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Быц цам ра ка, 
якая ўпа дае ў во зе ра, 

на тоўп лю дзей ру шыў 
да вост ра ва Муж нас ці 

і Смут ку, больш 
вя до ма га ў на ро дзе 

як Вост раў слёз. Ад на 
за ад ной дэ ле га цыі 

ўскла да лі вян кі, нес лі 
квет кі ўжо сі выя 

муж чы ны, раз-по раз 
пры кла да ю чы хус тач ку 

да ва чэй. Жа лоб на 
кры ча лі чай кі — быц цам 

смут ка ва лі ра зам 
з ты мі, хто ў Дзень 

па мя ці во і наў-ін тэр на-
цы я на ліс таў прый шоў 
сю ды, каб уша на ваць 

па мяць та ва ры шаў, 
якія з аф ган скай вай ны 

не вяр ну лі ся...

— Сён ня мо гуць быць роз-
ныя тлу ма чэн ні тых па дзей, 
але, я ўпэў не ны, нас усіх пе-
ра паў няе па чуц цё го на ру і 

па мя ці аб на шых зем ля ках, 
якія пра яві лі са мую вы со кую 
доб лесць у Аф га ні ста не, а 
так са ма па чуц цё смут ку па 

тых, хто не вяр нуў ся з вай ны 
і паў смер цю храб рых, яшчэ 
раз па цвер дзіў шы слаў нае імя 
сы ноў Бе ла ру сі, — за ўва жыў 
пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, які за-
чы таў зва рот Прэ зі дэн та кра-
і ны Аляк санд ра Лу ка шэн кі да 
во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў, 
ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні-
ста не.

Як ад зна чыў мі ністр аба-
ро ны ге не рал-лей тэ нант 
Анд рэй РАЎ КОЎ, во ін-ін тэр-
на цы я на ліст, які прай шоў гар-
ні ла аф ган скай вай ны, — гэ та 
ча ла век, які з'яў ля ец ца ад ным 
са стрыж няў на шай дзяр жа-
вы, па тры ёт сва ёй кра і ны, 
ча ла век з вы раз на акрэс ле-
най жыц цё вай па зі цы яй. «Пе-
ра тва ра ю чы сваю па зі цыю ў 
жыц цё, ён уно сіць свой важ кі 
ўклад у спра ву ўма ца ван ня 
аба ра на здоль нас ці на шай 
кра і ны», — лі чыць кі раў нік 
ва ен на га ве дам ства.

— Аба рон ца Ай чы ны ў Бе-
ла ру сі заўж ды ка рыс таў ся 
асаб лі вай па ва гай, а лю дзі, 
якія аба ра ня лі дзяр жа ву са 
збро яй у ру ках, тым больш, — 
пе ра ка на ны стар шы ня Бе-
ла рус ка га са ю за ве тэ ра наў 
вай ны ў Аф га ні ста не Ва-
ле рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ. — У 
Аф га ні ста не мы ўпер шы ню 
су тык ну лі ся з су свет ным тэ-
ра рыз мам і год на вы ка на лі 
ўскла дзе ную на нас за да чу.

У вай не, якая цяг ну ла ся 
амаль дзе сяць га доў, удзель-
ні ча ла больш як 30 ты сяч 
гра ма дзян Бе ла ру сі. 771 во-
ін-ін тэр на цы я на ліст за гі нуў у 
Аф га ні ста не. Больш як 700 
удзель ні каў ба я вых дзе ян няў, 
вяр нуў шы ся на Ра дзі му, заў-
час на пай шлі з жыц ця — на га-
да лі аб са бе не за гой ныя ра ны 
і хва ро бы. 870 бе ла ру саў ста лі 
ін ва лі да мі, 12 сы ноў Ай чы ны 
знік лі без вес так...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Знай сці ад каз на гэ та 
скла да нае пы тан не па тэн-
цый ным абі ту ры ен там да-
па мо жа 15-я між на род ная 
спе цы я лі за ва ная вы стаў-
ка «Аду ка цыя і кар' е ра», 
якая прой дзе ў ста ліч ным 
Па ла цы спор ту (пра спект 
Пе ра мож цаў, 4) з 16 па 18 
лю та га. Па ра лель на з ёй 
пад ад ным да хам бу дзе 
пра хо дзіць і вы стаў ка 
«Аду ка цый нае ася род-
дзе і ву чэб ныя тэх на ло гіі». 
На ве даць за па ру га дзін 
мност ва ВНУ, ка ле джаў, 
лі цэ яў і гім на зій, азна ё міц-
ца з ІТ-тэх на ло гі я мі на ву-
чан ня і на вей шым ву чэб-
ным аб ста ля ван нем — ка-
лі яшчэ та кое маг чы ма?

Вы ста вач ны пра ект аб' яд нае 
ка ля 120 экс па нен таў з 11 кра ін 
све ту. Гэ та вя ду чыя ВНУ, ка ле-

джы, лі цэі, уні вер сі тэ ты Бе ла ру-
сі, Ра сіі, Літ вы, Укра і ны, Лат віі і 
Поль шчы, а так са ма аду ка цый-
ныя ўста но вы Кіп ра, Чэ хіі, Гер-
ма ніі, Із ра і ля. Упер шы ню ўдзел 
у вы стаў цы возь ме ад на з най-
больш прэ стыж ных ра сій скіх 
ВНУ — Мас коў скі дзяр жаў ны 
ін сты тут між на род ных ад но сін.

Да вы стаў кі да лу чы лі ся 
так са ма ін сты ту ты пас ля дып-

лом най і да дат ко вай аду ка цыі, 
ту рыс тыч ныя фір мы, якія пра-
цу юць у сфе ры аду ка цый на га 
ту рыз му, моў ныя кур сы, а так-
са ма кам па ніі, якія вы раб ля-
юць і па стаў ля юць аб ста ля ван-
не для на ву чаль ных уста ноў.

На пра ця гу трох дзён на 
вы ста вач ных пля цоў ках бу-
дуць аказ ваць праф ары-
ен та цый ныя кан суль та цыі, 
рас каз ваць пра но выя аду ка-
цый ныя тэх на ло гіі, якія мо гуць 
па вы сіць якасць на ву чан ня і 
яго да ступ насць, пра во дзіць 
май стар-кла сы для пе да го гаў. 
Для баць коў ка рыс ным бу дзе 
на вед ван не стэн да кан суль-
та цый на га цэнт ра ка мі тэ та па 
аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 
«Пра сто ра маг чы мас цяў».

Асаб лі вас ці ці ка вых пра-
фе сій і най ноў шых тэх на ло гій 
бу дуць пра дэ ман стра ва ны пад-
час цэ лай се рыі прэ зен та цый 

пра фе сій ных ка ле джаў і лі цэ яў, 
якія ад бу дуц ца на ін тэр ак тыў-
най пля цоў цы «Клі чу ў сваю 
пра фе сію». На гляд ныя і змяс-
тоў ныя экс па зі цыі прад ста вяць 
Мін скі дзяр жаў ны ме ды цын скі 
ка ледж, Мін скі ме ха ні ка-тэх на-
ла гіч ны пра фе сій на-тэх ніч ны 
ка ледж, Мін скі ка ледж сфе ры 
аб слу гоў ван ня, Мін скі дзяр жаў-
ны по лі тэх ніч ны ка ледж — фі-
лі ял БНТУ і ін шыя.

Так са ма ў рам ках вы стаў кі 
«Аду ка цыя і кар' е ра» прой дзе 
ІV Ад кры тая між на род ная на-
ву ко ва-прак тыч ная кан фе-
рэн цыя «Да рож ная кар та 
ін фар ма ты за цыі: ад мэ ты да 
вы ні ку».

Час ра бо ты вы стаў кі: 16 і 
17 лю та га з 10 да 18 га дзін, 18 
лю та га — да 15 га дзін.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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На ве даць за па ру га дзін 
мност ва ВНУ, 
ка ле джаў, лі цэ яў 
і гім на зій, азна ё міц ца 
з ІТ-тэх на ло гі я мі 
на ву чан ня 
і на вей шым ву чэб ным 
аб ста ля ван нем — 
ка лі яшчэ та кое маг чы ма?

Кі ру ю чы склад дзяр жаў ных ор га-
наў, аб лас ных вы ка наў чых ка мі тэ-
таў, у тым лі ку Мін гар вы кан ка ма, а 
так са ма ва ен ныя ка мі са ры аб лас-
цей і ста лі цы гэ ты мі дня мі па вы-
ша юць уз ро вень ін ды ві ду аль най 
пад рых тоў кі. Збор па пы тан нях ва-
ен най бяс пе кі і аба ро ны дзяр жа вы 
стар та ваў з тэ а рэ тыч ных за ня ткаў, 
а за вяр шыў ся ў па ля вых умо вах.

На пя рэ дад ні з за па су пры зва лі ка ля 
400 ча ла век, ад бы лі ся ча ты ры збо ры 
па пад рых тоў цы спе цы я ліс таў, не аб ход-

ных для вы ка нан ня ба я вых за дач сі ла-
мі і срод ка мі тэ ры та ры яль най аба ро ны. 
Акра мя та го, пас ля на ву чаль ных цык лаў 
з Ва ен най ака дэ міі вый шлі 57 пад рых та-
ва ных спе цы я ліс таў.

— Дзя ку ю чы гэ тым ме ра пры ем ствам 
на ця пе раш нім збо ры мы вы хо дзім на 
но вы ўзро вень пад рых тоў кі тэ ры та ры-
яль най аба ро ны, — ад зна чыў мі ністр 
аба ро ны ге не рал-лей тэ нант Анд рэй 
РАЎ КОЎ. — У комп лек се раз гля да ем 
са мыя важ ныя аб' ём ныя пы тан ні — пра-
вя дзен не ка манд на-штаб но га ву чэн ня з 
ра ё нам тэ ры та ры яль най аба ро ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Гіс то рык Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: 

«Ця пер 
ста ла мод на 

быць бе ла ру сам»
Гіс то рыя не за леж най 
Бе ла ру сі сён ня ма ла 
да сле да ва на. Не аб-
ход на вы ву чаць тое, 
што ад бы ва ец ца, ад-
нак па куль не ўда ец ца 
аха піць усе ас пек ты 
гіс та рыч на га пра цэ су. 
За гад чык ад дзе ла най-
ноў шай гіс то рыі Бе ла-
ру сі Ін сты ту та гіс то рыі 
На цы я наль най ака дэ-
міі на вук Сяр гей ТРАЦ-
ЦЯК рас тлу ма чыў, з чым гэ та звя за на, а так са ма 
рас ка заў аб ак ту аль ных праб ле мах і тэн дэн цы ях 
у гэ тай га лі не ве даў.

— Сяр гей Аляк санд ра віч, якія ас пек ты гіс то рыі 
су час най Бе ла ру сі ма ла вы ву ча ны і па тра бу юць да-
пра цоў кі?

— Спра ва ў тым, што ў гіс то рыі су час най Бе ла ру сі — 
а ме на ві та пас ля 1991 го да — пад ра бяз на га вы ву чэн ня 
па тра бу юць прак тыч на ўсе яе ас пек ты. Ад нак час для 
не прад узя та га вы ву чэн ня су час нас ці Бе ла ру сі яшчэ 
не прый шоў. Тое, што ро біц ца ця пер, — гэ та спро бы 
асэн са ваць гіс то рыю не за леж най Бе ла ру сі ў пер шым 
на блі жэн ні. У пер шую чар гу гэ та ра бо ты, у якіх на ву-
коў цы спра бу юць пры мя ніць но выя ме та да ла гіч ныя 
па ды хо ды да да сле да ван ня пэў ных праб лем і пра цэ-
саў. Ад нак цэ лас най кар ці ны мі ну ла га яны не да юць. 
Па-дру гое, на вель мі мно гіх ра бо тах, якія пры све ча ны 
бе ла рус кай су час нас ці, ля жыць ад бі так ме та да ла гіч най 
эк лек тыч нас ці — ме ха ніч на га змеш ван ня роз ных ме-
та да ла гіч ных па ды хо даў і школ. На ву коў цы спра бу юць 
пры трым лі вац ца спад чы ны са вец кай гіс та рыя гра фіі 
і пры мя няць тое, што на пра ца ва на ў гіс та рыя гра фіі 
за ход ніх кра ін.

— Якія най больш важ ныя да сле да ван ні пра во дзі-
лі ся за апош нія га ды?

— У мі ну лым пя ці год дзі гіс то ры ка мі на ша га ін сты ту та, 
а кан крэт на — гіс то ры ка мі ад дзе ла гіс то рыі бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці, бы ла вы да дзе на фун да мен таль ная пра ца 
«Гіс то рыя бе ла рус кай дзяр жаў нас ці», а ёй па пя рэд ні-
чаў «На рыс бе ла рус кай дзяр жаў нас ці ў ХХ ста год дзі». 
У ця пе раш ні час да вы дан ня рых ту ец ца па шы ра нае і 
да поў не нае трох том нае да сле да ван не, але ўжо на рус-
кай мо ве. Га лоў ная вы сно ва з гэ тай фун да мен таль най 
пра цы та кая: дзяр жаў насць — гэ та не толь кі не ад' ем нае 
пра ва на ро да на тое, каб ва ло даць сва ёй дзяр жа вай, 
але і здоль насць на цы я наль най элі ты рэа лі за ваць гэ-
та пра ва на прак ты цы. У гіс то рыі Бе ла ру сі бы лі як гіс-
та рыч ныя фор мы дзяр жаў нас ці, так і на цы я наль ныя. 
І іх нель га змеш ваць, та му што на цы я наль ная дзяр-
жаў насць — гэ та пра дукт цал кам кан крэт най эпо хі ма-
дэрн, якая пра дэ ман стра ва ла на цы я наль ную дзяр жа ву 
ў дзвюх раз на від нас цях — бур жу аз най і са цы я ліс тыч най. 
Дзяр жаў насць не па дае з не ба, за яе трэ ба зма гац ца, а 
так са ма аба ра няць.

— Якія пра ек ты ха це ла ся б рэа лі за ваць у бу ду-
чы ні?

— Ужо ка то рае дзе ся ці год дзе ка жуць, што па трэб на 
но вая шмат том ная гіс то рыя Бе ла ру сі, якая б асвя ці ла 
на но вым гіс та рыч ным уз роў ні ўвесь шмат ты ся ча га до вы 
шлях бе ла ру саў — ад з'яў лен ня лю дзей на бе ла рус кай 
зям лі і да су час нас ці. Даў ным-даў но на спе ла не аб ход-
насць пад рых тоў кі і вы дан ня аб агуль ня ю чай пра цы пра 
гіс то рыю Бе ла ру сі ў пе ры яд не за леж нас ці. У рэш це рэшт, 
у мі ну лым го дзе мы ад зна чы лі 25 га доў не за леж нас ці. 
Пе ры яд не ма лень кі, за гэ ты час уз ні ка лі і гі ну лі цэ лыя 
дзяр жа вы, якія па спя ва лі па кі нуць пас ля ся бе ве лі зар ныя 
ма сі вы гіс та рыч ных прац, але ў Бе ла ру сі па куль што па-
доб на га да сле да ван ня ня ма.

МО ДА НА БЕ ЛА РУ САЎ
— Сён ня бе ла рус кая куль ту ра ста но віц ца па пу-

ляр най у гра мад стве: лю дзі га во раць па-бе ла рус ку, 
но сяць воп рат ку з на цы я наль ны мі ўзо ра мі. Ча му гэ та 
ад бы ва ец ца?

— Бе ла ру сы скла да юць 83% на сель ніц тва кра і ны і 
з'яў ля юц ца ты туль ным эт на сам, які даў імя дзяр жа ве. 
Куль ту ра бе ла рус ка га эт на су і пры да па мо зе дзяр жа вы, 
і ўлас ным шля хам ста но віц ца пад мур кам ма са вай куль-
ту ры су час на га бе ла рус ка га гра мад ства. Ця пер ста ла 
мод на быць бе ла ру сам. Двац цаць пяць га доў не за леж-
нас ці ўсё-та кі да лі на ша му на ро ду ўсве дам лен не та го, 
што мы — асоб ны на род, са ма стой ны і са ма быт ны. У 
вя лі кае жыц цё вый шла па ка лен не, якое ні ко лі не жы ло 
ў Са вец кім Са ю зе, а ця пер пры хо дзіць па ка лен не, якое 
і на ра дзі ла ся ўжо пас ля рас па ду СССР. Па вя лі кім ра-
хун ку, са вец кая на сталь гія для та кіх лю дзей — гэ та не 
фан том ны боль, а гіс та рыч ная эк зо ты ка, част ка мі ну ла-
га, якое бы ло і якое прай шло. Ця пер паў стаў за пыт на 
неш та ін шае, на сваё, якое і звя за на з са вец кім мі ну лым, 
але ўжо не са вец кае. Да таго ж чым да лей, тым больш 
дзяр жа вы бы ло га Са вец ка га Са ю за ра зы хо дзяц ца ў 
роз ныя ба кі. Яны ста но вяц ца са ма быт ны мі. Так, ёсць 
агуль ная па мяць аб са вец кім мі ну лым, але ва ўсіх яна 
роз ная. Та му што лю дзі, якія жы вуць у ад ным до ме, ус-
пры ма юць гэ тае жыц цё па-свой му.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by

Рэ ха па дзеіРэ ха па дзеі  ��

ПОДЗ ВІГ БЕЗ ТЭР МІ НУ ДАЎ НАС ЦІ
Пад час ура чыс та га мі тын гу ўша на ва лі па мяць за гі ну лых у Аф га ні ста не
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НАДЗЕЙНЫ ЗАПАСНАДЗЕЙНЫ ЗАПАС
� У ТЭ МУ

Ана толь ЛIС, стар шы ня Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма:

— У Бе ла ру сi тэ ры та ры яль ная аба ро-
на рэ аль на дзей нi чае ў кож най воб лас-
цi, у кож ным ра ё не, ча му спры яе ў тым 
лi ку нар ма тыў ная пра ва вая ба за, у чым 
удзель нi кi збо ру пе ра ка на лi ся гэ ты мi дня мi 
на пры кла дзе Мiн скай воб лас цi, дзе бы лi 
па ка за ны i ад пра ца ва ны ўсе не аб ход ныя 
дзе ян нi па аба ро не жыц цё ва важ ных аб' ек-
таў для на сель нiц тва. У Брэсц кай воб лас цi 
вы зна ча ны кан крэт ныя за да чы па раз вiц цi 
тэ ры та ры яль най аба ро ны. Ка рыс ны во пыт 
быў атры ма ны i пад час гэ та га збо ру.(Пачатак тэмы на 1-й стар.)

Пра фе сій ны ары ен цірПра фе сій ны ары ен цір  �� КІМ БЫЦЬ?


