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У
ПЕР ШЫ НЮ ў сва ёй гіс то рыі су пра цоў ні кі МЗС бу дуць 

ад зна чаць Дзень дып ла ма тыч на га ра бот ні ка ме на ві та 

22 сту дзе ня. Той зна ка вы ну мар «Звяз ды», да рэ чы, 

знай шла ў ар хі вах стар шы ня Клу ба ве тэ ра наў Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў Зоя Ка лан тай. А ў каст рыч ні ку мі ну ла га го да 

вый шаў Указ Прэ зі дэн та, згод на з якім дып ла ма ты афі цый на 

атры ма лі пра фе сій нае свя та, а так са ма — эмб ле мы, сцяг, на-

груд ныя зна кі і фор мен нае адзен не. Гэ та па дзея слу жыць не 

толь кі за ха ван ню тра ды цый, ума ца ван ню прэ сты жу дып ла ма-

тыч най пра цы, але і з'яў ля ец ца пры знан нем за слуг бе ла рус-

ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства пе рад на шай дзяр жа вай 

і на ро дам.

МІЖ НА РОД НЫЯ ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Та кім чы нам у са вец кі час бы ла за кла дзе на 

ас но ва су час най бе ла рус кай дып ла ма тыч най 

шко лы. Як толь кі Бе ла русь рэа лі за ва ла сваё пра-

ва на не за леж насць, ста лі вы крыш та лі зоў вац ца 

між на род ныя пры яры тэ ты су ве рэн най дзяр жа вы. 

Ад на ча со ва ўдак лад ня лі ся за да чы на цы я наль най 

дып ла ма тыч най служ бы. На гэ тым эта пе прыяры-

тэ та мі бы лі да га вор на-пра ва вое афарм лен не 

ме жаў і ўста ля ван не дып ла ма тыч ных ад но сін з 

за меж ны мі дзяр жа ва мі.

З 1991-га да 1994 го да Бе ла русь за клю чы ла 

звыш паў ты ся чы двух ба ко вых між на род ных да-

га во раў.

А ў ця пе раш ні час на ша кра і на з'яў ля ец ца 

паў на праў ным удзель ні кам ка ля ча ты рох ты сяч 

між на род ных да га во раў і ін шых між на род на-пра-

ва вых да ку мен таў. («Звяз да»: Для па раў на ння, у 

кан цы 1990 го да — 203 між на род на-пра ва выя ак-

ты, пяць двух ба ко вых да га во раў і па гад нен няў.)

Гэ тым, без умоў на, ра бо та МЗС не аб мя жоў ва-

ла ся. Над звы чай ак ту аль най у тыя га ды бы ла за-

да ча ўма ца ван ня мер да ве ру ў ва ен на-па лі тыч най 

сфе ры. Акра мя гэ та га, важ на бы ло пры цяг нуць 

ува гу між на род най су поль нас ці да вы ра шэн ня 

праб лем пе ра адо лен ня на ступ стваў ава рыі на 

Чар но быль скай АЭС. Бы ло і шмат ін шых за дач, 

якія вы зна ча лі спе цы фі ку знеш не па лі тыч най ак-

тыў нас ці Бе ла ру сі.

Ад нак свет мя ня ец ца, ра зам з ім мя ня ец ца і 

кра і на, і на ша дып ла ма тыя. Дзей насць МЗС — 

не за сты лы пра цэс. Сён ня Бе ла русь ве да юць у 

рэ гіё не і за яго ме жа мі як іні цы я та ра аб' яд ноў-

ва ю чых ідэй і ін тэ гра цый ных пра цэ саў, пля цоў-

ку для пе ра гавораў па пы тан нях рэ гі я наль на га і 

гла баль на га па рад ку дня. На ша кра і на па пра ве 

мае ста тус ад ной з апор бяс пе кі на Еў ра пей скім 

кан ты нен це.

Гэ та — на ту раль ны вы нік ажыц цяў лен ня знеш-

не па лі тыч на га кур су, вы зна ча на га кі раў ні ком на-

шай дзяр жа вы. Га лоў ная за да ча Мі ніс тэр ства за-

меж ных спраў, дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў 

Бе ла ру сі за мя жой — ра зам з ін шы мі дзяр жаў ны-

мі ўста но ва мі мак сі маль на эфек тыў на пра во дзіць 

гэ ты курс. Ума цоў ваць між на род ны імідж Бе ла ру-

сі, пра соў ваць за мя жой па лі тыч ныя і эка на міч ныя 

ін та рэ сы бе ла рус кай дзяр жа вы, аба ра няць пра вы 

на шых гра ма дзян.

— Сён ня за да ча ды вер сі фі ка цыі экс пар ту 

ўскла да ец ца і на дып ла ма тыч ныя ве дам ствы. 

Што тут кан крэт на мо жа зра біць па сол, і пры 

якіх умо вах яго мі сія бу дзе больш па спя хо вай? 

Уво гу ле, та кая ва га эка на міч ных пы тан няў у 

ра бо це па лі тыч на га ве дам ства — асаб лі васць 

на ша га ча су або на шай кра і ны?

–ЯК вя до ма, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы зна чыў 

пер ша чар го выя за да чы для Мі ніс тэр-

ства за меж ных спраў і за меж ных уста ноў — на-

рошч ван не аб' ёмаў экс пар ту і яго ды вер сі фі ка-

цыя. Ганд лё ва-эка на міч ная дзей насць зай мае 

пры яры тэт нае мес ца ў на шай ра бо це, па соль ствы 

жорст ка са ры ен та ва ны на вы ка нан не комп лекс-

ных за дач у гэ тай сфе ры.

Гэ та ла гіч ны і муд ры па ды ход. Ві да воч на, што з 

улі кам пра мыс ло ва га, сель ска гас па дар ча га і на ву-

ко ва га па тэн цы я лу Бе ла ру сі, асаб лі вас цяў на цы я-

наль най эка но мі кі, у пер шую чар гу — ста біль на 

вы со кай до лі экс пар ту пра дук цыі («Звяз да»: Экс-

парт ная кво та —су ад но сі ны аб' ёмаў экс пар ту да 

ВУП — да ся гае 65 %), вы хад на за меж ныя рын кі — 

гэ та кіс ла род для на шай гас па дар кі. Гэ та за бес пя-

чэн не бес пе ра бой най і пры быт ко вай ра бо ты прад-

пры ем стваў, а зна чыць, ра бо чых мес цаў і вы со ка га 

ўзроў ню жыц ця лю дзей. Гэ та маг чы масць за ра біць 

ва лю ту для кра і ны, для да лей ша га раз віц ця і ма дэр-

ні за цыі прад пры ем стваў з тым, каб бе ла рус кая пра-

дук цыя ад па вя да ла су свет ным стан дар там якас ці, 

бяс пе кі, эка ла гіч нас ці і гэ так да лей.

Та му, ад каз ва ю чы на ва ша пы тан не, пры яры-

тэт «эка на міч най дып ла ма тыі» ў пра цы МЗС — 

гэ та на ту раль на для на шай кра і ны, і гэ та га па-

тра буе час.

Та кі па ды ход ся бе цал кам апраўд вае. У апош-

нія га ды якас на па вы сі лі ся эфек тыў насць і ска-

ар ды на ва насць комп лекс ных на ма ган няў ура да, 

бе ла рус кіх вы твор цаў і экс пар цё раў, бан каў ска га 

сек та ра па пра соў ван ні на цы я наль ных эка на міч-

ных ін та рэ саў за мя жой. Так, на прык лад, экс парт 

та ва раў за 11 ме ся цаў 2018 го да вы рас на 16,5 % 

і склаў 30,8 міль яр да до ла раў ЗША. («Звяз да»: 

У вар тас ным вы ра жэн ні пры рост экс пар ту склаў 

4,4 міль яр да до ла раў ЗША, у тым лі ку за кошт 

пра дук цыі ма шы на бу да ван ня і ін шых та ва раў з 

вы со кай да баў ле най вар тас цю. У сту дзе ні — ве-

рас ні 2018 го да ў кра і ну пры цяг ну та 7,7 міль яр да 

до ла раў ЗША (рост 115,3 %) за меж ных ін вес ты-

цый, з іх пра мых ін вес ты цый на чыс тай асно ве — 

паў та ра міль яр да до ла раў ЗША, што ў паў та ра 

ра за пе ра вы шае аб' ёмы ана ла гіч на га пе ры я ду 

2017 го да).

Больш за тое, на шым во пы там эка на міч най 

дып ла ма тыі ак тыў на ка рыс та юц ца ін шыя дзяр-

жа вы.

Па сол у гэ тай схе ме — адзін з цэнт раль ных 

эле мен таў. Ён пра цуе на мес цы, на ладж вае су-

пра цоў ніц тва з ура да мі і біз нес-ко ла мі. Ме на ві та 

па сол з'яў ля ец ца пра вад ні ком на шых эка на міч-

ных ін та рэ саў. Як ска заў кі раў нік дзяр жа вы, ка лі 

па трэб на, па сол па ві нен узяць бе ла рус ка га экс-

пар цё ра за ру ку і пры вес ці яго на за меж ны ры нак, 

ска рыс таў шы ся сва і мі су вя зя мі і за дзей ні чаў шы 

не аб ход ны ад мі ніст ра цый ны рэ сурс.

Ін шы мі сло ва мі, за да ча па слоў і су пра цоў ні каў 

за меж ных уста ноў — акра мя раз віц ця па лі тыч ных 

ад но сін, зна хо дзіць у кра і нах акрэ ды та цыі но выя 

маг чы мас ці для ганд лё ва га, эка на міч на га і ін-

вес ты цый на га су пра цоў ніц тва. Пры чым не толь кі 

зна хо дзіць, а ча сам фак тыч на ства раць, ста ран на 

пра пра цоў ваць, да во дзіць да кан крэт ных да моў-

ле нас цяў, ад соч ваць рэа лі за цыю су мес ных пра-

ек таў. Та му па соль ствы, як ка жуць, па він ны тры-

маць ру ку на пуль се і апе ра тыў на пад клю чац ца 

да вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў.

— Ці мож на ска заць, што не менш за экс-

парт важ ныя для су пра цоў ніц тва і ін шыя сфе-

ры: аду ка цыя, куль ту ра, на ву ка?

–СА ПРАЎ ДЫ. Бо між на род нае су пра цоў-

ніц тва не аб мя жоў ва ец ца па лі ты кай і 

эка но мі кай. Са праўд ныя сяб роў скія ад но сі ны па-

між кра і на мі — гэ та не толь кі па лі тыч ныя кан так-

ты або ган даль, які б вы гад ны ён ні быў. Куль тур-

ныя, аду ка цый ныя і на ву ко выя су вя зі зблі жа юць 

на ро ды і па ляг ча юць уза е ма ра зу мен не. Што ж 

да ты чыц ца тэ мы экс пар ту, то яна не па срэд на 

звя за на і з аду ка цы яй, і з на ву кай, і з куль ту рай. 

І гэ та не толь кі экс парт аду ка цый ных па слуг або 

пры цяг нен не за меж ных ту рыс таў.

Бе ла русь, на прык лад, ак тыў на ўдзель ні чае ў 

між на род ным на ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц-

тве з за меж ны мі кра і на мі. З 46 кра і на мі све ту мы 

ма ем ад па вед ныя між на род ныя да га во ры, пра цу-

юць су мес ныя між ура да выя ка мі сіі па на ву ко ва-

тэх ніч ным су пра цоў ніц тве. Ле тась рэа лі за ва ны 

85 су мес ных на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек таў, геа-

гра фія якіх рас па сці ра ец ца ад Літ вы і Укра і ны да 

Кі тая, Ін дыі і В'ет на ма. Дэ ман стра цыя на між на-

род ных вы стаў ках бе ла рус кіх на ву ко ва-тэх ніч ных 

і іна ва цый ных рас пра цо вак спры яе ўста ля ван ню 

кан так таў па між на ву коў ца мі, з'яў лен ню но вых 

су мес ных пра ек таў, пры цяг нен ню ін вес ты цый у 

вы со ка тэх на ла гіч ныя вы твор час ці.

Па спя хо ва раз ві ва ец ца між на род нае су пра-

цоў ніц тва ў га лі не аду ка цыі. Бе ла русь пад пі са ла 

і вы кон вае між ура да выя па гад нен ні з больш чым 

105 за меж ны мі кра і на мі. Гэ та не толь кі аб мен 

во пы там, але ў тым лі ку і экс парт аду ка цый ных 

па слуг.

Важ ны кі ру нак між на род най дзей нас ці ў гу ма ні-

тар най га лі не — су пра цоў ніц тва з ЮНЕС КА, якое 

мае як па лі тыч нае, так і прак тыч нае зна чэн не для 

— Шмат га до вае ўза е ма-

дзе ян не Мі ніс тэр ства за-

меж ных спраў і Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла-

ты, чле на мі якой з'яў ля юц ца 

больш за 2200 кам па ній ад 

ма ло га біз не су да най буй не-

шых прад пры ем стваў і хол-

дын гаў, — прык лад дзяр жаў-

на-пры ват на га парт нёр ства 

ў сфе ры раз віц ця ай чын на га 

экс пар ту,— рас ка заў «Звяз-

дзе» Ула дзі мір УЛА ХО ВІЧ, 

стар шы ня Бе ла рус кай ганд-

лё ва-пра мыс ло вай па ла ты 

(БелГПП). — Без умоў на, Мі-

ніс тэр ства за меж ных спраў — 

клю ча вы ка ар ды на цый ны 

ор ган у знеш не эка на міч най 

дзей нас ці на шай кра і ны. Пры 

гэ тым БелГПП ба чыць сваю 

мі сію, каб ра біць усё, што ад 

яе за ле жыць, у прак тыч най 

сфе ры па шы рэн ня бе ла рус ка-

га экс пар ту. З 860 знеш не эка-

на міч ных ме ра пры ем стваў, 

якія мы пра вя лі ле тась, 70 бы-

лі іні цы я тыў ныя пра ек ты і пра-

па но вы ад на шых па соль стваў 

за мя жой. Яшчэ ка ля 200 ме-

ра пры ем стваў прай шло пры 

ак тыў най пад трым цы на шых 

дып мі сій. Асаб лі ва каш тоў на, 

што пры пад трым цы МЗС мы 

спра бу ем вы вес ці ай чын ныя 

прад пры ем ствы на рын кі тых 

кра ін, дзе ня ма бе ла рус кіх 

дып прадс таў ніц тваў.

Ся род най больш вы біт ных 

ме ра пры ем стваў з МЗС трэ ба 

ад зна чыць афі цый ныя ві зі ты 

кі раў ні ка дзяр жа вы за мя жу, 

у рам ках якіх, як пра ві ла, мы 

ра зам з па соль ства мі рых ту ем 

біз нес-фо ру мы і вы стаў кі. У мі-

ну лым го дзе так бы ло ў Гру зіі, 

Мал до ве, Та джы кі ста не, Уз бе-

кі ста не. На прык лад, у рам ках 

ві зі ту Прэ зі дэн та ў Ду шан бэ 

мы пра во дзі лі та джык ска-бе-

ла рус кі біз нэс-фо рум з удзе-

лам дзе ла вых ко лаў Аф га ні-

ста на, Па кі ста на і Уз бе кі ста на. 

У 2017 го дзе на на шых агуль-

ных з МЗС біз нес-фо ру мах 

бе ла рус кія кам па ніі пад пі са лі 

кант рак ты амаль на 100 міль-

ё наў до ла раў.

Ра зам з МЗС мы па спя хо-

ва ажыц ця ві лі но вы ўні каль-

ны фар мат дзе ла во га су пра-

цоў ніц тва: B2D — busіness to 

dіplomats. Гэ та пе ра га во ры 

кі раў ні коў дып ла ма тыч ных 

прад стаў ніц тваў за мя жой з 

на шы мі прад пры ем ства мі — 

чле на мі БелГПП. Ле тась у та-

кіх ме ра пры ем ствах пры ня ло 

ўдзел звыш 300 бе ла рус кіх 

прад пры ем стваў. Пра мы дыя-

лог з дып ла ма та мі да па ма гае 

кам па ні ям зра зу мець, як вы-

хо дзіць на пэў ны ры нак, азна-

ё міц ца з эка на міч най сі ту а цы-

яй у ін шых кра і нах, вы ра шыць 

пы тан ні збы ту бе ла рус кай пра-

дук цыі за мя жу.

Мы ру ха ем ся пад адзі ным 

дэ ві зам: «Па спя хо вы біз нес. 

Моц ная кра і на».

Гіс то рыя МЗС не за леж най Бе ла ру сі 
сло ва мі бы лых мі ніст раў

Пётр КРАЎ ЧАН КА, мі ністр за меж ных спраў Бе ла-

ру сі (27 лі пе ня 1990 года — 28 лі пе ня 1994 го да):

— Мы зра бі лі са праўд ны дып ла ма тыч ны пра рыў 

у свет. Ка лі да гэ та га ча су нас прак тыч на ні хто 

дып ла ма тыч на не пры зна ваў, акра мя Гер ма ніі, з 

якой у нас бы лі ста сун кі з 1922 го да, Поль шчы, якая 

нас пры зна ла 18 са ка ві ка 1921 го да ў час пад пі сан ня 

Рыж ска га па гад нен ня. Ін шыя дзяр жа вы не лі чы лі мэ та згод ны м 

аб мень вац ца ра ты фі ка цый ны мі гра ма та мі, ад кры ваць кон суль-

ствы ці па соль ствы, пад піс ваць двух ба ко выя па гад нен ні. Пас ля 

Бе ла веж ска га па гад нен ня, ка лі Бе ла русь атры ма ла рэ аль ную не-

за леж насць, прый шла так зва ная па ла са пры знан няў. Мы заў сё ды 

бы лі па між Ра сі яй і Поль шчай, па між Маск вой і Вар ша вай. І вось 

упер шы ню ў на шай на цы я наль най гіс то рыі наш лёс, на шы стра тэ-

гіч ныя кі рун кі вы ра шае Мінск і бу дзе вы ра шаць Мінск, не Маск ва і 

не Вар ша ва. Мы да бі лі ся рэ аль най не за леж нас ці.

Ула дзі мір СЯНЬ КО, мі ністр за меж ных спраў Бе-

ла ру сі (28 лі пе ня 1994 — 13 сту дзе ня 1997 го да)

— Пе ры яд з ся рэ дзі ны 1990-х га доў пры ня та 

лі чыць зна ка вым для ін тэ гра цый ных пра ек таў. Са-

праў ды гэ та так. Пе рад усім, клю ча вое зна чэн не 

меў Да га вор аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы з Ра-

сі яй. Прын цы по ва важ нае зна чэн не ме лі іні цы я ты вы 

на ша га кі раў ніц тва па ўма ца ван ні ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў на 

пост са вец кай пра сто ры. Не вы пад ко ва, на ша га Прэ зі дэн та мно гія 

на гэ тай пра сто ры на зы ва лі ін тэ гра та рам. Асноў ная іні цы я ты ва ў 

гэ тым пла не зы хо дзі ла ад яго.

Іван АН ТА НО ВІЧ, мі ністр за меж ных спраў Бе ла-

ру сі (13 сту дзе ня 1997 — 4 снеж ня 1998 го да)

— За хад не зга дзіў ся з на шы мі дву ма рэ фе рэн-

ду ма мі. Ва ўмо вах па лі тыч най іза ля цыі бы ло зра-

зу ме ла, што знеш не па лі тыч ная стра тэ гія стаг ні руе. 

Мы ня сём рас хо ды, доб ра сум лен на вы плач ва ем 

уз но сы ў Ар га ні за цыю Аб' яд на ных На цый, ЮНЕС КА, 

Між на род ную Ар га ні за цыю Пра цы і гэ так да лей. Мы не бы лі даў-

жні ка мі ні дзе. Усё ідзе пра хам, і я дак лад ваю Прэ зі дэн ту: «Ёсць 

між на род ныя ар га ні за цыі, дзе нас зра зу ме юць, — Су свет ны пар ла-

менц кі са юз». Там стар шын ства ва ла ад на з араб скіх кра ін — Егі пет. 

Та ды апа зі цыя ча мусь ці вель мі ра да ва ла ся, што я еду да ара баў: 

мы пра ва лім пе ра гаворы, нас не возь муць. Я пра ехаў па араб скіх 

кра і нах — вы дат ны быў ад каз. Не ве даю, што та кое быць у іза ля цыі. 

Нас пры ма юць пад апла дыс мен ты ў Су свет ны пар ла менц кі са юз.

Урал ЛА ТЫ ПАЎ, мі ністр за меж ных спраў Бе ла-

ру сі (4 снеж ня 1998 — 27 ліс та па да 2000 го да)

— Мы вы ву чы лі во пыт шмат лі кіх кра ін, але вы-

ра шы лі ні ко га не ка пі ра ваць, а з улі кам за меж на-

га во пы ту ства рыць бе ла рус кую ма дэль кі ра ван ня 

між на род ны мі су вя зя мі дзяр жа вы. І ў вы ні ку Прэ зі-

дэнт пад пі саў Указ, згод на з якім за мест трох мі ніс-

тэр стваў ар га ні за ва ла ся ад но пад наз вай Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў, якое бра ла на ся бе ад каз насць за ўсе ві ды між на род ных 

су вя зяў кра і ны. Для за ма ца ван ня доб рых, ква лі фі ка ва ных кад раў 

важ на бы ло ства рыць спра вяд лі вую сіс тэ му пра соў ван ня па аса-

біс тых і дзе ла вых якас цях. У ад роз нен не ад ін шых мі ніс тэр стваў, 

у МЗС ёсць за межс луж ба. І для дып ла ма та пра ца ваць у па соль-

стве так на ту раль на, як для лёт чы ка лё таць і для ма ра ка ха дзіць 

у мо ра. Прэ зі дэнт вель мі вост ра рэ ага ваў на ін фар ма цыю аб тым, 

што хтось ці з су вя зя мі бяз вы лаз на ся дзіць за мя жой, а ста ран ны, 

ква лі фі ка ва ны спе цы я ліст без су вя зяў вы ехаць не мо жа. І каб та го 

не бы ло, мы вы ра шы лі ства рыць у но вым мі ніс тэр стве кон курс ную 

сіс тэ му ад бо ру на ра бо ту за мя жой.

Мі ха іл ХВАС ТОЎ, мі ністр за меж ных спраў Бе ла-

ру сі (27 ліс та па да 2000 — 21 са ка ві ка 2003 го да)

— Па бу да ваў шы ўстой лі выя су вя зі з Ра сій скай 

Фе дэ ра цы яй, мы да бі ва лі ся та кіх жа ад но сін і з 

Еў ра пей скім са юзам. І я лі чу, што сён няш няя па лі-

ты ка на ша па він на за клю чац ца ў атры ман ні та кіх жа 

га ран тый ад Еў ра пей ска га са ю за на шай па лі тыч най, 

эка на міч най і ва ен най бяс пе кі, якую мы ма ем сён ня ад Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі.

Сяр гей МАР ТЫ НАЎ, мі ністр за меж ных спраў Бе-

ла ру сі (21 са ка ві ка 2003 — 20 жніў ня 2013 го да)

— Фак тыч на Бе ла русь з'яў ля ец ца кра і най, раз-

ме шча най на та кім цы ві лі за цый ным раз ло ме па між 

Еў ро пай у чыс тым вы гля дзе, да якой Бе ла русь на-

ле жыць гіс та рыч на і геа гра фіч на, і Еў ра зі яй. Раз мя-

шчэн не на гэ тым цы ві лі за цый ным раз ло ме ўсё жыц цё 

бы ло ў вя до май сту пе ні пра кляц цем для Бе ла ру сі. Усе буй ныя 

ва ен ныя кан флік ты па між Ус хо дам і За ха дам, Еў ро пай не прос та 

ўцяг ва лі Бе ла русь як тэ ры то рыю, а як мі ні мум двой чы пра кат ва-

лі ся са мым жах лі вым чы нам па на шай краіне на шля ху ў адзін 

бок, по тым на шля ху ў дру гі бок. І вось за да ча знеш няй па лі ты кі 

за клю ча ла ся і за клю ча ец ца ў тым, каб гіс та рыч нае ці геа гра фіч нае 

пра кляц це Бе ла ру сі пе ра тва рыць у бла га сла вен не, ка лі так мож на 

ска заць. Уво гу ле, за да ча знеш няй па лі ты кі скла да ец ца ў тым, каб 

праб ле мы пе ра тва раць у пе ра ва гі і вы га ду для дзяр жа вы.

З да ку мен таль на га філь ма «Дып ла ма тыя Бе ла ру сі. Ста наў лен-

не і раз віц цё».

— Бе ла русь ні ко лі не бы ла 

куль тур най пус тэ чай, — сцвяр-

джае Ула дзі мір ШЧАС НЫ. 

Бы лы Па сол па асо бых да ру-

чэн нях, стар шы ня На цы я наль-

най ка мі сіі па спра вах ЮНЕС-

КА (2001—2013 гг.), по шу кам 

і вяр тан нем гіс та рыч ных і 

куль тур ных каш тоў нас цяў ён 

зай маў ся пад час сва ёй служ-

бы ў МЗС і сён ня не па кі дае 

пра цу па за ха ван ні куль тур най 

спад чы ны. Не шмат хто ве дае, 

што мно гія на шы па соль ствы 

за мя жой пра цу юць над по-

шу ка мі ба гац ця Бе ла ру сі і са-

дзей ні ча юць яго вяр тан ню на 

ра дзі му.

МЗС па ча ло гэ ту ра бо ту ў 

2009 го дзе па іні цы я ты ве та га-

час на га мі ніст ра Сяр гея Мар-

ты на ва. Пры Са ве це Мі ніст раў 

бы ла ство ра на Ка мі сія па вы-

яў лен ні, вяр тан ні, су мес ным 

вы ка ры стан ні і ўвя дзен ні ў 

на ву ко вы і куль тур ны ўжы так 

куль тур ных каш тоў нас цяў. Яе 

ўзна чаль ва юць на мес нік мі ніст-

ра за меж ных спраў і на мес нік 

мі ніст ра куль ту ры.

Ка мі сія, у пры ват нас ці, са-

дзей ні чае ства рэн ню ад па вед-

най ба зы да ных. Вяр нуць на 

ра дзі му кар ці ны ці ар хі вы вы-

дат ных бе ла ру саў з му зей ных 

фон даў ін шых кра ін не маг чы-

ма, та му знач ная ўва га ад да ец-

ца су мес на му вы ка ры стан ню 

агуль най куль тур най спад чы-

ны. Яе эле мен ты зна хо дзяц ца 

не толь кі ў кра і нах-су сед ках 

(Ра сіі, Укра і не, Поль шчы), але 

і да лей на за хад — Шве цыі, Вя-

лі ка бры та ніі, ЗША.

Кры ні ца мі на быц ця каш-

тоў нас цяў з'яў ля юц ца су свет-

на вя до мыя аў кцы ё ны «Сот-

біс»,»Крыс ціс», «Дуг лас», дзе 

ар тэ фак ты пра хо дзяць дас ка-

на лую ве ры фі ка цыю. 

Больш на дзей най і тан ней-

шай прак ты кай вяр тан ня спад-

чы ны з'яў ля ец ца вы раб ко пій.

— На прык лад, у элект рон-

ным вы гля дзе вяр та лі ар хіў 

Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га, 

які зна хо дзіц ца ў Маск ве ў 

Ра сій скім дзяр жаў ным ар хі ве 

ста ра жыт ных ак таў. Па тра ба-

ваць вяр нуць ары гі на лы бы-

ло не маг чы ма, бо ар хіў пас ля 

смер ці Мі ха ла Кле а фа са быў 

доб ра ах вот на пе ра да дзе ны ў 

Маск ву яго сы нам, — рас ка заў 

Ула дзі мір Шчас ны.

Дып ла ма ты, якія ня суць 

служ бу за мя жой, вы ву ча юць 

ка лек цыі му зе яў, вы ста вак, аў-

кцы ё наў, ан ты квар ных ма га зі-

наў, дзе мо гуць уба чыць рэ чы, 

якія з'яў ля юц ца каш тоў нас цю 

для Бе ла ру сі. І ка лі аб' ект на-

са мрэч уяў ляе ці ка васць, пра-

вод зяц ца пе ра гаворы з ула-

даль ні ка мі.

— Я сам не ка лі ў Льво ве 

на быў пры жыц цё вае вы дан-

не Ула дзі сла ва Сы ра ком лі 

за адзін до лар, та му што ва 

Украі не ён не вя до мы аў тар. 

Іс нуе та кая прак ты ка, што з 

му зей ных фон даў ні хто экс-

па на ты не пе рад ае, на ват на 

аб мен. Ка лі рэч зна хо дзіц ца ў 

ан ты квар ных ма га зі нах, пры-

ват ных ка лек цы ях, вы стаў-

ле на на аў кцы ён, маг чы ма 

вес ці раз мо ву аб тым, як гэ та 

вяр нуць, — па дзя ліў ся дып-

ла мат. — Трэ ба шу каць спон-

са раў. Доб ры прык лад та ко-

га ме цэ нац тва — дзей насць 

«Бел газп рам бан ка». Па ча ла-

ся ра бо та з на быц ця па лот наў 

мас та коў Па рыж скай шко лы, 

якія на ра дзі лі ся ў Бе ла ру-

сі. Яны з'яў ля юц ца аў та ра мі 

80 ар тэ фак таў у ка лек цыі бан-

ка, якая ўклю чае больш за 

120 ра бот су свет на вя до мых 

мас та коў ро дам з Бе ла ру сі.

Ак тыў на пра цу юць над вяр-

тан нем на ра дзі му ра бот вы-

дат ных мас та коў ХХ ста год дзя 

па соль ства Бе ла ру сі ў Швей ца-

рыі і га на ро вы кон сул Бе ла ру-

сі ў гэтай краіне. На прык лад, 

пры фі нан са вай пад трым цы 

га на ро ва га кон су ла Бе ла ру сі 

ў Ла за не Анд рэя На жэс кі на ў 

ка лек цыі На цы я наль на га мас-

тац ка га му зея з'яві лі ся па лот-

ны Во сі па Лю бі ча, а кар ці ны 

Надзеі Ха да се віч-Ле жэ і Мі-

ха і ла Кі ко і на — дзя ку ю чы за-

ха дам ча со ва га па ве ра на га ў 

спра вах Бе ла ру сі ў Швей ца рыі 

Паў ла Ма цу ке ві ча.

Шмат ар тэ фак таў за хоў ва-

юць на шчад кі зна ка мі тых бе-

ла рус кіх ро даў, мно гія з іх раз'-

еха лі ся па ўсім све це.

— У свой час я су стрэў ся 

са сва яч кай Ка ру ся Ка ган ца 

Ія лан тай Ма джар скай, якая пе-

рад ала на за ха ван не ся мей ны 

ар хіў, — рас каз вае Ула дзі мір 

Шчас ны. — У Лон да не ад бы-

ло ся зна ём ства з Ма ры яй Свя-

та полк-Мір скай, прад стаў ні цай 

ро ду, які ва ло даў Мір скім зам-

кам да 1939 го да. Яна так са-

ма па да ра ва ла ся мей ны ар хіў. 

Пры са дзей ні чан ні на шай На-

цы я наль най ка мі сіі па спра-

вах ЮНЕС КА бы ла ство ра на 

элект рон ная біб лі я тэ ка Юза-

фа Кра шэў ска га. Пісь мен нік, 

жыц цё яко га звя за на з Бе ла-

рус сю, вя до мы як са мы плён ны 

аў тар, які пі саў гу сі ным пя ром. 

Ён ства рыў амаль 90 гіс та рыч-

ных ра ма наў.

На пе ра дзе яшчэ вя лі кая пра-

ца па по шу ку не толь кі тво раў 

вя до мых бе ла ру саў, але і са міх 

ім ёнаў. Ад нос на ня даў на гра мад-

скасць на шай кра і ны да ве да ла ся 

пра шэ раг мас та коў ле ген дар на-

га аб' яд нан ня «Свет мас тац тва», 

якія ма юць бе ла рус кія ка ра ні. 

Вар тая ўва гі дзей насць Пе цяр-

бург скай Ака дэ міі мас тац тваў, 

мно гія вы пуск ні кі і вы клад чы кі 

якой бы лі з Бе ла ру сі.

— Мас та кі, на ро джа ныя 

на бе ла рус кіх зем лях (Ша гал, 

Су цін, Цад кін, Бакст), ак тыў на 

ўдзель ні ча лі ў між на род ным 

куль тур ным уза е ма дзе ян ні, 

аказ ва лі знач ны ўплыў на еў-

ра пей скае мас тац тва, вы ра-

тоў ва ю чы яго ад са ла джа вас-

ці, тры ві яль нас ці, за ліш ня га 

ака дэ міз му шля хам да лу чэн-

ня да та га час ных ма дэр нісц кіх 

плы няў, — раз ва жае Ула дзі мір 

Шчас ны і да дае: — Вы ву чэн не 

твор час ці су свет на вя до мых 

зем ля коў, на быц цё і прэ зен та-

цыя іх ра бот на ра дзі ме да па-

мо жа нам на роў ных удзель-

ні чаць у пра цэ се раз віц ця су-

свет най куль ту ры.

— МЗС — наш га лоў ны 

па моч нік у ра бо це з ін шы мі 

краі на мі, бо мы па стаў ля ем 

сваю пра дук цыю ў скла да ныя 

для экс пар ту рэ гі ё ны, — рас-

ка заў «Звяз дзе» на чаль нік 

упраў лен ня знеш не эка на-

міч ных су вя зяў па экс пар це 

Ад кры та га ак цы я нер на га та-

ва рыст ва «МАЗ — кі ру ю чая 

кам па нія хол дын га «БЕЛ АЎ-

ТА МАЗ» Аляк сандр АТРО-

ШЧЫК. — Без са дзей ні чан ня 

бе ла рус кіх па соль стваў бы ло б 

вель мі і вель мі цяж ка. Адзін з 

са мых яр кіх пры кла даў — В'ет-

нам. Ме на ві та дзя ку ю чы дып-

ла ма там бы ло пад рых та ва на 

між ура да вае па гад нен не аб 

пад трым цы ма тор ных транс-

парт ных срод каў, якое за клю-

ча на ў рам ках па гад нен ня аб 

зо не сва бод на га ганд лю В'ет-

на ма і ЕА ЭС. Мы па спя хо ва 

пра соў ва ем ся і ўжо ства ры-

лі су мес нае прад пры ем ства, 

якое на зы ваец ца «МАЗ-Азія», 

для бяс пош лін най па стаў кі ту-

ды аў та тэх ні кі па вы дзе ле най 

нам кво це. У 2018 го дзе бы лі 

зроб ле ны пер шыя па стаў кі, 

за раз вя дзец ца на лад ка аб-

ста ля ван ня ў но вым збо рач-

ным кор пу се, уз гад ня ец ца 

вы твор чы план на 2019 год, 

ка лі бу дзем збі раць тэх ні ку з 

ма шы на кам плек таў. На ступ ны 

этап — 40-пра цэнт ная ла ка лі-

за цыя, што да зво ліць па стаў-

ляць бяс пош лін на тэх ні ку ў 

кра і ны ACEAH, а гэ та 10 кра ін 

Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Мы 

ба чым у гэ тым вя лі кія перс-

пек ты вы.

Ак тыў на пра цу ем з бе ла рус-

кім па соль ствам у Сі рыі. Па-

стаў ля лі тэх ні ку ў гэ ту кра і ну 

так са ма ў рам ках гу ма ні тар най 

да па мо гі ад ура да Бе ла ру сі.

Даў но су пра цоў ні ча ем з Ку-

бай і Ве не су э лай. У апош няй 

ма ем сваю збо рач ную вы твор-

часць. Пад трым лі ваць су вязь 

на та кой ад лег лас ці без да па-

мо гі бе ла рус ка га па соль ства 

бы ло б не маг чы ма.

На па чат ку 2018 го да ад-

кры лі збо рач ную вы твор часць 

у Егіп це, дзе, так са ма дзя ку ю-

чы па соль ству, ста лі вяр таць 

ра ней стра ча ныя па зі цыі. 

Асаб лі ва вар та ад зна чыць 

на ша су пра цоў ніц тва з бе ла-

рус кім па соль ствам у Сер біі. 

Там ужо не каль кі га доў па-

спя хо ва пра цуе наш за вод па 

збор цы па са жыр скай тэх ні кі. 

Вель мі ці ка вая тэ ма — раз-

віц цё но вых рын каў. З да па мо-

гай па соль ства Бе ла ру сі ў Нью-

Дэ лі знай шлі клі ен та ў Ін дыі, 

на рын ку якой са мым буй ным 

гуль цом з'яў ля ец ца та кі гі гант, 

як Tata Motors. Там за раз пра-

хо дзяць вы пра ба ван ні на шы 

сед ла выя ця га чы. Ацэн кі доб-

рыя, і мы спа дзя ём ся па чаць 

па стаў кі ў гэ тую да лё кую кра-

і ну.

Вель мі плён на пра цу ем з 

бе ла рус кай мі сі яй у Па кі ста-

не. Ужо па ста ві лі ў гэ ты рэ гі ён 

пар тыю ма шын, там вы пра боў-

ва ец ца на ша тэх ні ка двай но га 

пры зна чэн ня. Ня даў на МАЗ на-

ве даў стар шы ня Аб' яд на на га 

ка мі тэ та на чаль ні каў шта боў 

Уз бро е ных Сіл Па кі ста на Зу-

байр Мах муд Ха ят.

З да па мо гай МЗС ад кры ва-

ем но выя рын кі ў Аф ры кан скім 

рэ гі ё не. Дзя ку ю чы на шым дып-

ла ма там ма ем су вя зі з Эфі о пі-

яй, ку ды па ста ві лі вя лі кую пар-

тыю ма шын і з якой за клю чы лі 

но вы кант ракт.

Ця гам апош ня га го да ра-

зам з Мі ніс тэр ствам за меж ных 

спраў на шай кра і ны ак тыў на 

пра цу ем з араб скім рэ гі ё нам, 

які лі чым перс пек тыў ным. З да-

па мо гай па соль ства ў Аб' яд на-

ных Араб скіх Эмі ра тах пла ну ем 

пра вес ці вя лі кі мар ке тын га вы 

ана ліз гэ та га рын ку.
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Кар ці на М. Кі ко і на 
ў Нацыянальным 
мастацкім музеі.
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