
Ня ўстой лі вае на двор'е ча ка ец ца ў 
Бе ла ру сі ў блі жэй шыя вы хад ныя, 
па ве да мі ла БЕЛ ТА га лоў ны сі ноп-
тык Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме тэа-
цэнт ра Люд мі ла Па ра шчук.

Як ад зна чы ла га лоў ны сі ноп тык, сён-
ня на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і-
ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 
Мес ца мі, пе ра важ на па паў днё вым ус-
хо дзе кра і ны, згус цяц ца ту ма ны. Ве цер 
бу дзе паў днё вы, уме ра ны, днём па за ха-
дзе — па ры віс ты. Днём 
па вет ра пра грэ ец ца да 
8-14 гра ду саў вы шэй за 
нуль.

У су бо ту на двор'е 
ў Бе ла ру сі аб умо віць 
ха лод ны ат мас фер ны 
фронт, які змя шча ец ца 
з Бал тый ска га мо ра. У 
су вя зі з гэ тым ноч чу на 
боль шай част цы тэ ры то-
рыі, а днём у край ніх ус-
ход ніх ра ё нах кра і ны ча-
ка юц ца ка рот ка ча со выя 
даж джы, ноч чу і ра ні цай 
мес ца мі — з мок рым сне-
гам. У нач ныя га дзі ны ў 
мно гіх ра ё нах, днём па 
ўсхо дзе ча ка ец ца моц ны 
па ры віс ты ве цер. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ў нач ныя 
га дзі ны скла дзе плюс 1-6 
гра ду саў, па паў ноч ным 

за ха дзе маг чы мы за ма раз кі да мі нус 
3, днём бу дзе 4-9 гра ду саў са зна кам 
плюс.

У ня дзе лю, 20 каст рыч ні ка, днём на 
боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы, па паў-
ноч ным ус хо дзе — з мок рым сне гам. 
Ноч чу па паў днё вым ус хо дзе сі ноп ты кі 
абя ца юць за ма раз кі да мі нус 4. Тэм пе-
ра ту ра днём — плюс 3-10 гра ду саў, па 
Брэсц кай воб лас ці мес ца мі па вет ра пра-
грэ ец ца да 12 гра ду саў.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Ра сія зня ла аб ме жа ван ні 

на па стаў кі сві ні ны з шэ ра гу 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў, 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Фе-
дэ раль най служ бы па ве тэ-
ры нар ным і фі та са ні тар ным 
на гля дзе РФ.

Аб' ём бір жа вых тар гоў 
за меж ны мі ва лю та мі на Бе-
ла рус кай ва лют на-фон да вай 
бір жы за трэ ці квар тал 2013 
го да па вя лі чыў ся на 12 пра-
цэн таў ад нос на дру го га квар-
та ла і склаў Br74,8 трлн. На 
тар гах бы ло пра да дзе на 75,1 
млрд ра сій скіх руб лёў, $3,9 
млрд, 1,6 млрд еў ра, ін шых 
ва лют — на су му Br440,4 
млрд у эк ві ва лен це.

Бе ла ру сы апош нія га ды 
ста лі ўжы ваць больш мя са 
і га род ні ны. У па раў на нні з 
2005 го дам спа жы ван не за 
2012 год ага род нін на-бах ча-
вых куль тур на ду шу на сель-
ніц тва па вя лі чы ла ся на 17 кг і 
скла ла 145 кг, што ад па вя дае 
ра цы я наль ным нор мам спа-
жы ван ня гэ та га ві ду пра дук-
ту (143,4 кг). За ана ла гіч ны 
пе ры яд уз рас ло спа жы ван-
не мя са і мя са пра дук таў (на 
26 кг да 88 кг пры нор ме 70 
кг), яек (на 51 шту ку да 310 
пры нор ме 257 штук).
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Куды ісці: 
да псіхолага 

ці да 
псіхатэрапеўта? 

Помнікі:  хто іх 
гаспадар?

Чаму мы забываем 
пра памяць?

Ці ёсць у нашым 
жыцці 
магія  

і містыка?

Ан тон БЕЛЬ СКІ, эка на міст:
— Нар маль на. Бо, як той ка заў, сэр цу не за га да еш. Ін шая спра ва, 

ка лі ін тэр на цы я наль ны шлюб ства ра ец ца не на па чуц цях, а дзе ля 
ней кіх ма тэ ры яль ных вы год. Вось да та кіх шлю баў я стаў лю ся ад-
моў на. Лі чу, што ў Бе ла ру сі больш тры ва лы ся мей ны са юз маг чы-
мы па між ка рэн ны мі жы ха ра мі кра і ны. Гэ та звя за на з тым, што ў 
ім будуць зна хо дзіц ца лю дзі пры клад на ад ноль ка вых куль тур ных 
каш тоў нас цяў і мен та лі тэ ту. Муж і жон ка ў та кім вы пад ку бу дуць 
лепш ра зу мець ад но ад на го.

Ма ры на ПЯТ РО ВА, кі раў нік лі та ра тур на-
дра ма тыч най част кі НАДТ імя Яку ба Ко ла са:

— На жаль, ад на знач на га мер ка ван ня не маю. Усё за ле жыць 
вы ключ на ад кан крэт на га вы пад ку і кан крэт ных лю дзей. Мне зда-
ец ца, што ін тэр на цы я наль ны шлюб — гэ та заўж ды плюс яшчэ шмат 
праб лем да кла січ на га «шлюб на га на бо ру». Нех та бы вае вы му ша ны 
змя ніць мес ца жы хар ства і апы нуц ца ў цал кам чу жым све це. Не ка то-
рыя та кое лёг ка пе ра но сяць, ін шыя — на ўрад ці вы тры ма юць і з-за 
гэ та га са псу юць ад но сі ны. Ча ла век па ві нен вель мі доб ра ве даць ся-
бе. І ка лі ёсць ад чу ван не, што ён не змо жа пры ста са вац ца да чу жых 
умоў і быць шчас лі вым, — не трэ ба «ска каць це раз га ла ву». Але ж 
усё за ле жыць ад вы пад ку. Ка лі ў двух лю дзей са праўд ныя па чуц ці, 
яны па ва жа юць і на са мрэч шка ду юць ад но ад на го — ні чо га не бяс-
печ на га ў тым не ба чу.

Ва дзім КАЎ ТА НЮК, вы клад чык БДУ:
— Да ін тэр на цы я наль ных шлю баў я стаў лю ся вель мі не га тыў на. 

Вя до ма, сэр цу не за га да еш, але мне зда ец ца, што два ча ла ве кі 
роз най куль ту ры не мо гуць жыць у зго дзе доў гі час. Вы ха ван не ады-
гры вае знач на боль шую ро лю, чым нам па да ец ца на пер шы по гляд. 
У тым лі ку яно ўплы вае і на бу ду чыя шлюб ныя ад но сі ны. Ча ла век бя-
рэ за пра ві ла тое, што ён на зі раў пад час дзя цін ства. Та му ўсе спро бы 
да даць кры ху «эк зо ты кі» на ўрад ці спра цу юць. Ча ла век прос та псуе 
са бе жыц цё, шу ка ю чы неш та не ве ра год нае за мест та го, каб быць з 
ча ла ве кам сва ёй куль ту ры.

Пад рых та ва ла Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

ЯК ВЫ СТА ВІ ЦЕ СЯ 
ДА ІН ТЭР НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ ШЛЮ БАЎ?

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сандр МУ ХА, фi нан са вы 
ана лi тык да след чай гру пы 
BusinessForecast.by:

«Ду маю, што пра па на ва ны 
ўра дам i На цы я наль ным бан-
кам су мес ны план эка на мiч-
ных рэ фор маў мо жа стаць 
па чат кам ру ху да рэа лi за цыi 
но вай пра гра мы Мiж на род на-
га ва лют на га фон ду ў Бе ла ру-
сi, па коль кi ў шэ ра гу вы пад каў 
ме ра пры ем ствы пла на на ў-
прост улiч ва юць рэ ка мен да-
цыi мiж на род ных экс пер таў, 
у тым лi ку МВФ. Прад стаў нi-
кi гэ тай ар га нi за цыi не ад на ра-
зо ва за яў ля лi, што ўмо вай для 
рэа лi за цыi но вай пра гра мы ў 
Бе ла ру сi з'яў ля ец ца на яў насць 
сур' ёз на га пла на эка на мiч ных 
рэ фор маў. Тым больш што 
Бе ла русь з'яў ля ец ца ўзор ным 
па зы чаль нi кам фон ду: урад 
кра i ны аб слу гоў вае i па га шае 
свае аба вя за цель ствы пе рад 
фон дам свое ча со ва i ў поў ным 
аб' ёме. Больш за па ло ву су мы 
бя гу ча га крэ ды ту наш урад 
ўжо вы пла цiў, i з эка на мiч на-
га пунк ту гле джан ня мэ та-
згод на раз гле дзець пы тан не 
аб рэа лi за цыi но вай пра гра мы 
МВФ у Бе ла ру сi».

На двор'еНа двор'е  ��

ЗА ВІ ТАЕ МОК РЫ СНЕГАД ІН ТЭ ГРА ВА НЫХ 
ТЭС ТАЎ АД МО ВІ ЛІ СЯ. 

ЦІ КАН ЧАТ КО ВА?
«У но вай рэ дак цыі пра віл пры ёму ў ВНУ і ся рэд нія спе цы-
яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы, што зна хо дзіц ца ця пер на 
раз гля дзе ў Са ве це Мі ніст раў і Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 
змя нен няў у струк ту ры тэс та вых іс пы таў на на ступ ны год не 
пра ду гле джа на, — за пэў ні ла жур на ліс та «Звяз ды» прэс-сак-
ра тар Мі ніс тэр ства аду ка цыі Юлія ВА НІ НА.

Упер шы ню ідэя ўвя дзен ня ін тэ гра ва ных тэс таў бы ла агу ча на кры-
ху больш як год таму. Яе аў та ры пра па ноў ва лі аб' яд наць у ад ным 
тэс це рус кую і бе ла рус кую мо ву, а ў дру гім — гіс то рыю Бе ла ру сі, 
су свет ную гіс то рыю і гра ма да знаў ства. Ло гі ка прос тая: чым шы-
рэй шы на бор эк за ме на цый ных дыс цып лін у абі ту ры ен та на ру ках, 
тым боль шыя ў яго і маг чы мас ці для вы ба ру спе цы яль нас ці. І тым 
ка ра цей шая эк за ме на цый ная кам па нія.

Ад нак у апа не нтаў гэ тай ідэі ад ра зу ўзнік ла шмат пы тан няў. На-
прык лад, як за 90 хві лін мож на пра эк за ме на ваць ве ды ад ра зу па трох 
дыс цып лі нах? Тым больш што аб' яд нан не не каль кіх прад ме таў ЦТ 
у ад ным тэс це не да зво ліць дак лад на вы свет ліць за ад ве дзе ны час 
уз ро вень ве даў абі ту ры ен та ні па ад ным з прад ме таў. А як мож на ў 
ад ным тэс це аб' яд ноў ваць рус кую і бе ла рус кую мо ву, ка лі моў ная сі-
ту а цыя ў кра і не та кая, што на ват у шко лах не рэ ка мен ду ец ца ста віць 
у рас кла дзе по бач уро кі па рус кай і бе ла рус кай мо вах? Школь ныя на-
стаў ні кі па пя рэдж ва лі, што, вы кон ва ю чы за дан ні ін тэ гра ва на га тэс та, 
дзе ці аба вяз ко ва су тык нуц ца з цяж кас ця мі, звя за ны мі з пе ра хо дам ад 
ад ной да дру гой дзяр жаў най мо вы.

На га да ем, што ў апош нія га ды цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не пра во-
дзі ла ся ў Бе ла ру сі па 14 дыс цып лі нах. Юлія Ва ні на па цвер дзі ла той факт, 
што пра гу ча ла пра па но ва ўні фі ка ваць пры па да чы да ку мен таў на род нас-
ныя спе цы яль нас ці на бор сер ты фі ка таў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. 
Та му сён ня ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі па ра лель на з пад рых тоў кай но вых 
пра віл пры ёму ў ВНУ і ССНУ пе ра гля да ец ца і пе ра лік эк за ме на цый ных 
дыс цып лін пры па ступ лен ні на род нас ныя спе цы яль нас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

Са ма му ма ла до му ся род стар шынь сель са-
ве таў Брас лаў ска га ра ё на Паў лу АН ТА НЁН КУ 
толь кі 32 га ды. Ён уз на чаль вае вы кан кам Ця-
цер каў ска га сель ска га Са ве та, абра ны на гэ тую 
па са ду роў на год та му. Да гэ туль быў на стаў ні-
кам ся рэд няй шко лы ў род най вёс цы Міль кі.

— На тэ ры то рыі на ша га сель са ве та 49 на-
се ле ных пунк таў — вя лі кіх вё сак і ху та роў-ад-
на ха так, — ка жа Па вел Ві толь да віч. — Ха чу, 
каб да кож на га з іх бы ла доб рая да ро га, каб 
жы ха ры, асаб лі ва лю дзі ста рэй ша га ўзрос ту, 
не ад чу ва лі ся бе за бы ты мі, па кі ну ты мі сам-на-

сам са сва і мі праб ле ма мі.
Гэ ты мі дня мі ма ла ды стар шы ня ра зам з ін шы мі 

ра бот ні ка мі вы кан ка ма пра цуе на доб ра ўпа рад ка-
ван ні тэ ры то рыі, якая пры ля гае да бу дын ка Ця-
цер каў ска га сель выканкама (на фо та здым ку).

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К. Фота аўтара.

ПЕ РАД ЗІ МО ВЫЯ КЛО ПА ТЫ ПЕ РАД ЗІ МО ВЫЯ КЛО ПА ТЫ 
МА ЛА ДО ГА СТАР ШЫ НІМА ЛА ДО ГА СТАР ШЫ НІ

Но вы са док 
у Іва на ве

18 каст рыч ні ка ў Іва на ве ўра чыс-
та ад кры ва юць но вы дзі ця чы са док. 
Для рай цэнт ра гэ та знач ная па дзея, 
бо дэ фі цыт мес цаў у да школь ныя 
ўста но вы тут ад чу ваў ся знач ны. На 
но вы аб' ект з аб лас но га бюд жэ ту 
бы ло вы дат ка ва на 42 міль яр ды руб-
лёў. Да ўзвя дзен ня сад ка спе цы я ліс-
ты ПМК-12 аб' яд нан ня «Брэс табл-
сель буд» пры сту пі лі паў та ра го да 
та му і, па вод ле ацэн кі спе цы я ліс таў, 
з за да чай спра ві лі ся доб ра. Уз ве дзе-
ны па ары гі наль ным пра ек це са док 
стаў са праўд ным упры га жэн нем 
жы ло га ма сі ву, дзе ква тэ ры на бы лі 
мно гія ма ла дыя сем'і. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЗША ЗНОЎ УЗ НЯ ЛІ МЯ ЖУ ДЗЯРЖ ДОЎ ГУ
Се нат і Па ла та прад стаў ні коў Кан грэ са ЗША ўхва лі лі пра ект аб па вы шэн ні мя жы дзяр жаў на га доў гу 

і ад наў лен ні фі нан са ван ня ўра да, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Пры ня тае ра шэн не дасць маг чы-
масць па збег нуць Злу ча ным Шта там Аме ры кі дэ фол ту.

Да ку мент пра ду гледж вае ад наў лен не бюд жэт ных асіг на ван няў на паў на вар тас ную пра цу фе дэ-
раль ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў да 15 сту дзе ня. Па вы шэн не мя жы дзярж доў гу да зво ліць ЗША 
пра цяг нуць за па зы чан ні да 7 лю та га 2014 го да. Мяр ку ец ца, што да та го ча су дэ ма кра ты і рэс пуб лі-
кан цы ў Кан грэ се да мо вяц ца аб бюд жэ це на 2014 фі нан са вы год і аб ся рэд не тэр мі но вых за ха дах па 
ска ра чэн ні дзярж вы дат каў. Мя жа дзярж доў гу ЗША ў па ме ры $16,7 трлн, вы зна ча ная за ко нам, бы ла 
да сяг ну та яшчэ ў маі. З та го ча су мі ніс тэр ства фі нан саў вы ка рыс тоў вае так зва ныя эк стра ар ды нар ныя 
за ха ды, каб па збег нуць дэ фол ту па па зы ко вых аба вя за цель ствах кра і ны.

У ЛАТ ВІІ ВЫ РАС ЛА КОЛЬ КАСЦЬ ЗА ГІ НУ ЛЫХ 
АД НЕ ЛЕ ГАЛЬ НА ГА АЛ КА ГО ЛЮ

Коль касць ах вяр атру чан ня ня якас ным ал ка го лем у лат вій скай Ел га ве уз рас ла да вась мі ча ла век. 
Пра гэ та па ве дам ляе TVNET са спа сыл кай на га лоў на га ўра ча Ел гаў скай баль ні цы Са лвей гу Або лу. На-
пя рэ дад ні па ве дам ля ла ся пра шэсць за гі ну лых. Уся го ў ме ды цын скую ўста но ву з ды яг на зам «атру чэн не» 
па сту пі лі 11 ча ла век. Па вод ле не афі цый най ін фар ма цыі, яшчэ два жы ха ры Ел га вы, якія ўжы ва лі «крут ку» 
(так у Лат віі на зы ва юць не ле галь нае спірт ное), па мер лі за ме жа мі баль ні цы. Ся род па мер лых — жан-
чы ны і муж чы ны роз на га ўзрос ту. Па лі цыя ўжо ўста на ві ла мес ца, дзе яны на бы лі не ле галь ны ал ка голь. 
Па па да зрэн ні ў ганд лі гэ тай пра дук цы яй за тры ма на пяць ча ла век. У хо дзе ме ды цын скай экс пер ты зы вы-
свет лі ла ся, што ўсе за гі ну лыя атру ці лі ся ме ты ла вым спір там. Па звест ках лат вій скай аса цы я цыі вы твор-
цаў і рас паў сюдж валь ні каў ал ка го лю, до ля не ле галь на га спірт но га скла дае пры клад на трэць ад агуль на га 
аб' ёму ал ка го лю, што спа жы ва ец ца ў рэс пуб лі цы. Па пя рэд ні вы па дак ма са ва га атруч ван ня «крут кай» 
ад быў ся ў Лат віі ў 2006 го дзе. Та ды бы ло шпі та лі за ва на больш за 60 ча ла век, двое па мер лі.

УРАД РФ УХВА ЛІЎ ТУ РЭМ НЫ ТЭР МІН 
ЗА КРА ДЗЕЖ АЎ ТА МА БІЛЬ НЫХ НУ МА РОЎ

Ра сій скі кабінет міністраў пад тры маў за ко на пра ект, які пра ду гледж вае 
ўвя дзен не кры мі наль най ад каз нас ці за кра дзеж аў та ма біль ных ну ма роў 
— да ча ты рох га доў па збаў лен ня во лі. Пра гэ та па ве да мі лі СМІ са спа-
сыл кай на ад на го з аў та раў іні цы я ты вы — пер ша га на мес ні ка стар шы ні 
Дзярж ду мы Вя ча сла ва Лы са ко ва.

ВА ГА Ў ПАД ЛЕТ КА ВЫМ 
УЗ РОС ЦЕ ЎПЛЫ ВАЕ 

НА РЫ ЗЫ КУ АН КА ЛА ГІЧ НЫХ 
ЗА ХВОР ВАН НЯЎ

Пад лет кі, якія 
ма юць ліш нюю 
ва гу, у да лей шым 
у два ра зы час цей 
су ты ка юц ца з ра-
кам стра ва во да, 
чым пад лет кі з 
нар маль най ва гой. Пра гэ та свед чыць 
із ра іль скае да сле да ван не, пе рад ае 
Medіcal News Today. У пра цы пры ма лі ся 
пад ува гу ме ды цын скія да ныя із ра іль-
цян, чый уз рост скла даў пры клад на 17 
га доў. Гэ та бы ла ін фар ма цыя аб ін дэк се 
ма сы це ла міль ё на пад лет каў, якую па-
раў ноў ва лі з на цы я наль най ста тыс ты кай 
па ра ку. Ака за ла ся, акра мя вы со кай ма-
сы це ла, ры зы ку ра ка па вы шаў ніз кі са-
цы яль на-эка на міч ны ста тус і іміг ра цыя з 
кра ін, дзе ў прын цы пе па вы ша на ры зы ка 
ра ку. Пер шы фак тар па вя ліч ваў ве ра-
год насць у 2,1 ра за, а дру гі — у 2,2 ра-
за. Ка лі пад ле так меў 9 кла саў аду ка цыі 
або менш, ры зы ка ра ку ўз рас та ла ў 1,9 
ра за. А іміг ран ты з Азіі і СССР (сам пе ра-
езд ад бы ваў ся да 19 га доў) ме лі ры зы ку, 
па вы ша ную ў 3 і 2,28 ра за ад па вед на. 
Ве ра год на, асноў ная пры чы на — ды е та 
і, у пры ват нас ці, уз ро вень спа жы ван ня 
со лі. Так са ма важ на ку рэн не і на яў насць 
кіс лот на га рэ флюк су. Усе гэ тыя фак та ры 
звя за ныя з не бяс пе кай ра ку.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«ЦЯРП ЛI ВА БУ ДУ ЕМ 
СВОЙ ДОМ»

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў учо ра Ма гi лёў скi дзяр жаў ны ўнi-
вер сi тэт iмя А.А. Ку ля шо ва. Як па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра, 
су стрэ ча са сту дэн та мi ВНУ пра хо дзi ла ў фор ме ка лок вi у ма, пад час яко га 
Аляк сандр Лу ка шэн ка вы сту пiў на тэ му «Бе ла русь у кан тэкс це су час най 
цы вi лi за цыi: мэ ты i перс пек ты вы раз вiц ця».

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма на ве даў вы ста ву, пры све ча ную 100-годдзю ўнi вер-
сi тэ та. Аляк сандр Лу ка шэн ка ў 1975 го дзе скон чыў гiс та рыч ны фа куль тэт гэ тай 
ВНУ. У лi ку вя до мых вы пуск нi коў унi вер сi тэ та — дзяр жаў ныя i гра мад скiя дзея чы, 
прад стаў нi кi твор чай iн тэ лi ген цыi, кi раў нi кi ўста ноў аду ка цыi i куль ту ры, ча ты ры 
Ге роi Са вец ка га Са ю за i Са цы я лiс тыч най Пра цы, лаў рэ а ты дзярж прэ мiй СССР i 
БССР, чэм пi ё ны i пры зё ры Алiм пiй скiх гуль няў, ка ля 400 за слу жа ных на стаў нi каў 
i дзея чаў на ву кi.

«Свая не за леж ная дзяр жа ва дае нам сва бо ду»
Вы сту па ю чы на су стрэ чы са сту дэн та мi, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што трэ ба 

цярп лi ва вы бу доў ваць дзяр жа ву, каб жыц цё бе ла ру саў i iх дзя цей бы ло доб рым. Кi раў нiк 
краіны ад зна чыў: «Жы вём мы так, як жы вём. Яшчэ не да сяг ну лi та го, што трэ ба». Гэ та му 
ёсць як аб' ек тыў ныя, так i суб' ек тыў ныя пры чы ны. У лi ку аб' ек тыў ных — глы бо кi кры зiс, 
у якiм ця пер зна хо дзiц ца свет. Мно гiя суб' ек тыў ныя пры чы ны то яц ца не па срэд на ў нас 
са мiх. «Трэ ба цярп лi ва iс цi да бу даў нiц тва свай го до ма, ча го б гэ та нi каш та ва ла, — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я да гэ та га га то вы. Мне не ляг чэй, чым вам. Цi га то вы вы? 
Па ду май це кож ны i зра бi це свой вы бар, вы знач це ся». «Я бу ду дбаць аб на шых бе ла ру сах 
i вы бу доў ваць iх жыц цё, каб бы ло доб ра iм i iх дзе цям», — пра цяг нуў Прэ зi дэнт.

Па вод ле яго слоў, ня гле дзя чы на гла ба лi за цыю, бу ду чы ня за су ве рэн ны мi дзяр жа-
ва мi i асоб ны мi на цы я мi. Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што сён ня ча ла вец тва пе ра жы-
вае гла баль ны цы вi лi за цый ны зрух, ка лi на ват за ко ны гра мад скiх ад но сiн i ма раль ныя 
нор мы, якiя зда ва лi ся не па руш ны мi, па сту по ва страч ва юць сi лу. «Iн фар ма цый ная 
рэ ва лю цыя звя ла на нi што ўсе пра сто ра выя i ча са выя бар' е ры. Эка на мiч ныя пра цэ сы 
ў све це даў но вый шлi на над на цы я наль ны ўзро вень. Ча ла век на ву чыў ся штуч ным 
шля хам атрым лi ваць най вя лiк шую з та ям нiц — за ра джэн не жыц ця, кла нi ра ваць жы-
выя iс то ты», — ска заў Прэ зi дэнт.

Гла ба лi за цыя вы твор час цi i ка пi та лу цяг не за са бой вель мi сур' ёз ныя транс фар ма-
цыi ў ду хоў най сфе ры. «Мы ба чым па сту по вае раз бу рэн не ве ка вых ма раль ных асноў, 
пе ра тва рэн не ма раль ных ана ма лiй у нор му жыц ця, сцi ран не на цы я наль ных, куль тур-
ных ад роз нен няў па мiж на ро да мi, з'яў лен не гла баль най анг ла моў най не акуль ту ры, 
за сна ва най на аме ры кан скiх стан дар тах i ўзо рах», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы. 
«I сён ня ўсё час цей уз нi кае пы тан не: цi доў га пра iс ну юць у су час ным све це су ве рэн-
ныя дзяр жа вы, асоб ныя на цыi i на ро ды, цi, мо жа, не ўза ба ве ўсе гэ тыя па няц цi бу дуць 
не зва рот на зда дзе ны ў ар хiў гiс то рыi?» — за даў пы тан не Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што бе ла ру сы доў га iш лi да атры ман ня дзяр жаў-
нас цi. «Свая не за леж ная дзяр жа ва дае нам сва бо ду — тое, да ча го па пры ро дзе сва ёй 
iмк нец ца кож ны ча ла век i кож ная на цыя, сва бо ду жыць на сва ёй, Бо гам да дзе най зям лi, 
сва бо ду са мiм вы бi раць свой шлях, сва бо ду ша на ваць свае тра ды цыi, сваё мi ну лае, рас-
па ра джац ца сва iм сён няш нiм днём, ла дзiць сваю бу ду чы ню», — ска заў Прэ зi дэнт.

Кi раў нiк дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што «на ват у так зва най адзi най Еў ро пе не 
зга сае iмк нен не на ро даў да са ма вы зна чэн ня». У якас цi пры кла даў ён пры вёў Шат-
лан дыю, Бель гiю, iс пан скую Ка та ло нiю. «I прак тыч на ня ма нi ад ной еў ра пей скай 
кра i ны, за да во ле най вы нi ка мi бу даў нiц тва агуль на га еў ра пей ска га до ма, якi сён ня, 
як ужо ўсiм вi да воч на, тра шчыць па ўсiх швах», — ска заў Прэ зi дэнт. «Та му з пунк ту 
гле джан ня бу ду чы нi асоб ных на цый i су ве рэн ных дзяр жаў, я, на пэў на, ся бе ма гу на-
зваць гiс та рыч ным ап ты мiс там, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ня гле дзя чы 
нi на якую гла ба лi за цыю, па няц цi Ра дзi мы, Ай чы ны, не за леж нас цi сва ёй зям лi яшчэ 
вель мi-вель мi ра на спiс ваць у гiс та рыч ны ар хiў, з май го пунк ту гле джан ня».

«Ста год дзi iс на ван ня на скры жа ван нi ўсход няй i за ход няй тра ды цый да па маг лi Бе ла-
ру сi на за па сiць унi каль ны ду хоў ны во пыт. На ша на цы я наль ная iдэя — гэ та мiр , зго да, 
уза е ма да па мо га ў на шай вя лi кай агуль най сям'i, iмя якой — бе ла рус кi на род. Гэ та звыч ка 
жыць сва ёй пра цай на сва ёй зям лi. Гэ та доб ра сар дэч насць да ўсiх, хто жы ве по бач з 
на мi i хто пры хо дзiць да нас з мi рам», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт. Так што, ска заў ён, ка лi 
лас ка, пры яз джай це, жы вi це, куп ляй це ква тэ ры, iн вес туй це. «Але не за мах вай це ся на 
наш ка ва лак зям лi, якi нам па да рыў Гас подзь. Гэ та бе ла рус кая зям ля, — ска заў Прэ зi-
дэнт. — Мы не збi ра ем ся бег чы ў НА ТА, на ват у Еў ра са юз, але мы i на шай брац кай Ра сii 
га во рым: так, вы на шы лю дзi, мы ўсе па доб ныя, вы на шы бра ты-ра сi я не, але 
гэ тая зям ля — бе ла рус кая», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт .
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