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Ці ка він кі дып ла ма тыіЦі ка він кі дып ла ма тыі

ХТО ТА КІ ДУ А ЕН?
У дып ла ма тыч ным лек сі ко не іс нуе па няц це ду а ен — гэ та не-

афі цый ны пра та коль ны кі раў нік дып кор пу са, ста рэй шы па кла-
се і ча се зна хо джан ня ў кра і не па сол ад на го з прад стаў ніц тваў. 
У ад па вед нас ці з пры ня тай прак ты кай ме на ві та ду а ен мо жа ра біць 
за явы на раз на стай ных ме ра пры ем ствах ад імя ўся го дып кор пу са. 
Ду а енам у Бе ла ру сі доў гі час быў па сол Ра сіі Аляк сандр Су ры каў. 
Ён пра ца ваў у на шай кра і не 12 га доў. Сён ня ду а енам з'яўляецца 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Па лес ці ны Ха лед Ары кат, які 
ўзна чаль вае дып прадс таў ніц тва сва ёй кра і ны з 2011 го да.

ФЕЛЬД' ЕГЕ РЫ НА СЛУЖ БЕ
Гіс то рыя дып ла ма тыч ных служ баў па сут нас ці па чы на ла ся з 

«ган цоў», якія да стаў ля лі гра ма ты ў за меж ныя дзяр жа вы. Са з'яў-
лен нем элект рон най су вя зі па доб ная мі сія не стра ці ла знач нас ці — 
у дып ла ма тыі па-ра ней ша му ў асаб лі вых вы пад ках пры зна юц ца 
толь кі ары гі на лы. У МЗС іс нуе дып ла ма тыч ная пош та — асаб лі вы 
від су вя зі з дып ла ма тыч ны мі ўста но ва мі за мя жой. Сён ня «асаб лі-
вую» ка рэс пан дэн цыю за мя жу рэ гу ляр на да стаў ля юць спе цы яль-
ныя кур' е ры фельд' егер скай служ бы.

ПЕР ШЫ ДОМ МЗС
У 1919 го дзе Ка мі са ры ят па за меж ных спра вах Бе ла ру сі па чаў 

сваю дзей насць у до ме № 21 па ву лі цы Кой да наў скай у Мін ску. 
У той час яна бы ла ад на з цэнт раль ных у ста лі цы: на ёй раз мя шча-
лі ся шмат лі кія ўста но вы, пры ват ныя клі ні кі. У 1922 го дзе з на го ды 
пя ці га до ва га юбі лею Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ву лі ца атры ма ла 
су час ную наз ву — Рэ ва лю цый ная. Вя до ма, што бу ды нак па Кой да-
наў скай, 21 за ха ваў ся на Рэ ва лю цый най, толь кі змя ніў ну мар на 15. 
Сён ня там раз мя шча ец ца Па соль ства Шве цыі. Да рэ чы, пер шым 
ка мі са рам па за меж ных спра вах быў Усе ва лад Фаль скі, які су мя-
шчаў пра цу дып ла ма та з пра фе сі яй ар тыс та.

МЕ ДЫК-ДЫП ЛА МАТ
Знач ны ўклад у ста наў лен не дып ла ма тыч най служ бы Бе ла ру сі 

ўнёс Кузь ма Кі ся лёў, які зай маў па са ду і на мес ні ка стар шы ні Са ве та 
На род ных Ка мі са раў БССР, і мі ніст ра за меж ных спраў БССР. Ён кі-
ра ваў дэ ле га цыяй на шай кра і ны пад час ства рэн ня ААН у 1945 го дзе, 
ку ды Бе ла русь увай шла ў ран гу кра і ны-за сна валь ні цы. Та кім чы нам, 
пад Ста ту там ААН бы лі под пі сы двух бе ла ру саў — Анд рэя Гра мы-
кі (як прад стаў ні ка СССР) і Кузь мы Кі ся лё ва. Па аду ка цыі ён быў 
ура чом-не ўра па то ла гам, та му ме на ві та Кузь ма Кі ся лёў пра па на ваў 
бе ла рус ка му кі раў ніц тву ства рыць ан ка ла гіч ную баль ні цу. Спе цы я-
лі за ва ныя цэнт ры па ба раць бе з ан ка ло гі яй бы лі ў той час толь кі ў 
Маск ве, Ле нін гра дзе і Кі е ве. Ідэю пад тры ма лі і ха дай ні ча лі аб гэ тым 
пе рад Маск вой, якая вы дзе лі ла срод кі. Бу даў ніц тва па ча ло ся, але з 
ця гам ча су гро шы скон чы лі ся. Та му ад ной чы, вы сту па ю чы на тры бу не 
ААН, Кі ся лёў са ма воль на да ба віў у тэкст звест кі, што ў Бе ла ру сі ўжо 
бу ду юць ан ка ла гіч ную баль ні цу, і за пра сіў гас цей па гля дзець, як ідзе 
пра цэс. Ін фар ма цыю раз нес лі га зет чы кі па ўсім све це. І та ды срод кі 
з Маск вы вы дзе лі лі дру гі раз. Кі ся лё ву та кую не дыс цып лі на ва насць 
не да ра ва лі. Праз пэў ны час яго зня лі з па ста на мес ні ка стар шы ні 
Са ве та Мі ніст раў і па кі ну лі толь кі мі ніст рам за меж ных спраў БССР. 
Па ўспа мі нах яго дзя цей, пас ля гэ тай па дзеі ён ска заў: «Дзе ці, па сты 
пры хо дзяць і сы хо дзяць, а баль ні цы за ста юц ца».

Вяр шы ні Анд рэя Гра мы кі
«Звяз да» за да ла некалькі пы тан няў пра на ша га зем ля ка, 

па тры яр ха дып ла ма тыі і мі ніст ра за меж ных спраў СССР з 

1957 да 1985 го да Анд рэя Анд рэ е ві ча Гра мы ку, ура джэн ца 

вёс кі Ста рыя Гра мы кі (ця пер у Вет каў скім ра ё не Го мель скай 

воб лас ці) яго ўну ку — Аляк сею Ана толь е ві чу ГРА МЫ КУ, ды-

рэк та ру Ін сты ту та Еў ро пы Ра сій скай ака дэ міі на вук, док та ру 

па лі тыч ных на вук.

— Аляк сей Ана толь е віч, што з да сяг нен няў Гра мы кі-дып ла-

ма та асаб лі ва ак ту аль на сён ня?

— Ду маю, гэ та, па край няй ме ры, тры рэ чы.
Па-пер шае, ства рэн не Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый у лі пе ні 

1945 го да на між на род най кан фе рэн цыі ў Сан-Фран цыс ка. З тых 
ча соў мі ну ла 73 га ды, але ААН не толь кі за ха ва ла ся, яна за ста ец ца 
на па ра дак вы шэй шай па сва ім аў та ры тэ це і ўні вер саль нас ці, чым 
лю бая ін шая між на род ная ар га ні за цыя. 

Па-дру гое, пад пі сан не шэ ра гу ас но ва твор ных між на род ных па-
гад нен няў па кант ро лі над уз бра ен ня мі і не рас паў сюдж ван ні. Най-
больш важ ныя з іх пра цяг ва юць дзей ні чаць і ўтрым лі ваць свет, 
па мен шай ме ры па куль, ад без агляд най гон кі ўзбра ен няў, у тым 
лі ку ў ядзер най сфе ры. Гэ та і да га вор 1963 го да аб за ба ро не вы-
пра ба ван ня атам най зброі ў трох сфе рах, і да га вор 1968 го да аб 
не рас паў сюдж ван ні ядзер най зброі. Вя до ма, да мо вы з ЗША аб 
аб ме жа ван ні стра тэ гіч ных на сту паль ных уз бра ен няў (СНУ); іх спад-
чын нік — СНУ-3, пад пі са ны Ра сі яй і ЗША ў 2010 го дзе. Вель мі важ-
ным быў да га вор аб аб ме жа ван ні сіс тэм су праць ра кет най аба ро ны 
1972 го да. Вы хад з яго ЗША ў 2002 го дзе за клаў мі ну за па во ле на га 
дзе ян ня пад су свет ную ар хі тэк ту ру бяс пе кі.

І, па-трэ цяе, бяс спрэч на, вы дат ным да сяг нен нем са вец кай дып ла-
ма тыі быў Хель сінк скі за ключ ны акт На ра ды па бяс пе цы і су пра цоў-
ніц тве ў Еў ро пе ў 1975 го дзе, які змя шчае так зва ны дэ ка лог. Не здар-
ма ця пер на са мым вы со кім уз роў ні пра цяг вае аб мяр коў вац ца ідэя 
«Хель сін кі-2». У яе пра соў ван ні вя лі кую ро лю ады гры вае Бе ла русь.

— Якія, на ваш по гляд, ры сы ха рак та ру да па маг лі Анд рэю 

Анд рэ е ві чу Гра мы ку да маг чы ся га лоў ных пе ра мог на дып ла-

ма тыч най ні ве?

— У пер шую чар гу — гэ та ней ма вер ная ця га да ве даў, да ана лі-
ты кі, да пра нік нен ня ў сут насць рэ чаў. Гэ та на стой лі васць, пас ля доў-
насць, твор чы па ды ход да да сяг нен ня мэт, па ва га да ін ша га пунк ту 
гле джан ня. Вя до ма, гэ та і пры ро джа ныя ўзро вень ін тэ ле кту і бліс-
ку чая па мяць. Але, упэў не ны, што на ват та кія якас ці не да па маг лі б 
дзе ду рас крыць свой па тэн цы ял у поў най ме ры, ка лі б не ша лё ная 
пра ца ві тасць, пра цэс са ма на ву чан ня даў жы нёю ў жыц цё і, вя до ма, 
ад да насць Ра дзі ме, у тым лі ку ра дзі ме ма лой — Го мель шчы не.

— У 2019 го дзе вя лі ка му дып ла ма ту са вец кай эпо хі, як за-

слу жа на на зы ва юць Анд рэя Гра мы ку, споў ні ла ся б 110 га доў. 

Рас ка жы це, як яго па мяць бу дзе ўша ноў вац ца абедз вю ма краі-

на мі — Бе ла рус сю і Ра сі яй?

— 18 лі пе ня 2019 го да Анд рэю Анд рэ е ві чу споў ні ла ся б 110 га доў. 
У но вым го дзе ў го нар гэ тай па дзеі прой дзе шэ раг на ву ко вых кан-
фе рэн цый, з'я вяц ца пры све ча ныя яму і гіс то рыі дып ла ма тыі но выя 
да ку мен таль ныя філь мы; бу дзе ство ра на Аса цы я цыя між на род ных 
да сле да ван няў імя А. А. Гра мы кі з удзе лам вя до мых ра сій скіх і бе-
ла рус кіх на ву коў цаў, дып ла ма таў, па лі ты каў. 

СУ ВЕ РЭН НАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ

на шай кра і ны. У па лі тыч ным пла не ЮНЕС КА вы-
сту пае ў ро лі тры бу ны для пра па ган ды да сяг нен-
няў бе ла рус кай на ву кі, куль ту ры, аду ка цыі. Гэ та, 
без умоў на, са дзей ні чае ўма ца ван ню ста ноў ча га 
імі джу Бе ла ру сі на між на род най арэ не. У прак-
тыч ным пла не та кое су пра цоў ніц тва ад кры вае 
пе рад уста но ва мі на ву кі, куль ту ры і аду ка цыі на-
шай кра і ны маг чы мас ці ўдзе лу ў між на род ных 
ін тэ ле кту аль ных аб ме нах для пры цяг нен ня між-
на род на га во пы ту, ін фар ма цый ных ма тэ ры я лаў, 
экс перт най, тэх ніч най і ін шай да па мо гі.

Трэ ба ад зна чыць, што Бе ла русь абра на ў кі-
ру ю чы ор ган ар га ні за цыі — Вы ка наў чую ра ду 
ЮНЕС КА на пе ры яд 2017—2021 га доў. Пе ра ка-
наў чая пе ра мо га на шай кра і ны на гэ тых вы ба-
рах з'яў ля ец ца ад люст ра ван нем яе аў та ры тэ ту на 
між на род най арэ не. ЮНЕС КА вы со ка ацэнь вае 
за слу гі Бе ла ру сі ў га лі не за ха ван ня і раз віц ця 
на цы я наль на га па тэн цы я лу ў аду ка цыі, на ву цы і 
куль ту ры. Удзел у ра бо це Вы ка наў чай ра ды дае 
нам маг чы масць уплы ваць на фар мі ра ван не па лі-
ты кі ар га ні за цыі і пра соў ваць свае ін та рэ сы.

— Бе ла русь пра цяг вае ру ку мно гім кра і нам, 

якія апы ну лі ся ў цяж кім ста но ві шчы з-за пры-

род ных ка та строф або ва ен ных дзе ян няў. Якая 

ро ля МЗС у ажыц цяў лен ні та кой да па мо гі? Ці 

іс ну юць пэў ныя кры тэ рыі пры вы ба ры кра ін, 

якім бу дзе пра па на ва на са дзей ні чан не?

–ПРЫ ТРЫМ ЛІ ВА Ю ЧЫ СЯ прын цы пу са лі-
дар нас ці, мы заў сё ды га то вы ака заць 

па сіль ную да па мо гу за меж ным сяб рам і парт-
нё рам, якія апы ну лі ся ў скла да най сі ту а цыі. У 
гэ тай спра ве МЗС тра ды цый на су пра цоў ні чае з 
ка ле га мі з ін шых ве дам стваў, перш за ўсё з Мі-
ніс тэр ствам па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Толь кі ў апош нія га ды па ра шэн ні Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі бы лі рэа лі за ва ны гу ма ні тар ныя пра ек ты 
ў шэ ра гу кра ін све ту, ся род якіх В'ет нам, Гру зія, 
Мал до ва, Укра і на, Эк ва дор.

Вар та ад зна чыць, што мы імк нём ся ака заць 
да па мо гу ўсім, хто да нас звяр та ец ца. Ві да воч-
на, што буй ным пры род ным ці тэх на ген ным ка-
та стро фам мож на су праць ста яць толь кі ра зам. 
Са лі дар ная па зі цыя Бе ла ру сі заў сё ды вы клі кае 
па дзя ку.

На прык лад, мі ну лае ле та, як вы па мя та е це, 
бы ло су хім і спя кот ным. Ад гэ та га па ку та ва лі 
не толь кі мы, але і кра і ны Бал тыі і Скан ды на віі. 
У Шве цыі і Лат віі рас па ча лі ся буй ныя ляс ныя па-
жа ры. Уліч ва ю чы, што на ту шэн не па жа раў сва і мі 
сі ла мі Лат віі спат рэ біц ца шмат ча су, афі цый ная 
Ры га па дып ла ма тыч ных ка на лах звяр ну ла ся да 
нас па да па мо гу. Без умоў на, мы апе ра тыў на ад-
рэ ага ва лі, і вер та лёт бе ла рус ка га МНС пры маў 
удзел у ту шэн ні па жа раў. Што да ты чыц ца Шве цыі, 
то мы праз па соль ства ў Стак голь ме пра па на ва лі 
да па маг чы ў ту шэн ні па жа раў і там, за што швед-
скі прэм' ер шчы ра па дзя ка ваў.

З гэ тых пры кла даў бач на, што мы га то вы да-
па маг чы ўсім, ка му па трэб на пад трым ка ў скла-
да ны час.

Мы пры хо дзім на да па мо гу не толь кі з-за пры-
род ных ка та строф. Бе ла русь не мо жа за ста вац ца 
абы яка вай да цяж кай гу ма ні тар най аб ста ноў кі ў 
Сі рыі з-за пра цяг ла га ўзбро е на га кан флік ту.

У 2015—2018 га дах сі рый ска му бо ку бы лі пе-
ра да дзе ны тры пар тыі гу ма ні тар най да па мо гі — 
пра дук ты хар ча ван ня, ле кі, дзі ця чая воп рат ка і 
абу так. Як вы ве да е це, ме на ві та ў гэ ты час ажыц-
цяў ля ец ца чар го вая ак цыя па ад праў цы гу ма ні-
тар на га гру зу з Бе ла ру сі ў Сі рыю. Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў, па соль ства Бе ла ру сі ў Да мас ку 
аказ ва юць МНС не аб ход нае са дзей ні чан не ў фар-
мі ра ван ні і да стаў цы гэ тых гу ма ні тар ных гру заў.

Бе ла русь што год ажыц цяў ляе гу ма ні тар ныя 
ак цыі па ар га ні за цыі ад па чын ку і азда раў лен ня 
дзя цей з кра ін, якія па цяр пе лі ад ва ен ных дзе ян-

няў ці пры род ных ка та строф. У нас ужо пра хо дзі лі 
азда раў лен не дзе ці з Сі рыі, Япо ніі, Кі тая, і гэ тую 
прак ты ку пла ну ец ца пра цяг нуць. МЗС і па соль-
ствы ак тыў на ўза е ма дзей ні ча юць у гэ тым кі рун ку 
з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі.

— Ня даў на вы па раў на лі служ бу дып ла-

ма таў з ва ен най, бо яны «вя дуць ба та ліі на 

па лі тыч най, эка на міч най і гу ма ні тар най між-

на род ных пля цоў ках». Якім чы нам сён ня МЗС 

су пра цоў ні чае з ве дам ства мі, якія не па срэд на 

ад каз ва юць за бяс пе ку на шай кра і ны?

–ПА ЛІ ТЫЧ НЫЯ, ва ен ныя і ін шыя ас пек ты 
на цыя наль най, рэ гі я наль най і між на род-

най бяс пе кі звя за ны па між са бой. У за бес пя чэн не 
бяс пе кі ўцяг ну тыя ўсе дзяр жаў ныя ор га ны. Та му для 
МЗС цес нае ўза е ма дзе ян не з мі ніс тэр ства мі і ве дам-
ства мі так зва на га сі ла во га бло ка, але і не толь кі з 
імі — не ад' ем ны эле мент што дзён най дзей нас ці. Па 
ўсіх пы тан нях, якія за кра на юць на цы я наль ную і між-
на род ную бяс пе ку, мы пра цу ем у цес най звяз цы.

Вы ве да е це пры маў ку, што па куль не па ча лі га-
ва рыць гар ма ты, сло ва на ле жыць дып ла ма там, і 
я б да даў, што, ка лі па ча лі га ва рыць, то дып ла ма ты 

аба вя за ны пра ца ваць ра зам з Мі ніс тэр ствам аба ро-
ны. Так, су мес на з гэ тым ве дам ствам мы вы ра ша ем 
за да чы па вы ка нан ні на цы я наль ных аба вя за цель-
стваў па між на род ных да га во рах і па гад нен нях у 
га лі не кант ро лю над уз бра ен ня мі і раз збра ен ня, 
на прык лад, па Да га во ры аб звы чай ных уз бро е ных 
сі лах у Еў ро пе. («Звяз да»: У гэ тай га лі не Бе ла русь 
так са ма вы кон вае аба вя за цель ствы па Да га во ры 
па ад кры тым не бе, Вен скім да ку мен це 2011 го да 
аб ме рах ума ца ван ня да ве ру і бяс пе кі, Кан вен цыі 
аб за ба ро не су праць пя хот ных мін і шэ ра гу ін шых). 
Доб рым пры кла дам на ша га су пра цоў ніц тва ста ла 
поў нае зні шчэн не ў Бе ла ру сі су праць пя хот ных мін 
у рам ках ад па вед най Кан вен цыі.

Мы аказ ва ем са дзей ні чан не ў па шы рэн ні шта-
ту ва ен ных дып ла ма таў Бе ла ру сі. У пры ват нас ці, 
па дып ла ма тыч ных ка на лах пра во дзім пра цэ ду ру 
ўзгад нен ня з за меж ны мі кра і на мі пры зна чэн ня 
ад па вед ных прад стаў ні коў пры на шых за меж ных 
уста но вах.

МЗС па дып ла ма тыч ных ка на лах уз гад няе па-
лё ты па вет ра ных суд наў Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь праз тэ ры то рыю за меж ных дзяр жаў і, 
на ад ва рот, у рам ках вы ка нан ня рэй саў ва ен на га 

па вет ра на га транс пар ту ін шых кра ін праз бе ла-
рус кую тэ ры то рыю.

А вось яшчэ адзін ці ка вы, на мой по гляд, 
прык лад су пра цоў ніц тва. Ле тась су мес на з ка ле-
га мі з Мі ніс тэр ства аба ро ны бы ло ар га ні за ва на 
на вед ван не прад стаў ні ка мі за меж на га дып ла-
ма тыч на га кор пу са 120-й асоб най гвар дзей скай 
ме ха ні за ва най бры га ды Паў ноч на-За ход ня га 
апе ра тыў на га ка ман да ван ня. Ме ра пры ем ства 
да зво лі ла пра дэ ман стра ваць вы со кую ар га ні-
за ва насць і аба ра на здоль насць на шых вай скоў-
цаў, а так са ма га тоў насць да ўза е ма дзе ян ня па 
за бес пя чэн ні ста біль нас ці ў рэ гі ё не. За меж ныя 
дып ла ма ты асаб лі ва пад крэс лі ва лі ад кры тасць 
бе ла рус ка га бо ку ў ва ен най воб лас ці.

З Ка мі тэ там дзяр жаў най бяс пе кі ўза е ма дзей-
ні ча ем па пы тан нях ба раць бы з між на род ным 
тэ ра рыз мам і вы ка нан ня гла баль ных ан ты тэ ра-
рыс тыч ных кан вен цый ААН.

Ра зам з Дзярж кам ва енп ра мам, КДБ, Дзяр-
жаў ным мыт ным ка мі тэ там і шэ ра гам ін шых ве-
дам стваў пры ма ем не аб ход ныя ме ры для не да-
пу шчэн ня рас паў сюдж ван ня ма тэ ры я лаў, та ва раў 
і тэх на ло гій, якія мо гуць быць вы ка ры ста ны для 
ства рэн ня зброі ма са ва га зні шчэн ня.

Мы ўжо за кра на лі сён ня тэ му цес на га су пра-
цоў ніц тва з МНС у рам ках ак цый па да стаў цы 
гу ма ні тар най да па мо гі з Бе ла ру сі за меж ным 
дзяр жа вам.

Па пы тан нях між на род на-пра ва во га ўста ля-
ван ня Дзяр жаў най мя жы МЗС шчыль на пра цуе з 
Дзяр жаў ным па гра ніч ным ка мі тэ там, Дзярж кам-
ма ё мас ці, Мінт ран сам, Мінп ры ро ды, мяс цо вы мі 
ор га на мі ўла ды. У гэ тай спра ве па гра ніч ні кі, дып-
ла ма ты, геа дэз іс ты, кар то гра фы, ін шыя спе цы я-
ліс ты — адзі ная ка ман да.

Ве да е це, пас ля доў ная і ад каз ная знеш няя па-
лі ты ка Бе ла ру сі, пра якую сён ня доб ра вя до ма 
на між на род най арэ не, — гэ та вы нік у тым лі ку 
эфек тыў на га між ве да мас на га ўза е ма дзе ян ня і су-
мес най пра цы. Та му, ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю, 
ха цеў бы па дзя ка ваць ка ле гам з ін шых ве дам-
стваў за плён нае су пра цоў ніц тва з МЗС.

— Хто з бы лых ці сён няш ніх дзея чаў на 

знеш не па лі тыч най су свет най арэ не з'яў ля ец-

ца аў та ры тэ там ме на ві та для вас?

–НА шчас це, у ма ім ася род дзі ня ма ла лю-
дзей, да якіх я ад чу ваю па чуц цё глы бо-

кай па ва гі і пры знан ня. Іх вы лу ча юць асаб лі выя 
якас ці — аса біс тыя і пра фе сій ныя, якія мне ім па-
ну юць, якія імк ну ся пе рай маць і па ме ры маг чы-
мас ці «рэ транс ля ваць».

Аду ка ва насць, сум лен насць, ад каз насць і ад-
да насць сва ёй спра ве, чу ласць і ўва га да лю-
дзей — вось толь кі не ка то рыя з іх.

Ха цеў бы ад зна чыць вы дат ных бе ла рус кіх 
дып ла ма таў, якія ўнес лі не ацэн ны ўклад у ста-
наў лен не на цы я наль най дып ла ма тыч най служ бы 
і бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. Аса біс та для мя не 
яны з'яў ля юц ца пры кла да мі муд рас ці і даль на-
бач нас ці, са праўд на га па тры я тыз му і ад да на сці 
Ай чы не. У іх лі ку перш за ўсё на за ву Кузь му 
Ве не дзік та ві ча Кі ся лё ва, Ана то ля Емяль я на ві ча 
Гу ры но ві ча.

Гэ ты спіс мож на пра цяг ваць. Га лоў нае, што, на 
мой по гляд, аб' яд ноў вае гэ тых лю дзей, — кож ны 
з іх у свой час і на сва ёй па са дзе спры яў ства-
рэн ню тры ва ла га знеш не па лі тыч на га пад мур ка 
на шай кра і ны, ума ца ван ню яе су ве рэ ні тэ ту, ад-
стой ваў на цы я наль ныя пры яры тэ ты і са дзей ні чаў 
ува хо джан ню бе ла рус кай дзяр жа вы ў су свет ную 
су поль насць у якас ці паў на праў на га чле на. Не ў 
апош нюю чар гу дзя ку ю чы ім Бе ла русь здо ле-
ла за няць «свой па чэс ны па сад між на ро да мі», 
які сён няш ні МЗС імк нец ца ак тыў на за хоў ваць 
і ўма цоў ваць.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Мі ніс тэр ства па над звы чай-
ных сі ту а цы ях у су час ным вы-
гля дзе ство ра на 19 сту дзе ня 
1999 го да. За гэ ты час здзейс-
не на больш за 60 гу ма ні тар ных 
мі сій у 25 кра ін све ту.

— Прак тыч на ў кож най з гэ-
тых мі сій мы ўза е ма дзей ні ча-
лі з Мі ніс тэр ствам за меж ных 
спраў, — рас каз вае афі цый ны 

прад стаў нік Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях Ві-

таль НА ВІЦ КІ.

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
да па ма гае прай сці ўсе між дзяр-
жаў ныя пра цэ ду ры і кан так туе з 
па цяр пе лым бо кам. Да па ступ-
лен ня за пы ту ад кра і ны вя дуц ца 
пе ра гаворы на конт та го, у чым 
яна мае па трэ бу. По тым гэ ты за-
пыт пры хо дзіць па дып ла ма тыч-
ных ка на лах і су па стаў ля ец ца з 
на шы мі маг чы мас ця мі. Бе ла-
русь не па срэд на вы ра шае, што 
гэ та бу дзе за груз, і з да па мо гай 
МЗС ін фар муе аб тым кра і ну, у 
якую ён бу дзе да стаў ляц ца.

Са мо ака зан не да па мо гі 
прак тыч на заў сё ды пра хо дзіць 
пры пад трым цы бе ла рус кіх дып-

ла ма таў — як з цэнт раль на га 
апа ра ту МЗС (дзе вы ра ша юц ца 
ар га ні за цый ныя пы тан ні), так і 
па соль стваў, кон суль стваў, ка лі 
яны ёсць, на тэ ры то рыі кра і ны, 
ку ды да стаў ля ец ца гу ма ні тар-
ная да па мо га.

У апош нія га ды бе ла рус кія 
па слы са мі пры ма юць удзел у 
пра цэ ду ры пе ра да чы да па мо гі. 
Так бы ло і ў Сі рыі, і ў Эк ва до-
ры, і ва Укра і не, і ў В'ет на ме. 
У гэ тыя дзяр жа вы ад праў ле ны 
апош нія кан воі да па мо гі.

Эк ва дор — са мы да лё кі 
пункт, дзе мы аказ ва лі да па-
мо гу. Там з-за зем ля тру су бы лі 
маш таб ныя раз бу рэн ні. Без да-
па мо гі МЗС не абы сці ся і та му, 
што ёсць асаб лі вас ці ў да стаў-
цы гру заў у пэў ную кра і ну. Па 
сло вах прад стаў ні ка МНС, уз-
нік лі пы тан ні з афарм лен нем 
гру заў пры іх пе ра воз цы ва 
Укра і не, ка лі ён ішоў у Да не-
цкую і Лу ган скую воб лас ці. Бы-
лі па тра ба ван ні ў Між на род на-
га ка мі тэ та Чыр во на га Кры жа, 
яко му гэ та да па мо га пе ра да-
ва ла ся на тэ ры то рыі Укра і ны. 

У вы ра шэн ні гэ та га пы тан ня 
са дзей ні чаў па сол Бе ла ру сі.

— Асаб лі васць ад но сін сі-
рый скай ула ды да гу ма ні тар най 
да па мо гі ў тым, што яе ні ко лі не 
ад праў ля юць на склад. Яна ад ра-
зу вы да ец ца тым, хто мае па трэ-
бу, — ка му і ку ды вы ра ша ец ца 
ва ўза е ма дзе ян ні з па соль ствам. 
Я два ра зы пры маў удзел у гэ тых 
мі сі ях. Мы на са ма лё це пры ля-
та ем, груз раз мяр коў ва ец ца па 
ма шы нах, і яны ад ра зу едуць у 
мя чэць, баль ні цу. І мы са мі пе-
ра да ва лі да па мо гу лю дзям. За 
тым, каб гэ та бы ло хут ка і лёг ка, 
і ста іць вя лі кая пра ца дып ла ма-
таў, — рас ка заў Ві таль На віц кі.

Звы чай на да стаў ка гру заў 
у Сі рыю зай мае 28—30 дзён. 
І маг чы ма, у гэ ты час у адзін з 
сі рый скіх парт оў пры быў (або 
пры бу дзе ў най блі жэй шыя дні) 
чац вёр ты гу ма ні тар ны груз, які 
быў сфар мі ра ва ны і ад праў ле-
ны з Бе ла ру сі ў кан цы снеж ня. 
І, як заў сё ды, пры яго раз груз-
цы і пе ра да чы су пра цоў ні кі 
МНС раз ліч ва юць на да па мо гу 
бе ла рус ка га па соль ства.

Са праўд ным бе ла рус кім 
«Ар тэ кам» пра зва лі дзі ця чы 
аду ка цый на-азда раў лен чы 
цэнтр «Зуб ра ня», які раз мяс-
ціў ся на ма ляў ні чым бе ра зе 
На ра чы. За два апош нія га ды 
яго на ве да лі 3500 хлоп цаў і 
дзяў чат з 16 кра ін све ту. Па-
зна ё міц ца з «Зуб ра нём» яны 
змаг лі пры не па срэд най да па-
мо зе бе ла рус кіх па соль стваў і 
дып ла ма таў.

На пра ця гу ся мі га доў цэнтр 
за пра шае па пра віць зда роўе 
дзя цей з Япо ніі, якія па цяр пе лі 
ад ава рыі на стан цыі «Фу ку сі-
ма». Кож ны год у на шу кра і ну 
пры яз джае ка ля 120 хлоп цаў і 
дзяў чат. Іні цы я та рам пра ек та 
вы сту піў бы лы па сол Бе ла ру сі 
ў Япо ніі Сяр гей Рах ма наў. Сён-
ня гэ ту спра ву пра цяг вае кі раў-
нік па соль ства Рус лан Есін.

Усе ар га ні за цый ныя пы-
тан ні па ад па чын ку, у пер шую 
чар гу, вы ра шае дып ла ма тыч-
нае прад стаў ніц тва. Аса біс-
та зай маў ся пад рых тоў кай 
азда раў лен ня дзя цей з па-

ла ю ча га рэ гі ё на бы лы па сол 
у Сі рый скай Араб скай Рэс-
пуб лі цы Аляк сандр Па на ма-
роў. Ле тась да нас пры еха лі 
500 сі рый скіх дзя цей. Ар га ні-
за ваць ві зіт, які, на дум ку мно-
гіх юна коў і дзяў чат, стаў най-
леп шай па дзе яй, што ад бы ла-
ся за апош ні час у іх жыц ці, 
бы ло скла да на. «У кра і не, дзе 
ідуць ва ен ныя дзе ян ні, цяж ка 
са браць дзя цей, за бяс пе чыць 
пе ра лёт. Яны ля це лі праз 
Бей рут, — рас каз вае На дзея 

АНУФ РЫ Е ВА, ды рэк тар 

цэнт ра «Зуб ра ня». — У сту-
дзе ні 2018 го да пра во дзі ла ся 
зме на «Ін тэ лект.Твор часць. 
Спорт», ка лі сі рый скія і бе-
ла рус кія дзе ці ўдзель ні ча лі ў 
алім пі я дах па раз на стай ных 
на ву ках, і ў му зыч ных, ба лет-
ных, ва каль ных, спар тыў ных 
спа бор ніц твах. Атры ма ла ся 
не толь кі азда раў лен чая пра-
гра ма, але і аду ка цый ная».

Так са ма су пра цоў ні чае з 
бе ла рус кім «Ар тэ кам» па-
соль ства на шай кра і ны ў 

Турк ме ні ста не і яго кі раў нік 
Алег Та ба ню хаў. Тры га ды ў 
ла гер пры яз джа юць дзе ці са 
шко лы імя А. С. Пуш кі на, што 
ў Ашга ба це. Тут ка рысць яны 
атрым лі ва юць у квад ра це — 
удас ка наль ва юць і рус кую 
мо ву, і зда роўе. Па ста ян на 
пры не па срэд ным удзе ле па-
соль ства вы дзя ля ец ца кво та 
на на вед ван не цэнт ра дзе цям 
з бе ла рус ка моў най гім на зіі ў 
Віль ню се. Пра цуе ла гер і над 
су пра цоў ніц твам з Кі та ем. 
На ле та, па пла нах, на ве да-
юць Мя дзель шчы ну больш за 
100 дзя цей з Пад ня бес най.

Та кое між куль тур нае ўза е-
ма дзе ян не, ар га ні за ва нае пры 
да па мо зе дып ла ма таў, не толь-
кі дае маг чы масць за меж ным 
гас цям па пра віць зда роўе і па-
зна ё міц ца з Бе ла рус сю, але і 
ўзба га чае ай чын ную мо ладзь. 
Пад час су мес ных змен пад рас-
та ю чае па ка лен не бе ла ру саў 
раз ві вае крос-куль тур ныя ка-
му ні ка цый ныя ве ды і прак ты-
куе за меж ныя мо вы.

Уз ва жа ную шмат век тар ную 
па лі ты ку між на род на га су пра-
цоў ніц тва ў рам ках сва ёй кам-
пе тэн цыі вы бу доў вае Дзярж-
па гран ка мі тэт. Пла на мер ная і 
па сту паль ная ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку пра во дзіц ца ў цес ным 
уза е ма дзе ян ні і пры пад трым-
цы МЗС, якое ў цэ лым ад каз вае 
за знеш не па лі тыч нае за бес пя-
чэн не па гра ніч най бяс пе кі.

— Ад ным з кі рун каў су мес-
най з МЗС дзей нас ці з'яў ля ец-
ца дэ лі мі та цыя і дэ мар ка цыя 
гра ні цы, дзе ў ад па вед нас ці 
з за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Дзярж па гран ка мі-
тэт удзель ні чае ва ўста ля ван ні 
Дзяр жаў най гра ні цы, а так са ма 
вы кон вае за да чы па пра вер цы 
пра хо джан ня і ар га ні за цыі яе 
ўтры ман ня, — рас каз вае Ра-

ман ПОД ЛІ НЕЎ, на чаль нік 

упраў лен ня між на род на га 

су пра цоў ніц тва Дзяр жаў на-

га па гра ніч на га ка мі тэ та.

З 1992 да 1997 го да па гра-
ніч нае ве дам ства ра зам з МЗС 
ак тыў на ўдзель ні ча ла ў ра бо це 

су мес ных з ін шы мі дзяр жа ва мі 
ка мі сій па дэ лі мі та цыі гра ні цы з 
Лі тоў скай Рэс пуб лі кай, Лат вій-
скай Рэс пуб лі кай і Укра і най.

Ра бо та ў гэ тым кі рун ку 
пра цяг ва ец ца і сён ня. Так, у 
2008 го дзе за вер ша на дэ-
мар ка цыя мя жы з Літ вой, у 
2009 го дзе — з Лат ві яй. Вя дуц-
ца ра бо ты па дэ мар ка цыі бе-
ла рус ка-ўкра ін ска га ўчаст ка 
гра ні цы, якія пла ну ец ца за вяр-
шыць да 2026 го да. 

Дзярж па гран ка мі тэт ва ўзае-
ма дзе ян ні з МЗС удзель ні чае ў 
рас пра цоў цы пра ек таў, звя за-
ных з рэ жы мам Дзяр жаў най 
гра ні цы і су пра цоў ніц твам па 
па гра ніч ных пы тан нях.

— З Ра сій скай Фе дэ ра цы яй 
нар ма тыў ная пра ва вая ба за на-
ліч вае больш за 20 да ку мен таў. 
Яны пра ду гледж ва юць, што ва 
ўмо вах ад кры тас ці мя жы па-
між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй на шы 
дзяр жа вы бу дуць ажыц цяў ляць 
на леж ныя ме ры на сва іх ме жах 
з трэ ці мі кра і на мі для бяс пе кі 

адзін ад на го і су пра цоў ні чаць 
у вы ра шэн ні па гра ніч ных пы-
тан няў, — ад зна чае Ра ман Под-
лі неў.

Яшчэ ад ным важ ным кі-
рун кам су мес най дзей нас ці 
Дзярж па гран ка мі тэ та і МЗС 
з'яў ля ец ца пры цяг нен не між-
на род най тэх ніч най да па мо гі 
для па вы шэн ня па гра ніч най 
бяс пе кі. Асноў ны мі до на ра мі 
вы сту па юць Еў ра пей скі са юз, 
Між на род ная ар га ні за цыя па 
міг ра цыі, ПРА АН, УВКБ ААН, 
АБ СЕ, а так са ма Дзярж дэ парт-
амент і Мі ніс тэр ства энер ге ты кі 
ЗША.

— У гэ тым пы тан ні мы ўзае-
ма дзей ні ча ем больш за 15 га-
доў. За гэ ты час агуль ны аб' ём 
пры цяг ну тай да па мо гі ў ін та-
рэ сах па гра ніч на га ве дам ства 
скла дае больш за 50 міль ё наў 
еў ра. Пры гэ тым, знач ны ўклад 
у прад стаў лен не ін та рэ саў па-
гра ніч ні каў уно сяць за меж ныя 
ўста но вы Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, — пры во дзіць ліч бу Ра-
ман Под лі неў. 

Адпраўка 
гуманітарнай дапамогі 

ў Сірыю.
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