад но сі ны як раз і спры я лі па шы-
рэн ню пе ра клад чыц кай ра бо ты. 
Друж ба Ку па лы, Шэ ле бі і Эль-
ге ра знай шла ад люст ра ван не ў 
вер шы Ст. Шаў лы «Тры во ла ты», 
ва ўспа мі нах Эль ге ра, вер шы 
П. Ху зан гая і тво рах ін шых чу-
ваш скіх пісь мен ні каў.

Не за ўва жа най у Чу ва шыі не 
за ста ла ся і на ступ ная пра ява 
лі та ра тур на га па бра цім ства. У 
1936 го дзе на ша рэс пуб лі ка шы-
ро ка свят ка ва ла 55-год дзе Мі ка-
лая Шэ ле бі. Ура чыс тас ці на сі лі 
усе са юз ны, на ват між на род ны 
ха рак тар. Шэ ле бі атры маў і він-
ша ван ні з Бе ла ру сі — ад Ян кі Ку-
па лы і Яку ба Ко ла са.

Якуб Ко лас, Ян ка Ку па ла — з 
бе ла рус кіх аў та раў, ка го най бо-
лей пе ра кла да лі на чу ваш скую 
мо ву. І пе ра кла да лі са праў ды 
вы дат ныя чу ваш скія паэ ты — 
Н. Ша пу сі ні, А. Ар цем' еў, П. Ху-
зан гай, Н. Сан драў, Г. Яфі маў, 
Ст. Шаў лы і інш. Уз ро вень гэ тых 
пе ра кла даў да стат ко ва вы со кі. І 

ўсё ж ха це ла ся б, каб зроб ле нае 
бы ло пра ана лі за ва на і лі та ра ту-
раз наў ца мі. Ма ла ве даць са мі 
фак ты, трэ ба пай сці да лей...

— А дзе ля гэ та га не ка му 
трэ ба ве даць ад ра зу дзве мо вы 
— бе ла рус кую і чу ваш скую... 
Ці ёсць ся род чу ваш скіх лі та-
ра та раў тыя, хто вы зна чыў ся 
б асаб лі вым ін та рэ сам да бе-
ла рус кай лі та ра ту ры?

— Я ўсё ж спяр ша зга даю не-
ка то рыя фак ты, пры кла ды. У 1955 
го дзе ў нас быў на дру ка ва ны збор-
нік «Бе ла рус кія апа вя дан ні». Ся род 
аў та раў — Якуб Ко лас, Зміт рок Бя-
ду ля, Ян ка Брыль, Кузь ма Чор ны і 
ін шыя. 1957 год па зна ча ны вы дан-
нем кні гі Ян кі Ку па лы «Ма ра». Але 
боль шасць пе ра кла даў скла да юць 
не вя лі кія паэ тыч ныя пад бор кі ці 
асоб ныя апа вя дан ні ў ча со пі сах і 
га зе тах. Пе ра кла да лі ў роз ныя га-
ды і Мак сі ма Тан ка, і Ры го ра Ба ра-
ду лі на. На чу ваш скай мо ве бы ла 
вы да дзе на апо весць Ва сі ля Бы ка-
ва «Абел іск» — у 1986 го дзе. Пе-
ра клад чык — Аляк сандр Вол каў. 
Ды ця пер вост ра паў ста лі праб-
ле мы з вы дан нем на цы я наль най 
лі та ра ту ры ўво гу ле, пе ра клад ной 
у асаб лі вас ці. Вы со кае мас тац тва 
пе ра кла ду ў нас ця пер ві да воч на 
не ў па ша не.

Але мне зда ец ца, што са-
праўд на га спа сці жэн ня бе ла-
рус ка га мас тац ка га сло ва і яго 
за сва ен ня на чу ваш скай гле бе 
не ад бы ло ся. І гэ та прытым, што 
ў на шых на цы я наль ных лі та ра-
ту рах іс нуе ня ма ла па да бен ства, 
пры сту ні ча юць мо ман ты ледзь ве 
ці не ад ноль ка ва га све та ўспры-
ман ня рэ ча іс нас ці бе ла ру са мі і 
чу ва ша мі. Праў да, «бе ла рус кая 
тэ ма» па-свой му ўзнік ла ў чу-
ваш скіх паэ таў, якія ва я ва лі ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
на бе ла рус кай зям лі. «А в серд це 

вста ва ла/ И серд це сжигала/ Вся 
в ра нах сквоз ных Бе ла русь...»

— Ве даю, што гэ тыя рад кі 
на ле жаць Пе дэ ру Ху зан гаю...

— І на пі са ны яны ў 1943 го-
дзе...

Як мне зда ец ца, у мно гім па-
доб ныя ў абод вух на шых на ро-
даў і куль тур на-моў ныя сі ту а цыі. 
Тут мы ма ем шмат кро пак су да-
кран ан ня. У свой час, зда ец ца, у 
1988 го дзе, пра тры вож ны стан 
на цы я наль най мо вы ў Бе ла ру сі 
га ва рыў Ва сіль Бы каў. Гэ тае яго 
вы ступ лен не і ця пер пе ра чыт ваю 
па кні зе «Весть», вы да дзе най 
мас коў скай «Книжной па ла той» 
у 1989 го дзе. Пра бу ду чы ню чу-
ваш скай мо вы, па сту по вую стра-
ту ёй ві таль нас ці з бо лем пі са лі і 
чу ваш скія лі та ра та ры. Да рэ чы, і 
сён ня чу ваш ская мо ва зна хо дзіц-
ца не ў ап ты маль най сі ту а цыі. Яе 
са цы яль ныя функ цыі зву жа юц ца, 
ха ця яна і ўза ко не на як дру гая 
дзяр жаў ная мо ва. Па гро за знік-
нен ня ві сіць як да мок лаў меч.

Та ды ж, на пры кан цы 1980-х, у 
са мы пік пе ра бу до вы на шы ма ла-
дыя вель мі за ці ка ві лі ся ма ні фес-
там і ак цы я мі ва шых «Ту тэй шых». 
Яны бы лі бліз кія на шым па сі я на-
ры ям сва ім па фа сам, шчы рас цю, 
су гуч чам ду ху та го ча су («Мы хо-
тим пе ре мен...» — Вік тар Цой).

Сён ня я не ма гу асаб лі ва вы-
лу чыць чу ваш скіх лі та ра та раў, 
якія спе цы яль на, мэ та на кі ра ва-
на пра яў ля лі ці пра яў ля юць ці-
ка васць да бе ла рус ка га сло ва. 
Апош нія па ча се пе ра кла ды — з 
Але ся Ра за на ва, Яку ба Ко ла са, 
Ян кі Ку па лы — на ле жаць паэ ту 
Ге на дзю Юмар ту. Раз мо ва пра 
пуб лі ка цыі 1989, 1996 га доў.

— У 1988 го дзе ў Мін ску 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» вы да ла 
ан та ло гію чу ваш скай паэ зіі — 
«Пес ні волж ска га краю», укла-
дзе ную Юра сём Свір кам...

— А ў 1985 го дзе мы вы да лі ў 
Ча бак са рах вя лі кі том — 480 ста-
ро нак! — з тво раў бе ла рус кіх аў-
та раў пад наз вай «Ра дзі ма мая з 
жу раў лі ным клі чам» («Тар на сі се 
се рэм-шы вам»). Бе ла рус кі ад каз 
Юра ся Свір кі — «Пес ні волж ска-
га краю» — стаў для Чу ва шыі вы-
дат ным па да рун кам. Кні гу ў нас 
за ўва жы лі, яна зай ме ла шы ро-
кі роз га лас. Лі чу, што па трэ бен 
пра цяг та кой пра цы.

— Што вы ве да е це пра сён-
няш нюю бе ла рус кую лі та ра-
ту ру? Як вы лі чы це, ці ёсць 
перс пек ты вы раз віц ця чу ваш-
ска-бе ла рус кіх лі та ра тур ных 
ста сун каў?

— Не вель мі мно га і ве даю... 
Пры чы на ў тым, што мы стра ці-
лі ней кі вя лі кі (трэ ба ра зу мець: 
усе са юз ны) кан тэкст у рам ках 
ад ной кра і ны. Ды і што ка заць, 
рэ аль нас цю з'яў ля ец ца за раз і 
ад сут насць агуль на ра сій ска га 
кан тэкс ту.

Су праць ста яць гэ та му мож на, 
на мой по гляд, толь кі ад ным шля-
хам. Па трэб ны аса біс тыя кан так-
ты. Праз дыя лог асоб, уза ем ныя 
пе ра кла ды, пры ват ную друж бу 
(«друж ба на ро даў» — гэ та ўсё ж 
ней кая аб страк цыя) і бу дзе ўлад-
коў вац ца мост ад ду шы да ду шы. 
Мож на на ват па ра лель пра вес-
ці. Вось укра ін ска-чу ваш скія лі-
та ра тур ныя су вя зі з 50-х га доў 
мі ну ла га ста год дзя доб ра раз ві-
ва лі ся ме на ві та ў раз рэ зе аса біс-
та га зна ём ства, уза ем на га твор-
ча га кан так та ван ня. На прык лад, 
Паў ло Ты чы на, Мак сім Рыль скі 
— Пе дэр Ху зан гай, паз ней і сён-
ня: Ста ні слаў Рэ п'ях, Бра ні слаў 
Сце па нюк — Юрый Се мен дэр, 
Ва ле ры Тур гай і інш.

Над зеі на перс пек ты ву раз віц-
ця, вя до ма, за ста юц ца, але ж...

— А мо жа быць, уся гэ тая 
ру цін ная пра ца па прад стаў-
лен ні на цы я наль ных лі та ра тур 
— ата візм, спад чы на тэн дэн цыі 
«друж ба на ро даў — друж ба лі-
та ра тур»... І па вя лі кім ра хун ку, 
важ на, каб толь кі свой на род 
ве даў на цы я наль ную лі та ра-
ту ру?..

— За апош нія 15-20 га доў мы 
за мкну лі ся ў сва іх на цы я наль ных 
ква тэ рах, ста лі на ноў асэн соў ваць 
сваю гіс то рыю, ка ра ні і ра да слоў-
ную. Пэў на, та кое адзі ноц тва бы-
ло і не аб ход на. Для вы пра цоў кі 
но вых ары ен ці раў у той ду хоў най 
(ці, на ад ва рот, без ду хоў най?!) 
пра сто ры, у якой мы ака за лі ся. 
Але гэ ты пе ры яд ад га родж ван-
ня ад Све ту па ві нен прай сці. І мы 
яшчэ ад чу ем сваё бра тэр ства: 
бе ла рус ка му во ку мо жа зда цца 
не бес ка рыс ным чу ваш скі пры-
жмур, як і чу ваш скі зрок мо жа 
афар ба вац ца і бе ла рус кі мі сціп-
лы мі, ня кід кі мі крас ка мі.

Гу та рыў Хве дар ЛА ЗОЎ СКІ.

Ме ры дыя  ны друж быМе ры дыя  ны друж бы  ��

...УСЯ Ў РА НАХ СКРАЗ НЫХ БЕ ЛА РУСЬ


