
15 снежня 2018 г. КРУГЛЫ СТОЛ 9

Ка лі па гля дзець на су-

час ны свет і праб ле му 

так зва ных не пры зна ных 

рэс пуб лік на пост авец кай 

пра сто ры, мож на зга даць 

Пры дняст роўе. Афі цый на, 

дэ-юрэ і з пунк ту гле джан-

ня між на род на га пра ва, 

гэ та част ка Мал до вы. Ад-

нак ці лі чаць так са мі пры-

дняст роў цы? Не лі чаць. Па 

сут нас ці, за час іс на ван ня 

гэ тай рэс пуб лі кі яны здо-

ле лі пе ра тва рыц ца ў са ма-

стой ную на цыю. Дык вось 

у Бе ла ру сі ў 1920-я га ды

ад бы ла ся пры клад на та кая ж 

сі ту а цыя. Мэ та на кі ра ва -

ная па лі ты ка бе ла ру сі за-

цыі на кла ла ся на аб' ек тыў-

ны пра цэс фар мі ра ван ня і 

афарм лен ня на цыі, но вай 

дзяр жа вы. Урэш це ўсе тыя 

пе ра тур ба цыі, якія ад бы-

ва лі ся ў 1920—1930 га ды, 

гэ ты пра цэс не пе ра крэс-

лі лі, бо не маг лі. Ка лі ёсць 

дзяр жа ва, то па він на быць і 

на цыя са сва ім на цы я наль-

ным ін та рэ сам.

Ана толь ВЯ ЛІ КІ: Мы ка-

жам пра дзяр жа ву. Ад нак 

вар та зга даць, што бы лі і 

яе ай цы-за сна валь ні кі. Але 

ня ма ні вод най кан ды дац-

кай ды сер та цыі, якая бы-

ла б пры све ча на ім, — ні 

Чар вя ко ву, ні Жы лу но ві чу, 

ні Па на ма рэн ку, ні Ма зу ра-

ву. Хоць гэ та вель мі важ-

на. Бо ўсе ды сер та цыі за-

цвяр джа юц ца Вы шэй шай 

атэс та цый най ка мі сі яй на 

дзяр жаў ным уз роў ні. Ка-

лі мы, на ву коў цы, аб' ек-

тыў на, грун тоў на, уво дзім 

гэ тыя пер со ны — та кое 

прос та не аб ход на зра біць! 

Бо дзяр жа ва не мо жа быць 

без ай цоў-за сна валь ні каў. 

Мы па він ны ўва со біць у та-

кіх пра цах сваю на цы я наль-

ную элі ту — дзяр жаў ную, 

па лі тыч ную, ва ен ную. Пра 

Біс мар ка больш за 200 па лі-

тыч ных бія гра фій на пі са на! 

А што, Чар вя коў не вар ты 

та го ж?.. Яго ро ля ў ства-

рэн ні БССР не да ацэ не ная, 

як і ў паз ней шым яе ўзбуй-

нен ні. А дак лад ны́я за піс кі 

гэ та га па лі ты ка за хоў ва юц-

ца ў На цы я наль ным ар хі ве. 

Ён кры кам кры чаў, што не 

мо жа БССР іс на ваць у та-

кім аб кар на ным вы гля дзе. 

Вар та па ка заць яго ро лю!

Ва лян цін МА ЗЕЦ: Той 

жа Кан чар у сва іх ус па мі нах 

за клі кае да та го ж са ма га. 

Ён пі саў у свой час: «Ка лі 

мы збі ра ем ся свят ка ваць 

50-ю га да ві ну аб вя шчэн ня 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, 

нам ні ў якім ра зе нель га 

за бы ваць тых лю дзей, якія 

пры чы ні лі ся да ства рэн-

ня гэ тай дзяр жа вы. Ку па-

лу, Ко ла са, Іг на тоў ска га, 

Чар вя ко ва, Жы лу но ві ча, 

Кар ска га, Доў нар-За поль-

ска га». Ён ка жа, што яшчэ 

да та го, як быў аб ве шча ны 

Пер шы Усе бе ла рус кі з'езд, 

у Пе цяр бур гу скла лі ся тры-

ва лыя ася род кі, у тым лі ку 

ака дэ міч ныя і на ву ко выя, 

якія вы сту па лі за ства рэн не 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. 

Ся род іх удзель ні каў Кар скі, 

Пі чэ та, Эпі мах-Шы пі ла, Су-

шын скі, Паў лоў скі і ін шыя. 

Ка лі на ват вы даць ус па мі ны 

Кан ча ра з на ву ко вы мі ка-

мен та ры я мі, атры ма ец ца 

вель мі ці ка вая пра ца.

«На ру і нах 
ім пе рыі...»

Па вел СУ ХА РУ КАЎ: Ка-

жуць, што на цы я наль ныя 

кра і ны з'яў ля юц ца на ру і нах 

ім пе рый. Так і бе ла рус кая 

дзяр жаў насць ад на ві ла ся 

на ру і нах Ра сій скай ім пе рыі, 

у вы ні ку Пер шай су свет най 

вай ны. Ад нак ка лі б не бы ло 

вай ны, ці бы ла б на ша дзяр-

жа ва? Ці маг чы ма та кім чы-

нам ска заць, што вай на — 

гэ та доб ра?..

Але на ТРУБ ЧЫК: Так 

атрым лі ва е цца ў гіс то рыі, 

што са мыя важ ныя пра-

цэ сы, у тым лі ку дзяр жа-

ват вор чыя, ак ты ві зу юц ца 

ў эк стрэ маль ных умо вах. 

Пе ры яд поль ска-са вец кай 

вай ны быў не пра цяг лы. Ад-

нак ён стаў важ ным эта пам 

на шля ху да ста наў лен ня 

на шай дзяр жаў нас ці. Бе-

ла рус кая тэ ры то рыя ме ла 

ня вы зна ча ны геа па лі тыч ны 

ста тус. Та ды прэ тэн зіі на яе 

вы соў ва лі дзве ма ла дыя 

не за леж ныя дзяр жа вы, якія 

вый шлі на між на род ную 

арэ ну. Кож ная з іх лі чы ла, 

што мае пра ва на бе ла рус-

кія зем лі. Мож на аб' ек тыў на 

па ду маць, ці бы ла якая-не-

будзь з тых кра ін за ці каў-

ле на, каб тут ума ца ва ла ся 

са ма стой насць? Між на род-

ная су поль насць у той час 

піль на са чы ла, што ро біц ца 

ў Поль шчы і што ро біц ца ў 

са вец кай кра і не. Абод ва 

ўра ды мер ка ва лі пра тое, 

ці га то вы бе ла рус кі ўрад 

да дзяр жа ват вор час ці?.. 

Ад нак іс на ван не Бе ла рус-

кай На род най Рэс пуб лі кі 

дэ ман стра ва ла, што ся род 

бе ла ру саў ёсць сі лы, якія 

ак тыў на імк нуц ца да ства-

рэн ня дзяр жаў нас ці. Гэ та 

не маг ло не паў плы ваць на 

тое, што пра цэс ак ты ві за-

ваў ся на са вец кай асно ве. 

Ад нак па лі тыч ная сі ту а цыя 

склад ва ла ся вель мі не спры-

яль на. Бо яшчэ не вый шлі 

нем цы з гэ тай тэ ры то рыі, а 

ўжо яў нас цю і рэ аль нас цю 

ра бі ла ся на па дзен не з бо ку 

Поль шчы.

На коль кі та кія дзяр жаў-

ныя ўтва рэн ні, як БНР ці 

ССРБ, ад па вя да лі ін та рэ-

сам бе ла ру саў? Ві да воч на, 

што ўра ды ССРБ і Літ Бел 

не маг лі вес ці не за леж ную 

ад Маск вы па лі ты ку. У сваю 

чар гу Ра да БНР пад піс ва ла 

ўка зы, дэ крэ ты, але ажыц-

ця віць іх яна не ме ла сва іх 

сіл. Бе ла рус кі рух быў рас-

ко ла ты і раз' яд на ны, ён не 

быў ма на літ най з'я вай. Аб 

гэ тым шмат ка за лі, гэ та ра-

зу меў са вец кі ўрад, ра зу ме-

лі і па ля кі.

Бе ла рус кая на цы я наль-

ная элі та бы ла раз роз не-

ная, ад нак з ёй не лі чыц ца 

бы ло не маг чы ма. Да та го ж 

між на род ная су поль -

насць са чы ла за ўсім, што 

ад бы ва ец ца. Та му на фо-

не між на род на га кан флік ту 

раз гар ну ла ся ідэа ла гіч ная, 

па лі тыч ная ба раць ба за бе-

ла ру саў.

«Важ ны фак тар 
у гэ тай
ба раць бе — 
шко ла»

Але на ТРУБ ЧЫК: Важ-

ным фак та рам гэ тай ба-

раць бы з'яў ля ла ся шко ла. 

Шко ла — гэ та бу ду чы ня, 

гэ та аду ка цыя но вых гра-

ма дзян, гэ та тое, што бу дзе 

з дзяр жа вай на да лей. Та му 

ў гэ ты час асаб лі вую ак ту-

аль насць на бы вае аду ка-

цый ная па лі ты ка.

У су вя зі з уста ля ван нем 

са вец кай ула ды ў снеж ні 

1918 го да ўрад Луц ке ві ча 

па кі нуў Мінск і пе ра ехаў у

Віль ню, за тым у Грод на. 

У Мін ску за ста ла ся дру гая

част ка бе ла рус кіх дзея чаў, 

якія раз ліч ва лі з да па мо-

гай баль ша ві коў вы ра шаць 

дзяр жаў ныя пы тан ні, перш 

за ўсё спра ву раз віц ця бе-

ла рус кіх школ. Яў на ні ад-

на з плы няў на цы я наль на-

га ру ху не га ва ры ла пра 

дзяр жа ву. Яны вы соў ва лі 

па тра ба ван ні бе ла рус кіх 

аду ка цыі, куль ту ры, ра зу-

ме ю чы, што ў тых аб ста ві-

нах больш атры маць вель мі 

скла да на. Трэ ба ўма ца ваць 

на цы я наль ную элі ту, по гляд 

на ро да перш за ўсё, і на гэ-

тай асно ве ства раць дзяр-

жаў насць.

У са вец кай част цы Бе-

ла ру сі з'я ві лі ся раз ва гі пра 

тое, ці трэ ба ўтва раць на-

цы я наль ныя шко лы? Ар хіў-

ныя да ку мен ты 1918—1919 

га доў свед чаць, што да па-

чат ку са вец ка-поль скай 

вай ны ра бо та ў гэ тым кі рун-

ку амаль не вя ла ся. Сек цыі 

бы лі ство ра ны, пра во дзі лі ся 

гу берн скія з'ез ды на стаў-

ні каў, на якіх боль шасць 

вы каз ва ла ся, што трэ ба 

ства раць рус кія шко лы, а 

не бе ла рус кія. На прык лад, 

у па ста но ве Дзі сен ска га 

па ве та га ва ры ла ся, што ін-

тэр на цы я наль ны ха рак тар 

са вец кай пра цоў най шко лы 

не пра ду гледж вае вуз кіх 

на цы я наль ных ра мак. 

Гэ та сведчыць, што ўмоў 

для на цы я наль ных школ 

яшчэ не бы ло, бо не бы ло 

на цы я наль ных сіл, якія б 

узя лі ся за гэ ту спра ву. 

Ак тыў насць бе ла рус кіх 

дзея чаў вы лі ла ся ў на стаў-

ніц кіх кур сах, якія пра вя лі 

ў Віль ні. Ад нак ня гле дзя чы 

на тое, што польскія ўлады 

да зво лі лі пра вес ці гэ тыя 

кур сы, яны не за цвер дзі лі 

по тым на па са дзе ні ад на го 

з на стаў ні каў. Больш за сто 

ча ла век раз' еха лі ся з кур-

саў па па ве тах Ві лен шчы ны 

і Гро дзен шчы ны, ні во дзін з 

іх не атры маў мес ца ў шко-

ле. З роз ных пры чын ім 

ад маў ля лі, у ка гось ці быц-

цам не бы ло ква лі фі ка цыі,

у ка гось ці пад руч ні каў. 

А са мае га лоў нае, што поль-

 скім шко лам вы дзя ля лі ся 

гро шы, а бе ла рус кія шко лы 

трэ ба бы ло ўтрым лі ваць за 

свой кошт. На сель ніц тва ва 

ўмо вах вай ны не заў сё ды 

маг ло гэ та ра біць і ад маў ля-

ла ся. Та кі быў ме тад: з ад-

на го бо ку бе ла рус кія шко лы

не за ба ра ня лі ся, а з ін ша-

га — ні чо га не ра бі ла ся для 

та го, каб іх пад тры маць, і, 

на ад ва рот, стрым лі ваў ся 

гэ ты пра цэс.

Ка лі са вец кая ўла да 

прый шла ў Мінск, колькасць 

школ зменшылася. Аднак 

пас ля дру го га аб вя шчэн ня 

рэс пуб лі кі, коль касць бе-

ла рус кіх школ па сту по ва 

па ча ла рас ці. Ці ка ва, што 

на з'ез дах на стаў ні каў ся-

род асоб, якія вы каз ва лі ся 

за не аб ход насць бе ла рус-

кіх школ, бы лі проз ві шчы 

тых, хто скон чыў кур сы ў 

Віль ні пры польскіх уладах. 

Гэ та га во рыць, што — не 

важ на пры якой ула дзе — 

бы ла гру па дзея чаў, для 

якіх най важ ней шай з'яў ля-

ла ся на цы я наль ная шко ла. 

Ад нак рэ аль на гэ ты пра цэс 

зру шыў ся толь кі з па чат кам 

па лі ты кі бе ла ру сі за цыі. Та-

кім чы нам, на цы я наль ная 

элі та — гэ та са праў ды над-

звы чай важ на. Акра мя нас 

са міх ні ко му на ша дзяр жа-

ва не па трэб на!

Па вел СУ ХА РУ КАЎ: 

Ма е це ра цыю: ча каць лас-

кі ад ка гось ці, каб ства рыць 

сваю на цы я наль ную дзяр-

жаў насць, сфар мі ра ваць 

са ма свя до масць на ро да, 

нель га. Ду маю, што і нам, 

прад стаў ні кам жур на лісц-

кай су поль нас ці ў тым лі ку, 

трэ ба пры трым лі вац ца гэ-

та га на цы я наль на га па ды-

хо ду. Каб мы не па дзя ля лі 

наш на род у за леж нас ці ад 

яго све та по гля ду, па лі тыч-

най па зі цыі. Бо Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі не ад ной чы ка заў, 

што ня важ на, як мы гля дзім 

на тыя ці ін шыя рэ чы, мы 

адзі ны бе ла рус кі на род, па-

він ны па ва жаць адзін ад на-

го. Гэ тыя зна ка выя для на-

шай дзяр жаў нас ці юбі леі і 

ін шыя знач ныя да ты мы 

па він ны ра зам вы ка рыс тоў-

ваць, каб нес ці та кі па ды ход 

да на цы я наль най гіс то рыі 

лю дзям. Бо, на жаль, у нас 

ня шмат тых, хто мо жа так 

пра фе сій на вы ву чаць гіс то-

рыю, як на ву коў цы...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ШТО ЁСЦЬ БЕ ЛА РУ СЫ»

За ня тасцьЗа ня тасць

Знай сці ра бо ту, 
се дзя чы на ка на пе

У ста лі цы ўпер шы ню прой дзе 
элект рон ны кір маш ва кан сій

Ад бу дзец ца ён 17, 18 і 19 снеж ня з 10 да 16 га дзін. 

У кір ма шы пры муць удзел пяць прад пры ем стваў: 

авія кам па нія «Бел авія», Мін скі мет ра па лі тэн, Мін-

скае га рад ское ўпраў лен не МНС, Мін скі ма тор ны 

за вод, стан ка бу даў ні чы за вод «МЗОР».

Са іс каль ні кам пра па ну юць 369 ва кан сій. Ся род іх — 

ін жы нер, кі роў ца аў то, вы ра та валь нік-па жар ны, сле сар-

элект рык, апе ра тар стан коў з пра грам ным кі ра ван нем і 

ін шыя. Га ра джа не, якія шу ка юць ра бо ту, змо гуць за даць 

най маль ні кам пы тан ні, да слаць свае рэ зю мэ і атры маць 

за пра шэн не на рэ аль ную гу тар ку.

Элект рон ны кір маш бу дзе да ступ ны на сай це e-vacancy.by. 

Пас ля ме ра пры ем ства ўсе пра па но вы аб сва бод ных

ра бо чых мес цах аў та ма тыч на пе ра ня суць у ад кры тую ба зу 

ва кан сій.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«Урад Луц ке ві ча 
па кі нуў Мінск 
і пе ра ехаў у Віль ню, 
за тым у Грод на. 
Там яны ча ка лі, ка лі 
прый дуць па ля кі. 
У Мін ску за ста ла ся 
дру гая част ка 
бе ла рус кіх дзея чаў, якія 
раз ліч ва лі з да па мо гай 
баль ша ві коў вы ра шаць 
дзяр жаў ныя пы тан ні, 
перш за ўсё спра ву 
раз віц ця бе ла рус кіх 
школ».

«Каб не бе ла рус кія 
дзея чы, якія на са вец кім 
грун це ра бі лі сваю, 
на цы я наль ную, пра цу, 
то БССР як дзяр жа ва 
не ад бы ла ся б».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовская 
швейная фабрика» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по 
продаже производственного цеха, общ. пл. 1462,1 кв. м, инв. № 610/D-
61785, расположенного по адресу: Минская область, Борисовский рай-
он, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3, имущество согласно перечню 
(с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС – 52 203,10 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 5 220,00 бел. руб. Стоимость недвижимого имущества снижена 
на 85 %, стоимость имущества снижена на 60 %. 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 28.11.2018. Аукцион состоится 26.12.2018 в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 22.12.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Зда рэн ніЗда рэн ні

Зай шоў у шко лу і аб' явіў, 
што яна за мі ні ра ва на

Над звы чай ная сі ту а цыя зда ры ла ся ў Клі ча ве. 

А па ло ве на чац вёр тую ў шко лу № 2 зай шоў моц-

на п'я ны муж чы на і, не звяр та ю чы ўва гі на спро-

бы вах цё ра спы ніць яго, пад ня ўся на дру гі па верх. 

Ад чы ніў дзве ры ў ка бі нет, дзе ды рэк тар пра во дзі ла 

фа куль та тыў ныя за ня ткі, і па ве да міў, што ўста но ва 

за мі ні ра ва на. Тры вож ны сіг нал у мі лі цыю ўжо па-

сту піў ад вах цё ра, а хут ка яго па цвер дзі ла і ды рэк-

тар, якая па спе ла не пры кмет на для «тэ ра рыс та» 

на браць ну мар 102.

На чаль нік Клі-

чаў ска га РА УС пад-

пал коў нік мі лі цыі 

Анд рэй ШКРА БАЎ з 

пер шых жа хві лін, як 

ста ла вя до ма аб «мі-

ні ра ван ні», на ча ле 

след ча-апе ра тыў най 

гру пы пра ца ваў на 

мес цы зда рэн ня. Ён 

і рас ка заў пад ра бяз-

нас ці.

— Усе апе ра тыў-

ныя служ бы пры бы лі 

на мес ца за лі ча ныя 

хві лі ны. Муж чы на, 

які ўчы ніў пе ра па лох, 

быў за тры ма ны на ра-

дам ра ён на га ад дзе ла Дэ парт амен та ахо вы. Ім ака заў ся 

34-га до вы мяс цо вы жы хар, які ўжо меў су дзі масць. Сі ла-

мі су пра цоў ні каў мі лі цыі бы ла за бяс пе ча на ахо ва мес ца 

зда рэн ня, ча со ва пе ра кры ты рух транс пар ту на ву лі цах, 

якія пры мы ка юць да шко лы. Ад бы ла ся эва ку а цыя вуч няў 

і ра бот ні каў уста но вы аду ка цыі. Са пёр на-пі ра тэх ніч ная 

гру па ва ен най час ці 5527 унут ра ных вой скаў МУС аб сле-

да ва ла па мяш кан ні і пры лег лую да шко лы тэ ры то рыю, але 

вы бу хо ва не бяс печ ных прад ме таў і вы бу хо вых рэ чы ваў 

не знай шла.

Па ру шаль нік за тры ма ны. У ад но сі нах да яго ра ён ным 

ад дзе лам След ча га ка мі тэ та рас па ча та кры мі наль ная спра-

ва па част цы 1 ар ты ку ла 340. Мак сі маль нае па ка ран не, 

якое пра ду гледж вае гэ ты ар ты кул, — па збаў лен не во лі на 

тэр мін да пя ці га доў, да даў афі цый ны прад стаў нік УУС 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Дзміт рый ІГ НА ТО ВІЧ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


