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Год ма лой ра дзі мы і бу ду чы ня 
Бе ла ру сі — тэ ма гу тар кі ка рэс пан дэн та 
«МС» з Пят ром Ні кі цен кам, ву чо ным і 
прак ты кам дзярж кі ра ван ня, ака дэ мі кам 
На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі, док та рам эка на міч ных на вук, 
пра фе са рам, экс пер там Еў ра пей скай 
эка на міч най ка мі сіі ААН (ЕЭК ААН) па 
іна ва цый ным раз віц ці, ства раль ні кам 
бе ла рус кай між на род най на ву ко вай 
шко лы іна ва цый на га і на ас фер на га 
ўстой лі ва га раз віц ця.

— Пётр Ге ор гі е віч, тэ ма Го да ма лой 
ра дзі мы пе ры я дыч на ўзні кае ў гра-
мад стве ў роз ных ас пек тах. Звы чай на 
агуч ва юц ца па дзеі і фак ты, якія да ты-
чац ца зроб ле на га, да сяг ну та га, пэў ных 
пла наў на най блі жэй шую перс пек ты ву. 
Да вай це па спра бу ем за зір нуць знач на 
да лей, ад штурх нуў шы ся ад ідэй та ко-
га ёміс та га па няц ця, як ма лая ра дзі-
ма, па га ва рыць пра бу ду чы ню кра і ны 
ў шы ро кім сэн се. Што б вы вы лу чы лі 
най перш?

— На маю дум ку, га лоў нае, што мы 
мо жам і па він ны «ўзяць» ад Го да ма лой 
ра дзі мы, дык гэ та агуль ны мі на ма ган ня мі 
сфар мі ра ваць на цы я наль ную ідэю, якая 
аб' яд ноў ва ла б усіх нас, да па маг ла за-
вяр шыць ства рэн не эка на міч на моц най, 
ду хоў на ба га тай, ма раль най Бе ла ру сі, у 
якой рэа лі за цыя прос тых і зра зу ме лых 
усім за дач да сяг нен ня год най зар пла ты і 
пен сій на га за бес пя чэн ня на сель ніц тва ў 
кож ным на се ле ным пунк це кра і ны ста ла б 
моц ным сты му лам для эфек тыў най пра-
цы і да лей ша га раз ня во лен ня іні цы я ты вы 
на шых су гра ма дзян, вы ва ду эка но мі кі на 
якас на но вы ўзро вень праз ука ра нен не 
іна ва цый ных тэх на ло гій.

А для гэ та га вар та вы ка рыс таць па тэн-
цы ял кож най тэ ры то рыі кра і ны. За ўва жу, 
ён уяў ляе са бой не толь кі звык лыя нам 
пра мыс ло васць, сель скую гас па дар ку, 
фі нан сы, пра цоў ныя рэ сур сы і срод кі вы-
твор час ці, але і пры род ныя рэ сур сы, ін тэ-
ле кту аль ную ўлас насць, ін шае на цы я наль-
нае ба гац це. Бе ла русь, як вя до ма, ба га тая 
ва дой: і мі не раль най, і чыс тай піт ной. І мы 
мо жам сён ня толь кі на клас та ры «Ва да» 
за бяс пе чыць да стат ко ва ўстой лі вае раз-
віц цё эка но мі кі.

— Ка ра цей, вы ба чы це рэ зер вы ў 
кар ды наль ным абу джэн ні маг чы мас-
цяў ча ла ве ка на яго ж ка рысць?

— Так. Я не раз ка заў і паў та ру ся зноў: 
ча ла век — гэ та га лоў ная пра дук цый ная сі-
ла і нось біт вы твор чых ад но сін у лю бой 
са цы яль на-эка на міч най сіс тэ ме. Ра ней па-
мыл ко ва лі чы ла ся, што аду ка цыя, ства рэн-
не ін тэ ле кту аль на га пра дук ту, мас тац кіх 
тво раў, вы ха ван не дзя цей, хат няя пра ца 
не з'яў ля юц ца пра дук цый най ка тэ го ры-
яй. Ця пер пос пех раз віц ця эка но мі кі кра і-
ны, яе рэ гі ё наў (там ёсць мяс ці ны, якія мы 
на зы ва ем ма лой ра дзі май) вы зна ча ец ца 
ўз роў нем і якас цю ча ла ве ча га ро зу му, све-
та по гля дам, ідэа ло гі яй. Там, у рэ гі ё нах, 
наш га лоў ны рэ сурс, пра дук цый ная і на-
тхня ю чая на спра вы сі ла.

— Але ча сам зда ец ца, што рэ гі ё ны і 
цэнтр жы вуць ні бы кож ны па сва іх не 
бач ных звон ку пра ві лах. А вы як лі-
чы це?

— Мы ўсе і даў но жы вём ва ўза е ма-
за леж ным све це. Кан ты нен ты, вя лі кія і 
ма лыя кра і ны за ле жаць ад но ад ад на го. 
І ў на шай кра і не рэ гі ё ны і цэнтр так са ма 
ўза е ма за леж ныя. Ад іх парт нёр ства, а не 

жорст кай пад па рад ка ва нас ці, ад но сін у 
рэ жы ме «за гад-вы ка нан не» бу дзе шмат 
у чым за ле жаць наш па сту паль ны рух на-
пе рад.

— А як рэ гі ё нам і цэнт ру стаць паў-
на вар тас ны мі парт нё ра мі? Ці га то вая 
пра він цыя да іс тот ных пе ра мен?

— Не аб ход на но вае мыс лен не. Пры чым 
як у цэнт ры, так і ў не мен шай, а, мо жа, і 
ў боль шай сту пе ні на мес цах. Рэ гі ё ны на 
кло па ты цэнт ра аба вяз ко ва ад гук нуц ца 
па вы шэн нем эфек тыў нас ці дзей нас ці ў 
роз ных сфе рах, у вы ні ку цэнтр пры та кой 
рэ аль най пад трым цы зні зу бу дзе больш 
па спя хо ва вы кон ваць свае па лі тыч ныя, 
эка на міч ныя і ад мі ніст ра цый ныя функ-
цыі. Уво гу ле, у на шы дні дум ка ста но віц-
ца га лоў най энер ге тыч най сі лай. Праў да, 
не ўсе ве раць у гэ та. Па куль. Але час на 
ба ку ня ўрымс лі вых, энер гіч ных і прад пры-
маль ных лю дзей, якія здо ле юць грун тоў на 
пе ра асэн са ваць звык лыя рэ чы, са ста рэ лыя 
пра ві лы, устой лі выя па няц ці, ад мо віц ца ад 
стэ рэа ты паў.

У гэ тым сэн се на ас фер ная са цы яль на 
ары ен та ва ная эка но мі ка (яна ўяў ляе са-
бой но вую ло гі ку са цы яль на-эка на міч ных 
ства раль ных па во дзін ча ла ве ка) мо жа вы-
сту піць у якас ці плат фор мы, ро лі га лоў-
на га фак та ра спа лу чэн ня ін та рэ саў, мэт і 
за дач рэ гі ё наў і цэнт ра. На ас фе ра, на га-
даю, вы ву чае ўза е ма дзе ян не пры ро ды і 
гра мад ства, ка лі ра зу мо вая дзей насць ча-
ла ве ка на бы вае вы ра шаль нае зна чэн не на 
су час ным эта пе раз віц ця. На ас фе ру мно гія 
ву чо ныя, у тым лі ку і я, лі чаць но вай, вы-
шэй шай ста ды яй эва лю цыі гра мад ства.

Ад нак ча мус ьці да на ас фе ры ў нас яшчэ 
ста вяц ца як да не ча га аб стракт на га, эфе-
мер на га, да лё ка га ад рэ аль най эка но мі кі, 
яна ні бы зна хо дзіц ца па-за дуж ка мі су-
час ных вы твор чых ад но сін. А гэ та не так, 
бо ро зум ча ла ве ка ў но вых тэх на ла гіч ных 
умо вах да ся гае ўсё но вых вы шынь.

— На прык лад?
— Пры кла даў шмат. Пры ем на і ра дас-

на ўсве дам ляць, што ма ла ды мі та лен та мі 
ба га тыя па-ра ней ша му і ста лі ца, і рэ гі ё ны 
Бе ла ру сі. Яны да лі ня ма ла зна ка мі тых у 
све це ІТ-прад пры маль ні каў. Ві даць, не вы-
пад ко ва вя до мая дзе ла вая аме ры кан ская 
га зе та Wall Street journal на зва ла Бе ла русь 
«Сі лі ко на вай да лі най» Ус ход няй Еў ро-
пы. І гэ та са праў ды так. Сён ня ў Бе ла ру сі 

функ цы я нуе вя лі кі хаб рас пра цоў шчы каў, 
пра дук ты і стар та пы якіх зна хо дзяць пры-
знан не на між на род ным уз роў ні. На прык-
лад, ма біль най пра гра май для жа но ча га 
зда роўя FLO, у раз віц цё яко га ін вес та ва ла 
ма дэль з су свет най вя до мас цю На тал ля 
Ва дзя на ва, ак тыў на ка рыс та юц ца больш 
за 28 міль ё наў ча ла век. На слы ху і гуч ныя 
здзел кі па на быц ці бе ла рус кіх стар та паў. 
Так, на прык лад, кар па ра цыя Google на-
бы ла кам па нію ў га лі не штуч на га ін тэ ле кту 
AІMatter, Facebook на быў стар тап MSQRD, 
а ра сій ская кам па нія Maіl.ru — кар та гра-
фіч ны сэр віс Maps.me. Я ужо не ка жу пра 
да сяг нен ні Пар ка вы со кіх тэх на ло гій у Мін-
ску. Яшчэ доў га мож на пе ра ліч ваць.

— Да рэ чы, унё сак ма ла дых у пра-
вя дзен не ў Мін ску Дру гіх еў ра пей скіх 
гуль няў так са ма ўраж вае. На коль кі я 
ве даю, пад рых тоў ка зна ка вых спар-
тыў ных па дзей для вас спра ва зна ё мая. 
Ва ша ацэн ка ар га ні за цыі Еў ра пей скіх 
гуль няў у на шай ста лі цы?

— Са праў ды, у свой час я меў не па срэд-
нае да чы нен не да XXІІ Алім пій скіх гуль няў 
1980 го да ў Маск ве. Я, та ды кі раў нік Мас-
коў ска га ра ё на Мін ска, быў у лі ку тых, хто 
ад каз ваў за рэ кан струк цыю спар тыў най і 
га рад ской інф ра струк ту ры для пра вя дзен-
ня фут боль ных мат чаў у рам ках Алім пі я ды. 
Та му ця пер з ці ка вас цю са чыў за пад рых-
тоў кай і хо дам ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Яны 
прай шлі вы дат на, што б ні ка за лі асоб ныя 
ня доб ра зыч ліў цы, якія да лей свай го но са 
не ба чаць.

Плю сы для Бе ла ру сі бяс спрэч ныя: знач-
на па леп шыў ся імідж кра і ны ў све це, рэ-
кан стру я ва лі і ад ра ман та ва лі спар тыў ныя 
збу да ван ні, да ро гі, на но вы ўзро вень уз-
ня лі сэр віс, гра мад скае хар ча ван не і г. д. 
На бы ты до свед вар та ўка ра няць у рэ гі ё-
нах. Пры ем на, што ня ма ла вы хад цаў ад-
туль, якія ста лі пе ра мож ца мі і пры зё ра мі 
Дру гіх Еў ра пей скіх гуль няў, част ку сва іх 
пры за вых гра шо вых уз на га ро джан няў пе-
рад алі на ўма ца ван не ма тэ ры яль най ба зы 
мяс цо вых спар тыў ных школ.

Уво гу ле, не толь кі ста лі ца Бе ла ру сі, але 
і яе аб лас ныя і на ват не ка то рыя ра ён ныя 
га ра ды ў не да лё кай бу ду чы ні ма юць усе 
шан цы стаць цэнт ра мі пра вя дзен ня еў ра-
пей скіх і су свет ных спар тыў ных спа бор-
ніц тваў. І гэ та бу дзе да дат ко вы сты мул для 
раз віц ця рэ гі ё наў.

— Чым яшчэ цэнтр мо жа рэ аль на і 
без асаб лі вых фі нан са вых вы дат каў 
(гро шы ўсім заў сё ды і ўсю ды па трэб-
ны) да па маг чы рэ гі ё нам?

— На прык лад, га ра ды і рай цэнт ры рэ-
гі ё наў, на ват па сёл кі і аг ра га рад кі мо гуць 
стаць пля цоў кай для дыя ло гу дзяр жаў ных 
струк тур і біз нес-су поль нас ці Бе ла ру сі па 
на дзён ных прак тыч ных пы тан нях жыц ця іх 
на сель ні каў. Ска жам, з мэ тай да па маг чы 

на ла дзіць экс парт іх пра дук цыі на тэ ры-
то рыі ЕА ЭС і тым са мым па поў ніць мяс-
цо выя бюд жэ ты. Та му не аб ход ны се мі на-
ры, су стрэ чы, пэў ныя за ха ды па ства рэн ні 
дзейс ных ін стру мен таў раз віц ця біз не су 
і ўма ца ван ні кан ку рэн та здоль нас ці бе-
ла рус кіх вы твор цаў з глы бін кі. На прык-
лад, ак ту аль ным з'яў ля ец ца за бес пя чэн не 
пра ва вых ме ха ніз маў аба ро ны ганд лё вых 
ма рак іх пра дук цыі ў рам ках ЕА ЭС ад ня-
доб ра сум лен ных кан ку рэн таў.

На га даю, сфе ра ін тэ ле кту аль най улас-
нас ці з'яў ля ец ца пры яры тэт най для еў ра-
зій скай ін тэ гра цыі. Та му трэ ба ак тыў на 
пра ца ваць над уні фі ка цы яй за ка на даў-
ства, фар мі ра ван нем цы ві лі за ва на га рын-
ку ін тэ ле кту аль най улас нас ці на тэ ры то рыі 
ЕА ЭС, ар га ні за цы яй між на род на га су пра-
цоў ніц тва і ін шым. Гэ та за ле жыць не толь кі 
ад пры няц ця ад па вед ных між на род ных 
да га во раў, але і ад іні цы я ты вы і па во дзін 
усіх за ці каў ле ных ба коў, у тым лі ку і бе ла-
рус кай біз нес-су поль нас ці.

—А кад ры для рэ гі ё наў? Іх там час та 
не ха пае.

— Гэ та асоб нае і вя лі кае пы тан не. Па-
трэб ны не прос та дып ла ма ва ныя кад ры, 
а спе цы я ліс ты з на ас фер ным мыс лен нем. 
А для гэ та га па він на хут чэй пе ра бу доў вац-
ца вы шэй шая шко ла кра і ны. Трэ ба мець на 
ўва зе, што ў 90-я га ды ў мно гіх пост са вец-
кіх рэс пуб лі ках (праў да, у нас не ў та кой 
вост рай сту пе ні) ад быў ся раз рыў па між 
вы шэй шай і пра фе сій най аду ка цы яй. Ён 
і ця пер ад чу ва ец ца. Сён ня ві да воч на, что 
мно гія не аб ход ныя эка но мі кам рэ гі ё наў 
спе цы яль нас ці не па тра бу юць за кан чэн ня 
ВНУ. Та му на спе ла па трэ ба рэ ар га ні за цыі 
ўсёй сіс тэ мы аду ка цыі, яе мак сі маль на га 
на блі жэн ня да вы твор час ці, ін шай гас па-
дар чай дзей нас ці. Пра гэ та шмат га во рыц-
ца і ма ла ро біц ца.

— Ча му ме на ві та ця пер уз нік ла ідэя 
Го да ма лой ра дзі мы, а не 50—60 га доў 
та му? Вы пад ко ва, ці ў гэ тым ёсць пэў-
ная за ка на мер насць?

— Мы 50—60 га доў та му жы лі толь кі 
свет лай бу ду чы няй. Аж праз мер на, на ват 
хва ра ві та: па бу до ва ка му ніз му, ска рэн не 
ца лі ны, уз вя дзен не БА Ма, ма ры лі пра па-
лёт на Марс і г. д. Жыц цём сва іх прод каў 
ма ла ці ка ві лі ся, ся мей ныя ге не а ла гіч ныя 
дрэ вы не ма ля ва лі. Ды мно гім гэ та га і не 
ха це ла ся ра біць, бо ся род бліз кіх сва я коў 
бы лі рэ прэ са ва ныя, вяз ні ста лін скіх ла ге-
раў, так зва ныя «во ра гі на ро да». Ус па мі на-
мі пра іх мож на бы ло па шко дзіць кар' е ры 
дзя цей. Ды і ра дзі ма та ды бы ла ад на на 
ўсіх: вя лі кі Са вец кі Са юз. Пас ля яго раз-
ва лу сі ту а цыя змя ні ла ся, мы ста лі ін шыя, 
нас па цяг ну ла да род най гіс то рыі, тра ды-
цый, куль ту ры, вы ву чэн ня ме на ві та сва ёй 
ма лой ра дзі мы. Мы ўво гу ле за ся ро дзі лі ся 
на ства рэн ні на цы я наль най бе ла рус кай 
дзяр жа вы. Вось так па сту по ва і за ка на-
мер на прый шлі да Го да ма лой ра дзі мы. Ён 
на ўпрост звя за ны з бу ду чы няй кра і ны.

Я, на прык лад, ні ко лі не за бы ваў пра 
род ныя мяс ці ны. У дум ках час та звяр та-
ю ся да сва ей ма лой ра дзі мы, дак лад ней 
Ві цеб шчы ны. Я па ста ян на ад чу ваю по вязь 
з род ны мі мяс ці на мі, ня рэд ка ба чу ў снах 
За ход нюю Дзві ну, на бе ра зе якой пра вёў 
шмат шчас лі вых дзён, дзе ба віў воль ны 
час з сяб ра мі, рых та ваў ся да школь ных 
вы пуск ных эк за ме наў, па ступ лен ня ў ВНУ. 
Дум кі пра ма лую ра дзі му на тхня юць, да-
юць но выя сі лы не толь кі мне. Упэў не ны.

Гу та рыў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'Ю

Пётр 
НІ КІ ЦЕН КА:

«Я ве ру ў но вую ло гі ку 
ства раль ных 

па во дзін ча ла ве ка»

Га лоў нае, што мы мо жам 
і па він ны «ўзяць» ад Го да 

ма лой ра дзі мы, дык гэ та 
агуль ны мі на ма ган ня мі 
сфар мі ра ваць на цы я наль ную 
ідэю, якая аб' яд ноў ва ла б усіх нас, 
да па маг ла за вяр шыць ства рэн не 
эка на міч на моц най, ду хоў на 
ба га тай, ма раль най Бе ла ру сі.

Фо
та

 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.


