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На ба зе Круп ска га і Ба ры-
саў ска га ра ё наў бу дзе апра-
ба ва на но вая сіс тэ ма збо ру і 
пе ра пра цоў кі ад пра ца ва най 
ма шын най алі вы.

Пі лот ная іні цы я ты ва, ар га ні за-
та ра мі якой з'яў ля юц ца бе ла рус-
кае гра мад скае аб' яд нан не «Эка-
ла гіч ная іні цы я ты ва» і за меж нае 
прад пры ем ства з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «ДВЧ-Ме недж мент», 
пры зва на ўдас ка на ліць іс ну ю чую 
ў нас сіс тэ му абы хо джан ня з ад-
хо да мі.

— Га лоў ная мэ та пра ек та — 
уцяг нуць у гас па дар чы аба рот 
ад пра ца ва ную алі ву і шля хам яе 
пе ра пра цоў кі не толь кі змен шыць 

эка ла гіч ную не бяс пе ку гэ тых ад-
хо даў, але і атры маць знач ны 
эка на міч ны эфект, — ад зна чыў 
стар шы ня Са ве та Бе ла рус ка га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Эка-
ла гіч ная іні цы я ты ва» Юрый 
СА ЛАЎ ЁЎ.

У пі лот ных рэ гі ё нах пла ну ец ца 
ўста ля ваць не менш за 50 спе цы-
я лі за ва ных кан тэй не раў для збо ру 
алі вы на тэ ры то рыі пра мыс ло вых 
і сель гас прад пры ем стваў, га раж-
ных ка а пе ра ты ваў, а так са ма 
ства рыць ка ля ча ты рох пры ём ных 
пунк таў на ба зе «Бел ка ап са ю за», 
якія да зва ля юць на сель ніц тву і ар-
га ні за цы ям здаць ад пра ца ва ную 
алі ву з вы пла тай ім кам пен са цый. 
Са бра ныя ад хо ды бу дуць ад праў-

ляц ца на ЗТАА «ДВЧ-Ме недж-
мент» для пе ра пра цоў кі.

Што год у на шай кра і не ўтва ра-
ец ца да 80-85 ты сяч тон ад пра ца-
ва най алі вы. Але пе ра пра цоў ва-
ец ца толь кі ка ля 8,5 ты ся чы тон, 
ці 10% ад уся го аб' ёму (у кра і нах 
Еў ра са ю за гэ ты па каз чык да ся гае 
70%). Яшчэ ка ля 26 ты сяч тон ад-
пра ца ва ных мас лаў вы ка рыс тоў-
ва ец ца лі цэн за ва ны мі ар га ні за цы-
я мі на спе цы я лі за ва ных уста ноў-
ках. Пры гэ тым ас тат няя, да во лі 
знач ная част ка мас ле ных ад хо даў 
спаль ва ец ца з па ру шэн нем эка ла-
гіч на га за ка на даў ства або ін шы мі 
шля ха мі трап ляе ў на ва коль нае 
ася род дзе, на но ся чы шко ду пры-
ро дзе і зда роўю лю дзей.

— Але ад пра ца ва ная алі ва — 
гэ та не толь кі не бяс печ ныя ад хо-
ды, але і каш тоў ная эка на міч ная 
сы ра ві на, з якой мож на атры маць 
вы со ка лік від ныя наф та пра дук ты, 
пры чым як для ўнут ра на га рын ку, 
так і для про да жу на экс парт, — 
пе ра ка на ны Юрый Са лаў ёў.

Сён ня ў Бе ла ру сі пе ра пра-
цоў кай ад пра ца ва ных мас лаў 
зай ма ец ца ка ля двац ца ці прад-
пры ем стваў. Адзін з най буй ней-
шых пе ра пра цоў чых комп лек-
саў па чаў дзей ні чаць ле тась у 
Круп скім ра ё не. Але па куль з-за 
ад сут нас ці эфек тыў най сіс тэ мы 
збо ру ад хо даў алі вы іс ну ю чы 
тэх ніч ны па тэн цы ял комп лек су 

не вы ка рыс тоў ва ец ца ў поў най 
ме ры.

Па сло вах на чаль ні ка ад дзе-
ла па су вя зях з гра мад скас-
цю ЗТАА «ДВЧ-Ме недж мент» 
Дзміт рыя МА ГІ ЛЕЎ СКА ГА, рэа-
лі за цыя пі лот най іні цы я ты вы па-
він на па вя лі чыць аб' ёмы збо ру ад-
пра ца ва най алі вы (за мі ну лы год 
бы ло са бра на ўся го ка ля 2 ты сяч 
тон пры пра ект най ма гут нас ці за-
во да 30 ты сяч тон), а так са ма па-
шы рыць спектр пра дук цыі, якая 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў бу даў ні чай 
га лі не, ма шы на бу да ван ні і пры вы-
твор час ці ўгна ен няў. Уся го ж пад-
час рэ ге не ра цыі мож на атры маць 
ад ноў ле ную алі ву, пры дат ную для 
паў тор на га вы ка ры стан ня, а так-

са ма шэ раг ін шых наф та пра дук-
таў у аб' ёме звыш 90% ад пе ра-
пра ца ва ных ад хо даў.

Ся род ін шых ча ка ных вы ні каў 
пра ек та — ства рэн не не менш як 
10 но вых пра цоў ных мес цаў у сіс-
тэ ме збо ру і пе ра пра цоў кі ад пра ца-
ва ных мас лаў, па вы шэн не ін фар-
ма ва нас ці на сель ніц тва па гэ тай 
праб ле ме, а так са ма па ве лі чэн не 
пад атко вых ад лі чэн няў у мяс цо вы 
бюд жэт ад вы твор час ці вы со ка лік-
від ных наф та хі міч ных пра дук таў з 
ад пра ца ва най алі вы, са бра най на 
пра ект най тэ ры то рыі.

До свед, атры ма ны пад час рэа-
лі за цыі пі лот най іні цы я ты вы, бу-
дзе ўжы ты для ства рэн ня сіс тэ мы 

збо ру ад пра ца ва най ма шын най 
алі вы ад на сель ніц тва і ар га ні за-
цый на тэ ры то рыі ўсёй кра і ны.

Як ад зна чыў на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня абы хо-
джан ня з ад хо да мі Мінп ры ро-
ды Рус лан МІ ХА ЛЕ ВІЧ, пры ро-
да ахоў нае ве дам ства цал кам 
пад трым лі вае гэ ту іні цы я ты ву і 
сё ле та пла нуе пра во дзіць шы ро-
кую ін фар ма цый ную ра бо ту па 

пы тан нях вы ка ры стан ня ад пра-
ца ва ных мас лаў: «Не аб ход на 
да во дзіць да асноў ных спа жыў-
цоў алі вы ін фар ма цыю, што ку ды 
больш эка на міч на вы гад на здаць 
гэ тыя ад хо ды на пе ра пра цоў ку, 
чым спаль ваць іх ці вы ка рыс тоў-
ваць не па пры зна чэн ні».

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА. 
kolasava@zvіazda.by

�

Ці ка выя фак тыЦі ка выя фак ты
� 1 літр ад пра ца ва най ма тор най алі вы, вы лі тай у гле бу, ро-

біць не пры дат ным ад 100 да 1000 тон грун та вых вод.

� Па ацэн ках эко ла гаў, больш за 40% па верх ні ва ды ў све це 
па кры та плён кай ад пра ца ва ных аў та ма біль ных і авія цый ных 
мас лаў.

� Апроч сва іх яда ві тых улас ці вас цяў, ад пра ца ва ная алі ва 
ўяў ляе са бою спры яль нае ася род дзе для раз мна жэн ня бак-
тэ рый.

� Пра дук ты спаль ван ня ад пра ца ва ных мас лаў час та змя-
шча юць цяж кія ме та лы і кан цэ ра ге ны. Трап ля ю чы ў ар га нізм 
ча ла ве ка, яны вы клі ка юць па ру шэн ні ў дзей нас ці сар дэч на-
сасу дзіс тай сіс тэ мы, пе ча ні, эн да крын ных за лоз, па шкодж-
ва юць цэнт раль ную нер во вую сіс тэ му, вы клі ка юць вост рыя і 
хра ніч ныя атруч ван ні, ча сам са смя рот ным зы хо дам.

ТЫ СЯ ЧА ГА ДО ВЫ ВО ПЫТ
СТА РА ЖЫТ НЕЙ ШЫЯ, 
ЧЫМ «ПА ГО НЯ»

Вя ча слаў Да ні ло віч:
— Ха цеў бы звяр нуць ува гу на 

тое, што ў на шай Кан сты ту цыі пра-
пі са на: яна пры ма ец ца на асно ве 
шмат вя ко вай гіс то рыі бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці. Гэ ты па сту лат вер-
ны. У 2011–2012 га дах ву чо ны мі з 
ад дзе ла гіс то рыі бе ла рус кай дзяр-
жаў нас ці на ша га ін сты ту та рас пра-
ца ва ны но вы кан цэп ту аль ны па-
ды ход тлу ма чэн ня са мой дэ фі ні цыі 
«дзяр жаў насць», што вар та пад ёй 
ра зу мець. Так, дзяр жаў насць — 
гэ та пра ва эт на на цы я наль най су-
поль нас ці, па тэн цы яль ная здоль-
насць яе элі ты да пра цяг ла га са ма-
стой на га іс на ван ня. Та кім чы нам, 
дзяр жаў насць скла да ец ца з мно гіх 
эле мен таў: сю ды ўва хо дзяць і эка-
на міч ныя пы тан ні, і куль тур ныя, і 
па лі тыч ныя, і ўсе ін шыя склад ні кі, 
ха рак тэр ныя для лю бо га гра мад-
ства на пра ця гу яго раз віц ця.

Но вая трак тоў ка да ла маг чы-
масць ву чо ным ін сты ту та аб грун-
та ваць кан цэп цыю гіс то рыі бе-
ла рус кай дзяр жаў нас ці ў дзвюх 
не па рыў на звя за ных фор мах — 
гіс та рыч най і на цы я наль най.

Гіс та рыч ныя фор мы дзяр жаў-
нас ці, якія іс на ва лі на на шых зем-
лях, мож на пе ра лі чыць, па чы на ю чы 
ад Кі еў скай Ру сі, По лац ка га і Ту-
раў ска га княст ваў, по тым — Вя лі-
ка га Княст ва Лі тоў ска га, Рус ка га, 
Жа мой цка га, Рэ чы Па спа лі тай, 
Ра сій скай ім пе рыі. Аб' ек тыў ны на-
ву ко вы ана ліз свед чыць, што да лу-
чэн не на шых зем ляў да апош няй 
па спры я ла спы нен ню па ла ні за цыі 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Фак тыч на 
мы атры ма лі маг чы масць за ха ваць 
свае на цы я наль ныя асаб лі вас ці, 
раз ві вац ца да лей. Не аб ход на па-
мя таць пра тое, што ў Ра сій скай 
ім пе рыі бе ла ру саў не раз гля да лі як 
ней кі пад на ча ле ны на род. Іс на ва ла 
кан цэп цыя тры а дзі на га рус ка га на-
ро да, які скла даў ся з трох час так — 
ве лі ка ру саў, бе ла ру саў, ма ла ру саў. 
Гэ ты тры адзі ны на род у Ра сій скай 
ім пе рыі раз гля даў ся як дзяр жа ваў-
тва раль ны.

Тое ж са мае, ка лі ка заць пра 
ча сы Рэ чы Па спа лі тай. Лі чу, ня-
пра віль на сцвяр джаць, што ў Рэ чы 
Па спа лі тай не бы ло ні чо га бе ла-
рус ка га. Як не бы ло, ка лі там жы лі 
на шы прод кі? Тыя ж са мыя ся ля не, 
якія за хоў ва лі і бе ла рус кую мо ву, 
і на шы тра ды цыі, куль ту ру. Гэ та 
свед чыць пра тое, што бе ла рус кі 
склад нік пры сут ні чаў. Так, на ша 
шлях та з ця гам ча су па ла ні за ва ла-
ся. У яе так са ма свае асаб лі вас ці, 
свае ры сы куль ту ры пры сут ні ча лі. 
Але ад маў ляц ца і га ва рыць, што 
Рэч Па спа лі тая — гэ та ней кая чу-
жая дзяр жа ва на на шай тэ ры то-
рыі, аб са лют на ня пра віль на.

Вы шэй на зва ныя гіс та рыч ныя 
фор мы дзяр жаў нас ці чым ад мет-
ныя? У пер шую чар гу тым, што ўсе 
яны ме лі по лі эт ніч ны ха рак тар. У 
рам ках гэ тых дзяр жаў аб' яд ноў-
ва лі ся не каль кі на ро даў. У той жа 
са май Кі еў скай Ру сі, По лац кім, Ту-
раў скім княст вах, Вя лі кім Княст ве 
Лі тоў скім, Рэ чы Па спа лі тай, Ра сій-
скай ім пе рыі. І кож ны з та кіх на-
ро даў мае пра ва на гіс та рыч ную 
спад чы ну гэ тых дзяр жаў. У тым лі ку 
і бе ла ру сы.

З ін ша га бо ку, мы не па він ны 
за бы ваць пра тое, што ў Вя лі кім 
Княст ве Лі тоў скім дзяр жаў най мо-
вай бы ла ста ра бе ла рус кая. Ста-
ту ты Вя лі ка га Княст ва — пер шыя 
фак тыч на за ка на даў чыя кан сты-
ту цый ныя ак ты ў Еў ро пе, якія грун-
та ва лі ся ме на ві та на мяс цо вым 
пра ве, — на пі са ны на на шай мо-
ве. На ча сы ВКЛ пры па дае пе ры яд 
роск ві ту бе ла рус кай куль ту ры, у 
тым лі ку і дзей насць бе ла рус ка га 
і ўсход не сла вян ска га пер ша дру ка-
ра Фран цыс ка Ска ры ны.

Дру гая част ка гіс то рыі на шай 
дзяр жаў нас ці звя за на з яе на-
цы я наль ны мі фор ма мі. Ка жу чы 
прос тай мо вай, на цы я наль ныя 
фор мы — гэ та тыя, дзе пры сут ні-
чае сло ва «бе ла рус кі». Тут мож на 
па чаць з Бе ла рус кай На род най 
Рэс пуб лі кі. Зра зу ме ла, рэ аль най 
дзяр жа вай яна не ста ла, але гэ та 
бы ла пер шая спро ба аб вяс ціць не-
за леж ную бе ла рус кую дзяр жа ву, 
хоць і ня ўда лая. Да лей — Са цы-
я ліс тыч ная Са вец кая Рэс пуб лі ка 

Бе ла русь, аб ве шча ная 1 сту дзе ня 
1919 го да, по тым так са ма ў сту дзе-
ні, Лі тоў ска-Бе ла рус кая ССР, да-
лей Бе ла рус кая Са вец кая Са цы-
я ліс тыч ная Рэс пуб лі ка, якую дру гі 
раз аб вяс ці лі ўжо ў лі пе ні 1920 го да. 
На рэш це, сён няш няя на ша дзяр жа-
ва — Рэс пуб лі ка Бе ла русь.

Яшчэ ад на важ ная рэч, на якую 
не аб ход на звяр таць ува гу, за клю-
ча ец ца ў тым, што ў пла не раз-
віц ця сён няш няй бе ла рус кай дзяр-
жаў нас ці нам трэ ба больш ка заць 
пра на шы да сяг нен ні, вы раз на іх 
усве дам ляць. 

Вель мі важ ны мо мант, пра які 
мы ма ла га во рым — гэ та су час ная 
сім во лі ка на шай дзяр жа вы, якая 
мае глы бо кія ста ра жыт ныя ка ра ні, 
знач на больш ста ра жыт ныя, чым 
тая ж «Па го ня». Чыр во ны, зя лё ны 
і бе лы ко ле ры бе ла рус ка га сця га 
аб умоў ле ны як гіс та рыч на, так і 
све та по гляд на, яны звя за ны з ду-
хоў ны мі вы то ка мі на ша га на ро да.

Мы ад но сім ся да лі ку ўні каль ных 
кра ін све ту, якія ма юць ста ра жыт-
ны ар на мент на сва ім сця гу. Та кіх 
па паль цах мож на пе ра лі чыць! А 
гэ та ты ся ча га до вая гіс то рыя, вы-
то кі гэ та га ар на мен ту зна хо дзяц-
ца ледзь не ў ка мен ным ве ку! Ён 
сім ва лі зуе сон ца, зям лю, урад лі-
васць, ключ да шчас ця. Ар на мент 
пра ніз вае ідэя даб ра, па жа дан не 
даб ра бы ту і роск ві ту. Чыр во ны 
ко лер здаў на сім ва лі зуе сон ца. 
Ра зам з тым ён ува саб ляе во лю, 
муж насць, вы са ка род насць. Ме на-
ві та та ко га ко ле ру бы лі дзяр жаў ныя 
сця гі ў Ста ра жыт най Ру сі, Вя лі кім 
Княст ве Лі тоў скім, Са цы я ліс тыч-
най Са вец кай Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь, Лі тоў ска-Бе ла рус кай Са вец-
кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі цы, 
Бе ла рус кай Са вец кай Са цы я ліс-
тыч най Рэс пуб лі цы (да 1951 г.), 
Са ю зе Са вец кіх Са цы я ліс тыч ных 
Рэс пуб лік. Зя лё ны ко лер — гэ та не 
толь кі сім вал пры ро ды, але і сім вал 
ма ла до сці, энер гіі, лю бо ві, вяс ны і 
ад ра джэн ня, ко лер шчод рас ці, да-
бры ні, ства раль най пра цы. А ка лі 
за зір нуць яшчэ глы бей, то мы ўба-
чым, што зя лё ны — гэ та ко лер ста-
ра жыт на сла вян скай ба гі ні Ла ды, 
якая ата я сам лі вае жа но чую ства-
раль ную энер гію су све ту — кры-
ні цу су свет най гар мо ніі, плён на га, 
твор ча га ўза е ма дзе ян ня ўсіх яго 
склад ні каў. Ме на ві та ад сюль лад у 
сям'і, у гра мад стве, лад у дзяр жа-
ве. Бе лы ко лер сім ва лі зуе ду хоў ную 
чыс ці ню, свя тасць, муд расць, зго ду, 
сва бо ду і ве ды. Ка лі па гля дзець на 
герб, то так са ма мож на ўба чыць 
ста ра жыт ныя сім ва лы, якія вы-
дат на ха рак та ры зу юць ад мет ныя 
ры сы мен та лі тэ ту бе ла рус ка га на-
ро ду — пра ца ві тасць, доб ра зыч-
лі васць, імк нен не да леп шай до лі. 
Сім ва ліч ныя і сло вы на ша га гім на, 
дзе га во рыцца аб тым, што мы — 
мір ны на род, але заўж ды га то вы 
аба ра няць сваю Ай чы ну. 

На ша шмат ве ка вая гіс то рыя 
па цвяр джае: ня гле дзя чы на тое, 
што Бе ла русь зна хо дзіц ца на 
геа па лі тыч ным скры жа ван ні па-
між Ус хо дам і За ха дам, Поў нач чу 
і Поўд нем і што праз нас пра хо-
дзі лі шмат лі кія вой ны, мы змаг лі 
за ха вац ца, ад ста яць сваё пра ва 
на са ма стой нае раз віц цё і ўрэш це 
прый сці да не за леж най Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

ГА НА РЫЦ ЦА СВА ЁЙ 
УНІ КАЛЬ НАС ЦЮ

Ма рат Жы лін скі:
— Пра цы тую кі раў ні ка дзяр жа-

вы, які ска заў, што ў ХХ ста год дзі 
мы, бе ла ру сы, вы па ку та ва лі сваю 
дзяр жаў насць. Гэ та вы нік ты ся ча-
га до вай гіс то рыі, ка лі на пры кан цы 
ХХ ста год дзя на ша кра і на атры-
ма ла са праўд ную не за леж насць.

Гле дзя чы праз прыз му гіс та-
рыч ных ве даў, яс на, што мы ма ем 
да стат ко ва глы бо кія ка ра ні, якіх 
не ма юць ча сам на ват раз ві тыя 
дэ ма кра ты за ва ныя кра і ны Еў ро-
пы і све ту. Тая ж за ка на даў чая 
га лі на на шай ула ды мае ста ра-
жыт ныя ка ра ні, амаль та кія ж, як 
Ір лан дыя, Шат лан дыя, Анг лія. У 
нас за чат кі ве ча во га ўлад ка ван ня 
па пісь мо вых кры ні цах бы лі з ІХ 
ста год дзя, на са мрэч яны іс на ва лі 
яшчэ ра ней. Усе за дат кі дзяр жаў-
нас ці ў нас бы лі яшчэ та ды.

Гіс то рыя мае аб' ек тыў ны ход, 
і ў вы ні ку мы ма ем тое, што ма-
ем. Сён ня на ша кра і на — гэ та не-
за леж ная дзяр жа ва, пры зна ная 
між на род най су поль нас цю, і гэ та, 
яшчэ раз паў та раю, вы нік на ша га 
ты ся ча га до ва га раз віц ця.

Уні каль насць ця пе раш няй ма-
дэ лі — на пэў на, са мае га лоў нае 
да сяг нен не. Сіс тэ ма кі ра ван ня на-
шай кра і ны да ка за ла сваю эфек-
тыў насць ужо тым, што мы — адзі-
ны на род на пост са вец кай пра-
сто ры, які не ве дае, што та кое 
кроў. Мы адзі ная кра і на, якая не 
да пус ці ла пра ліц ця кры ві ўнут-
ры ся бе. Толь кі адзін гэ ты факт 
кла дзе на ла пат кі ўсіх апа не нтаў 
і кры ты каў дзей най ула ды. Гэ та 
ас но ва твор ны стры жань, які аб'-
яд ноў вае на род.

У нас яшчэ доў гі шлях на пе рад. 
Мы — на род, які жы ве ў цэнт ры 
Еў ро пы, у нас ёсць ча ла ве чы, ін-
тэ ле кту аль ны па тэн цы ял. Ка лі ж 
ка заць пра ду хоў ныя су вя зі, то, 
на ту раль на, тут я цал кам згод ны, 
што мы не па рыў ныя з на шы мі 
брац кі мі на ро да мі. Гэ та ко рань, з 
яко га вы рас тае агуль нае ўсход не-
сла вян скае дрэ ва.

АБ' ЯД НОЎ ВАЦЬ, 
А НЕ РАЗ' ЯД НОЎ ВАЦЬ

Ігар Мар за люк:
— Ні хто з пры сут ных не ста-

віць пад сумненне той факт, што 
Бе ла русь му сіць мець пры яз ныя 
ад но сі ны з Ра сі яй... У той жа час і 
з Еў ро пай мы хо чам нар маль ных 
эка на міч ных ад но сін. Мы не хо чам 
быць на лі ніі раз ло му або су праць-
ста ян ня. Мы хо чам мі рыць, аб' яд-
ноў ваць, а не раз' яд ноў ваць.

Ча му мы не мо жам ад маў ляць 
Ра сію? Я гіс то рык і пры вык апе ры-
ра ваць фак та мі, а фак ты — гэ та 
фраг мен ты рэ аль нас ці. Мы ка жам 
пра ства рэн не бе ла рус кай на цы я-
наль най ідэі, якая звя за на ме на ві та 
з пе ры я дам зна хо джан ня бе ла рус-
кіх зем ляў у Ра сій скай ім пе рыі.

Возь мем тэкс ты Іг на та Ку ла коў-
ска га, якія пі са лі ся пас ля паў стан-
ня 1831 го да, — дзя ка ваць Бо гу, 
не ўся шлях та бы ла па ла ні за ва ная. 
Гэ ты ча ла век скон чыў Вар шаў скі 
ўні вер сі тэт, у Слоў ні ку геа гра фіч-
ным лі чыц ца поль скім паэ там. Але 
ён пі ша на імя мі ніст ра на род най 
аду ка цыі Ра сій скай ім пе рыі пра ект 
аб рас па ляч ван ні аду ка цыі ў Бе-
ла ру сі. Ка то лік! Юрыст! Шлях ціц! 
Пі ша пра тое, што ўсе бе ды — ад 
поль ска га ка та лі цыз му. І ля жыць 
гэ ты пра ект не апуб лі ка ва ны. У Пе-
цяр бург скім ар хі ве знай шлі пер-
шы пад руч нік па гіс то рыі Бе ла ру сі, 
на пі са ны ў тыя га ды з бе ла рус ка-
цэнт рыч най па зі цыі, пра гра му аб 

ін сты ту а лі за цыі бе ла рус кай мо вы, 
пра ект аб увя дзен ні гэ тай мо вы ў 
шко лах. Та кая там ёсць фра за, дзе 
Ку ла коў скі пі ша пра за ня пад вы со-
кай куль ту ры: «І толь кі ста ра жыт-
ныя за мкі і ста ра жыт ныя дыя лек ты 
свед чаць, што гэ ты на род жы ве». 
Гэ та пі са ла ся ў 1833 го дзе.

Пер шым, хто агу чыў пра ва бе-
ла ру саў на са ма стой насць, быў 
Ба ку нін, вя до мы анар хіст, які ў 40-х 
га дах ХІХ ста год дзя за явіў, што 
кож ны з на ро даў Ра сій скай ім пе рыі 
мае пра ва на сваю фор му дзяр-
жаў нас ці. Ён ска заў та кую фра зу: 
«Мае на тое пра ва і Бе ла русь са 
Сма лен скам». Гэ тыя ідэі ляг лі ў 
асно ву кан цэп ту а ліс ты кі пер шай 
суб' ек ты ва ва най бе ла рус кай па-
лі тыч най ар га ні за цыі — бе ла рус кіх 
на ро да воль цаў, якія ства ры лі ча-
со піс «Го ман» (1884). Ідэі, за кла-
дзе ныя ў ім, да сён няш ня га дня 
вы зна ча юць бе ла рус кі па лі тыч ны 
пра ект. Го ма наў цы, лю дзі, якія ка-
за лі «Бе ла русь — для бе ла ру саў», 
ра зу ме лі Бе ла русь не прос та як 
неш та эт ніч нае, а як су куп насць 
усіх яе гра ма дзян, хто жы ве на гэ-
тай тэ ры то рыі. Яны прын цы по ва 
ба чы лі бу ду чы ню Бе ла ру сі, як яны 
пі са лі, у раў на праў най фе дэ ра цыі 
з ін шы мі на ро да мі Ра сіі. Яны ра зу-
ме лі, што ан ты рус кія пра ек ты — 
мар ныя. Най важ ней шая за да ча, 
якую імк ну лі ся рэа лі за ваць гэ тыя 
лю дзі і іх пас ля доў ні кі, — да мо віц-
ца з ра сій скі мі элі та мі аб бе ла рус-
кай дзяр жаў нас ці.

Зноў-та кі, прос та ха чу на га даць, 
што пер шы вы па дак, ка лі цэ лы год 
бе ла рус кая мо ва з'яў ля ла ся мо вай 
на ву чан ня ва ўсіх па чат ко вых пры-
ход скіх шко лах Бе ла ру сі — гэ та 
1863 год. Па пя чы цель Ві лен скай 
ву чэб най акру гі князь Аляк сандр 
Шы рын скі-Шых ма таў у сту дзе ні 
1863 го да ўвёў «бел орус ское на-
речие» ў якас ці да дат ко вай мо вы 
на ву чан ня. Па дзеі поль ска га паў-
стан ня па ха ва лі іні цы я ты ву Шы рын-
ска га-Шых ма та ва, а яго пе ра ем нік 
І.П. Кар ні лаў у 1864 го дзе вы клю-
чыў бе ла рус кую мо ву ў якас ці мо вы 
вы кла дан ня ў бе ла рус кіх шко лах. 
Та ды і пад руч ні кі бы лі на пі са ны 
(яны, да рэ чы, за ха ва лі ся). Мы да 
сён няш ня га дня не пе ра вы да лі пер-
шыя кні гі і пер шыя пад руч ні кі, якія 
рэ аль на ад люст роў ва юць, на якім 
пад мур ку на па чат ку ХХ ста год дзя 
з'я ві ла ся «На ша Ні ва».

Ма ла хто ве дае, што Ан тон Луц-
ке віч, пер шы прэм' ер-мі ністр БНР, 
за сна валь нік «На шай Ні вы», быў 
сяб рам Мі лю ко ва, і рус кія ка дэ ты 
фі нан са ва лі «На шу Ні ву» — бе-
ла рус кую на цы я наль ную га зе ту. 
Больш за тое, Луц ке віч быў у ад-
ной ма сон скай ло жы з Мі лю ко вым. 
Зна чыць, афарм лен не гэ тай на-
цы я наль най ідэі іш ло ў рэ чы шчы 
па ды хо даў, якія фар мі ра ва лі ся ў 
пе ры яд зна хо джан ня Бе ла ру сі ў 
скла дзе Ра сій скай ім пе рыі.

ЗА ПОЎ НІЦЬ НІ ШУ
Не каль кі ме ся цаў та му бы ла 
прэ зен та ва на ў мно гім уні каль-
ная кні га пад наз вай «Дзяр-
жаў насць. На цы я наль ная ідэя 
Бе ла ру сі». Яна ўклю чае ў ся бе 
ар ты ку лы на ву коў цаў, пуб лі-
цыс таў — як бе ла рус кіх, так 
і за меж ных. Усе тэкс ты пры-
све ча ны фе но ме ну бе ла рус-
кай дзяр жаў нас ці.

Сяр гей Му сі ен ка:
— Пра ект па чы наў ся з кні гі, 

што бы ла вы да дзе на ў Нью-Ёр-

ку, вок лад ку якой рас пра ца ваў 
Ула дзі мір Цэс лер. Па ка заль на, 
што нью-ёрк скі вы да вец пры няў 
кні гу ад ра зу. Для мя не гэ та бы ло 
і дзіў на, і пры ем на.

Мы зы хо дзі лі з та го, што, са-
праў ды, у нас шмат гран ная гіс-
то рыя, і гэ та ад люст роў ва ец ца 
на ват у на звах на шай кра і ны. 
Са праў ды, бы вае, што кра і ны за 
сваю гіс то рыю мя ня юць адзін-два 
ра зы сваю наз ву, але каб так — 
тут мы ў мно гім рэ кард сме ны.

За да ча пе ра да мной ста я ла 
та кая, што ў прын цы пе ў кні зе не 
па він на быць бе ла рус кіх аў та раў. 
Гэ та му сі лі быць за меж ні кі, якія б 
прад стаў ля лі по гляд на на шу кра-
і ну збо ку. Але пас ля, ка лі мы ўжо 
са бра лі за меж ных аў та раў, то 
ўба чы лі, што ёсць не ка то рыя мо-
ман ты, якіх яны з шэ ра гу пры чын 
не ве да юць. Усё ж та кі па тра бу-
ец ца больш глы бо кае па гру жэн не 
ў тэ му, каб апіс ваць на шу дзяр-
жаў насць. Та ды і за пра сі лі ай чын-
ных спе цы я ліс таў — каб рас крыць 
як раз тыя, не вя до мыя за ход ня му 
чы та чу, мо ман ты. Для мя не аса-
біс та гэ ты пра ект быў ці ка вы та му, 
што да ваў маг чы масць да ве дац ца, 
што пра нас ве да юць і што пра нас 
ду ма юць лю дзі з Аў стрыі, Іта ліі... У 
нас жа пры клад на 20 аў та раў. Гэ та 
не хва леб ныя ар ты ку лы пра нас. 
Экс пер ты апіс ва юць, як з іх пунк ту 
гле джан ня мы гля дзім ся — з аў-
стрый скай пля цоў кі, італь ян скай, 
аме ры кан скай. Гэ та каш тоў на, та-
му што мы па він ны ве даць, як пра 
нас ду ма юць ін шыя.

На маю дум ку, кні га атры ма-
ла ся ўжо ха ця б та му, што за раз 
яна пра да ец ца ў са мым буй ным у 
све це ін тэр нэт-ма га зі не Amazon.
com, ёсць у біб лі я тэ цы Кан грэ са 
ЗША, Гар вард ска га ўні вер сі тэ та, 
Нью-Ёр ка. Пас ля ўзнік ла ідэя пе-
ра вы даць яе на рус кай мо ве.

Рас ка жу пра наз ву. У рус ка-
моў най і анг ла моў най вер сі ях кні-
гі яна ад роз ні ва ец ца: ака за ла ся, 
што ў анг лій скай мо ве ня ма сло ва 
«дзяр жаў насць». Той тэр мін, якім 
мы сён ня апе ры ру ем і які нам зра-
зу ме лы, у анг лій скай мо ве ўво гу-
ле ад сут ні чае.

Рус ка моў ная вер сія ад роз ні ва-
ец ца яшчэ і тым, што ў ёй ёсць 
ус туп нае сло ва Ула дзі мі ра Ула-
дзі мі ра ві ча Ма кея, ёсць ар ты кул 
Ва дзі ма Фран ца ві ча Гі гі на. Адпа-
ведна аў та раў у ёй больш.

На ступ ны пра ект — пе ра клад 
кні гі на серб скую, араб скую і ту-
рэц кую мо вы. Мы бу дзем за пра-
шаць аў та раў з ін шых кра ін: тэ ма 
ака за ла ся ці ка вай.

Пра гэ ты пра ект ка жуць як пра 
пер шы ў гіс то рыі на шай су час най 
дзяр жаў нас ці, і гэ та так са ма пры-
ем на. Ка лі за меж ныя ВНУ за каз-
ва юць гэ тую кні гу і ка жуць, што ў іх 
та кой лі та ра ту ры прос та ня ма, гэ та 
азна чае, што мы за паў ня ем гэ тую 
ні шу. І тое важ на — і з гіс та рыч на га 
пунк ту гле джан ня, і з куль тур на га, 
бо нам і са мім трэ ба ве даць, што 
пра нас ду ма юць. Ад стой ваць сваё 
пра ва на не за леж насць — доў гі і 
скла да ны пра цэс. Праз прыз му 
мер ка ван няў за меж ні каў, пры тым 
вя ду чых спе цы я ліс таў сва ёй га-
лі ны, ці ка ва па гля дзець на ся бе. 
Ду маю, трэ ба пра цяг ваць гэ тыя 
пра ек ты і ў рам ках медыйнага аб-
меркавання.

Трэ ба ска заць, што кні га рых-
та ва ла ся ва ўмо вах санк цый. 
Я ўдзяч ны аў та рам за тое, што 
гэ тыя лю дзі пі са лі пра нас аб' ек-
тыў на. З іх бо ку гэ та быў гра ма-
дзян скі ўчы нак, та му што вель мі 
мно гія спе цы я ліс ты ад маў ля лі ся. 
Гэ та быў вель мі скла да ны пра цэс. 
Цяпер на ту раль на, нам бу дзе пра-
сцей.

АБА РО НА 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ 
ІН ТА РЭ САЎ

Га лі на Фі лі по віч:
— 2016 год — зна ка вы для на-

ша га пар ла мен та, та му што мы сё-
ле та ад зна ча ем 20 га доў іс на ван ня 
На цы я наль на га схо ду як за ка на-
даў ча га ор га на. Але гэ та не зна-
чыць, што мы 20 га доў та му па ча лі 
ўсё з чыс тай ста рон кі. На ша за ка-
нат вор чая дзей насць мае вя лі кую 
гіс то рыю і не па рыў на звя за на з гіс-
то ры яй бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. 
Так, у ча сы Вя лі ка га Княст ва Лі-
тоў ска га бы лі сфар мі ра ва ны пер-
шыя ка ле гі яль ныя ор га ны — Вя лі кі 
валь ны сейм і Гас па дар ская ра да. 
Яны вы ра ша лі шэ раг дзяр жаў ных 
пы тан няў. Са мым яск ра вым вы ра-
жэн нем на шай дзяр жаў нас ці, на 
маю дум ку, стаў той этап, ка лі ў 
су ве рэн най ужо Бе ла ру сі ад быў ся 
па дзел га лін ула ды — та ды бы лі 
больш вы раз на сфар му ля ва ны за-
да чы ва ўсёй на шай за ка на твор-
чай дзей нас ці.

1996 го дам да ту ец ца ўтва рэн-
не На цы я наль на га схо ду — двух-
па лат на га пар ла мен та. У тым, 
што мы ма ем дзве па ла ты, — на-
ша асаб лі васць. Так, пра ца над 
кан крэт ным за ко на пра ек там з-за 
гэ та га па тра буе больш ча су. З ін-
ша га бо ку, ёсць асаб лі васць у 
тым, што кож ная па ла та мае свой 
рэг ла мент. Ча сам мер ка ван ні не 
су па да юць. Та му ў нас ёсць маг-
чы масць ства раць па га джаль ныя 
ка мі сіі і ў вы ні ку пры хо дзіць да 
адзі на га мер ка ван ня.

Сён ня мы аб са лют на са ма-
стой ная дзяр жа ва, якая мае не-
аб ход насць ва ўлас най пра ва вой 
ба зе. Та му, ма ю чы больш за дзве 
ты ся чы за ко на пра ек таў, не каль-
кі дзя сят каў ко дэк саў, мы мо жам 
ка заць, што ства ры лі сваю на цы я-
наль ную за ка на даў чую пра ва вую 
ба зу, якая ахоп лі вае ўсе сфе ры 
жыц ця. У нас ёсць ас но ва твор-
ныя да ку мен ты, у рам ках якіх 
ар га ні за ва на пра ца вы ка наў чых 
ор га наў, суб' ек таў гас па да ран ня, 
звы чай ных гра ма дзян.

За пэў ні ваю вас, што, пра цу ю чы 
над кож ным за ко нам, мы па мя та-
ем пра га лоў ную за да чу — прад-
стаў ляць на цы я наль ныя ін та рэ сы 
на ша га гра мад ства. Ка лі звяр нуц-
ца да пра цы ка мі сіі па дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра-
ван ні і рэг ла мен це — па ста ян на 
ак ту аль най тэ май з'яў ля юц ца вы-
бар чыя пра цэ сы ў кра і не. Сён ня 
між на род ныя на зі раль ні кі прад ста-
ві лі дак ла ды па вы ні ках прэ зі дэнц-
кай вы бар чай кам па ніі. На ту раль-
на, рэ ка мен да цыі гэ тыя — ба чан не 
нас звон ку. Мы па він ны ра зу мець, 
што мо жам і што нам блі жэй. Гэ-
тыя рэ ка мен да цыі — па важ лі выя 
па ра ды на шых су се дзяў, але сён ня 
мы не мо жам бег чы на пе рад, ка-
лі гра мад ства да гэ та га па куль не 
пад рых та ва на. У той жа час мы не 
мо жам ста яць на мес цы — каб не 
згу біц ца. Та му най больш важ ная 
за да ча — кі ра вац ца на цы я наль-
ны мі ін та рэ са мі.

Ка лі я су стра ка ю ся з вы бар шчы-
ка мі, ад каз ваю на на ра кан ні на конт 
ней кіх за ко на пра ек таў, то заў сё ды 
ка жу, што за кон не мо жа быць на-
пі са ны ін ды ві ду аль на пад жа дан ні 
кож на га. За кон — гэ та пра ві лы, якія 
пры ма юц ца боль шас цю, па коль кі 
мы, дэ пу та ты, з'яў ля ем ся прад стаў-
ні ка мі сва іх вы бар шчы каў.

Што да між на род най дзей нас ці, 
то на пля цоў цы Са друж нас ці Не за-
леж ных Дзяр жаў ство ра на Між пар-
ла менц кая Асамб лея кра ін СНД. 
Яна дае маг чы масць вы пра цоў ваць 

ма дэль ныя за ко ны, якія но сяць рэ-
ка мен да цый ны ха рак тар. Гэ та так 
ці інакш зблі жае на шы ін та рэ сы 
ў нар ма тыў на-пра ва вой сфе ры 
дзей нас ці, а так са ма да зва ляе не 
губ ляць тэн дэн цый за ка нат вор ча га 
жыц ця. Акра мя гэ та га, сё ле та Еў ра-
пей скі са юз зняў санк цыі з на шай 
кра і ны. Мы на зі ра ем па цяп лен не 
ў па лі тыч ных ста сун ках — ця пер 
мы мо жам прэ тэн да ваць на пра ва 
быць паў на праў ны мі чле на мі роз-
ных са юзаў, аса цы я цый у рам ках 
ЕС. Для пар ла мен та ры яў бу дзе 
да ступ на тры бу на для прэ зен та цыі 
нас як дзяр жа вы, на шай дзяр жаў-
нас ці, на ша га све та по гля ду.

НО ВАЕ ПА КА ЛЕН НЕ
Ка лісь ці бе ла ру сы на зы ва лі 
ся бе «ту тэй шы мі», ад но сі лі 
ся бе да рус кіх або па ля каў — 
у за леж нас ці ад кан фе сій най 
пры на леж нас ці. Ці ка ва бы ло 
б па гля дзець з пунк ту гле-
джан ня са цы я ло гіі, як змя-
ня ла ся са ма ідэн ты фі ка цыя 
бе ла рус ка га гра мад ства за 
апош нія 25 га доў.

Аляк сандр Да ні лаў:
— На гэ тае пы тан не па куль 

вель мі скла да на знай сці кан-
чат ко вы ад каз, бо пра цэс яшчэ 
пра цяг ва ец ца. Пе ры яд, што па пя-
рэд ні чаў утва рэн ню дзяр жа вы — 
сі ту а цыя да 1991 го да, — яшчэ 
поў ніц ца «бе лы мі пля ма мі».

У 1990-я па чы на ец ца рэ аль ны 
пра цэс ука ра нен ня бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці. З ча го ён па чы-
на ец ца? З кан сты ту цый най рэ-
фор мы. Ча му? Ка лі б мы пас ля 
атры ман ня су ве рэ ні тэ ту, а по тым 
пас ля пер шых прэ зі дэнц кіх вы ба-
раў не пра вя лі цэ лы шэ раг рэ фе-
рэн ду маў, на якіх вы раз на і праз-
рыс та раз ме жа ва лі паў на моц твы 
па між роз ны мі га лі на мі ўла ды, не 
вы зна чы лі б перс пек ты вы ўнут ра-
най і знеш няй па лі ты кі, мы на ты-
ка лі ся б на бяс кон цыя па лі тыч ныя 
кры зі сы, якія пры вя лі б да ча го 
за ўгод на.

Мы не як за бы ва ем, што ме на-
ві та гэ тыя рэ фе рэн ду мы да зво лі лі 
нам пе ра адо лець і да стат ко ва ста-
біль на пра жыць апош нюю чвэрць 
ста год дзя. Бы ло вы ра ша на пы тан-
не аб ула дзе — гэ та па-пер шае. 
Па-дру гое, пры ня та ра шэн не аб 
са ю зе з Ра сі яй. Як бы там ні бы ло, 
у на шай шмат век тар нас ці гэ ты кі-
ру нак — да мі ну ю чы. На ступ нае — 
мы вы ра шы лі пы тан ні ду хоў на га 
раз віц ця кра і ны, у эка но мі цы мы 
вы зна чы лі ся як моц ная са цы яль-
на ары ен та ва ная дзяр жа ва. Гэ та 
ве лі зар нае да сяг нен не, та му што 
мы, ня гле дзя чы на цяж кас ці, усё 
вы тры ма лі.

За гэ ты час вы рас ла но вае 
па ка лен не. На інаў гу ра цыі бы-
ло ска за на, што асноў ны вы нік 
20 апош ніх га доў — тое, што бе-
ла рус кі су ве рэ ні тэт ука ра ніў ся і 
яго ўжо ўспры мае і пад трым лі вае 
боль шая част ка на сель ніц тва кра-
і ны. Атрым лі ва ец ца, што сіс тэ ма 
эка но мі кі, сіс тэ ма аду ка цыі, сіс-
тэ ма куль ту ры раз ві ва ла ся та кім 
чы нам, што мо ладзь сён ня ідэн-
ты фі куе ся бе бе ла ру са мі. І гэ та 
са мае вы со кае да сяг нен не, якое 
ў нас сён ня ёсць.

Але да вай це па гля дзім, што 
мы ро бім да лей. Што, на прык лад, 
фар мі руе асо бу ма ла до га ча ла-
ве ка? Лі чу, што перш за ўсё, на-
ту раль на, ася род дзе, сям'я, шко-

ла... Але ж мы падштурхоўваем 
на стаў ні ка да та го, што ён пе ра-
стае быць га лоў най і клю ча вой 
фі гу рай у на шай сіс тэ ме аду-
ка цыі. Дзе ля ча го? Мы ба чым, 
што сіс тэ ма бю ра кра ты зу ец ца, 
яна па чы нае да ваць збой. Мы 
мо жам прый сці не вя до ма ку ды. 
Та му ў гэ тай сі ту а цыі нам, на ту-
раль на, па трэб на шу каць сваю 
перс пек ты ву перш за ўсё ў гіс то-
рыі свай го гра мад ства, у сва ёй 
шмат вя ко вай куль ту ры, тра ды цы-
ях, каш тоў нас цях, якія, са праў ды, 
да па мо гуць нам вы ра шыць гэ тыя 
пы тан ні. Трэ ба па мя таць, што су-
праць ста ян не не на ра джае іс ці ну: 
на ра дзіць яе мо жа дыс ку сія. Бе-
ла рус кая па лі ты ка як раз і за клю-
ча ецца ў тым, што мы не за кошт 
сі лы да ма га лі ся не ча га, а за кошт 
сва ёй муд рас ці, уз ва жа нас ці.

ВЕДАЦЬ,
КАБ ГАНАРЫЦЦА

Ма рат Жы лін скі:
— Што ёсць дзяр жаў насць 

аса біс та для мя не? Гэ та мой дом, 
мая сям'я, мае дзе ці, тая зям ля, 
на якой я жы ву. Ві даць, гэ тыя 
прос тыя па няц ці ўвесь час трэ ба 
ўка ра няць у свя до масць кожнага 
ча ла ве ка, асаб лі ва ў свя до масць 
на шых дзя цей. На ват прос тае 
дзе ян не: ка лі на свя точ ным ме-
ра пры ем стве ма лое дзі ця пры-
кла дае руч ку да сэрд ца пад час 
гу чан ня гім на — гэ та вы клі кае 
не толь кі за мі ла ван не. Гэ та ўсве-
дам лен не та го, што яно вы рас це 
са праўд ным гра ма дзя ні нам. Тут 
за дзей ні ча на ўсё: сям'я, дзі ця чы 
са док, шко ла. Нель га ўсё пе ра-
клад ваць на пле чы на стаў ні ка і 
ка заць, што ён па ві нен вы ха ваць 
і на ву чыць — сям'я так са ма па він-
на ў гэ тым удзель ні чаць. Інакш мы 
не змо жам вы га да ваць тое па ка-
лен не, якое ў бу ду чы ні ўтры мае 
гэ ту дзяр жаў насць і не ад дасць 
яе ні на Ус ход, ні на За хад, ні на 
Поў дзень, ні на Поў нач. Пра та кія 
рэ чы, як герб, сцяг, гімн, трэ ба ка-
заць час цей.

Яшчэ я ўпэў не ны, што трэ ба 
ад маў ляц ца ад ку па лаў ска-ко-
ла саў скай тэр мі на ло гіі «пан са хі 
і ка сы». Мы не ла пат ні кі. Гэ тая 
ідэя, ідэа ло гія бы ла ак ту аль ная 
для той эпо хі. Сён ня мы — еў ра-
пей скі на род, част ка су свет най су-
поль нас ці. Са мае га лоў нае — што 
мы за ха ва лі ся як на цыя, на род у 
адзін стве. У адзін стве на ша сі ла. 
Ка лі мы да зво лім ра за рваць су-
вязь па ка лен няў, тра ды цый ныя 
су вя зі, мы за гі нем. На ша сі ла ў 
тым, што ў нас ёсць гіста рыч ная 
тра ды цый ная па мяць.

Вя ча слаў Да ні ло віч:
— Ка лі мы хо чам за ха ваць 

сваю су ве рэн ную кра і ну, на шу 
дзяр жаў насць, то трэ ба, каб яна 
раз ві ва ла ся ў фор мах са юзаў. 
І гіс то рыя свед чыць аб пра віль нас-
ці на ша га стра тэ гіч на га кі рун ку — 
са ю зу з Ра сі яй. Мы сён ня вы дат на 
ра зу ме ем, што быць не за леж най 
ва ўсіх сэн сах кра і най апры ёры 
не маг чы ма. Мы па він ны быць ра-
зам з са юз ні ка мі. Але яны па він ны 
нас па ва жаць — на шу гіс то рыю, 
куль ту ру, на шы ад мет нас ці.

Важ на і не аб ход на сён ня як 
ма га шы рэй па пу ля ры за ваць і 
пра па ган да ваць на вей шыя на-
пра цоў кі ай чын ных ву чо ных-гіс-
то ры каў, наш, бе ла рус кі, по гляд 
на гіс то рыю сва ёй дзяр жаў нас-
ці. У 2011–2012 гадах мы вы да лі 
двух том нік «Гіс то рыя бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці», які ахоп лі вае пе-
ры яд ад ча соў Ра сій скай ім пе-
рыі і да су час нас ці. Сё ле та мы 
вы да дзім ад мыс ло ва на рус кай 
мо ве трох том нік «История бело-
рус ской государственности», які 
ад люст руе яе раз віц цё ўжо ад 
ста ра жыт на сці і да су час нас-
ці. Ха цеў бы звяр нуць ува гу на 
тое, што і за ме жа мі кра і ны мы 
імк нём ся рас каз ваць пра зда-
быт кі на шай дзяр жаў нас ці. Ужо 
ў кра са ві ку ў Кі таі вый дзе кні га 
пад наз вай «Бе ла русь. Ста рон кі 
гіс то рыі», дзе прад стаў ле ны бе-
ла рус кі по гляд на на шу гіс то рыю 
ад ста ра жыт ных ча соў да су час-
нас ці. За раз мы вя дзём пра цу па 
пе ра кла дзе гэ тай кні гі і на анг лій-
скую мо ву.

Ка ра цей ка жу чы, мы па він ны 
ве даць сваю гіс то рыю і куль ту ру, 
са мі ёй га на рыц ца — та ды і ў све-
це нас бу дуць па ва жаць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by
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ВЫ РА ТУЙ ПРЫ РО ДУ І ПРЫ БЫ ТАК АТРЫ МАЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ. Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ. Ігар МАР ЗА ЛЮК. Сяр гей МУ СІ ЕН КА. Га лі на ФІ ЛІ ПО ВІЧ. Аляк сандр ДА НІ ЛАЎ.
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Чыр во ны, зя лё ны і бе лы 
ко ле ры бе ла рус ка га сця га 
аб умоў ле ны як гіс та рыч на, 
так і све та по гляд на.

Мы — адзі ны на род 
на пост са вец кай пра сто ры, 
які не ве дае, што та кое кроў.

Сіс тэ ма эка но мі кі, 
сіс тэ ма аду ка цыі, сіс тэ ма 
куль ту ры раз ві ва ла ся 
та кім чы нам, што мо ладзь 
сён ня ідэн ты фі куе ся бе 
бе ла ру са мі.


