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— Якім па ві нен быць урок, каб ён 

пры нёс за да валь нен не і на стаў ні ку, 

і вуч ню? Па-пер шае, ды на міч ным, 

каб ні пе да го гу, ні дзе цям не бы ло 

сум на. Ка лі 45 хві лін пра ля це лі як ад-

но ім гнен не — гэ та для мя не вель мі 

важ ны па каз чык, — раз ва жае Да-

р'я Але гаў на. — У ма ла дых на стаў-

ні каў час та ўзні ка юць праб ле мы з 

дыс цып лі най у кла се, бо ўтры маць 

ува гу 20—25 вуч няў, не ма ю чы яшчэ 

пэў на га пра фе сій на га до све ду, да во-

лі скла да на. Кры чаць на дзя цей бес-

сэн соў на — так аў та ры тэт ты са бе не 

за ро біш. А вось ка лі ўрок пра хо дзіць 

у ак тыў ным тэм пе, ка лі не ўзні кае 

ані я кіх паў заў, аб са лют на ўсе ў кла-

се ўцяг ну ты ў по шу кі і дыя лог, вось 

та ды та кіх скла да нас цяў не ўзні кае. 

Двац ца ці хві лін ны ма на лог на стаў ні ка 

ні ко га і ні ко лі не за ці ка віць. Да та-

го ж мы ма ем спра ву з па ка лен нем 

ві зуа лаў, та му трэ ба за дзей ні чаць і 

гу ка вы, і зро ка вы рэ сур сы.

Для мя не так са ма вель мі важ на 

па каз ваць су вязь гіс то рыі, якую 

мы вы ву ча ем, з сён няш нім днём. 

На ват ка лі не атрым лі ва ец ца знай сці 

пра мую су вязь з са бой, мож на па-

спра ба ваць уя віць ся бе ча ла ве кам 

той эпо хі, які зна хо дзіц ца ў кан крэт-

ных умо вах. Ча му на цыс ты так ра бі лі 

і ча му ім да зво лі лі так ра біць? Што 

ад чу ва лі іх ах вя ры? На ўро ку аба вяз-

ко ва па він на быць мес ца эм па тыі — 

су перажы ван ню эма цы я наль на му 

ста ну ін ша га ча ла ве ка. Гіс то рыі я 

ад даю, у пер шую чар гу, вы ха ваў чую 

функ цыю. Маг чы ма, мае вуч ні не ве-

да юць на па мяць усе да ты, за тое яны 

ра зу ме юць ло гі ку па дзей. Га лоў нае 

ж пы тан не, не што, дзе і ка лі ад бы-

ло ся, а ча му ад бы ло ся? Пры спро бе 

даць усё вуч ні, на са мрэч, не атрым-

лі ва юць ні чо га. А для та го каб у іх 

га ла ве на са мрэч штось ці за ста ло-

ся, трэ ба не за ву чыць да ты і па няц-

ці, а зра зу мець гіс та рыч ны пра цэс. 

Лю дзі ж заў сё ды кі ру юц ца ад ны мі і 

ты мі ж прын цы па мі і ма ты ва мі. Та-

му ка лі зра зу ме еш ло гі ку ад на го гіс-

та рыч на га пра цэ су, змо жаш за тым 

спра е цы ра ваць свае ве ды і на ін шы 

гіс та рыч ны пра цэс. Пры вы ву чэн ні 

гіс то рыі трэ ба ру хац ца ад асо бы да 

гла баль ных па дзей. Вя лі кую па дзею 

не аб ход на вы ву чаць праз лёс кан-

крэт на га ча ла ве ка. Кож на га, най-

перш, ці ка віць гіс то рыя сва ёй сям'і, 

свай го ро ду, сва ёй кра і ны, а по тым 

ужо све ту, а не на ад ва рот.

Ка лі ву чань на ўро ку спра ча ец-

ца са мной — гэ та прос та су пер! 

Дыс ку сія — ма ра лю бо га на стаў-

ні ка гіс то рыі! Дыс ку та ваць маг-

чы ма, толь кі ка лі ты вель мі доб ра 

пад рых та ва ны і сва бод на ары ен ту-

еш ся ў тэ ме. І ка лі та кое ад бы ва-

ец ца — для мя не гэ та са праўд ная 

ўзна га ро да.

НЕ ДА ВЯ РАЦЬ, 
А ПРА ВЯ РАЦЬ!

Бя гу чы на ву чаль ны год у пра фе-

сій най кар' е ры Да р'і ўжо шос ты. Яшчэ 

бу ду чы сту дэнт кай Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 

імя Мак сі ма Тан ка дзяў чы на прый-

шла ў 34-ю ста ліч ную гім на зію і ста ла 

пра ца ваць тут на па ло ву стаў кі, а по-

тым сю ды ж і раз мер ка ва ла ся. Сён ня 

яна вы кла дае гіс то рыю амаль ва ўсіх 

кла сах: з шос та га да адзі нац ца та га. 

Плюс у яе ёсць клас нае кі раў ніц тва, 

яна вя дзе фа куль та тыў па пад рых-

тоў цы да алім пі я ды. Гэ та вель мі сур'-

ёз ная на груз ка ў пла не пад рых тоў кі. 

Пры зна ец ца, што для та го каб рас-

пра ца ваць ці ка вы ўрок, па тра бу ец ца 

да дзвюх га дзін. Ка неш не, ця пер у яе 

ўжо ёсць пэў ны банк ці ка вых тэкс таў, 

ду мак, вы каз ван няў, пла ка таў, ка ры-

ка тур, фа та гра фій, філь маў і г. д., да 

яко га яна пры бя гае пры пад рых тоў-

цы, што кры ху спра шчае за да чу. Га-

лоў нае пра ві ла — твой урок па ві нен 

быць ці ка вы не толь кі та бе, а най-

перш, тва ім вуч ням.

— За хап ляль на, па зна валь на, ка-

рыс на — ме на ві та та кая пас ля доў-

насць па він на вы трым лі вац ца. Бо ка лі 

не бу дзе за хап ляль на, то не бу дзе ні 

па зна валь на, ні ка рыс на, — пад крэс-

лі вае педагог. — Гіс то рыя раз ві вае 

кры тыч нае мыс лен не ад на знач на.

Так, гіс то рыю шмат ра зоў пе ра-

піс ва лі, та му я тлу ма чу сва ім вуч ням, 

што трэ ба кры тыч на ста віц ца да та го, 

што ты чы та еш. Кры ніц ін фар ма цыі 

ці мер ка ван няў, по гля даў на тую ці ін-

шую па дзею па він на быць як мі ні мум 

дзве. Ні пад руч нік, ні тэ ле ба чан не, 

ні га зе та, ні мер ка ван не на стаў ні ка 

не з'яў ля юц ца адзі най кры ні цай ін-

фар ма цыі, тым больш аба вяз ко ва 

праў дзі вай. І ка лі мы штось ці аб мяр-

коў ва ем, то я заў сё ды вы слу хоў ваю 

мер ка ван ні вуч няў і, толь кі ка лі трэ ба, 

агуч ваю сваю дум ку. На жаль, але 

гіс то рыя ні ко га не ву чыць, і ні хто не 

вы но сіць з яе ўро каў. Та му доб ра, 

ка лі ты хоць бы на ім гнен не за ду-

маўся...

ПРА ВІ ЛЫ, АГУЛЬ НЫЯ 
ДЛЯ ЎСІХ

На стаў ні ца ўпэў не на, што смарт-

фон на ўро ку — зу сім не во раг, а па-

моч нік. За ба ра няць га джэ ты су час-

ным дзе цям аб са лют на бес сэн соў на, 

лепш па ста віць іх на служ бу са бе.

— У на шай гім на зіі ство ра ны 

ўмо вы, якія прос та грэх не вы ка-

рыс тоў ваць. Дзя ку ю чы на шым шэ-

фам — РУП «Бел тэ ле кам» — ва ўсёй 

на ву чаль най уста но ве ёсць Wі-Fі. І ў 

ма ім ка бі не це ёсць усе тэх ніч ныя маг-

чы мас ці для пра вя дзен ня су час ных 

уро каў. А смарт фо ны да зва ля юць 

мне вы ра шыць праб ле му раз дру коў кі 

ма тэ ры я лаў. Да та го ж да па ма га юць 

вуч ням знай сці ці пра ве рыць тую ці 

ін шую ін фар ма цыю, — дзе ліц ца сва-

і мі сак рэ та мі пе да гог. — Ка неш не, 

за дзве хві лі ны, як гэ та бы ло сён ня, 

пра ве рыць кры ні цу ін фар ма цыі не-

маг чы ма. Ка лі мы ўжо па глыб ля ем ся 

ў пэў нае пы тан не, то гэ та як мі ні мум 

ад ні мае 20 хві лін уро ка. Ста рэй шым 

дзе цям мож на даць за дан не на дом, 

а на ўро ку ўжо ад бы ва ец ца толь кі аб-

мер ка ван не. Але аба вяз ко ва па він ны 

быць уста ноў ле ны агуль ныя пра ві лы 

для ўсіх: ка лі ў на стаў ні ка на ўро ку 

раз да ец ца тэ ле фон ны зва нок, і ён на 

яго ад каз вае, то не мае пра ва па тра-

ба ваць ад дзя цей пры трым лі вац ца 

пра ві лаў. Уво гу ле на стаў нік — прык-

лад для вуч няў ва ўсім. Ка лі я да-

зво лю са бе зні зіць план ку і пра вес ці 

звы чай ны ўрок, мне тут жа да дуць 

гэ та зра зу мець. І на на ступ ны ўрок 

прый дуць дрэн на пад рых та ва ныя.

У Да шы так са ма бы лі на стаў ні кі, 

якія ста лі для яе пры кла дам і за ха пі лі 

сва ім прад ме там. Дзе сяць кла саў яна 

за кан чва ла ў фі зі ка-ма тэ ма тыч ным 

кла се 46-й мін скай шко лы. Гіс то рыю 

ў яе вы кла да ла ды рэк тар Ні на Мі хай-

лаў на Кар шу но ва (за раз яна пра цуе ў 

Мін скім га рад скім ін сты ту це раз віц ця 

аду ка цыі). Але ў 11-м кла се Да ша па-

сту пі ла ў лі цэй № 2 на гра ма да знаў-

чы про філь. Там за па ле ны агень чык 

пад тры маў вы дат ны на стаў нік гіс то-

рыі Фё дар Ва сі ле віч Ра дыё наў, а ў пе-

да га гіч ным уні вер сі тэ це — Аляк сандр 

Аляк санд ра віч Кар зюк.

— Уні вер сі тэц кі вы клад чык за бяс-

пе чыў мне ўпэў не ны старт, — кан-

ста туе дзяў чы на. — Дзя ку ю чы яго 

за ня ткам і аса біс та му пры кла ду 

я дак лад на ве да ла, што і як трэ ба 

зра біць, каб урок атры маў ся, і ўпэў-

не на за хо дзі ла ў клас яшчэ на па-

чат ку свай го пра фе сій на га шля ху. 

Я заў сё ды бы ла вы дат ні цай і лі цэй 

скон чы ла з ся рэб ра ным ме да лём, 

а ка лі па сту пі ла ў педу ні вер сі тэт, 

то, су стра ка ю чы зна ё мых, ня рэд ка 

чу ла: «На пэў на, дрэн на зда ла ЦТ?» 

Ад ад ной сва ёй бы лой на стаў ні цы 

па чу ла: «Да ша, ты ж бы ла та кая ра-

зум ная та ле на ві тая дзяў чын ка, што 

зда ры ла ся?» Ды і баць кі раз ліч ва лі, 

што я з улі кам свай го ма тэ ма тыч-

на га скла ду ро зу му вы бе ру больш 

пры быт ко вую пра фе сію. Ця пер мною 

га на рац ца, асаб лі ва ра ду ец ца ма іх 

пос пе хам ба бу ля. Я пер шая ў на шай 

сям'і, хто атры маў вы шэй шую аду ка-

цыю. А мае ма тэ ма тыч ныя маз гі мне 

вель мі ў жыц ці да па ма га юць (усмі-

ха ец ца. — Аўт.) Я сва ім пры кла дам 

спра бую раз бу рыць стэ рэа тып, што 

на стаў ні ца — гэ та га рот ная за гна ная 

жан чы на, ха чу да ка заць, што на лю-

бым мес цы мож на быць па спя хо вым 

і та бе бу дуць зайз дрос ціць.

НО ВАЯ ВЯР ШЫ НЯ 
І ВЫ КЛІК

— Па пры ро дзе я кан ку рэнт ны ча-

ла век — вель мі люб лю ўдзель ні чаць у 

роз ных кон кур сах. Ка лі мя не ту ды на-

кі роў ваюць, зна чыць, я пра фе сі я нал 

у сва ёй спра ве. Люб лю пуб ліч насць. 

Вось пі саць тэкс ты не люб лю — лепш 

50 ра зоў вы ступ лю, — пры зна ец ца 

Да р'я. — Ні ко лі ні ко му не ад маў ляю 

ў пра фе сій най прось бе і зга джа ю ся 

на са мыя роз ныя пра па но вы, усё но-

вае — заў сё ды ці ка ва.

З гэ та га го да яшчэ і вы кла даю ў 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це — пра па на-

ва лі, і я, вядома, па га дзі ла ся. Так са ма 

вы ра шы ла, што бу ду не толь кі ву чыць 

сту дэн таў, але і ву чыц ца 

са ма, та му па сту пі ла ў за-

воч ную ма гіст ра ту ру. Мне 

вель мі ці ка ва ка му ні ка ваць 

і з ма лод шы мі школь ні ка-

мі, і са ста рэй шы мі, і са 

сту дэн та мі. Да ўсіх трэ ба 

шу каць свой па ды ход, яны 

вель мі роз ныя, з роз ны мі 

аду ка цый ны мі за пы та мі. 

У ма лод шых дзя цей яшчэ 

во чы га раць! А са ста рэй-

шы мі ці ка ва дыс ку та ваць. 

Гэ та ад но з тлу ма чэн няў, 

ча му ў мя не та кая на груз-

ка ў шко ле, — я прос та не 

ма гу ад мо віц ца ад сва іх 

вуч няў. Па якім прын цы пе 

вы браць клас, які пе рад-

адуць ін ша му на стаў ні ку? 

Да та го ж та кі крок дзе-

ці рас цэ няць як здра ду. 

А яшчэ ўпэў не на, што ка-

лі ты ад маў ля еш ся ад 

ча гось ці ў 25 га доў, то ў 

35 га доў та бе гэ та ўжо не 

пра па ну юць. Та му нель-

га ўпус каць свае маг чы-

мас ці. Вы клад чыц кая 

пра ца — но вая вяр шы ня 

і но вы вы клік для мя не. 

Па куль за па тра ба ва ная, я 

жы ву і ад чу ваю жыц цё на 

ўсе 100 пра цэн таў!

Не ка то рыя з сяб роў Да-

р'і ў са цы яль ных сет ках, 

якія со чаць за яе ак тыў-

ным жыц цём і за меж ны-

мі ванд роў ка мі, ду ма юць, 

што яна шмат за раб ляе. 

І вель мі здзіў ля юц ца, ка-

лі да вед ва юц ца, што тая 

пра цуе на стаў ні цай.

— Боль шая па ло ва ма іх па ез дак 

за мя жу — пра фе сій ныя. Ты пі шаш 

якую-не будзь на ву ко вую ра бо ту ці 

ма ты ва цый ны ліст, каб пры няць 

удзел у між на род ных пра гра мах, 

се мі на рах ці шко лах. Трэ ба толь кі 

не ле на вац ца, пад ля жа чы ка мень 

ва да не ця чэ, — тлу ма чыць пе да-

гог. — На прык лад, я даў но зай ма-

ю ся вы ву чэн нем Ха ла кос ту. Ця пер 

за ха пі ла ся ме ды я а ду ка цы яй. Кож-

нае ле та ўдзель ні чаю ў гіс та рыч най 

вус най экс пе ды цыі: мы збі ра ем ус-

па мі ны све дак тых ці ін шых па дзей, 

за піс ва ем іх на ві дэа, якое по тым за-

хоў ва ец ца ў Бе ла рус кім ар хі ве вус-

най гіс то рыі. Усё ро біц ца вы ключ на 

на ва лан цёр скіх умо вах, але ж гэ та 

стра шэн на ці ка ва. Сё ле та, на прык-

лад, збі ра лі ўспа мі ны ос тар бай та раў 

і бе ла ру саў, якія зна хо дзі лі ся на аку-

па ва най тэ ры то рыі. І мае вуч ні, да-

рэ чы, час та ка рыс та юц ца пры пад-

рых тоў цы да ўро каў сай там ар хі ва 

вус най гіс то рыі.

Па-за шко лай на вед ваю, на пэў-

на, міль ён ме ра пры ем стваў. Ад па-

чы нак у га ма ку на да чы — гэ та на 

маё. У Мін ску кож ны ве чар ар га ні зу-

юц ца су стрэ чы з ці ка вы мі людзь мі, 

бяс плат ныя лек цыі, май стар-кла сы, 

вы стаў кі, кан цэр ты... Асаб лі ва шмат 

ме ра пры ем стваў для гіс то ры каў — 

ма тэ ма ты кам і хі мі кам з гэ тым па-

шан ца ва ла менш (смя ец ца. — Аўт.). 

Сям'я, зразумела, так са ма па тра буе 

ўва гі. Але мож на су мяс ціць 

свае ін та рэ сы і аба вяз кі ды 

пай сці на ці ка вае ме ра пры-

ем ства ра зам са сва і мі род-

ны мі.

Для Да р'і Ка ся ко вай пра-

фе сія на стаў ні ка — най леп-

шы спо саб для са ма рэа лі-

за цыі. Вы бі ра ю чы па між 

вы со ка аплат най пра цай і 

пра цай, якая пры но сіць за-

да валь нен не, яна ро біць вы-

бар на ка рысць апош няй.

— Не ве даю, як скла-

дзец ца да лей жыц цё, але 

па куль я ма гу да зво ліць 

са бе та кую рас ко шу, як 

лю бі мая ра бо та, — да дае 

яна. — Упэў не на, што кож-

нае но вае па ка лен не леп-

шае за па пя рэд няе, хоць 

мно гія ка жуць, што ця пе-

раш нія вуч ні не чы та юць, 

што ім ні чо га не ці ка ва. 

А я лі чу, што яны на шмат 

ра зум ней шыя за нас, і ў іх 

ёсць ме на ві та тыя на вы кі, 

якія па тра бу юц ца ў су час-

ным све це. Дзя цей нель га 

на ву чыць — на стаў нік мо-

жа толь кі па ка заць ім усе 

маг чы мас ці. Ня ма лю дзей, 

якія не хо чуць да вед вац ца 

штось ці но вае, але шмат 

та го, што за хоў ва ец ца ў 

на шай шко ле, на жаль, 

ужо ата візм. Усё, што дзе ці 

ву чаць, па він на быць для іх 

ак ту аль ным!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Поў ны тэкст і фо та 

шу кай це на на шым 

сай це www.zvіаzdа.bу).

Як да ве дац ца пра сваё па хо джан не? Дзе знай сці бія-

гра фіч ныя звест кі пра тую ці ін шую зна ка мі тую асо бу? 

Ці мож на па гля дзець на кі ды зна ка мі тых мас та коў? Ад-

ка зы на гэ тыя пы тан ні да па мо гуць знай сці ў ар хі вах. 

Сён ня ў кра і не ад зна ча ец ца дзень ар хі віс та. З гэ тай 

на го ды прад стаў ні кі пра фе сіі аб мер ка ва лі перс пек ты-

вы раз віц ця сва ёй спра вы.

— Перш за ўсё, што ха це ла ся б ад зна чыць, — не маг чы-

ма ве даць гіс то рыю кра і ны, гіс то рыю і па хо джан не свай го 

ўлас на га ро ду без ар хі ваў, — сцвяр джае пер шы на мес нік 

ды рэк та ра Дэ парт амен та па ар хі вах і спра ва вод стве Мі-

ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі Воль га БІ РУ КО ВА. — Та му 

што ме на ві та ар хі вы мо гуць даць дак лад ную і пра ве ра ную 

ін фар ма цыю на конт уся го, што ад бы ва ла ся на на шай зям лі 

на пра ця гу мно гіх ста год дзяў. З кож ным го дам ці ка васць да 

гіс то рыі ўзрас тае. За дзе сяць га доў коль касць на вед валь ні каў 

на шых ар хі ваў па вя лі чы ла ся ўдвая.

Ка лі вы стра іць усе па лі цы з ар хіў ны мі да ку мен та мі ў адзін 

рад, даў жы ня яго скла дзе больш за 200 кіламетраў. Бе ла-

рус кія ар хі вы змя шча юць больш за 13 мільёнаў да ку мен таў 

на дру ка ва най асно ве, а так са ма — фо та здым кі, кі на стуж кі, 

ві дэа ма тэ ры я лы, му зыч ныя да ку мен ты і ін шае.

— Сён ня ад ной з га лоў ных за дач ай чын ных ар хі віс таў 

з'яў ля ец ца пе ра вод да ку мен таў у элект рон ны ва ры янт, — 

рас каз вае Воль га Ула дзі мі ра ўна. — За раз ідзе ра бо та па 

пад рых тоў цы нар ма тыў на га пра ва во га ак та, які бу дзе рэг-

ла мен та ваць дзей насць ар хі ваў элект рон ных да ку мен таў. 

Але гэ та не зна чыць, што дру ка ва ныя пра па дуць. Яны за ха-

ва юц ца, але на вед валь ні кі бу дуць ка рыс тац ца элект рон ны мі 

ва ры ян та мі.

Да рэ чы, гіс та рыч ныя да ку мен ты Бе ла ру сі змя шча юц ца 

ў шас ці рэс пуб лі кан скіх, дзе вя ці аб лас ных і шас нац ца ці за-

наль ных дзяр жаў ных ар хі вах. Сё ле та ўве дзе ны ў строй но вы 

бу ды нак за наль на га ар хі ва ў Слуц ку.

Але на КУШ НО ВА, на мес нік ды рэк та ра На цы я наль на га 

ар хі ва Рэс пуб лі кі Бе ла русь, расказала, што яны пра во дзяць 

вы стаў кі, пры све ча ныя па мят ным да там. Цэнт раль най сё-

ле та ста ла вы стаў ка да 100-год дзя з дня на ра джэн ня Пят ра 

Ма шэ ра ва.

Па доб ныя вы стаў кі ла дзяць і ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

ар хі ве-му зеі лі та ра ту ры і мас тац тва.

— Ад кры ла ся вы стаў ка «Сцеж ка мі жыц ця Паў лі ны Мя дзёл-

кі», — рас каз вае ды рэк тар Ган на ЗА ПАР ТЫ КА. — Яна дае 

ўяў лен не аб твор чым шля ху бе ла рус кай куль тур най дзея чкі. 

Хоць наш ар хіў-му зей і не з'яў ля ец ца тра ды цый ным му зе ем, 

але ў перс пек ты ве мо жа ім стаць. Бо ў нас за хоў ва юц ца ар-

хіў ныя звест кі аб ці ка вых гіс то ры ях з жыц ця бе ла рус кіх пісь-

мен ні каў, мас та коў, кам па зі та раў і іншых. Дзе яшчэ мож на 

па гля дзець на ары гі на лы ру ка пі су та го ці ін ша га пісь мен ні ка? 

Толь кі ў нас.

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ.

Смартфон на ўроку — зусім не вораг, а памочнік.

Вы ста ваВы ста ва

УСЯ ГІС ТО РЫЯ НА ФО ТА
У Па ла цы Не за леж нас ці ад кры ла ся вы стаў ка «Спад чы на Бе ла ру сі. 

Ад ноў ле ныя ар хі тэк тур ныя каш тоў нас ці»
СЛУЖ БА Ў АР МІІ 
МУЖ ЧЫ НУ 
ПА ТРЭБ НА

Дру гое пы тан не так са ма да ты-

чы ла ся ва ен най спра вы: у Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі спы та лі, як ад-

ра дзіць бы лы прэ стыж служ бы ў 

ар міі. Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, ён не каль кі рэз ка вы каз-

ва ец ца на гэ тую тэ му, па коль кі 

гэ та яго як му жчыну — не толь кі 

як Прэ зі дэн та, за над та чап ляе. 

Бе ла рус кі лі дар пры вёў ліч бу: 

амаль 80 % муж чын, якія трап-

ля юць пад пры зыў, атрым лі ва юць 

ад тэр мі ноў кі. Пры чы ны роз ныя, 

ад нак вы нік адзін: знач ную коль-

касць ва ен на аба вя за ных не пры-

зы ва юць.

«Гэ та нар маль на? Гэ та не нар-

маль на. Ве да е це, мы вы мі ра ем 

як клас, мы вы мі ра ем як му жы кі. 

Якой жан чы не па трэ бны му жык, 

які не слу жыў? — за даў ся пы тан-

нем Прэ зі дэнт. — Вось я ка жу: не 

дай бог, вай на, раз да дзім зброю. 

Што яму зброю да ваць, ка лі ён не 

ўмее ёй ка рыс тац ца? Та му вель мі 

сур' ёз на — гэ та на ша за да ча — на 

пра ця гу гэ та га го да і на ступ на га 

паў год дзя па ду ма ем над тым, як 

зра біць так, каб на ву чыць му жы ка 

аба ра ніць хоць бы ся бе, сям'ю, не 

ка жу чы ўжо пра тое, што ён па ві-

нен ра дзі му аба ра няць».

Акра мя та го, сён ня сі ту а цыя 

склад ва ец ца та кім чы нам, што 

прэ стыж ар міі знач на па гар ша ец-

ца з-за асоб ных ін цы дэн таў, у су-

вя зі з чым лю дзі па чы на юць асце-

ра га юц ца. Прэ зі дэнт пад крэс ліў: 

у нас доб рая ар мія, не без роз на га 

ро ду праб лем, як у Пе чах, ад нак 

па доб нае бы ло ва ўсе ча сы.

Бе ла рус кі лі дар кан ста та ваў, 

што так не бы вае, ка лі ар мія ва юе, 

удзель ні чае ў ву чэн нях, а лю дзі 

не гі нуць. У прык лад ён пры вёў 

ву чэн ні ў Са вец кім Са ю зе, ка лі ў 

кан цы 80-х га доў за гі ну ла больш 

за 20 ча ла век, хоць ву чэн ні бы лі 

вель мі пе ра да вы мі.

«Я гэ та да ча го: нам яшчэ ма-

ліц ца трэ ба, што бог нас бе ра жэ, 

што мы ў ар міі не ня сем та кіх 

страт, на ват у мір ны час. Але гэ-

та не апраў дан не па дзе ям у Пе-

чах», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа-

вы звяр нуў ува гу на адзін ка выя 

вы пад кі дзе даў шчы ны. Па вод ле 

слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у яго 

ад гэ та га ўсё ўнут ры пе ра ва роч ва-

ец ца, па коль кі пад час яго ўлас най 

служ бы та кое бы ло не пры маль на. 

Ён пад крэс ліў: ка лі ёсць дзе даў-

шчы на, ка лі здзе ку юц ца з лю дзей, 

гэ та гань ба ар міі і гэ та бу дзе вы-

паль вац ца га ра чым жа ле зам.

«Не дай бог, ка лі гі не ча ла век, 

не дай бог. Гэ та ж ты яго га да ваў, 

а ён за гі нуў. Але на жаль, бы вае 

ўся кае. І тое, што нам уда ло ся збе-

раг чы сва іх хлопцаў, сва іх вай скоў-

цаў, сваю кра і ну ад гэ тых вой наў, 

тры маць на мі ні му ме гэ тыя праб-

ле мы — гэ та вя лі кае да сяг нен-

не», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Ён ад зна чыў, што ўтой ваць ні-

чо га не трэ ба, але ліш ні шум па-

ды маць не вар та, у су вя зі з чым 

на род слу жыць не хо ча, а хтось ці 

і ба іц ца. «Не трэ ба ба яц ца гэ та га. 

Мы ад гэ та га ні ку ды не сы дзем, 

на ша та кая до ля, асаб лі ва му жы-

коў, Ра дзі му аба ра няць», — да даў 

кі раў нік дзяр жа вы.

АД ГВАЛ ТУ 
ДА АЛ КА ГО ЛЮ

Трэ цяе пы тан не да ты чы ла ся 

за ко на пра ек та, пры све ча на га 

су праць дзе ян ню хат ня му гвал ту. 

Да ку мент стаў да во лі аб мяр коў-

ва е мы ў гра мад стве: у пры ват нас-

ці, у ім ёсць па няц це «эка на міч ны 

гвалт» (на прык лад, не даў дзі ця ці 

гро шай на кі шэн ныя вы дат кі) ці 

сі ту а цыя, ка лі су жэн цы на зы ва-

юць ся бе «парт нё ры», а не «муж 

і жон ка».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ёміс та 

вы ка заў ся з на го ды пра ек та за ко-

на — «бяз глуз дзі ца поў ная». «Гэ та 

той вы па дак, ка лі ў нас да ру ча юць 

рас пра цоў ку пра ек таў за ко наў не 

тым, ка му трэ ба. Я пра вя ду па-

ра лель: зу сім ня даў на мне да вя-

ло ся ад мя ніць вя до мае ра шэн не 

па про да жы ноч чу лі кё ра-га рэ-

лач ных вы ра баў», — на га даў ён. 

Бе ла рус кі лі дар рас тлу ма чыў, што 

ад бы ло ся: ён па чаў раз бі рац ца, 

хоць яму на ват не па ве да мі лі, што 

та кое ра шэн не пры ня та, ра ней кі-

раў нік дзяр жа вы ка тэ га рыч на за-

ба ра ніў па ды маць гэ тую тэ му без 

яго ве да ма.

Ра ней гэ та ўжо ўсё пра хо дзі лі: 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў аб 

кам са моль скіх вя сел лях, ка лі на 

ўра чыс тас ці ал ка голь раз лі ва лі з 

чай ні каў, хоць бы лі пры ня ты ад па-

вед ныя за ко ны.

«Ска жы це, хто з нас не змог 

бы ку піць у лю бы час но чы спірт-

ное? Па зван ку, на сі лі, ва зі лі б, 

і тыя пра даў цы, якія ў кра мах не 

па він ны пра да ваць, яны б ад-

чы ня лі кра мы і раз да ва лі гэ тыя 

бу тэль кі», — ска заў Прэ зі дэнт. 

Ён па ста віў пы тан не: ня ўжо нам 

гэ та трэ ба — каб так сіс ты з ба-

гаж ні каў па на чах пра да ва лі 

спірт ное?

І спра ва тут не ў бюд жэ це, хоць 

гэ та так са ма важ на, ска заў Прэ зі-

дэнт. Гэ тая тэ ма так са ма за кра на-

ла ся ў раз мо ве з Ула дзі мі рам Пу-

ці ным. Прэ зі дэнт Ра сіі рас ка заў, 

што бе ла рус кі ал ка голь і цы га рэ-

ты ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю на 

тэ ры то рыі яго кра і ны, ад нак гэ та 

ад бы ва ец ца не з-за тан нас ці ўво-

зу і про да жаў. Ра сі я не са мі фу ра мі 

во зяць гэ тую пра дук цыю з-за яе 

якас ці, пры яз джа юць у пры гра ніч-

ныя га ра ды і куп ля юць.

Што да ты чыц ца раз бо ру сі ту а-

цыі з за ба ро най на про даж ал ка-

го лю, то Прэ зі дэнт ад зна чыў: мі лі-

цыя звяр ну ла ся ва ўрад, а ён рэ ка-

мен да ваў пра вес ці экс пе ры мент. 

«Слу хай це, які экс пе ры мент? Экс-

пе ры мент пра вод зяць, ка лі не ве-

да юць, што бу дзе на вы ха дзе, каб 

па спра ба ваць, але мы ж ужо гэ та 

спаў на па спра ба ва лі. Які экс пе ры-

мент? Гэ та бяз глуз дае ра шэн не 

ўра да ў вы гля дзе экс пе ры мен та, 

ну, на пэў на, каб да га дзіць мі лі цыі 

і гэ так да лей. На што я па пя рэ дзіў 

мі лі цыю», — пад крэс ліў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы іра ніч на 

пра па на ваў у та кім вы пад ку за-

ба ра ніць ез дзіць на аў та ма бі лях, 

бо на да ро гах гі не знач ная коль-

касць лю дзей. Ві да воч на, што — 

гэ та іро нія, вы ра шаць праб ле му 

трэ ба інакш.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: 

рас пра цоў ка за ко на пра ек таў — 

не спра ва мі лі цыі, яны мо гуць 

да па маг чы, па ра іць і пра кан суль-

та ваць. Ад нак гэ тым па він ны зай-

мац ца про філь ныя ор га ны, гра-

мад скасць, урад, Ад мі ніст ра цыя 

Прэ зі дэн та і ін шыя.

Гэ та да ты чыц ца лю бо га за ко-

на пра ек та — яго пры няц це за ле-

жыць толь кі ад ін та рэ саў на ро да і 

дзяр жа вы. Узяць хат ні гвалт: па во-

дзі ны баць коў «без ца ра ў га ла ве» 

ні я кі мі за ко на мі не ад рэ гу лю еш. 

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: ба-

чыш, што дзі ця ці і бліз ка не трэ ба 

гро шы па каз ваць, то не па каз-

вай. Што да фі зіч на га ўздзе ян ня 

на дзя цей, то, па вод ле яго слоў, 

ча сам для не ка то рых мож на да-

зво ліць пляс нуць ру кой або на ват 

рэ ме нем. Пры гэ тым Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад крэс ліў: ён не пры-

хіль нік та го, каб ка раць дзя цей, 

і па дзя ліў ся ўлас ным до све дам 

вы ха ван ня сы ноў. Вік тар, ста рэй-

шы сын, ча сам атрым лі ваў, а вось 

Мі ка лай, ма лод шы, — ні ко лі. «Ён 

гэ та га не за слу гоў вае, — ска заў 

бе ла рус кі лі дар. — А ся рэд ні, Дзі-

ма, ён ужо ба чыў, як Ві цю да ста-

ва ла ся за спра ву, ён роў нень ка 

ста яў по бач і ўжо не шко дзіў». 

Прэ зі дэнт ска заў, што маг чы мыя 

зме ны ў іс ну ю чыя да ку мен ты, ды-

рэк ты вы па су праць дзе ян ні хат ня-

му гвал ту.

ДА ПА МА ГАЦЬ ТЫМ, 
ХТО МАЕ ПА ТРЭ БУ

Апош няе пы тан не бы ло пры-

мер ка ва на да Дня на стаў ні ка: 

якіх прын цы паў вы ха ван ня пры-

трым лі ва ец ца Прэ зі дэнт як баць ка 

школь ні ка?

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што пры вы ха ван ні як атры ма ец-

ца: ка лі дзі ця не ра зу мее, то баць-

ка мо жа жорст ка ска заць. «Я ўсё 

ж та кі Прэ зі дэнт, та му, на пэў на, і 

дзе ці ўліч ва юць, што баць ку лепш 

не хва ля ваць, і ка лі ён так ка жа — 

гэ та ўжо за кон. Та му я не ўзор у 

вы ха ван ні дзя цей і не прык лад для 

пе рай ман ня. Ды і дзе ці ра зу ме-

юць, што баць ку пад вес ці нель га. 

Я вель мі ра ды, што яны не ста лі 

за ла той мо лад дзю, як мод на ця-

пер ка заць», — да даў ён.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі-

да ра, на пя рэ дад ні на ву чаль на га 

го да ста рэй шыя сы ны да па ма-

га юць на ву чаль ным уста но вам, 

а ма лод шы сын да па мог не каль-

кім дзя сят кам дзя цей у на быц ці 

школь ных пры ла даў і адзен ня. 

«Са бра лі тое, што ён за ле та за-

ра біў, ста рэй шыя яму кры ху да лі, 

я два ме сяч ныя акла ды ў гэ тую 

ка су па клаў, мае хат нія па трош-

ку са бра лі — і пя ці дзе ся ці ча ла-

ве кам у шко ле ака за лі да па мо гу. 

Гэ та яго вы ха ван не: ка лі ў ця бе 

ёсць — да па ма жы та му, хто мае 

па трэ бу», — ска заў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

Яшчэ кі раў нік дзяр жа вы вы ка-

заў мер ка ван не, што дзі ця па він-

на не толь кі доб ра ву чыц ца, але 

і мець за хап лен ні, — ня хай гэ та 

бу дзе спорт, му зы ка або ін шае 

мас тац тва.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

УСЁ ВЫ ЗНА ЧА НА 
АД ЖЫЦ ЦЯ

«КА ЛІ ВУ ЧАНЬ СПРА ЧА ЕЦ ЦА — ГЭ ТА СУ ПЕР!»«КА ЛІ ВУ ЧАНЬ СПРА ЧА ЕЦ ЦА — ГЭ ТА СУ ПЕР!»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Фо та пра ект Аляк санд ра Аляк се е ва 

і Але га Лу ка шэ ві ча ба чы лі як мін ча-

не на ага ро джы пар ку Ча люс кін цаў, 

так і жы ха ры еў ра пей скіх га ра доў. 

Па ка ля сіў шы па све це, ён з'я віў-

ся і ў Па ла цы Не за леж нас ці, каб 

яго гос ці маг лі аца ніць усю пры га-

жосць ай чын най ар хі тэк ту ры.

Пад час вы стаў кі бы ло прад стаў ле на 

18-е пе ра вы дан не кні гі-аль бо ма «Спад-

чы на Бе ла ру сі». За апош нія 14 га доў 

ужо вый шла 46 500 яе па асоб ні каў, што 

з'яў ля ец ца рэ кор дам для на цы я наль на га 

кні га вы дан ня ся род ана ла гіч най пра дук-

цыі. Ста ра жыт ныя хра мы, па ла цы, за мкі 

і ся дзі бы ха ва юц ца за вок лад кай. Яны 

прад стаў ля юць чы та чу — а лепш ска-

заць гле да чу — усю па літ ру ар хі тэк тур-

на-гіс та рыч най спад чы ны. Да рэ чы, гэ та 

кні га прад стаў ле на ў фон дах най буй ней-

шых біб лі я тэк све ту, у прэ стыж ных уні-

вер сі тэ тах, куль тур ных і дып ла ма тыч ных 

уста но вах. Яе ма юць і вя до мыя пры ват-

ныя ка лек цы я не ры, ся род якіх ка ра ле ва 

Вя лі ка бры та ніі і Па па Рым скі.

На дум ку Але га Лу ка шэ ві ча, пра ект 

па каз вае, на коль кі ве лі зар ны крок зра-

бі ла кра і на за га ды сва ёй не за леж нас ці. 

Аў тар ка мен туе, што, на прык лад, яшчэ 

15 га доў та му Мір скі за мак быў зу сім у 

ін шым ста не. А за раз ён ад ноў ле ны, як 

і шэ раг ін шых бу дын каў.

Аляк сандр Аляк се еў тлу ма чыць, што 

тэ му спад чы ны аб ра лі не здар ма. Пры-

ро да ўсю ды пры го жая, у кож най кра і не. 

А лю дзей ці ка віць са ма быт насць на-

цыі, што яна ства рае. Гэ та ві даць праз 

пом ні кі ар хі тэк ту ры: маг чы ма аца ніць 

уз ро вень на ву кі, куль ту ры, за меж ных 

су вя зяў. «Не ў кож на га ёсць час па ехаць 

па Бе ла ру сі, а вось так хоць бу дзе пры-

ад кры ва цца на ша спад чы на», — лі чаць 

аў та ры пра ек таў, бо мно гія бу дын кі раз-

ме шча ны ў рэ гі ё нах. Алег і Аляк сандр 

ад зна ча юць, што ак цэнт быў зроб ле ны 

на мас тац кае прад стаў лен не на шай гіс-

то рыі і куль ту ры. Ад нак у асно ве пра ек та 

ўсё ж та кі ля жыць вя лі кая на ву ко ва-да-

след чая пра ца. Да па ма га лі су пра цоў ні кі 

му зе яў, ар хі вы, гіс та рыч ная лі та ра ту ра. 

Аў та ры вы ву ча лі гіс то рыю гэ тых пом ні-

каў і абі ра лі са мае ці ка вае, што мо жа 

за ча піць і на цы я наль на га, і за меж на га 

гле да ча.

Ад крыц цё вы стаў кі на ве да лі мі ніст ры, 

дып ла ма ты і ін шыя дзяр жаў ныя слу жа-

чыя. Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Юрый 

Бон дар ад зна чыў, што мес ца пра вя-

дзен ня вы стаў кі пад крэс лі вае тую ўва гу, 

якую ўдзя ляе дзяр жа ва пы тан ням за ха-

ван ня гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. 

«Нам ёсць чым га на рыц ца, та му што 

за 27 га доў не за леж нас ці бы ла пра роб-

ле на ка ла саль ная пра ца. Мы га во рым 

заў сё ды пра за мкі ў Ня сві жы і Мі ры — 

гэ та куль тур ныя сім ва лы Бе ла ру сі. Але 

ў той жа час сот ні аб' ек таў пры ве дзе-

ны ў на леж ны стан. І ў ця пе раш ні час, 

ка лі на ват раз гле дзець ін вес ты цый ную 

пра гра му ўра да, па якой за бяс пе ча на 

фі нан са ван не, рэ стаў ра цый ныя ра бо ты 

вя дуц ца на вась мі аб' ек тах. Аб апош ніх 

на шых ра бо тах вы мо жа це мер ка ваць, 

па бы ваў шы ў Ко са ве, Пру жа нах, ся дзі бе 

ў Свяц ку...», — тлу ма чыць Юрый Бон-

дар.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

«Ар хі вы — 
свое асаб лі вая ма шы на ча су...»

У Мін ску аб мер ка ва лі перс пек ты вы раз віц ця ар хіў най спра вы 
ва ўмо вах ліч ба ві за цыі
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