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Шоу асіл каў, кір маш цу доў ных вы-

ра баў, ле ген дар ны Т-34 на га лоў-

ным пра спек це і фе е рыч ны са лют — 

Мінск, а ра зам з ім і ўся кра і на

з раз ма хам ад зна чылі Дзень Не за-

леж нас ці і 75-ю га да ві ну вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 

з ра ні цы да ве ча ра бы лі ў са мым 

эпі цэнт ры па дзей, каб рас ка заць і 

па ка заць чы та чам, як бе ла рус кая 

ста лі ца су стрэ ла свя та.

Ка ля 80 ме ра пры ем стваў у роз ных ра ё-

нах Мін ска бы лі пад рых та ва ны для мін чан 

і гас цей го ра да да 3 лі пе ня. Са мыя маш-

таб ныя гу лян ні раз гар ну лі ся на пля цоў цы 

ка ля Па ла ца спор ту. Для пры сут ных пра-

ца ва лі фуд кор ты з раз на стай ны мі стра-

ва мі бе ла рус кай і ін шай кух ні, бы лі ўста-

ля ва лі ста лы з па са дач ны мі мес ца мі для 

дзвюх ты сяч ча ла век. Не па да лё ку раз-

мяс ці лі ся ра ды з пры лаў ка мі май строў, 

у якіх мож на бы ло на быць раз на стай ныя 

хэнд мэйд-упры го жан ні, цац кі, ка валь скія 

вы ба ры і шмат ін ша га. Для га ра джан зла-

дзі лі кан цэрт. А тры нац ца тай га дзі не па-

чаў ся тур нір па сі ла вым эк стры ме «Mіnsk 

Strоng Bаttlе — 2019».

У гэ ты асаб лі вы дзень на га лоў ных ву-

лі цах з кож ным го дам менш тых, ка му ў 

пер шую чар гу пры све ча на свя та вы зва-

лен ня і ка му мы аба вя за ны сва ёй не за-

леж нас цю, — у Мін ску пра жы вае кры ху 

больш за 1700 ве тэ ра наў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. Са мым ма ла дым з іх ужо 

амаль 90 га доў, та му су стрэць іх у шум-

ных гу лян нях скла да на. Але шмат лі кая 

мо ладзь, якая ўдзель ні чае ў свя точ ных 

ме ра пры ем ствах, імк нец ца вы ка заць ім 

сло вы па дзя кі.

«У Дзень Не за леж нас ці ад чу ва ец ца 

го нар за на шу кра і ну і яе не за леж насць. 

На шы ба бу лі і дзя ду лі пад час вай ны бы лі 

ма лень кія, але яны па мя та лі гэ тыя па дзеі 

і рас каз ва лі нам, — дзе ляц ца пры га жу ні 

Тац ця на і На стас ся, якіх мы су стрэ лі на гу-

лян нях. — Трэ ба аба вяз ко ва па дзя ка ваць 

ве тэ ра нам. Трэ ба, каб мо ладзь іх ве да ла 

ў твар, каб пра іх рас каз ва лі. Ве тэ ра наў 

за ста ец ца ня шмат, і трэ ба ўсі мі сі ла мі да-

па ма гаць пе ра мож цам».

Акра мя мо ла дзі, на га лоў ных за баў-

ляль ных пля цоў ках ста лі цы бы лі і прад-

стаў ні кі ста рэй ша га па ка лен ня. Ка ля ім-

пра ві за ва най фо та зо ны з ра ры тэт ны мі 

аў та ма бі ля мі мы па зна ё мі лі ся з вай скоў-

ца мі ў ад стаў цы. Пал коў нік за па су Мі ка-

лай Аляк се е віч рас ка заў, што аса біс та 

для яго зна чыць свя та вы зва лен ня. «На 

па чат ку вай ны мне бы ло 10 га доў, але я 

па мя таю яе па ча так, як баць ка на вай ну 

пай шоў. Ён у мя не так са ма ва ен ны ча-

ла век быў. Пер шая па ло ва вай ны бы ла

асаб лі ва цяж кая для са вец ка га на ро да, — 

ус па мі нае но вы зна ё мы, і ў яго ва чах 

я ад ра зу за ўва жаю са мо ту. — Дзя ку ю чы 

дзе ян ням бе ла рус кіх, укра ін скіх пар ты зан 

нем цаў зму чы лі, і да Маск вы яны прый-

шлі ўжо змар да ва ныя. Я сам ра сі я нін па 

на ра джэн ні, але ўжо лі чу ся бе бе ла ру-

сам — жы ву тут 30 га доў. Наш на род у 

той час быў згур та ва ны. І су час нае ма-

ла дое па ка лен не па він на ра зу мець: ка лі 

мы ўсе бу дзем адзі ныя, та ды нам ні чо га 

не страш на».

Не ча ка на на двор'е змя ні ла ся і на ля-

це ла хма ра. Мы так са ма сха ва лі ся пад 

да хам ад на го з па віль ё наў. Па куль ча ка лі, 

ка лі скон чыц ца дождж, за вя за лі раз мо ву 

з На дзе яй. «Няхай на ват на двор'е дрэн-

нае, але свят ка ваць трэ ба аба вяз ко ва. 

Буд ні на шы не та кія прос тыя, та му трэ ба 

ра да вац ца. Па гля дзі це на італь ян цаў, яны 

ж без свя та не жы вуць. А мы, бе ла ру сы, 

ча сам хо дзім па хмур ныя. А гэ та свя та 

на тхняе, — ад зна чае жан чы на. — У мя не та-

та рус кі, але ён удзель ні чаў у вы зва лен ні 

Го мель скай воб лас ці. Для яго гэ тыя свя ты 

бы лі асаб лі выя. Трэ ба за хоў ваць па мяць 

і для мо ла дзі, каб яны ве да лі і па ва жа лі 

тра ды цыі».

75-я га да ві на вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў — свя та 

не толь кі для на ша га на ро да. Ка ля Па ла-

ца спор ту мы су стрэ лі ка ле гу, жур на ліс та

пра ва во га пар та ла Гу сей нсоя Яша ра. 

У ру ках ён тры маў парт рэт Ге роя Са вец-

ка га Са ю за На джаф гу лу Ра фі е ва, імя 

яко га ўве ка ве ча на ў наз ве ад ной з ву ліц 

Мас коў ска га ра ё на ста лі цы. Як мы да ве-

да лі ся, ка рэс пан дэнт пры ехаў на свя та ў 

Мінск з Азер бай джа на. «Я пры ехаў, каб 

ус пом ніць пра ге ро яў-азер бай джан цаў, 

якія пры ма лі ўдзел у вы зва лен ні Бе ла ру сі. 

Гэ та Ге рой Са вец ка га Са ю за ма лод шы 

лей тэ нант Ра фі еў, ка ман дзір уз во да, — 

па каз вае ён на парт рэт. — Ка лі са вец кія 

вой скі ўвай шлі на тэрыторыю Бе ла русі, 

яго ўзвод абы шоў во ра га з ты лу і ад крыў 

пра ход ін шым час цям для ўда ру па во-

ра гу».

Уве ча ры свят ка ван не пе ра мяс ці лася 

да абел іс ка «Мінск — го рад-ге рой». Там 

ча ка лі па чат ку куль мі на цыі дня — па ра да 

войск Мінск ага гар ні зо на. Сё ле та га лоў-

ную па дзею пе ра нес лі на ве чар.

А дзя вя тай га дзі не сэр цы гле да чоў, 

зда ец ца, за мер лі ў тры вож на-свя точ ным 

ча кан ні: над го ра дам па чуў ся гул авія цыі. 

Су час ныя ба я выя са ма лё ты і вер та лё ты 

раз рэ за лі не ба ста лі цы, быц цам чыр во-

ную стуж ку, і рас па ча лі па рад.

За тым у строі пра мар шы ра ва лі 

25 пе шых па рад ных раз лі каў. Упер шы ню 

ў па ра дзе пры ня лі ўдзел аж тры раз лі кі 

жан чын-вай скоў цаў. Два з іх прад стаў-

ле ны пры га жу ня мі Уз бро е ных Сіл і адзін — 

су пра цоў ні ца мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных

спраў.

Доб рай тра ды цы яй стаў удзел у па-

ра дзе раз лі каў Уз бро е ных Сіл Ра сіі і На-

род на-вы зва лен чай ар міі Кі тая. Сё ле та 

ў страі — і сця га выя гру пы вай скоў цаў з 

Азер бай джа на, Ар ме ніі, Ка зах ста на, Кыр-

гыз ста на, Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на.

Пе рад тры бу на мі пра нес лі Сцяг Пе ра-

мо гі, Дзяр жаў ныя сця гі Бе ла ру сі і СССР, 

штан да ры фран тоў, якія вы зва ля лі Бе-

ла русь. Па чэс нае мес ца знай шлі ў страі 

ба я выя сця гі пар ты зан скіх фар мі ра ван няў 

ва ен ных ча соў.

Да рэ чы, пра мар шы ра ваў і пар ты зан-

скі па рад ны раз лік. Яго ўдзел у па ра дзе — 

асаб лі вы знак па ша ны і сім вал усе на -

род най ба раць бы.

Ува гу пры сут ных, асаб лі ва ма лень кіх 

гле да чоў, пры цяг нуў па рад ва ен най тэх-

ні кі. Сё ле та прад стаў ле на 24 раз лі кі. 70 % 

узо раў тэх ні кі — най ноў шая або якая

прай шла най глы бей шую ма дэр ні за цыю. 

Як звы чай на, уз на чаль ваў ме ха ні за ва ную 

ка ло ну ле ген дар ны танк Пе ра мо гі Т-34.

За вяр шы ла ся ме ра пры ем ства, ма-

быць, са май ча ка най дзе яй — пляц-па-

ра дам звод най ро ты га на ро вай вар ты 

Мін скай ва ен най ка мен да ту ры.

Уся го ў ва ен ным па ра дзе пры ня ло 

ўдзел ка ля пяці ты сяч вай скоў цаў, а ў 

скла дзе ме ха ні за ва най ка ло ны — больш 

за 280 адзі нак ко ла вай і гу се ніч най тэх ні кі. 

У па вет ра ным па ра дзе бы ло за дзей ні ча на 

ка ля 50 са ма лё таў і вер та лё таў.

Аку рат з за вяр шэн нем па ра да і тэ ат ра-

лі за ва на га эпі зо ду «Бе ла русь ге ра іч ная» 

з ак цы яй «Пра спя ва ем гімн ра зам» не ба 

над Мінск ам рас кве ціў свя точ ны са лют.

Але на гэ тым свят ка ван не не за кон чы-

ла ся. Са мыя тры ва лыя і ба дзё рыя мін ча не 

і гос ці ста лі цы за ста лі ся на кан цэрт ка ля 

абел іс ка, дзе іх ча ка лі вы ступ лен ні ай чын-

ных ар тыс таў з най леп шы мі су час ны мі 

кам па зі цы я мі і хі та мі мі ну лых га доў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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