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ШЧЫ РАЯ РАЗ МО ВА
(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

Бе ла русь пад трым лі вае ўстой-

лі выя ганд лё ва-эка на міч ныя су вя зі 

прак тыч на з усі мі рэ гі ё на мі Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі. Там скан цэнт ра-

ва на мност ва вы твор час цяў, якія 

звяз ва юць ін тэ гра цыю дзвюх кра-

ін. «Час та я чы таю ў срод ках ма са-

вай ін фар ма цыі, чую на ват ад пры-

хіль ні каў на ша га са ю за: на вош та 

мы кор мім увесь час Бе ла русь? 

Не ка то рыя на ват пад лі чы лі, што за 

час не за леж нас ці нам аж 100 міль-

яр даў до ла раў ад ва лі лі. Я, ка лі 

чы таю пра гэ та, ду маю, што бе-

ла ру сы прос та па да ві лі ся б та кой 

вя ліз най коль кас цю ку пюр, якія па-

сту пі лі б у ін ша зем най ва лю це ад 

на шай брац кай дзяр жа вы. Цал кам 

бяз глуз дзі ца», — за ўва жыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

«Гэ тыя су мы пад лі ча ны так: ах, 

каб мы гэ та пра да лі, ды па та кой 

ца не, то, на пэў на, бы ло б 100 міль-

яр даў до ла раў. Гэ та я як эка на міст 

ду маю, што яны так раз ва жа юць. 

Але вы лю дзі пісь мен ныя, ра зу-

ме е це, што яшчэ трэ ба пра даць. 

Сён ня Ра сія ха це ла б больш пра-

даць наф ты і га зу, але ры нак не 

спа жы вае столь кі. Та му так раз-

ва жаць — глуп ства. А ка лі б аб-

ва лі ла ся эка но мі ка Бе ла ру сі, то і 

гэ та га б не пра да лі: 25 міль яр даў 

ку боў га зу што год і 24 міль ё ны тон 

наф ты, якія мы куп ля ем у Ра сіі, 

ня хай на ват без мыт ных пош лін, 

як у нас пры ня та ў Мыт ным са ю зе, 

за раз у ЕА ЭС, але тым не менш 

гэ та — вя ліз ныя гро шы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што бе ла рус кія та ва ры так-

са ма пра да юц ца без мыт ных пош-

лін на ра сій скім рын ку. Пры гэ тым 

та ва ра аба рот Бе ла ру сі і Ра сіі ў 

леп шыя ча сы да хо дзіў да 47 міль-

яр даў до ла раў. «Мы ка лісь ці трэ-

ці-чац вёр ты ра док у та ва ра аба ро-

це Ра сій скай Фе дэ ра цыі з ін шы мі 

дзяр жа ва мі, у тым лі ку да лё ка га 

за меж жа, зай ма лі», — ска заў ён.

Ад ка заў кі раў нік дзяр жа вы і на 

па про кі ў не аб ход нас ці крэ ды та-

ван ня бе ла рус кай эка но мі кі з бо ку 

Ра сіі. «Ка лі мы сён ня ад Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі ча ты ры-пяць міль яр-

даў до ла раў атры ма лі крэ ды ту, то 

што год за гэ тыя крэ ды ты, іх аб-

слу гоў ван не, пла цім адзін міль ярд 

200 міль ё наў до ла раў», — па ве-

да міў ён.

Да та го ж прад стаў ні кі СМІ пад-

час прэс-ту ру ад чу лі на пра мыс-

ло вых прад пры ем ствах той уз ро-

вень ка а пе ра цыі, які іс нуе па між 

Бе ла рус сю і Ра сі яй. «На прад пры-

ем ствах, з які мі мы су пра цоў ні ча-

ем, куп ля ю чы ў вас ад ме та лу да 

кам плек ту ю чых, пра цуе больш за 

10 міль ё наў ра сі ян. А ка лі ўзяць ся-

рэд нюю сям'ю — гэ та ка ля 40 міль-

ё наў так або інакш за вя за ных на 

на шу ка а пе ра цыю», — рас ка заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па яго сло-

вах, ра сій скія крэ ды ты, па сут нас-

ці, на кі ра ва ны на пад трым ку гэ тых 

40 міль ё наў ра сі ян у тым лі ку.

Вяр та ю чы ся да тэ мы рэ гі ё наў, 

Прэ зі дэнт на га даў, што каст рыч ніц-

кі фо рум у Ма гі лё ве са браў больш 

за дзве ты ся чы ўдзель ні каў, у вы ні-

ку пад пі са ны дзя сят кі да га во раў на 

паў міль яр да до ла раў. Па гад нен няў 

па між аб лас ця мі, ра ё на мі, га ра да-

мі дзвюх кра ін на ліч ва ец ца сот ні. 

«На на шай тэ ры то рыі функ цы я нуе 

больш за дзве ты ся чы ар га ні за цый 

з ра сій скім ка пі та лам, больш за ты-

ся чу су мес ных прад пры ем стваў. 

І за ўваж це — аб ме жа ван няў ні я кіх. 

Мы з вя лі кім за да валь нен нем за-

пра ша ем на шых бра тоў на ра бо ту 

ў Бе ла русь, на тое, каб яны ўкла-

да лі срод кі ў Бе ла русь», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле яго слоў, у Ра сіі за рэ-

гіст ра ва на ка ля паў сот ні су мес ных 

збо рач ных вы твор час цяў, ство ра-

на ка ля 160 суб' ек таў та ва ра пра-

вод най сет кі з бе ла рус кім ста тут-

ным ка пі та лам. «За ду май це ся: 

гэ та так са ма сот ні ты сяч, мо жа 

быць, больш за міль ён пра цоў ных 

мес цаў», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Бе ла ру сі і Ра сіі ўда ло ся пе ра-

адо лець не га тыў ную тэн дэн цыю 

зні жэн ня ўза ем на га та ва ра аба ро-

ту і вый сці на доб рую тра ек то рыю 

рос ту.

У цэ лым сё ле та бы ло пра ве дзе-

на больш за 200 між рэ гі я наль ных 

су стрэч, ка ля 20 кі раў ні коў ра сій-

скіх рэ гі ё наў на ве да лі Бе ла русь. 

З кож ным гу бер на та рам Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі су стра каў ся аса біс та. Усе 

ві зі ты шы ро ка асвят ля лі ся ў бе ла-

рус кай прэ се. «А што да ве да лі ся 

пра іх жы ха ры ва шых рэ гі ё наў? — 

па ці ка віў ся Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — На шы гра ма дзя не сён ня ма-

юць сва бод ны до ступ да вя ду чых 

ра сій скіх тэ ле ка на лаў, ін тэр нэт-

рэ сур саў і дру ка ва ных вы дан няў. 

У той жа час ра сій скі гля дач ве дае 

пра са праўд ную Бе ла русь вель мі 

ма ла. Адзі ны наш тэ ле ка нал да-

ступ ны толь кі праз спа да рож нік. 

І гэ та не дае поў на га ўяў лен ня пра 

кра і ну. Да мо віц ца, каб «Бе ла русь 

24» вя шчаў у ра сій скім рэ гі ё не, 

над звы чай скла да на. Та му вы для 

нас сён ня — гэ та са праўд нае акно 

ў на шу Ра сію».

НЕ АБ ХОД НАСЦЬ 
І ПА ЖА ДА НАСЦЬ

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў 

жур на ліс таў не раз дзі маць по лы-

мя кан флік ту з «га ра чых» ра бо-

чых мо ман таў, якія ўзні ка юць ў 

ад но сі нах па між Бе ла рус сю і Ра-

сі яй. «У ад но сі нах па між на шы мі 

кра і на мі яшчэ не бы ло сі ту а цый, 

у якіх бы мы не знай шлі кам пра-

мі су, — за пэў ніў ён. — Ра сій ская 

Фе дэ ра цыя — наш стра тэ гіч ны 

парт нёр і са юз нік. Ін тэ гра цый ныя 

па зі цыі Бе ла ру сі ня змен ныя. Мы 

іні цы я ва лі ра зам з ін шы мі ства рэн-

не са юзаў, якія сён ня іс ну юць на 

пост са вец кай пра сто ры і га то вы 

ру хац ца да лей, але пры ўмо ве жа-

ле за бе тон на га вы ка нан ня на шых 

да моў ле нас цяў. Гэ та цал кам на-

ту раль нае і спра вяд лі вае ча кан не, 

якое па він на бу да вац ца на роў ных 

умо вах і ўза ем най па ва зе».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу-

ма чыў, што пад роў ны мі ўмо ва мі 

ён не мае на ўва зе «са браць усё 

ў ку чу і роў на па дзя ліць». Роў ныя 

ўмо вы — гэ та ад сут насць пе ра-

шкод для са юз ні ка, ад ноль ка выя 

ўмо вы для ра бо ты прад пры ем-

стваў.

Ён на га даў, што пас ля раз ва лу 

Са вец ка га Са ю за За хад быў за ці-

каў ле ны ў ства рэн ні бал та-чар на-

мор ска га рэ гі ё на, які ад дзя ліў бы 

Ра сію ад За ход няй Еў ро пы бар' е-

рам, і ця пер Бе ла русь за ста ла ся 

адзі най пе ра шко дай для ажыц-

цяў лен ня гэ та га пра ек та, і ўжо ад-

но гэ та ро біць не да пу шчаль ны мі 

зне ва жаль ныя ад но сі ны да на шай 

кра і ны з бо ку Ра сіі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, 

што на знеш ніх кон ту рах Бе ла русь 

і Ра сія, як і на ле жыць са юз ні кам, 

адзі ныя ў сва іх ацэн ках су свет най 

геа па лі ты кі. «Мы пад трым лі ва ем 

адзін ад на го ў шмат ба ко вых ар га-

ні за цы ях. Ра зам рэа лі зу ем пра гра-

му ўзгод не ных дзе ян няў у га лі не 

знеш няй па лі ты кі. Ка ар ды ну ем па-

ды хо ды да праб лем рэ гі я наль най, 

агуль на еў ра пей скай бяс пе кі, у тым 

лі ку ў сфе ры су праць дзе ян ня но-

вым вы клі кам і па гро зам, — рэ зю-

ма ваў ён. — Але най больш моц на 

звяз вае на шы на ро ды агуль ная 

гіс то рыя, куль ту ра. Слаў ныя і цяж-

кія ча сы, якія пе ра жы лі ра зам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў 

так са ма вы ка за ны ім не ка лі тэ зіс 

пра тое, што Бе ла русь мо жа стаць 

не ка то рым ма раль ным фак та рам 

для Ра сіі. «Ска жу шчы ра, мы да 

гэ та га заў сё ды імк ну лі ся. Каб вы 

нас ца ні лі. Маг чы ма, та ды не ўсе 

звяр ну лі ўва гу на гэ тыя сло вы, 

але іх ак ту аль насць сён ня толь кі 

ўзрас ла», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, ча му 

бе ла ру сы так хва ра ві та ўспры ма-

юць ра сій ска-ўкра ін скі кан флікт. 

«У рам ках куль тур най пра гра мы 

ві зі ту ў на шу кра і ну вы на ве да лі 

По лацк. Гэ ты го рад — ка лыс ка 

сла вян скай дзяр жаў нас ці. Ка лі 

кі ра вац ца «Апо вес цю мі ну лых га-

доў», то ад па ла чан пай шлі і кры ві-

чы, і се вя ра не, а зна чыць, тут — на 

бе ла рус кай зям лі — зна хо дзіц ца 

ду хоў ны ко рань уся го ра сій ска га 

паў ноч на га за ха ду: Сма лен ска, 

Пско ва, Бран ска, Бел га ра да і Кур-

ска. Мо жа та му ў на шай кра і не 

асаб лі ва цяж ка і хва ра ві та ўспры-

ма ец ца лю бы кан флікт у сла вян-

скім све це, — ска заў ён. — Мы не 

мо жам за стац ца ўба ку ад па дзей, 

якія па дзя ля юць бліз кія па сва ёй 

гіс то рыі, мен та лі тэ це і куль ту ры 

на ро ды. Та му Бе ла русь зро біць 

усё, што ад яе за ле жыць, каб ад-

на віць мір і зго ду па між сла вя на мі. 

Гэ та ня лёг ка, але на ват ка лі за-

ста нец ца най ма лей шы шанц, сва іх 

спроб мы не па кі нем. У гэ тым нам 

па він ны да па маг чы ў тым лі ку і вы, 

жур на ліс ты».

У СУ ЧАС НЫМ СВЕ ЦЕ 
ЦЭН ЗУ РА ВЫ ГЛЯ ДАЕ 
ГЛУП СТВАМ

Ася род кам кан флік таў час та 

ста но віц ца ме на ві та ме дый ная 

пра сто ра. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўпэў не ны: трэ ба асэн соў ваць ад-

каз насць за кож нае ска за нае або 

на пі са нае сло ва. «Ка лі яно раз бу-

рае свет і ка ле чыць лё сы лю дзей, 

то ста віць жур на ліс та ў адзін шэ-

раг з сал да та мі, якія стра ля юць на 

па ра жэн не. Гэ та гу чыць жорст ка, 

але як яшчэ да сту кац ца да тых, 

хто іг на руе нор мы не толь кі пра-

фе сій най эты кі, але і ча ла ве чай 

ма ра лі?» — за даў ры та рыч нае пы-

тан не Прэ зі дэнт.

Не мен шую шко ду гра мад ству, 

на дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

сён ня на но сіць агуль ны дэ прэ сіў-

ны ін фар ма цый ны фон. Час та ён 

вы зна чае рэ ча іс насць і ўжо дак-

лад на ні як не са дзей ні чае якас ным 

зме нам жыц ця ча ла ве ка.

Цэн зу ры быць не па він на, 

упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы, але 

па ві нны быць унут ра ны аў тар скі 

са ма кант роль і ўмен не за хоў ваць 

ба ланс чор на га і бе ла га. «Я ка тэ га-

рыч ны пра ціў нік не ка му за кры ваць 

рот. Гэ та шко дзіць. Да рэ чы, ней кі 

рэ пер у Бе ла русь пры яз джае, я 

ўчо ра пра чы таў, што быц цам бы 

ў нас за ба ра ні лі яго вы ступ лен не. 

Што за глуп ства! — Аляк сандр 

Лука шэн ка па ве да міў, што за га-

даў ра за брац ца. — За ба ра ніць 

ляг чэй за ўсё... Не трэ ба ні ко му 

ні чо га за ба ра няць. Лепш пай дзі це 

і па ды ску туй це».

Ён па ра іў жур на ліс там кі ра вац-

ца кі тай скай пры каз кай: «Гля дзі на 

рэ чы са свет ла га бо ку, ка лі та кіх 

ня ма — на чы шчай цём ныя, па куль 

не за блі шчаць».

У на ступ ным го дзе Бе ла русь і 

Ра сія ад зна чаць 20-год дзе пад пі-

сан ня Да га во ра аб ства рэн ні Са-

юз най дзяр жа вы, а так са ма пер-

шы юбі лей ЕА ЭС — пяць га доў, 

на га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

«Мы ра зам прай шлі не заў сё ды 

прос ты, але вель мі плён ны і ба га-

ты на доб рыя спра вы шлях. Якія б 

пры гэ тым ні ўзні ка лі шур па тас ці, 

мы заў сё ды зна хо дзі лі ўза е ма ра-

зу мен не. Ві да воч на, што лю быя 

праб ле мы мо гуць быць вы ра ша-

ны толь кі су поль на. Толь кі праз су-

пра цоў ніц тва. Пра гэ та свед чыць і 

шэ раг між на род ных са мі таў: «Вя-

лі кай двац цат кі», ЕА ЭС, АДКБ. Ад-

ка заць на гла баль ныя вы клі кі су-

час нас ці здоль ныя толь кі моц ныя 

ін тэ гра цый ныя аб' яд нан ні. І сён ня 

мы са бра лі ся ра зам, каб пра ана-

лі за а ваць мі ну лыя па дзеі, даць ім 

ацэн ку, ра зам знай сці ад ка зы на 

вост рыя пы тан ні».

«АПОШ НІМ ЧА САМ 
СА БРА ЛА СЯ ВЕЛЬ МІ 
ШМАТ ПЫ ТАН НЯЎ»

Пер шае пы тан не ад ра сій скіх 

жур на ліс таў за даў Анд рэй Ан то-

наў, агля даль нік га зе ты «Но вый 

Пе тер бург». Ён ад зна чыў, што бу-

даў ніц тва Са юз най дзяр жа вы ідзе 

ўжо даў но і зроб ле на ўжо ня ма-

ла. Ад нак усё яшчэ су стра ка юц ца 

«ўкі ды» пра тое, што быц цам бы 

ін тэ гра цыя пра ва лі ла ся. Жур на-

ліст па ці ка віў ся, якія перс пек ты-

вы ба чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ў са ю зе Бе ла ру сі і Ра сіі.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 

па ве да міў, што па гад нен не па «са-

юз ным шэн ге не» рых ту ец ца. Ён 

не ба чыць тут праб лем. Да ку мент 

усё яшчэ пра хо дзіць унут ры дзяр-

жаў ную пра цэ ду ру, і Прэ зі дэнт яго 

яшчэ не ба чыў. Як ін фар муе МЗС, 

там улі ча ны ўсе ча кан ні бе ла ру саў 

і ра сі ян, та му пад пі сан не да гавора 

не ста не праб ле май.

Што да ты чыц ца за явы аб ін тэ-

гра цый ным пра ва ле, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў: «Апош-

нім ча сам са бра ла ся вель мі шмат 

пы тан няў, цяж кіх пы тан няў, якія не 

вы ра ша юц ца. І пра па но вы, перш 

за ўсё ра сій ска га кі раў ніц тва, па-

ру ша юць дух усіх на шых да моў ле-

нас цяў. На прык лад, цэ на ўтва рэн-

не па пры род ным га зе — гэ та ж 

ас но ва на шай су мес най бе ла рус-

ка-ра сій скай эка но мі кі». Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў, што для на шай кра і ны 

вель мі важ ны па каз чык са бе кош ту 

пра дук цыі, як і ца на на газ. «Мы не 

па тра бу ем: дай це нам 70 до ла раў, 

як у Сма лен ску. У нас сён ня ў два-

тры ра зы да ра жэй шы газ. Мы па-

тра бу ем, каб бы лі вы ка на ны на шы 

да моў ле нас ці, які мі пра сяк ну тыя 

ўсе на шы па гад нен ні і да га во ры аб 

роў ных умо вах для суб' ек таў гас-

па да ран ня», — рэ зю ма ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

«КА ЛІ ПА ЧЫ НА ЕШ 
ЗА БА РА НЯЦЬ, 
ТЫ СПАЗ НІЎ СЯ»

Ге не раль ны ды рэк тар ра дыё 

«Говорит Моск ва» Ула дзі мір Ма-

ман таў за пы таў аб мя жы, ка лі 

дзяр жа ва па він на за ба ра ніць не-

га тыў ныя пра явы су час най куль ту-

ры. Жур на ліст так са ма па дзя ка ваў 

за пад трым ку клу ба га лоў ных рэ-

дак та раў Ра сіі і Бе ла ру сі і пра цы-

та ваў ад на го з ка лег, які ска заў: 

«Ма быць, нам прый дзец ца спі на 

да спі ны ста яць, а мы па дро бя зях 

ва ю ем».

«Што да ты чыц ца мя жы, ка лі не 

за ўва жыў, то так — трэ ба прад ба-

чыць гэ тыя рэ чы ра ней. На прык-

лад, гэ тых рэ пе раў, — ска заў Прэ-

зі дэнт. — Як толь кі быў пра моў ле-

ны ма цюк на сцэ не ці ў эфі ры (ці 

хтось ці толь кі па ду маў пра гэ та), 

вось та ды трэ ба бы ло за гэ та ўха-

піц ца. А лепш да та го як — гэ та га 

не бы ло б. Ка лі па чы на еш за ба ра-

няць, ты спаз ніў ся. І бу дуць дрэн-

ныя на ступ ствы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка, як прык-

лад, пры вёў за ба ро ну на ал ка голь 

у час Гар ба чо ва: «Па чы на ю чы ад 

гэ тых за ба ро наў да рэ пе раў — 

спаз ні лі ся».

«Я не пры хіль нік гэ та га. Я ад-

ра зу зды маю труб ку і ка жу ёй 

(На тал лі Эй смант, прэс-сак ра та-

ру. — Аўт.), ча му не ра за бра лі-

ся?» — ак цэн та ваў ува гу лі дар 

дзяр жа вы.

Рас ка заў Прэ зі дэнт пра па дзею 

з кі раў ні ком апа зі цый най га зе ты — 

Іо сі фам Ся рэ дзі чам, які на пі саў 

яму ліст, бо за ба ра ні лі ра монт іх 

офі са: «Ды па за ві це гэ та га му жы-

ка, да рос лы ча ла век, ста рэй шы за 

мя не. Сядзь це за стол, да моў це ся, 

бо ра ней мы па абя ца лі. Хай яны 

пі шуць, усё роў на дзесь ці бу дуць 

пі саць, і яшчэ больш азлоб ле ныя 

бу дуць. Для ча го гэ тую праб ле му 

ства раць?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў, што не пры хіль нік та кіх 

ме та даў, бо «гэ та крок за кро кам 

ства рае ача гі на пру жа нас ці ў гра-

мад стве».


