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Мер ка ван неМер ка ван не

Па вел СА ПО ЦЬКА: 

«КАН СА ЛІ ДА ЦЫЯ 
ГРА МАД СТВА — 
ГЭ ТА ПРА ЦА...»

На ша раз мо ва з ды рэк та рам 

На цы я наль на га гіс та рыч на га 

му зея Бе ла ру сі Паў лам 

СА ПО ЦЬКАМ ад бы ла ся 

ад ра зу пас ля вя лі кай 

му зей най пла нёр кі. З яе ж 

і па ча ла ся раз мо ва.

— Па вел Мі хай ла віч, што вы-

ра ша лі?

— Пы тан няў за раз на бі ра ец ца 
гэ туль кі, што ча сам ло віш ся бе 
на дум цы: ад но толь кі пра га вор-
ван не іх зой ме проць му ча су. Ва 
ўмо вах, якія ства рыў для ўсіх нас 
COVІD-19, шмат што з тра ды цый-
най ар га ні за цыі пра цы за ста ло ся 

збо ку. І на ра ды, па ся джэн ні ў боль шас ці сва ёй — так са ма. Ад па-
вед на, мно гія звы чай ныя тэ мы рас цяг ну лі ся на пэў ны час. А жыц-
цё па тра буе ўсё боль шай руп лі вас ці. Сён ня, па га дзі це ся, як ні ко лі 
па трэб ны хут ка сці, сён ня нель га ста яць на мес цы і не спра ба ваць 
за зір нуць у бу ду чы ню. І мя не ча сам здзіў ляе, ка лі ад бы ва ец ца 
пад ме на па няц цяў, і твор чая ін тэ лі ген цыя губ ляе ся бе ў спра вах, 
якія не па він ны быць ёй улас ці вы, якія не фар мі ру юць па мкнен ні 
гра мад ства да ства раль най пра цы, да кан са лі да цыі ін та рэ саў.

— У вас до сыць вя лі кі ка лек тыў...

— На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей — гэ та яшчэ і шэ раг фі лі ялаў, 
кож ны з якіх з'яў ля ец ца ад люст ра ван нем та го ці ін ша га кі рун ку ў гіс-
то ры ка-асвет ніц кай пра цы. Усе пяць фі лі ялаў так са ма пра цу юць на 
па шы рэн не ўяў лен няў на ша га гра мад ства пра гіс то рыю, куль ту ру 
Ай чы ны. І сён ня, ка лі і коль касць на вед валь ні каў ін шая — на шмат 
мен шая, чым у ра ней шыя га ды, ка лі мно га ў ка го кры ні ца мі асве ты 
ста но вяц ца ву лі ца, мі тын гі і пус та слоўе, нам трэ ба шу каць но выя 
фор мы ўза е ма дзе ян ня з роз ны мі са цы яль ны мі гру па мі.

— І ў чым гэ та вы яў ля ец ца?

— Ста ра ем ся ін тэн сі фі ка ваць пра цу над роз ны мі но вы мі экс-
па зі цы я мі, вы стаў ка мі. На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей даў но і 
до сыць пра фе сій на па каз вае рэт ра спек ты ву бе ла рус кай куль ту ры, 
бе ла рус ка га мас тац тва. Не аб мі ну лі мы і 100-год дзе Ку па лаў ска га 
тэ ат ра. За ходзь це на гэ тую гіс то ры ка-тэ ат раль ную вы стаў ку, спа-
сці гай це — і вы ад кры е це шмат ці ка ва га, па зна ё мі це ся са мно гі мі 
по ста ця мі бе ла рус ка га тэ ат ра. Па ча ла ра бо ту вы стаў ка «Геа ла-
ка цыя Мінск. Гра фі ка ХХ ст.», пры мер ка ва ная да Дня го ра да. На 
ёй прад стаў ле на ка ля 30 жы ва піс ных і гра фіч ных ра бот са збо ру 
На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ся род 
якіх мож на ўба чыць зна ё мыя ла ка цыі, пло шчы і ву лі цы бе ла рус кай 
ста лі цы. Гэ та свое асаб лі вая рэт ра спек ты ва апош ніх 200 га доў іс-
на ван ня Мін ска, дзе кож ны пе ры яд ад мет ны сва і мі асаб лі вас ця мі, 
зна ка вы мі для га ра джан па дзея мі.

— У му зеі ба га тыя ка лек цыі ну міз ма ты кі, прад ме таў мас-

тац тва...

— І мы ду ма ем, ак тыў на пра цу ем над тым, каб як ма га шы рэй 
рас па вес ці пра гэ та не толь кі ты ся чам га ра джан, а і жы ха рам усёй 
кра і ны.

— Ці ха пае на гэ та вы сіл каў той ка ман ды, якая за паў-

няе на ві на мі сайт На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея — 
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— Так, сайт, элект рон ныя ка му ні ка цыі — гэ та вель мі важ на. Мы 
ак тыў на пра цу ем у са цы яль ных сет ках. Вось і сён ня на пла нёр цы 
звяр та лі ся да тэ мы ін тэр нэт-су пра ва джэн ня на шай паў ся дзён най 
ра бо ты, шы рэй ша га ін фар ма ван ня пра но выя вы стаў кі. Ёсць у нас, 
як я лі чу, уні каль ная экс па зі цыя — «Бе ла русь XVІ—XVІІІ ста год-
дзяў у парт рэ тах і ге раль ды цы». Так шы ро ка гэ тая тэ ма ні дзе не 
ад люст ра ва на. І, зра зу ме ла, шмат хто з ама та раў гіс то рыі да яе 
не дай шоў. Не ве да юць пра та кое ба гац це ін фар ма цыі, пра маг чы-
масць шмат ці ка ва га ўба чыць на ўлас ныя во чы. Зна чыць, па трэб на 
пра яе пі саць сіс тэм на — і ў дру ка ва ных ме дыя, і ў са цы яль ных 
сет ках. Па трэ бны і доб ры аль бом на гэ тую тэ му. Та кія кро кі — 
гэ та яшчэ і до каз та го, што Бе ла русь гіс та рыч на ба га тая, што ў нас 
за ха ва ла ся шмат кра са моў ных ар тэ фак таў, якія ўзвыш аюць на шу 
на цыю, на шу кра і ну.

Да рэ чы, на ві да во ку, што На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей ак-
тыў на зай ма ец ца вы да вец кай дзей нас цю... І гэ та ў апош ні час 
пад штур хоў вае нас да свое асаб лі вай «рэ ві зіі» ўлас ных фон даў, 
улас ных збо раў. Мы не прос та вы пус ка ем аль бо мы. Хо ць ма ем і 
до сыць сім па тыч ны вя лі кі аль бом, які рас па вя дае пра наш му зей 
уво гу ле. Зу сім ня даў на вы да лі ў «Бе ла рус кай Эн цык ла пе дыі імя 
Пе тур ся Броў кі» аль бом «І рай, і боль на Пе сен най Зям лі... Бе ла-
русь ва чы ма мас та коў 1920—1930-х га доў». Кні га і зроб ле на шы-
коў на, і рэ пра дук цыі ра бот з на шай мас тац кай ка лек цыі, са бра ныя 
ра зам — усё гэ та не мо жа не пры цяг ваць ува гу. Важ на толь кі, каб 
і пра са му кні гу, і сле дам пра тое, што гэ тыя скар бы за хоў ва юц ца 
ме на ві та ў На цы я наль ным гіс та рыч ным, шмат хто да ве даў ся. Ад ных 
прэ зен та цый з на го ды вы дан ня аль бо ма, ві даць, ма ла.

— Ча му б не па ка заць аль бом у вір ту аль най пра сто ры?

— Са праў ды, гэ та доб рая ідэя. І мы, пэў на, су мес на з «Бе ла рус-
кай Эн цык ла пе ды яй» на ла дзім та кі вір ту аль ны пра гляд. Ство рым 
маг чы мас ці вір ту аль на па гар таць ста рон кі вы дан ня, па зна ё міц ца 
з ад мет ны мі вы ява мі на шых пра шчу раў.

Ня даў на мы па ча лі вы да ваць што квар таль ны ча со піс «Бе ла рус кі 
му зей». Вый шла ўжо два вы пус кі. Спа дзя ём ся на доў гае жыц цё 
гэ та га ме дый на га пра ек та. І ве рым, што ча со піс так са ма бу дзе 
ад ным са склад ні каў аб' яд нан ня му зей най гра мад скас ці.

Гу та рыў Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

Фота Яна ХВЕДЧЫНА,

Ка лек тыў «Звяз ды» глы бо ка смут куе з на го ды смер ці 

бе ла рус ка га гіс то ры ка, кан ды да та гіс та рыч ных на вук, на-

ша га аў та ра Ула дзі мі ра Іва на ві ча АДА МУШ КІ і вы каз вае 

шчы рыя спа чу ван ні род ным і бліз кім ня бож чы ка.

Вя до ма му ра сій ска му пісь мен ні-

ку, ак тыў на му гра мад ска му дзея-

чу Аль бер ту ЛІ ХА НА ВУ 13 ве рас-

ня спаў ня ец ца 85 га доў.

Юбі лей слын на га Ча ла ве ка ад зна-
ча юць удзяч ныя чы та чы, пе да го гі, 
баць кі і ў Бе ла ру сі. Ча му? Та му, што 
кні гі Аль бер та Лі ха на ва ёсць ці не ва 
ўсіх на шых біб лі я тэ ках, уклю ча ю чы і 
ся мей ныя збо ры най больш за па тра-
ба ва най лі та ра ту ры.

Звыш сот ні кніг А. Лі-
ха на ва вый шлі на роз ных 
за меж ных мо вах. Я аса-
біс та пе ра клаў на бе ла-
рус кую мо ву яго шчым лі-
выя апо вес ці «Дзяў чын ка 
Усё ад но» і «Мам чын сы-
нок». А мін ская школь ні-
ца Оля Ку лю кі на ста ла 
пе ра мож цай між на род-
на га кон кур су «Чы та-
ем Аль бер та Лі ха на ва». 
У Маск ве з рук пісь мен-
ні ка Оля атры ма ла збор 
яго тво раў. Жур на ліс там 
па тлу ма чы ла: «Ад ной чы 
ма ма пры нес ла з кні гар ні 
ра ман Аль бер та Ана то ле-
ві ча «Зла ма ная ляль ка». 
Я чы та ла яго ўсю ноч, не маг ла ада-
рвац ца. Пас ля пра чы та ла ра ман «Ні-
хто», апо весць «Ля жа чых не б'юць», 
«Рус кія хлоп чы кі»...»

Да ацэн кі кніг Аль бер та Лі ха на ва 
маг лі б да лу чыц ца ты ся чы бе ла рус кіх 
школь ні каў. А яшчэ мно гія бе ла рус кія 
дзе ці, якія ве да юць, што та кое хва ро бы, 
ін ва лід насць, сі роц тва, маг лі б рас ка-
заць, які Аль берт Ана то ле віч ня стом ны 
даб ра чын нік, вер ны ся бар дзя цей, у не-
чым па крыў джа ных лё сам. Пра свай го 
ра сій ска га сяб ра за ўсіх іх ска жу я.

З Аль бер там Ана то ле ві чам мы ра-
зам пра цу ем на ні ве дзі ця чых фон даў 

ужо больш за трыц цаць га доў. Са вец кі 
дзі ця чы фонд ства рыў не ка лі ён. Паз-
ней мы, дзет фон даў цы бы лых са вец кіх 
рэс пуб лік, аб' яд на лі ся ў Між на род ную 
аса цы я цыю дзі ця чых фон даў. Ра зам 
пра во дзім ва лан цёр скія з'ез ды, пле-
ну мы, схо ды, на якіх аб мень ва ем ся 
во пы там даб ра чын най спра вы, пад-
трым лі ва ем адзін ад на го, ма бі лі зу ем 
агуль ныя на ма ган ні па да па мо зе на-
шым па да печ ным.

Пры вя ду адзін прык лад. Ка лі зда ры-
ла ся чар но быль ская бя да, Аль берт Ана-
то ле віч Лі ха наў адзін з пер шых пры ехаў 
у Бе ла русь. Ён здо леў знай сці спон са-
ра, каб за ку піць для дзі ця ча га цэнт ра 
рэ абі лі та цыі па трэб ныя медп ры бо ры. 
Ар га ні за ваў ва ен ныя транс парт ныя 
са ма лё ты для вы ваз кі на ад па чы нак 
і ля чэн не дзя цей Бе ла ру сі ў пят нац-
цаць кра ін све ту. За сваё бес ка рыс лі-
вае слу жэн не дзе цям, аса біс ты ўклад 
у ду хоў нае, ма раль нае вы ха ван не на-
шых спад чын ні каў Аль берт Лі ха наў 
уз на га ро джа ны Ор дэ нам Фран цыс ка 
Ска ры ны.

Пра ўзна га ро ды пісь мен ні ка, ака-
дэ мі ка Ра сій скай ака дэ міі аду ка цыі, 
га на ро ва га пра фе са ра ўні вер сі тэ таў 
Кі ра ва, Бел га ра да, Свярд лоў ска, Цю-
ме ні, Санкт-Пе цяр бур га, Со ка (Япо нія) 
мож на бы ло б рас па вя даць вель мі доў-
га. Ска жу толь кі, што імя Аль бер та Лі-
ха на ва ўне се на ў спіс вы дат ных еў ра-
пей цаў XXІ ста год дзя.

Аль берт Лі ха наў ста яў ля вы то каў 
рас пра цоў кі і пры няц ця Кан вен цыі аб 

пра вах дзі ця ці ў ААН. Го-
ра ча пад трым лі ваў пры-
няц це ў Бе ла ру сі за ко на 
«Аб пра вах дзі ця ці». Так-
са ма Аль берт Ана то ле віч 
не адзін раз бы ваў на пле-
ну мах Бе ла рус ка га дзі ця-
ча га фон ду, у па езд ках па 
на шых шко лах-ін тэр на-
тах, ся мей ных дзі ця чых 
да мах. Быць по бач з ім, 
слу хаць яго воб раз ныя, 
глы бо кія пра мо вы — і ду-
хоў ны ўрок, і аса ло да ад 
глы бо кіх ду мак, воб раз-
най мо вы.

У дзень юбі лею хо-
чац ца па жа даць Аль бер-
ту Ана толе ві чу Лі ха на ву 

моц на га зда роўя, не вы чар паль на га 
на тхнен ня для доб рых спраў, но вых 
лі та ра тур ных тво раў для ўдзяч ных чы-
та чоў. Жыц цё, як ву чыў Леў Талс той, 
вы мя ра ец ца не га да мі, а ча ла веч нас-
цю. Дык хай жа па ход ня ча ла веч нас ці, 
за па ле ная і для яго са мо га, і для міль ё-
наў дзі ця чых душ, бу дзе ня згас най.

Ула дзі мір ЛІП СКІ,

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Рэспублікі Бе ла ру сь,

стар шы ня праў лен ня Бе ла рус ка га 

дзі ця ча га фон ду,

член Прэ зі ды у ма Між на род най 

аса цы я цыі дзі ця чых фон даў.

Він шу ем!Він шу ем!

Дзе ці — яго зям ны лёс

— А па ло ве шос тай ра ні цы я ўжо 
ад кры ваю на ві ны на сва ім ма біль ні ку 
і чы таю, што ад бы ло ся ў кра і не, све-
це. Га зе ты я час цей за ўсё пра горт-
ваю. Яны не мо гуць кан ку ры ра ваць 
з ін тэр нэт-вы дан ня мі ні па на сы ча-
нас ці, ні па апе ра тыў нас ці.

Мне па да ба ец ца, што ў «Звяз дзе» 
ў кож ным ну ма ры да ец ца цы та та на 
пер шай ста рон цы. Мож на да ве дац-
ца, што ча ла век ду мае, як ён рэ агуе 
на тую ці ін шую па лі тыч ную сі ту а-
цыю.

Мне цяж ка раз ва жаць пра ад ну 
га зе ту, пра сцей ска заць, што мя не 
пры цяг вае ў пе ры ё ды цы. Заў сё ды 
ва біць па ляр насць мер ка ван няў, 
роз ныя по гля ды на ад ну і тую ж сі-
ту а цыю. Ці ка выя і лі та ра ту ра, і мас-
тац тва, і на цы я наль ныя пы тан ні, і рэ-
лі гій ныя. І каб там бы ло не прос та, 
умоў на ка жу чы, пра Вя лік дзень і тое, 
як трэ ба бул кі пя чы, а пры сут ні ча ла 

і ней кае асэн са ван-
не па дзеі. Хо чац ца 
сур' ёз нас ці, ана лі-
ты кі, грун тоў нас ці. 
І не трэ ба са ро мец ца 
паў та рац ца. У кож на-
га ча су свае сло вы, 
свой на строй, свае 
эмо цыі і ўспры ман не 
рэ ча іс нас ці.

Мне ці ка выя ма тэ-
ры я лы з ме дый ны мі 
асо ба мі, па лі то ла-
га мі, кі раў ні ка мі вя-
до мых ар га ні за цый і 
прад пры ем стваў. Та-
кое бу дзеш чы таць, 

як той ка заў, ад вок лад кі да вок лад кі. 
Хо чац ца ве даць, што ад бы ва ец ца ў 
нас, у Аме ры цы, ва ўсім све це, што 
ду ма юць пра нас бе ла ру сы за меж жа, 
чым на огул яны жы вуць у чу жой для 
ся бе кра і не.

Апош нім ча сам у вы дан нях ста ла 
шмат роз ных фо та здым каў з ад ных і 
тых жа ме ра пры ем стваў. Па гля дзеў, 
і ўсё зра зу ме ла, што ад бы ва ец ца, 
на ват не трэ ба ўчыт вац ца ў тэкст. 
А вось ча го не ха пае, дык гэ та фі нан-
са вай ана лі ты кі, бір жа вых пы тан няў. 
Ёсць цэ лы пласт лю дзей, ма ла дых, 
да рэ чы, якім гэ та не прос та ці ка ва, а 
не аб ход на, бо гэ та іх ра бо та. Без гэ-
та га сён ня не мо жа абы сці ся ні ад на 
сур' ёз ная га зе та. Мы ўсе ра зу ме ем, 
што толь кі пры на яў нас ці якас на га 
і за па тра ба ва на га кан тэн ту га зе та 
мае шанц су праць ста яць усім гэ тым 
тэ ле грам-ка на лам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сло ва — чы та чам «Звяз ды»Сло ва — чы та чам «Звяз ды»

Ва ле рый МА ЛА ШКА: 

«ЗАЎ СЁ ДЫ ХО ЧАЦ ЦА 
АНА ЛІ ТЫ КІ 

І ГРУН ТОЎ НАС ЦІ»

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

«БЕС ЦЫ РЫ МОН НАЯ І НЯ ЗГРАБ НАЯ 
СПРО БА ЎМЯ ШАЛЬ НІЦ ТВА 
ВА ЎНУТ РА НЫЯ СПРА ВЫ 
РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ»

Так пад час бры фін гу ў пар ла мен це стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між на род ных спра вах Анд-

рэй СА ВІ НЫХ на зваў рэ за лю цыю Сей ма Літ вы аб пры знан ні 

Свят ла ны Ці ха ноў скай вы бра ным лі да рам Бе ла ру сі.

«Яна (рэ за лю цыя. — «Зв.») свед чыць аб не да рэ чнас ці на ма ган-
няў лі тоў ска га бо ку ў жа дан ні на даць да дат ко вую ва гу і знач насць 
сва ёй па лі тыч най па зі цыі», — за явіў дэ пу тат.

Па сло вах Анд рэя Са ві ных, лі тоў скія дэ пу та ты, якія пра га ла-
са ва лі за гэ та ра шэн не, пра дэ ман стра ва лі «поў нае грэ ба ван не 
стан дар та мі доб ра су сед ства, зда ро ва га сэн су і эле мен тар най пар-
ла менц кай эты кі».

«Іх дзе ян ні ста вяць пад су мнен не і дыс крэ ды ту юць усе пра па-
но вы аб знеш нім па срэд ніц тве, па каз ва ю чы рэ аль ны, а не дэк ла-
ра тыў ны сэнс», — да даў Анд рэй Са ві ных.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 

«Ака дэ мія на вук БССР з на ву ко-
вы мі ін сты ту та мі, шко ла мі і кі рун ка мі 
ства ра ла ся пад кан крэт ныя за да чы і 
га лі ны ве лі зар най ім пе рыі — Са вец-
ка га Са ю за. Мінск ня рэд ка ста на віў-
ся пі я не рам для ўва саб лен ня ў жыц цё 
мно гіх пра грэ сіў ных ідэй. Але... рас пад 
Са ю за пры нёс ім гнен ны раз рыў на-
ву ко вых і на род на-гас па дар чых су вя-
зяў, што па ста ві ла мно гія НДІ на мя жу 
вы жы ван ня, — ска заў Прэ зі дэнт. ...Я 
доб ра па мя таю, як ка за лі пра тое, ці 
па трэб на не вя лі кай не за леж най кра і не 
свая Ака дэ мія на вук. Ці, мо жа, пра сцей 
усё раз бу рыць да шчэн ту, рас пра даць 
на пра цоў кі, бу дын кі, фон ды — прэ-
тэн дэн таў бы ло шмат. А за тым, ка лі 
раз ба га це ем, куп ляць па трэб ныя тэх-
на ло гіі і та ва ры за ме жа мі кра і ны», — 
ус пом ніў кі раў нік дзяр жа вы.

ТЭ О РЫЯ І ПРАК ТЫ КА
Ад нак у кра і не ўсё ж вы ра шы лі ад-

ра дзіць на ву ко вую га лі ну, у да лей шым 
прый шлі яшчэ да ад ной вы сно вы — 
не аб ход на ства раць су вязь па між вы-
твор час цю і на ву кай.

Сён ня да сле да ван ні і рас пра цоў кі ў 
кра і не вы кон ва юць 460 ар га ні за цый, 
у іх пра цу юць 28 ты сяч ча ла век, ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Толь кі 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук уза е ма-
дзей ні чае з ву чо ны мі з 93 дзяр жаў, на 
яе ба зе дзей ні ча юць 42 між на род ныя 
да след чыя цэнт ры. «Гэ та бы ла вель-
мі жорст кая лі нія з май го бо ку і маё 
па тра ба ван не да кі раў ніц тва Ака дэ міі 
на вук. Вы, на пэў на, за ўва жы лі: лю бая 
мая па езд ка за ме жы кра і ны — по бач 
са мной ву чо ны, — да даў Прэ зі дэнт. — 
Та кім чы нам, на ву ка за раб ля ла для 

кра і ны, для вы твор час ці, і за раб ля лі 

са мі ву чо ныя. Гэ ты шлях бу дзе ад-

ным з пры яры тэ таў у бу ду чай пя-

ці год цы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што са праўд ная на ву ка па він на перш 
за ўсё слу жыць лю дзям, па ляп шаць 
якасць іх жыц ця. Кі раў нік дзяр жа вы 
звяр нуў ува гу, што дзя ку ю чы на ву-
коў цам Бе ла русь на су свет най арэ не 
ве да юць як кра і ну, дзе ро бяць са мыя 
вя лі кія са ма зва лы і зда бы ва юць ка-
лій ную ру ду, вы раб ля юць ла зе ры і 
оп та э лект ро ні ку, мік ра схе мы і элект-
рыч ны транс парт, па ско ра ны мі тэм па-
мі раз ві ва юць сфе ру ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, вы кон ва юць вы со ка тэх на-
ла гіч ныя хі рур гіч ныя ўмя шан ні, вы пус-
ка юць су час ныя ле ка выя прэ па ра ты. 
У Бе ла ру сі так са ма асвой ва ец ца энер-
гія мір на га ата ма, ву чо ныя кра і ны 
ства ры лі ўлас ную да след чую стан цыю 
ў Ан тарк ты дзе, удзель ні ча юць у ра бо-
це на Вя лі кім ад рон ным ка лай да ры. 
Рэс пуб лі ка на роў ні з буй ным кра і на мі 
ўвай шла ў лік кас міч ных дзяр жаў, што 
два га ды та му да зво лі ла пра вес ці ў 
Мін ску Між на род ны кан грэс Аса цы я цыі 
ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў.

 «Усе гэ тыя да сяг нен ні кра са моў на 
свед чаць пра тое, што абра ная дзяр-

жа вай стра тэ гія комп лекс най сіс-

тэм най пад трым кі на ву кі бы ла пра-

віль ная. Так бу дзе і да лей, — за явіў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Лю бую на він ку 

не аб ход на як ма га хут чэй па тэн та ваць 
і ўка ра няць. Вы твор час ці не змо гуць 
быць па спя хо вы мі, ка лі ўжо сён ня не 
бу дуць на крок на пе ра дзе кан ку рэн таў. 
І ў гэ тай на ву ко ва-пра мыс ло вай гон цы 
ме на ві та ву чо ны — га лоў ны са юз нік 
вы твор цы. У на шай кра і ны — не са май 
ба га тай на пры род ныя рэ сур сы — ня-
ма ін ша га вый сця, як ра біць стаў ку на 
ін тэ лект».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад-
зна чыў, што Бе ла русь сён ня ад но сіц-
ца да лі ку кра ін з вы со кім уз роў нем 
на ву ко ва га па тэн цы я лу. А ў рэй тын-
гу доб рых кра ін (Gооd Соuntrу Іndех) 
рэс пуб лі ка зай мае 54-е мес ца ся род 
153 дзяр жаў. «Больш за трэць на ша га 
экс пар ту скла дае на ву ка ё міс тая і вы-
со ка тэх на ла гіч ная пра дук цыя. Ле тась 
сва ім ін тэ ле ктам мы за ра бі лі амаль 
$15 млрд. Ка лі б мы да гэ тых яр кіх іна-
ва цый ных рас пра цо вак да да лі трош кі 
якас ці ў вы твор час ці (не толь кі ў пра-
мыс ло вас ці, гэ та і сель скай гас па дар кі 
да ты чыц ца), мы б не прос та па вы сі лі 
сваю кан ку рэн та здоль насць на рын-
ках — мы б бы лі лі да ра мі», — пе ра ка-
на ны Прэ зі дэнт.

ПРЫ ЦЯГ НУЦЬ МА ЛА ДЫХ
Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

ад на з га лоў ных за дач бе ла рус кай 
на ву кі — за бяс пе чыць пе ра ем насць. 
«Нам трэ ба ра зум на і праг ма тыч на 
ацэнь ваць улас ныя перс пек ты вы. За-

да ча ну мар адзін — за бяс пе чыць 

пе ра ем насць. Не бу дзе пе ра ем нас ці, 
бу дзем па-бан дыц ку ла маць, а по тым 
зноў ку бу да ваць — гэ та прос та глуп-
ства, гэ та не маг чы ма. У нас ня ма на 
гэ та фі нан са вых рэ сур саў, каб зла-
маць да шчэн ту, а по тым зноў па чы-
наць бу да ваць. Та му да вай це ра зам 
па ду ма ем, як зра біць на ву ко вы шлях 
для на шых ма ла дых лю дзей больш 
пры ваб ным», — пра па на ваў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Не менш, чым фі нан са вае сты му ля-
ван не, важ ны ін сты тут на стаў ніц тва, 
лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. «Я заў сё ды 
ка заў ву чо ным: вы толь кі та ды ста не це 
вя лі кі мі, ка лі пас ля ся бе па кі не це дзя-
ся так та кіх, як вы, якія пра цяг нуць тое, 
што вы па ча лі», — пад крэс ліў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува-
гу, што мно гія кра і ны, ары ен та ва ныя 
на тэх на ла гіч нае лі дар ства, ма юць на-
ву ча ных спе цы я ліс таў, якія шу ка юць 
на між на род ных алім пі я дах і спа бор-
ніц твах та ле на ві тых юных ма тэ ма ты-
каў, хі мі каў, пра гра міс таў і пе ра мань-
ва юць іх да ся бе. Па вод ле яго слоў, 
ка лі ма ла ды ча ла век з'ез дзіў, па ву чыў-
ся і вяр нуў ся ў род ную Бе ла русь ква лі-
фі ка ва ным спе цы я ліс там, які ва ло дае 
най ноў шы мі ве да мі і тэх на ло гі я мі, — 
гэ та бу дзе ві тац ца.

Ся род ін шых за дач — раз віц цё 
на ву ко вай і іна ва цый най дзей нас ці ў 
рэ гі ё нах. «У аб лас ных і ра ён ных га-

ра дах трэ ба ства раць больш умоў 

для пра цы на ву коў цаў», — лі чыць 
Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар за явіў, што ча-
кае ад на ву ко вай сфе ры ства рэн ня 
і пра соў ван ня но вых пунк таў рос-
ту для ўсёй эка но мі кі. Па вод ле яго 
слоў, дзяр жаў ныя рэ сур сы бу дуць 

скан цэнт ра ва ны на раз віц ці най больш 
важ ных і знач ных кі рун каў на ву кі, эка-
но мі кі і са цы яль най сфе ры.

НА ПЯ РЭ ДАД НІ 
НА РОД НА ГА СХО ДУ

Аляк сандр Лу ка шэн ка раз ліч вае, 
што пра па но вы на ву коў цаў ста нуць пад-
мур кам чар го вай пя ці га до вай пра гра-
мы раз віц ця кра і ны. «Мая су стрэ ча ме-
на ві та ў гэ ты пе ры яд з ва мі перш за ўсё 
тлу ма чыц ца тым, што мы на пя рэ дад ні 

вель мі важ на га ме ра пры ем ства (Усе-

бе ла рус ка га на род на га схо ду), якое 

вы зна чыць лёс кра і ны на на ступ ную 

пя ці год ку. Я вель мі ха чу, каб вы не 
прос та пад клю чы лі ся да рас пра цоў кі 
но вай пя ці га до вай пра гра мы і пра гно-
зу раз віц ця на шай дзяр жа вы. Я ха цеў 
бы, каб пра па но вы на шых на ву коў цаў 
ста лі пад мур кам гэ тай пра гра мы. Каб 
яна бы ла рэ аль най і вы ка наль най. Гэ та 
га лоў нае, ча му ў гэ ты пе ры яд я ў сце-
нах на шай Ака дэ міі на вук», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што 
ў на ву ко вым ася род дзі заў сё ды бы ло 
шмат ін ша дум цаў, і ён сам гэ та ві таў. 
«Але тым не менш аб са лют на пе ра-
ка на ны, маю ад па вед ныя фак ты, што 
боль шасць на шых на ву коў цаў — гэ-
та ра зум ныя, та ле на ві тыя, здоль ныя 
лю дзі. Здоль ныя аца ніць сі ту а цыю 
і зра біць пра віль ныя вы сно вы. Але гэ та га 
ма ла. Здоль ныя паў плы ваць на ін шых. 
Я пе ра ка на ны, што та кіх у нас боль-
шасць», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Удзель ні кі су стрэ чы па ці ка ві лі ся, 
якія важ ныя за да чы ста яць пе рад 
дзяр жаў най эка но мі кай у бу ду чы ні. 
«Эка на міч ная бяс пе ка — гэ та га лоў-
ная за да ча эка но мі кі», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Я ду маю, усім зра зу ме лыя асноў-
ныя кі рун кі раз віц ця на шай эка но мі-
кі, не ха чу засяроджвацца на гэ тай 
дыс ку сіі, яна бу дзе на сіць, хут чэй, 
прак тыч ны ха рак тар, чым тэ а рэ тыч-
ны. Хоць да мес ца сён ня га ва рыць 
аб эка на міч най тэ о рыі. Але гэ тае пы-
тан не я ха цеў бы пе ра вес ці ў плос-
касць рэ фор маў, — пра доў жыў Прэ-
зі дэнт. — Ча му рэ фор маў? Та му што 
ўсе аль тэр на тыў шчы кі зу сім ня даў-
на кры ча лі — рэ фор мы, рэ фор мы... 

Праў да, адзін па лі то лаг на пі саў: усе 
кры чаць пра рэ фор мы, а якія рэ фор-
мы? Ні хто не мо жа на пі саць, якія. Ска-
жу вам, што пры ця пе раш няй ула дзе, 
вя до ма ж, мы бу дзем іс ці сва ім шля-
хам, як іш лі чвэрць ста год дзя, і рэ фар-
ма ваць на шу эка но мі ку».

«Ус пом ні це, што бы ло чвэрць ста-
год дзя та му, і што мы ма ем ця пер, — 
за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы. — Я та-
ды яшчэ пра па ноў ваў — да вай це не 
бу дзем ні чо га ла маць, бо мы ста ім на 
пля чах гі ган таў. І трэ ба раз ві ваць тое, 

што ёсць. У нас ёсць МАЗ, БелАЗ, 
сель ская гас па дар ка, якая раз ві ва ец-
ца»... «Ні чо га не трэ ба ла маць, а трэ ба 
раз ві ваць тое, што ма ем».  Пры гэ тым 
ён за ўва жыў, што кры тыч на ста віц ца 
да тых кры ку ноў, якія паў та ра юць аб 
пры ва ты за цыі буй ных бе ла рус кіх ма-
шы на бу даў ні чых прад пры ем стваў.

МАК СІ МАЛЬ НА 
ЗА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ 
ЭЛЕКТ РЫЧ НУЮ 
ЭНЕР ГІЮ

У хо дзе раз мо вы з ву чо ны мі кі раў-
нік дзяр жа вы па зі тыў на аца ніў на ма-
ган ні бе ла рус кіх рас пра цоў шчы каў у 
пла не раз віц ця элект ра тэх ні кі, за якой 
бу ду чы ня на пла не це.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ча кае ад 
бе ла рус кіх ву чо ных су час ных, іна-
ва цый ных пра па ноў па да дат ко вым 
вы ка ры стан ні элект рыч нас ці, якая 
не ўза ба ве бу дзе вы пра цоў вац ца ад 
Бе ла рус кай атам най элект ра стан цыі. 
«Атам ная элект ра стан цыя — гэ та 
пра рыў, част ка на шай не за леж нас-
ці», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. 
Ён звяр нуў ува гу: у кра і не пас ля доў на 
на рошч ва ец ца спа жы ван не элект ра-
энер гіі як для бы та вых па трэб, так і для 
га лін на род най гас па дар кі. Для гэ та га 
пры ма юц ца і сты му ля цый ныя ме ры. 
«Усю ды бу дзем ра біць ухіл на элект-

рыч насць», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Вы нам пад ка жа це тое, што мы, 
мо жа быць, не ба чым — дзе мож на гэ-
тую энер гію вы ка рыс тоў ваць, — звяр-
нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да ўдзель ні-
каў су стрэ чы. — Трэ ба смя лей іс ці. 

Пра па ноў вай це ра шэн ні. Ра шэн ні на 
бу ду чы ню, якія за бяс пе чаць наш су ве-
рэ ні тэт і не за леж насць. У нас са праў-
ды бліс ку чыя на ву коў цы, якія мо гуць 
цу ды тва рыць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
пад крэс ліў пра віль насць пры ня та га ў 
свой час ра шэн ня аб ўзвя дзен ні АЭС 
у Бе ла ру сі. «Ня прос та та ды мне бы ло 
пры маць гэ тае ра шэн не па бу даў ніц-
тве атам най стан цыі, у адзі ноч ку ішоў. 
Сён ня шмат хто ўжо згод ныя: пра віль-
на, што мы па бу да ва лі гэ тую су час ную 
стан цыю. Бу дзем вы ка рыс тоў ваць яе 
па ўсіх кі рун ках», — ска заў ён.

«Зай мац ца сва і мі ад крыц ця мі і вы-
на ход ства мі нам трэ ба. Дзя ку ю чы гэ-
та му мы асвой ва ем і энер гію мір на га 
ата ма на на шай пер шай атам най 
элект ра стан цыі. Гэ та ад на з пры чын 
ціс ку на нас. У Поль шчы мож на пла на-
ваць (но вую стан цыю ім аме ры кан цы 
па бу ду юць), а нам нель га. Фін лян дыі 
мож на бу да ваць атам ныя рэ ак та ры, 
а нам нель га», — звяр нуў ува гу Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Ён так са ма за ўва жыў, што атам-
ныя стан цыі пра цу юць і ва кол Бе ла ру сі 
(па не каль кі аб' ек таў у Ра сіі і Укра і не), 
ад нак, ня гле дзя чы на гэ та, на кра і ну 
ўсё роў на ажыц цяў ля ец ца ціск у пы-
тан ні бу даў ніц тва сва ёй АЭС. «Без 
мя не ці са мной вы зра зу ме е це, што 
та кое атам ная стан цыя. Гэ та не толь-
кі вя лі кае да сяг нен не і тан ная энер гія. 
Гэ та най вя лік шая бяс пе ка для на шай 
кра і ны», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-
жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува-
гу на важ насць гу ма ні тар най бяс пе кі 
дзяр жа вы. «Не ўсё ў на шым жыц ці вы-
мя ра ец ца гра шы ма. Ха чу звяр нуць ва-
шу ўва гу на тое, што ся род на ву ко вых 
пры яры тэ таў вы дзе ле на га ран та ван не 
бяс пе кі дзяр жа вы, у тым лі ку гу ма ні-
тар най», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Ён пад крэс ліў: прад стаў ні кі на ву-
ко вай сфе ры — мозг на цыі. «Па мя-
тай це, што на ву коў цы-гу ма ні та рыі 

сва і мі да сле да ван ня мі і на пра цоў ка-

мі па він ны кан са лі да ваць бе ла рус-

кае гра мад ства. Кож ны з нас па ві нен 
усве дам ляць, якой пра цай бе ла рус кі 
на род атры маў сваю дзяр жаў насць і 
пра ва са мо му вы ра шаць лёс. Нель-
га гэ та стра ціць, — за явіў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Хто мы? Ад куль? Ку ды 
ідзём? Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні на шы 
дзе ці па він ны атрым лі ваць не толь кі ад 
дзя доў — ад нас па він ны атрым лі ваць, 
ад ста рэй шых, на шых на ву коў цаў, вы-
клад чы каў, на стаў ні каў. Праб лем там 
вы шэй за дах».

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу: гра ма да-
знаў чыя дыс цып лі ны па він ны вы клю-
чыць на ват гі па тэ тыч ную маг чы масць 
па двой ных стан дар таў пры ацэн цы гіс-
та рыч ных па дзей, па ста віць тры ва лы 
за слон пад та соў цы або ска жэн ню тых 
фак таў, на якіх грун ту юц ца тра ды цый-
ныя каш тоў нас ці.

«Ні хто, акра мя нас, не за ці каў ле ны 
ў тым, каб мы бы лі моц най су ве рэн най 
і не за леж най кра і най. Кра і най, дзе па-
ва жа юць мі ну лае, цэ няць су час насць і 
ўпэў не ныя ў бу ду чы ні, та му што аба-
пі ра юц ца на па тры я тызм і ай чын ныя 
на ву ко выя шко лы», — рэ зю ма ваў ён.

«У на шай кра і ны ня ма ін ша га вый сця, 
як ра біць стаў ку на ін тэ лект»
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