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Ба я выя дзе ян ні па 
знішчэн ні ўмоў на га 
пра ціў ні ка раз гар ну лі ся 
на па лі го не «Ру жан скі», 
што за 25 кі ла мет раў ад 
Бя ро зы. Па за ду ме да-
дзе на га эпі зо да ву чэн ня 
вер та лё ты Мі-8 лік ві ду-
юць ра дыё ла ка цый-
ныя стан цыі пра ціў ні ка. 
Толь кі перш — раз вед ка 
цэ ляў уда ру і да раз вед-
ка ад зні шчаль ні ка Су-24 
і ад па вед на вер та лё та 
Ка-52 Па вет ра на-кас міч-
ных сіл Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі.

У гэ ты дзень у не бе над 
па лі го нам мож на бы ло ўба-
чыць і ма неў ра ны па вет-
ра ны бой ад зні шчаль ні каў 

МіГ-29, і на ня сен не ўда раў 

па пля цоў цы ар мей скай 

авія цыі пра ціў ні ка гру пай 

Су-25, і на ня сен не ўда раў па 

ўзлёт на-па са дач най па ла се 

ўмоў на ва ро жа га аэ ра дро ма 

звя ном Су-34, і вы кід ван не 

па ра мі Як-130 авія цый ных 

бом баў па мі шэ ні, якая імі туе 

аў та ма біль ны мост і ма ке ты 

гру за вых ма шын...

— Ва ен на-па вет ра ныя сі-

лы і вой скі про ці па вет ра най 

аба ро ны за вяр шы лі ад пра-

цоў ку ме ра пры ем стваў пер-

ша га эта пу су мес на га стра тэ-

гіч на га ву чэн ня, пад час яко га 

ажыц цяў ля ла ся кі ра ван не 

вой ска мі ў хо дзе дэ ста бі лі-

за цыі аб ста ноў кі, і пры сту пі лі 
да вы ка нан ня за дач дру го га 
эта пу па кі ра ван ні гру поў ка мі 
вой скаў у хо дзе аба рон чай 
апе ра цыі рэ гі я наль най гру-
поў кі вой скаў, — ад зна чыў 
на мес нік ка ман ду ю ча га Ва-
ен на-па вет ра ны мі сі ла мі і 
вой ска мі про ці па вет ра най 
аба ро ны Уз бро е ных Сіл 
Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр 
Анд рэй ГУР ЦЭ ВІЧ.

Як пад крэс ліў на зі раль-
нік за ву чэн нем са Шве цыі 
То мас МО ЛЕР, план ву чэн ня 
ад па вя дае за яў ле на му за га-
дзя. «На вед ва ем тыя ме ра-
пры ем ствы, якія зна чац ца ў 
пла не, да дзе ным бе ла рус-

кім бо кам, — да даў су раз-
моў нік. — Гэ та нар маль ная 
прак ты ка пры па доб ных ву-
чэн нях. Звы чай на так і ад-
бы ва ец ца».

Да рэ чы, у Шве цыі ця пер 
так са ма пра во дзіц ца ва ен-
нае ву чэн не. Як рас тлу ма чыў 
экс перт, ні чо га дзіў на га ён у 
гэ тым не ба чыць. Ме ра пры-
ем ствы па доб на га маш та-
бу пла ну юц ца за га дзя. Гэ та 
прос та су па дзен не.

Па сло вах на зі раль ні цы з 
Нар ве гіі ад АБ СЕ Рагн хілд 
Вэл ле ХУС ТАД, Бе ла русь 
уво гу ле не аба вя за на бы-

ла за пра шаць на «За хад—
2017» на зі раль ні каў, бо коль-
касць удзель ні каў у ву чэн ні 
не пе ра вы шае да зво ле ныя 
між на род ныя стан дар ты. 
Тое, што бе ла рус кі бок зра біў 
гэ тае ву чэн не мак сі маль на 
ад кры тым і праз рыс тым, па 
яе пе ра ка нан ні, свед чыць аб 
шчы рас ці на шай кра і ны пе-
рад Еў ро пай, усім све там.

На па лі го не «Асі по віц-
кі» раз гар нуў ся яшчэ адзін 
прак тыч ны ро зыг рыш ба я-
вых дзе ян няў.

Пад раз дзя лен ні бра ня тан-
ка вых груп 120-й асоб най ме-

ха ні за ва най бры га ды і 423-га 
мо та страл ко ва га пал ка Уз-
бро е ных Сіл Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі — на па зі цы ях. Бе ла рус-
кія вай скоў цы ра зам са сва і мі 
ка ле га мі з су сед няй дзяр жа вы 
вя дуць упар ты бой.

— Пад час пер ша га эта пу 
ву чэн ня на да дзе ным па лі-
го не вай ско вы мі час ця мі 
ад пра ца ва ны та кія ву чэб на-
ба я выя за да чы, як не па срэд-
ная пад рых тоў ка да ба я вых 
дзе ян няў, а так са ма вя дзен-
не спе цы яль ных дзе ян няў у 
пры зна ча ных ра ё нах ад каз-
нас ці, — рас ка заў прад стаў-
нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ба я вой пад рых тоў кі Уз бро-
е ных Сіл Бе ла ру сі пад пал-
коў нік Сяр гей САВІЦКІ. — 
У хо дзе дру го га эта пу ву-
чэн ня тут вы кон ва ец ца 
комп лекс ме ра пры ем стваў 
па за бес пя чэн ні жы ву час ці 
пад раз дзя лен няў, вя дзец-

ца аба рон чы бой, ра кет ныя 
вой скі і ар ты ле рыя на но сяць 
аг ня выя ўда ры. Акра мя та-
го, ад бы ва ец ца ад біц цё ра-
кет ных і авія цый ных уда раў 
пра ціў ні ка, яго раз гром, пра-
вод зяц ца контр ата кі, у хо дзе 
якіх ад наў ля ец ца стра ча нае 
ста но ві шча.

Ва ўсіх гэ тых дзе ян нях 
удзель ні ча юць і ва ен на слу-
жа чыя 120-й асоб най ме ха-
ні за ва най бры га ды Паў ноч-
на-за ход ня га апе ра тыў на га 
ка ман да ван ня. Як ад зна чыў 
на мес нік ка ман дзі ра бры-
га ды па ідэа ла гіч най ра бо-
це пал коў нік Сяр гей КОР-
НЕЎ, з па стаў ле ны мі за да-
ча мі вай скоў цы спраў ля юц ца 
па спя хо ва.

— У ву чэн ні «За хад—
2017» на двух па лі го нах з 
на шай бры га ды за дзей ні ча-
на ка ля 600 ча ла век: афі цэ-
ры, пра пар шчы кі, сяр жан ты, 
сал да ты як тэр мі но вай, так 
і кант ракт най служ бы, — 
удак лад ніў Сяр гей Кор неў. — 
У ма неў рах удзель ні чае і 
аса бо вы склад, пры зва ны з 
за па су. Ёсць лю дзі, якія слу-
жы лі яшчэ ў са вец кай ар міі, 
але гэ та не пе ра шка джае ім 
у пэў ных пы тан нях даць фо-
ру вай скоў цам тэр мі но вай 
служ бы. Кож ны з іх па ві нен 
ва ло даць ва ен ным май стэр-
ствам і ў вы пад ку не аб ход-
нас ці быць га то вым аба ра-
ніць сваю кра і ну. У гэ тыя дні 
яны вы трым лі ва юць эк за мен 
пе рад сва ім на ро дам.

Як за явіў на зі раль нік за 
су мес ным стра тэ гіч ным ву-
чэн нем са Шве цыі ка пі тан 
3-га ран гу Мі ка ел Х'ЯЛ ЛЕ, 
тое, што да вя ло ся ўба чыць 
на па лі го нах, свед чыць аб 
якас най пад рых тоў цы бе ла-
рус кіх і ра сій скіх ва ен на слу-
жа чых. Так са ма ён ад зна чыў, 
што на зі раць за ма неў ра мі 
бы ло вель мі ці ка ва.

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

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Брэсц кая—
Ма гі лёў ская воб лас ці
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Ак тыў ная фа за ма неў раў
Праходзіць най больш ві до вішч ная част ка 
су мес на га стра тэ гіч на га ву чэн ня

Да слоў на
Мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі ге не рал-лей тэ нант 

Андрэй РАЎ КОЎ:

— У апош ні час, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі, з'я ві ла ся шмат 
ана лі ты каў у ва ен най сфе ры, боль шасць з якіх, не ўсе, 
вя до ма, на ват у ар міі не слу жы лі. Я ха цеў бы па кі нуць 
без ка мен та ры яў іх вы па ды і вы каз ван ні. Бе ла русь вель-
мі транс па рэнт на дзей ні чае па ву чэн ні «За хад—2017», 
за пра сіў шы не аб ход ную коль касць на зі раль ні каў, прад-
стаў ні коў срод каў ма са вай ін фар ма цыі, між на род ных ар-
га ні за цый. Поў ная ад кры тасць аб умоў ле на не тым, што 
мы хо чам пе рад кімсь ці апраў дац ца. І на шым су се дзям 
трэ ба быць больш ад кры ты мі.

На Між на род ным кан грэ-

се «500 га доў бе ла рус ка га 

кні га дру ка ван ня», які дня мі 

пра хо дзіў у На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, вя лі ся 

га ра чыя дыс ку сіі. Ад нак усе 

яны бы лі ў ад ным клю чы, з па-

трыя тыч ным ад цен нем, — пра 

важ насць бе ла рус кай ста ра-

жыт най кні гі, пра тое, што яна 

і сён ня пра цяг вае ўплы ваць не 

толь кі на на шу куль ту ру, але і 

на куль ту ры мно гіх ін шых на-

ро даў.

Пра ца на кан грэ се вя ла ся ад-

на ча со ва ў роз ных сек цы ях, — аб-

мяр коў ва лі тра ды цыі біб лі я тэч най 

спра вы, га ва ры лі пра май стэр ства 

і гіс то рыю кніж на га афарм лен ня, 

звяр та лі ся і да ня прос та га лё су бе-

ла рус кіх кні га збо раў у за меж ных 

ар хі вах.

— У мі ну лым го дзе мы ад зна-

чы лі 950-год дзе пер шай вя до май 

нам біб лі я тэ кі — біб лі я тэ кі По лац-

ка га Са фій ска га са бо ра. Там на 

пра ця гу доў га га ча су збі ра лі ся 

кніж ныя скар бы, якія ства ра лі ся 

на на шай зям лі, — рас ка заў на 
пле нар ным па ся джэн ні кан грэ са 
ды рэк тар На цы я наль най біб лія-
тэ кі Ра ман МА ТУЛЬ СКІ. Ад нак 
яна, стра ча ная пад час Лі вон скай 
вай ны, бы ла не адзі най, ство ра най 
прад стаў ні ка мі хрыс ці ян скіх кан-
фе сій на бе ла рус кіх зем лях. Най-
буй ней шы мі з'яў ля юц ца біб лі я тэ кі 
Су пра сльска га, Лаў ры шаў ска га і 
Жы ро віц ка га ма нас ты роў, якія ў 
той час пе рай шлі пад па тра нат на-
васт вор най уні яц кай царк вы. Ад-
нак пас ля ска са ван ня цар коў най 
уніі бы лі за чы не ны і біб лі я тэ кі, а іх 
фон ды ака за лі ся рас ця ру ша ны мі 
па ўсім све це. Звест кі пра да лей-

шы лёс збо раў над звы чай ску пыя. 

Але на ват тая ін фар ма цыя, што да 
нас да хо дзіць, свед чыць: са бра-

ныя ка лісь ці ў гэ тых біб лі я тэ ках 

кні гі пра цяг ну лі слу жыць лю дзям і 
гра мад ству, тра піў шы ў ін шыя ка-

лек цыі...

Дзей ні ча лі біб лі я тэ кі і пры цэрк-

вах і кас цё лах, пры ма нас ты рах. 

Прак тыч на ўсе гэ тыя біб лі я тэ кі на 
па чат ку ХІХ ста год дзя пры пы ні лі 

сваё іс на ван не, ад зна чае Ра ман 

Ма туль скі, а іх кніж ныя фон ды тра-
пі лі ў збо ры ін шых біб лі я тэк роз ных 
кра ін.

Да след чык гіс то рыі бе ла рус-
кай кні гі Ва ле рый ГЕ РА СІ МАЎ 
рас ка заў пра важ ныя юбі леі, якія 
ча ка юц ца ў бу ду чы ні:

— Кан грэс — гэ та пад су ма ван-
не раз віц ця бе ла рус ка га пісь мен-
ства не толь кі за апош нія 500 га-
доў, але і за ра ней шы пе ры яд. Але 
ка лі браць гіс то рыю апош ня га ча-
су, вар та пры га даць, што сё ле та 
мы свят ку ем 100-год дзе пер ша га 
Усе бе ла рус ка га з'е да. 18 снеж ня 
1917 го да ён прай шоў у Мін ску і 
стаў пад су ма ван нем на ша ніў ска-
га пе ры я ду ад ра джэн ня. Бо прад-
стаў ні кі та го ча су — Лас тоў скі, 

Іва ноў скі, Луц ке віч — бы лі гра мад-
ска-па лі тыч ны мі дзея ча мі і пры тым 
з'яў ля лі ся кніж ні ка мі, біб лі я фі ла мі! 
Та му гэ ты пе ры яд над звы чай ба-

га ты на на шы кніж ныя вы дан ні па 
вай ско вай, дзяр жаў най тэ ма ты цы. 
Гэ та шмат гран ныя і шмат ас пект-
ныя вы дан ні, над звы чай ці ка выя, 

хоць і сціп ла аформ ле ныя. У сту-
дзе ні 1919 го да — аб вя шчэн не Бе-

ла рус кай са вец кай са цы я ліс тыч най 
рэс пуб лі кі. Гэ та пе ры я ды апа гея на-
шай дзяр жаў нас ці, ад ра джэн ня — і 
кніж нас ці! Кні гі та го ча су, з ад на го 
бо ку, з'яў ля юц ца біб лі яг ра фіч най 
рэд кас цю, а з дру го га, ма юць вя лі-
кае зна чэн не для нас.

Яшчэ ад на ад мет ная сек цыя 
між на род на га кан грэ са бы ла пры-
све ча на кам па на ло гіі. Тут га ва ры-
лі пра сак рэ ты цар коў на га зво на, 
пра за ха ва насць та кіх рэ лік вій і пра 
маг чы масць ства рэн ня му зея зва-
нар скай спра вы.

— У Бе ла ру сі ад зна ча ец ца 
500-год дзе кні га дру ка ван ня, а ў 
нас ёсць і зва ны, якім амаль 500 га-
доў, — за ўва жы ла кан ды дат мас-
тацт ва знаў ства, ка ар ды на тар 
сек цыі па кам па на ло гіі ад бе ла-
рус ка га бо ку Але на ШАЦЬ КО. — 
Гэ та звон 1598 го да, які зна хо дзіц-
ца ў вёс цы Мо ла та ва Іва наў ска га 

ра ё на Брэсц кай воб лас ці. Ён быў 
вы ра та ва ны дзя ку ю чы му зей ным 
су пра цоў ні кам, якія ў 1960-я га ды 
за бра лі яго ў му зей з хра ма, а ў 

паз ней шыя ча сы вяр ну лі яго. На ту-
раль на, зва ніць ён не мо жа, і ця пер 

гэ та му зво ну мес ца ў му зеі. Гэ та, як 

і Біб лія, на ша на цы я наль ная рэ лік-

вія. Та му я вы сту паю за ства рэн не 

му зея зва ноў.

Са лі дар ная з дум кай пра не аб-

ход насць ства рэн ня та ко га му зея і 

гос ця з Укра і ны — Га лі на МАР ЧУК, 
якая з'яў ля ец ца ства раль ні цай 
му зея зва ноў у Луц ку, адзі на га 

ва Укра і не:

— У кож най кра і не звон мае 

фальк лор ную асно ву і на цы я наль-

ныя ры сы. І гэ та трэ ба ад ра джаць, 

пад трым лі ваць, вы ву чаць і раз ві-

ваць. Трэ ба час цей нам збі рац ца 

на та кіх зна ка вых фо ру мах, як кан-

грэс у Мін ску. Вар та аб' яд ноў ваць 

зва на роў, тлу ма чыць знач насць 

тра ды цый ных зва ноў, якія цу дам 

за ха ва лі ся ва Укра і не і ў За ход няй 

Бе ла ру сі.

Га лі на Мар чук пе рад ала ў дар 

На цы я наль най біб лі я тэ цы на бор 

з ся мі глі ня ных зва ноў, ад мыс ло-

ва зроб ле ны ў Луц ку з над пі сам 

«500 га доў бе ла рус ка га кні га дру-

ка ван ня».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by

СКАР БЫ, ЯКІМ ЖЫЦЬ ДОЎ ГА
На між на род ным кан грэ се аб мер ка ва лі лёс куль тур ных каш тоў нас цяў: кніж ных, зва нар скіх...


