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— Ва ле рый Iо сi фа вiч, што, на 

ваш по гляд, за раз ад бы ва ец ца з 

бе ла рус кiм гра мад ствам?

— Каб ад ка заць на гэ та пы тан не, 

не аб ход на за зiр нуць у гiс то рыю. Усе 

га ды не за леж нас цi на шай кра i ны 

iшоў не дзе пад спуд ны, не дзе яў ны 

пра цэс асэн са ван ня на ро дам ся бе, 

сва iх ка ра нёў, вы то каў. Хто мы, ад-

куль наш род? Без гэ та га не маг чы-

ма вы зна чаць свой шлях раз вiц ця. 

Лю бо му на ро ду для гэ та га па тра-

бу ец ца час.

Бе ла ру сы апош нiя ста год дзi бы лi 

па збаў ле ныя сва ёй дзяр жаў нас цi, 

але ме лi ўсе пад ста вы на яе прэ тэн-

да ваць. На шы прод кi па кi ну лi нам вя-

лi кую спад чы ну, мы па пра ве мо жам 

ёй га на рыц ца. Гэ та ве лiч По лац ка-

га, Ту ра ва-Пiн ска га, На ва град ска га 

княст ваў... На на шых зем лях бы лi 

на пi са ныя пер шыя ле та пi сы, пры-

све ча ныя гiс то рыi ўсход нiх сла вян 

i на шай ста ра жыт най лi тоў ска-рус-

кай дзяр жа вы, пер шыя ру ка пiс ныя 

Еван гел лi — Ту раў скае, По лац кае... 

Нель га не пры га даць тут асвет нiц-

кую ро лю Еф ра сiн нi По лац кай, Кi-

ры лы Ту раў ска га, Яна Гу соў ска га, 

Сi мя о на По лац ка га i iн шых бе ла-

рус кiх гу ма нiс таў, якiя ўнес лi бяс-

цэн ны ўклад у раз вiц цё бе ла рус кай 

куль ту ры i еў ра пей скай цы вi лi за цыi 

ўво гу ле. На шы прод кi змаг лi аб' яд-

нац ца i ства рыць у Ся рэд ня веч чы

ад ну з са мых ма гут ных дзяр жаў 

Ус ход няй Еў ро пы — Вя лi кае Княст ва 

Лi тоў скае, якое па спя хо ва аба ра-

ня ла свае iн та рэ сы ў ба раць бе i з 

ман го ла-та та ра мi, i з тэў тон ца мi, i 

са шве да мi, i з мас ка вi та мi...

На род наш зда быў у Ся рэд ня веч-

чы са праўд ныя сла ву i ве лiч. Мы не 

так даў но свят ка ва лi 500-год дзе Бiб-

лii Фран цыс ка Ска ры ны. Дру ка ва нае 

Свя шчэн нае Пi сан не на на шых зем-

лях з'я вi ла ся на мно га ра ней, чым ва 

ўсiх на шых су се дзяў, на ват ра ней, 

чым у фран цу заў цi анг лi чан.

Гэ та га во рыць пра тое, што бе ла-

рус кi на род мае вя лiз ны па тэн цы ял. 

I не толь кi ў гу ма нi тар най сфе ры. 

Мож на зга даць вы дат на га ву чо на га 

ў га лi не ар ты ле рыi Ка зi мi ра Се мя но-

вi ча, пра цы яко га ста лi пад мур кам 

для ра бот Цы ял коў ска га i iн шых еў-

ра пей скiх ву чо ных.

На жаль, так скла ла ся, што на-

ша дзяр жаў насць на ней кiм эта пе 

яе раз вiц ця асла бе ла. Гэ та ста ла 

вы нi кам i ўнут ра ных па мы лак, i не-

га тыў ных знеш нiх уплы ваў, i вой наў, 

якiя нам прый шло ся бес пе ра пын на 

вес цi з на шы мi су се дзя мi, аба ра ня-

ю чы сваю Баць каў шчы ну. У вы нi ку 

мы ака за лi ся ў скла дзе Рэ чы Па спа-

лi тай, дзе з ця гам ча су на быў моц 

пра цэс па ла нi за цыi на шай элi ты, з 

афi цый на га ўжыт ку бы ла вы цес не-

на бе ла рус кая мо ва, ад быў ся ўцiск 

ус ход няй га лi ны хрыс цi ян ства — 

пра ва слаўя... На ша элi та, урэш це 

ад мо вiў шы ся ад спад чы ны прод каў, 

па сут нас цi, здра дзi ла свай му на-

ро ду i ад да ла пе ра ва гу слу жэн ню 

iн шай дзяр жа ве.

Па доб нае, толь кi ў ад ва рот ным 

на прам ку, паў та ры ла ся, ка лi мы ста-

лi част кай Ра сiй скай iм пе рыi. Мно гiя 

на шы вы дат ныя дзея чы пе ра еха лi ў 

Санкт-Пе цяр бург, Маск ву i слу жы-

лi ўжо Ра сiй скай iм пе рыi, а на род 

за стаў ся сам па са бе. Та му, ка лi ў 

на шых су се дзяў па ча лi дзей нi чаць 

на цы я наль ныя ру хi, якiя пры вя лi iх 

пас ля раз ва лу Ра сiй скай iм пе рыi 

да ства рэн ня на цы я наль ных дзяр-

жаў, бе ла ру сы за па знi лi ся: мы бы-

лi аслаб ле ныя, ада рва ныя ад сва iх 

ка ра нёў... Гэ тым, на мой по гляд, у 

знач най сту пе нi тлу ма чыц ца тое, 

што на шы прод кi не здо ле лi ўма ца-

ваць i аба ра нiць сваю на цы я наль ную 

дзяр жа ву, аб ве шча ную ў 1918 го-

дзе. Без умоў на, гэ та не маг ло не 

паў плы ваць i на тое, як i ў якiм ста не 

мы апы ну лi ся ў скла дзе СССР, што з 

на мi ад бы ва ла ся там i з чым мы су-

стрэ лi 90-я га ды мi ну ла га ста год дзя, 

ка лi ад быў ся рас пад Са ю за.

Ства рыў шы сваю ўлас ную дзяр-

жа ву, бе ла рус кi на род (i ў пер шую 

чар гу на ша мо ладзь) па ча ў ак тыў-

на цi ка вiц ца сва ёй гiс то ры яй, куль-

ту рай, шу каць ад ка зы на пы тан нi: 

«Хто мы? Ад куль?» На на шых ва чах 

ад бы ва ец ца пра цэс вяр тан ня да ся-

бе, да сва iх ка ра нёў, на бы вае сваё 

за вяр шэн не пра цэс кан са лi да цыi 

бе ла рус кай на цыi. А лю бая на цыя 

дак лад на ра зу мее, у якiм до ме i па 

якiх пра вi лах жа дае жыць, якi па-

ра дак уста ля ваць, якiя ад но сi ны з 

су се дзя мi вы бу доў ваць...

Мо ладзь зы хо дзiць з та го, што 

ёй жыць у сва iм род ным бе ла рус-

кiм до ме. I ў яе ёсць сваё ўяў лен не 

пра тое, якi ён му сiць быць, каб у iм 

бы ло кам форт на жыць i пра ца ваць, 

рэа лi зу ю чы тыя та лен ты, што да дзе-

ны нам ад Бо га. Ду маю, гэ та — га-

лоў нае. Лю дзi хо чуць вы бу да ваць 

та кi па ра дак, у якiм iм бу дзе воль-

на i ўтуль на, дзе яны змо гуць ся бе 

мак сi маль на рэа лi за ваць у iн та рэ-

сах сва ёй сям'i i свай го на ро да. Гэ-

та ня прос ты пра цэс. Нех та ў гэ тым 

асэн са ван нi ру шыў на пе рад, нех та 

за тры маў ся... У роз ных лю дзей — 

роз нае ра зу мен не рэ ча iс нас цi. Ад-

сюль ма ец ца пэў нае не па ра зу мен не. 

Ад ны хо чуць за стац ца ў той сiс тэ ме, 

да якой пры вык лi, iн шыя, i ў пер шую 

чар гу мо ладзь, хо чуць па бу да ваць 

но вае, жа да юць пе ра мен.

Дзяр жа ва му сi ла свое ча со ва ад-

чуць гэ тыя кар ды наль ныя зме ны ў 

свя до мас цi бе ла рус ка га гра мад ства 

i адэ кват на ад рэ ага ваць на iх. Але з 

ней кiх пры чын гэ та га не ад бы ло ся. 

Сi ту а цыю аб васт ры лi эпi дэ мiя ка ра-

на вi ру са i па лi тыч ныя кам па нii, у якiя 

ўвай шло на ша гра мад ства. Я маю 

на ўва зе пар ла менц кiя i прэ зi дэнц-

кiя вы ба ры. У вы нi ку ма ем тое, што 

ма ем.

Але вель мi важ на, каб мы вый-

шлi з гэ тых вы пра ба ван няў больш 

моц ны мi, адзi ны мi, кан са лi да ва ны-

мi, з асэн са ван нем сва iх на цы я наль-

ных iн та рэ саў. I ка лi здо ле ем гэ та 

зра бiць, то, упэў не ны, на ша кра i на 

i наш на род на бу дуць но вае, ма-

гут нае ды хан не, i мы змо жам яшчэ 

здзi вiць свет мно гi мi на ва цы я мi, якiя 

бу дуць звя за ныя i з ар га нi за цы яй 

гра мад ска га жыц ця, i з дзяр жаў ным 

бу даў нiц твам, i з эка но мi кай, аду ка-

цы яй, на ву кай, куль ту рай, са цы яль-

най сфе рай...

Упэў не ны, што мы, па мен шай 

ме ры на шы дзе цi, мо ладзь, — па-

ка лен не, якое сён ня най больш ак-

тыў нае, — змо жам ства рыць кан-

ку рэн та здоль ную кра i ну з леп шы мi 

ўмо ва мi для жыц ця, чым у на шых су-

се дзяў. Наш на род, i ў пер шую чар гу 

на ша мо ладзь, вель мi крэ а тыў ны, 

твор чы, па тры я тыч ны, мы лю бiм 

сваю зям лю i сваю кра i ну, як нам i 

за вя шча лi на шы дзя ды i пра дзе ды. 

Яны гля дзяць на нас з ня бё саў i пад-

трым лi ва юць нас. Та му, ду маю, усё 

ў вы нi ку бу дзе доб ра. Але для гэ та га 

па трэб ны час.

— Якiя на гэ тым шля ху га лоў-

ныя па гро зы?

— Ёсць унут ра ныя i знеш нiя па-

гро зы. Перш за ўсё, мы па вiн ны i га-

ла вой, i сэр цам зра зу мець, што якiх 

бы по гля даў нi пры трым лi ва лi ся, да 

якiх бы па лi тыч ных плы няў не ад но-

сi лi ся, мы жы вём у ад ной сям'i, у ад-

ным до ме. Нам жыць у гэ тым до ме 

i ўлад коў ваць яго. Та му я заў сё ды 

ад чу валь на рэ агую, ка лi су ты ка ю-

ся з кан фран та цый най ры то ры кай 

ся род нас, бе ла ру саў. На жаль, яна 

сы хо дзiць з роз ных ба коў, але горш 

за ўсё, ка лi та кая ры то ры ка гу чыць 

з бо ку прад стаў нi коў ула ды, на шых 

iдэ о ла гаў цi праў лад ных экс пер таў. 

Бо ўла да на тое i ўла да, каб вес цi за 

са бой i па да ваць прык лад.

У нас сён ня, на жаль (гэ та ха рак-

тэр на не толь кi для на ша га гра мад-

ства), вель мi шмат лю дзей ду ма юць 

ка тэ го ры я мi кшталту: «Вы за бе лых 

аль бо за чыр во ных?» I па тра бу юць 

на скла да ныя пы тан нi прос тых ад-

ка заў: «так» або «не». I нi як iнакш! 

Гэ та па мыл ка. Так не бы вае. Жыц цё 

на шмат больш скла да нае i раз на-

стай нае. Яно не бе ла-чор нае, яно 

мае ўсе ко ле ры вя сёл кi, як мi нi мум. 

I трэ ба цяр пi ма ста вiц ца да са мых 

роз ных яго пра яў. Ула дзе i гра мад-

ству важ на зра зу мець усю скла да-

насць пра цэ саў, якiя ад бы ва юц ца, 

асэн са ваць ся бе, сыс цi ад су праць-

ста ян ня, знай сцi маг чы мас цi для по-

шу ку зго ды, для дыя ло гу, для ўма-

ца ван ня ўза е ма ра зу мен ня. Зрэш ты, 

для па ка ян ня i да ра ван ня. Та ды мы 

вый дзем з гэ тых вы пра ба ван няў 

на шмат больш моц ны мi, чым бы лi 

да гэ та га, аль бо ёсць за раз. I гэ та 

бу дзе за ло гам на ша га па спя хо ва га 

раз вiц ця ў бу ду чы нi.

Дру гi вель мi важ ны для мя не як 

дып ла ма та ас пект — мiж на род ны. 

Мы што дня су ты ка ем ся з пра ява-

мi на цы я наль ных iн та рэ саў iн шых 

дзяр жаў. Нех та iх пра соў вае па ўсiм 

све це, нех та — у рэ гi я наль ным раз-

рэ зе, i гэ та зра зу ме ла, бо свет уза-

е ма звя за ны.

Вя до ма, тое, што ад бы ва ец ца 

ў Бе ла ру сi, не мо жа не хва ля ваць 

у пер шую чар гу на шых су се дзяў.

Гiс то рыя мае ўлас цi васць паў та рац-

ца, i ў ёй мож на знай сцi ад ка зы на 

мно гiя пы тан нi, звя за ныя ў тым лi ку 

i са знеш не па лi тыч най дзей нас цю. 

У Ся рэд нiя вя кi на ша ста ра жыт ная 

дзяр жа ва ВКЛ аказ ва ла iс тот ны 

ўплыў на ўсе кра i ны рэ гi ё на, на ша 

ро ля бы ла знач ная, упэў не ны, што 

яна та кой i бу дзе, гэ та не па збеж на. 

Ка лi нех та гля дзiць на бе ла ру саў па-

блаж лi ва аль бо звер ху ўнiз — ро бiць 

па мыл ку. У на ша га на ро да, на шай 

дзяр жа вы ёсць свае на цы я наль ныя 

iн та рэ сы i, як па каз вае на ша гiс то-

рыя, мы ўме ем i здоль ныя iх аба ра-

нiць. Да стат ко ва ўспом нiць вя лi кiя 

пе ра мо гi на шых прод каў пад Сi нi мi 

Во да мi, Грун валь дам, Кiрх голь мам, 

Ор шай... Але трэ ба ра зу мець га-

лоў нае — мы хо чам жыць з усi мi ў 

мi ры i сяб роў стве, су пра цоў нi чаць, i 

каб нам не пе ра шка джа лi бу да ваць 

свой дом, ума цоў ваць яго, ра бiць 

леп шым.

Мы га то выя кан ку ры ра ваць на 

мiж на род най арэ не. Але зы хо дзiм 

з та го, што, як мi нi мум, пры гэ тым 

трэ ба па ва жаць i ўлiч ваць iн та рэ сы 

адзiн ад на го, тым больш, ка лi гэ та 

су се дзi.

Зра зу ме ла, што мiж на род нае 

жыц цё на шмат больш скла да нае. 

За кон фар мi ра ван ня знеш няй па-

лi ты кi мае на ўва зе, што кож ная 

дзяр жа ва iмк нец ца ўма ца ваць свае 

па зi цыi ў све це i пра су нуць улас ныя 

iн та рэ сы, i там, дзе яна ў ста не пра-

су нуц ца, яна пра соў ва ец ца. Так 

улад ка ва на жыц цё. I трэ ба ра зу -

мець, што на ша сла басць ад ра зу ж 

бу дзе вы ка ры ста ная су се дзя мi,

каб вы ра шыць свае пы тан нi, рэа лi-

за ваць свае на цы я наль ныя iн та рэ сы 

ў рэ гi ё не за наш кошт. Та му мы па-

вiн ны быць моц ныя.

Тое, што сён ня ад бы ва ец ца ад-

нос на Бе ла ру сi, — ад люст ра ван не 

геа па лi тыч най ба раць бы, якая аб-

васт ры ла ся ва кол на шай кра i ны. 

Не ка то рыя на шы су се дзi i геа па лi-

тыч ныя гуль цы ха це лi б вы ка рыс-

таць бя гу чы пе ры яд не ста бiль нас цi ў 

нас у сва iх iн та рэ сах. I з гэ тай мэ тай 

яны пад штур хоў ва юць нас да тых 

ра шэн няў, якiя нас аслаб ля юць i аб-

ляг ча юць iм маг чы масць пра соў ваць 

свае iн та рэ сы ў на шай кра i не. Та кая 

су ро вая праў да жыц ця. Гэ та ства рае 

пэў ную па гро зу для Бе ла ру сi, для 

за ха ван ня на ша га су ве рэ нi тэ ту. Та-

му нам сён ня, i гэ та адзiн з са мых 

сур' ёз ных вы клi каў, трэ ба вы ка заць 

сваю ед насць, ра зу мен не та го, што 

ад бы ва ец ца ва кол нас, i, зы хо дзя чы 

з гэ та га, аба ра нiць свае су ве рэ нi тэт 

i на цы я наль ныя iн та рэ сы.

— Ва ле рый Iо сi фа вiч, якая 

тут ро ля пар ла мен та — на коль кi 

дзейс на ён мо жа аба ра нiць су ве-

рэ нi тэт Бе ла ру сi?

— Як раз пар ла мент i мо жа быць 

та кiм ста бi лi за та рам, якi бу дзе за-

бяс печ ваць не аб ход ны ба ланс у гра-

мад стве i яго кан са лi да цыю. Лю бая 

дзяр жа ва iмк нец ца мець моц ную 

элi ту, але гэ та элi та му сiць быць па-

тры я тыч ная. Ка му як не пар ла мен ту 

стаць той пля цоў кай, на якой элi ты, 

у пер шую чар гу, па лi тыч ныя, вя дуць 

дыя лог, дыс ку сii ад нос на раз вiц ця 

сва ёй кра i ны. Але для гэ та га пар ла-

мент па вi нен быць моц ны.

Я час та пра вод жу па ра ле лi па-

мiж сям' ёй i гра мад ствам, бо на са-

мрэч, гэ та прос та роз ныя ўзроў нi 

ар га нi за цыi. Сям'я — ячэй ка гра-

мад ства, i вар та раз гля даць клет ку, 

каб зра зу мець, што ад бы ва ец ца з 

ар га нiз мам. У доб рай сям'i заў сё ды 

iдзе нар маль ны, уза е ма па важ лi вы 

дыя лог, аб мен дум ка мi, вы пра цоў ка 

агуль ных ра шэн няў, але ёсць i гас-

па дар, ста рэй шы, хто бя рэ на ся бе 

ад каз насць за сям'ю. У гэ тым ба чу 

ад ка зы на пы тан нi, якiя звя за ныя з 

улад ка ван нем на шай дзяр жа вы i на-

ша га гра мад ства.

Сён ня мы па вiн ны вель мi сур' ёз-

на па ду маць над уз мац нен нем ро лi, 

ва гi i зна чэн ня пар ла мен та, але гэ та 

не ўсё. Ка лi ў пар ла мен це пры сут нi-

ча юць лю дзi з са мы мi роз ны мi по-

гля да мi, па ды хо да мi i ра зу мен нем 

без апо ры на свае ка ра нё выя, спа-

кон веч ныя, якар ныя, ка лi хо ча це, 

каш тоў нас цi, ка лi ў асно ве не бу дзе 

ра зу мен ня, што мы — на цыя, мы — 

бе ла ру сы, што гэ та на ша зям ля, нам 

яе за вя шча лi на шы дзя ды i пра дзе-

ды i тут бу дуць жыць на шы дзе цi i 

ўну кi, без моц на га на цы я наль на га 

iму нi тэ ту мы не змо жам нi за бяс-

пе чыць ства рэн не эфек тыў на дзе-

ю ча га за ка на даў ча га i прад стаў нi-

ча га iн сты ту та на шай дзяр жа вы, нi 

га ран та ваць ста бiль насць, бяс пе ку 

i ўпэў не нае ды на мiч нае раз вiц цё

кра i ны. Без гэ тай апо ры, без на цы я -

наль на га iму нi тэ ту i па тры я тыз му

пар ла мент, па якой бы сiс тэ ме нi iш-

ло яго фар мi ра ван не, змо гуць, вы-

 ба чай це за гэ та сло ва, «дзяр ба нiць» 

усе, хто за хо ча, у тым лi ку i знеш нiя 

пра цiў нi кi, у сва iх асоб ных мэ тах. 

А iн та рэс у пар ла мен та му сiць быць 

адзiн — даб ра быт свай го на ро да i 

ма гут насць сва ёй дзяр жа вы.

Та му нам так не аб ход на на цы я-

наль ная кан са лi да цыя гра мад ства. 

Гэ та тое, чым мы па вiн ны зай мац ца. 

Не ве даю, коль кi ў нас яшчэ ёсць 

ча су, але ве ру, што спра вiм ся з гэ-

тай за да чай, iнакш не бы ло б у Бо га 

та ко га пра ек та, якi звя за ны з ад ра-

джэн нем на ро да, куль ту ры i дзяр жа-

вы пад наз вай Рэс пуб лi ка Бе ла русь. 

Су ве рэн ная не за леж ная Бе ла русь 

вель мi па трэб ная i еў ра пей скай цы-

вi лi за цыi, i еў ра зiй скай. Маг чы ма, 

без воль най i моц най Бе ла ру сi за-

ду ма Бо жая ў гэ тай част цы све ту не 

мо жа быць рэа лi за ва ная.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

На дум ку пар ла мен та рыяНа дум ку пар ла мен та рыя

«МЫ МУ СIМ БЫЦЬ МОЦ НЫЯ»
Раз мо ва з дэ пу та там бе ла рус ка га пар ла мен та пра вы клi кi ча су 

i не аб ход насць ума ца ван ня на цы я наль на га iму нi тэ ту

Ва ле рый ВА РА НЕЦ КI: 

Сло ва чы та чуСло ва чы та чу

«Крэ да
га зе ты 
на ста ноў чае, 
гу ма нi тар нае
раз вiц цё, 
фар мi ра ван не 
сум лен ных 
ад но сiн па мiж 
людзь мi — 
пра вiль нае»

Аляк сандр ЛА КОТ КА, 

ды рэк тар Цэнт ра да сле-

да ван няў бе ла рус кай 

куль ту ры, мо вы i лi та-

ра ту ры На цы я наль най 

ака дэ мii на вук Бе ла ру-

сi: «Ужо даў но скла лi ся 

доб рыя тра ды цыi су пра-

цоў нiц тва са «Звяз дой». 

Пер шае, вель мi важ на 

тое, што ма тэ ры я лы ў га-

зе це пуб лi ку юц ца на пры-

го жай бе ла рус кай мо ве. 

Па-дру гое, знач ная част-

ка з iх пры све ча на пы тан-

ням бе ла рус кай куль ту ры, 

то-бок той сфе ры, з якой 

наш цэнтр пра цуе. Ад-

мет на, што ў га зе це зна-

хо дзяць ад люст ра ван не 

па мят ныя да ты з бе ла-

рус кай гiс то рыi — па дзеi, 

юбi леi з дня на ра джэн-

ня мас та коў, пiсь мен нi-

каў, дзея чаў куль ту ры. 

Па ста ян на дру ку юц ца ў 

«Звяз дзе» па ве дам лен нi 

пра на шы кан фе рэн цыi, 

пе ры я дыч на ла дзяц ца 

круг лыя ста лы, пры све-

ча ныя пы тан ням гiс то-

рыi, куль ту ры, мас тац тва 

з удзе лам су пра цоў нi каў 

НАН. Ка рэс пан дэн ты вы-

дан ня на вед ва юць наш 

цэнтр, му зей ста ра жыт на -

бе ла рус кай куль ту-

 ры, пра цу юць з на шы мi 

фальк ла рыс та мi, эт ног-

ра фа мi. Крэ да га зе ты на 

ста ноў чае, гу ма нi тар нае 

раз вiц цё, фар мi ра ван не 

сум лен ных ад но сiн па мiж 

людзь мi — пра вiль нае.

Пе ры я дыч на ёсць ма-

тэ ры я лы, дыс ку сii на ста-

рон ках вы дан ня, пры све-

ча ныя за ха ван ню гiс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны, 

не ма тэ ры яль най, ду хоў-

най куль ту ры. У на шым 

цэнт ры ёсць знач ныя пра-

ек ты, пра якiя вар та бы-

ло б рас ка заць чы та чам. 

На прык лад, з 2016 го да 

з'я вi ла ся тра ды цыя пра во-

дзiць хоць бы раз на год 

буй ныя мiж на род ныя на-

ву ко ва-куль тур ныя ме ра-

пры ем ствы. Так прай шлi, 

на прык лад, Мiж на род ны 

кан грэс, пры све ча ны бе-

ла рус ка му на род на му 

кас цю му, з вя лi кiм прад-

стаў нiц твам за меж ных 

на ву коў цаў, Мiж на род ны 

фо рум бе ла рус кай каз кi, 

сё ле та ў ан лайн-фар ма це 

пра вя лi дру гi Мiж на род ны 

кан грэс бе ла рус кай куль-

ту ры. На iм бы ло прад-

стаў ле на больш за 200 

дак ла даў з роз ных кра iн,

вы да дзе ны збор нiк. А ў 

каст рыч нi ку пад вя дзём 

вы нi кi рэс пуб лi кан ска га 

кон кур су на най леп шы 

ад воль ны твор на бе ла-

рус кай мо ве. 
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