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Сім ва ліч нае мес ца
За маг чы масць стаць пля цоў кай 

для пе ра га во раў Пу ці на і Трам па кан-

ку ры ра ва лі ад ра зу не каль кі кра ін, але 

ў вы ні ку пе ра маг ла Фін лян дыя. Ча му 

вы бра лі ме на ві та яе? Вер сій бы ло вы-

лу ча на мност ва. На прык лад, пар тал 

Tіme пра па на ваў та кое тлу ма чэн не: 

у Хель сін кі ў 1975 го дзе бы лі пад пі-

са ны па гад нен ні, якія ад зна чы лі па-

ча так раз рад кі ў ад но сі нах за ход ня га 

і ўсход ня га бло каў. Там жа ў свой час 

су стра ка лі ся Мі ха іл Гар ба чоў і Джордж 

Буш-ста рэй шы. На рэш це, Фін лян дыя 

не ўва хо дзіць у НА ТА.

Усё гэ та так. Ін шая рэч, што ў 

апош нія га ды ў Фін лян дыі аб васт ры-

ла ся дыс ку сія з на го ды маг чы ма га 

ўступ лен ня ў Паў ноч на ат лан тыч ны 

аль янс, але боль шасць на сель ніц тва 

па-ра ней ша му не га то вая раз віт вац ца 

з нейт раль ным ста ту сам сва ёй дзяр-

жа вы. У рэш це рэшт, на ват у са мыя 

су ро выя га ды ха лод най вай ны фі ны 

пры муд ры лі ся атрым лі ваць вы га ду 

са сва ёй па зі цыі не да лу чэн ня. Мно гія 

лі чаць, што гэ ты ўда лы во пыт трэ ба 

вы ка рыс тоў ваць і ця пер. «Нейт раль-

ны ста тус Фін лян дыі дае Трам пу маг-

чы масць зра біць свое асаб лі вы сім-

ва ліч ны жэст, які бу дзе мець вя лі кае 

зна чэн не ў між на род ных ад но сі нах: 

Трамп па кі не тэ ры то рыю кра ін НА ТА, 

каб су стрэц ца з Пу ці ным, — і гэ ты 

крок зро біць ак цэнт на ня даў ніх кры-

тыч ных вы каз ван нях аме ры кан ска га 

прэ зі дэн та ў ад рас лі да раў НА ТА, якіх 

ён спра буе пры му сіць па вя лі чыць вы-

дат кі на аба ро ну і та кім чы нам зняць з 

ЗША част ку фі нан са ва га ця жа ру», — 

на га даў Tіme.

Тыя ж пры чы ны акрэс лі ла і фін скае 

вы дан не Іlta-Sanomat. Апроч ін ша га, 

там ус пом ні лі, што ў 1997 го дзе ў афі-

цый най рэ зі дэн цыі фін ска га прэ зі дэн та 

ў Мян цю ні е мі пра во дзі лі пе ра га во ры 

Біл Клін тан і Ба рыс Ель цын. Зрэш ты, 

як за явіў пра фе сар ка фед ры еў ра пей-

скіх да сле да ван няў фа куль тэ та між на-

род ных ад но сін Санкт-Пе цяр бург ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Мі ка лай Мя-

жэ віч га зе це «Взгляд», шы ро ка вя до-

мы фін скі нейт ра лі тэт не зу сім та кі, 

якім па да ец ца. «Не аб ход на ра зу мець, 

што Фін лян дыя цал кам ін тэ гра ва ная ў 

Еў ра са юз, а ў НА ТА — пра цэн таў на 

во сем дзе сят, хоць афі цый на ў аль ян се 

не зна хо дзіц ца. Так, гэ та та кі асаб-

лі вы За хад, ку ды Пу ці ну доў га ехаць 

не трэ ба. Трам пу да бі рац ца до сыць 

да лё ка, ад нак ён не па кі нуў сім ва ліч-

най пра сто ры. Та кім чы нам, гэ та быў 

кам пра міс ны ва ры янт, які най больш 

за да валь няе абод ва ба кі. Іш лі раз мо-

вы аб ад ным з га ра доў Швей ца рыі, 

але вы ра шы лі, што Фін лян дыя па ды-

хо дзіць для су стрэ чы лепш», — ад зна-

чыў Мі ка лай Мя жэ віч.

Ад нак тэ о рыю Tіme пра фе сар 

СПДУ ў цэ лым па дзя ляе, на гад ва ю-

чы пра та кое па няц це, як «ма гія мес-

ца». «Яно, у пры ват нас ці, ад но сіц ца 

да та кіх мес цаў, дзе не ка лі бы лі пры-

ня ты лё са вы зна чаль ныя ра шэн ні, якія 

ака за лі ўплыў на вя лі кую коль касць 

лю дзей. У Хель сін кі ў 1975-м прый-

шло ся да маў ляц ца дзяр жа вам, якія 

не здо ле лі гэ та га зра біць тры ма дзе-

ся ці год дзя мі ра ней. Та га час ныя Хель-

сінк скія па гад нен ні сён ня ўжо ў знач на 

«па ка ме ча ным» вы гля дзе, але да гэ-

та га ча су слу жаць сім ва лам та го, што 

дзяр жа вы, якія су праць ста яць ад на 

ад ной, мо гуць да мо віц ца», — за ўва-

жыў экс перт.

Жы ві як ту тэй шы
Хель сін кі са праў ды ака за лі ся зруч-

ны мі і па ла гіс тыч ных пры чы нах. Пе-

рад пе ра га во ра мі з Пу ці ным Трамп 

на кі ра ваў ся на са міт НА ТА ў Бру сель, 

а за тым су стрэў ся з прэм' ер-мі ніст рам 

Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ зай Мэй і ка ра ле-

вай Лі за ве тай ІІ. У Маск ве ж 15 лі пе ня 

за вяр шыў ся чэм пі я нат све ту па фут-

бо ле, і для Пу ці на зруч на па тра ціць 

на пе ра лёт з Маск вы ўся го паў та ры 

га дзі ны.

Са мі фі ны ві да воч на ўзра да ва лі ся 

та му, што ра сій ска-аме ры кан скі са міт 

прой дзе ме на ві та ў іх, як і та му, што 

гэ та ста ла свай го ро ду тра ды цы яй. 

«Фін лян дыя пас ля доў на вы сту па ла за 

дыя лог у між на род ных ад но сі нах. На 

пра ця гу мі ну ла га го да ў на шай кра і-

не ад бы лі ся ў тым лі ку су стрэ чы на-

мес ні каў мі ніст раў за меж ных спраў і 

ка ман ду ю чых уз бро е ны мі сі ла мі Ра сіі 

і ЗША. Су стрэ ча прэ зі дэн таў у Фін-

лян дыі з'яў ля ец ца на ту раль ным пра-

ця гам, які вы ве дзе дыя лог на са мы 

вы со кі ўзро вень», — ад зна чыў прэ зі-

дэнт кра і ны Са ўлі Ні і ніс цё. Пуб лі цыст 

з Фін лян дыі Кан стан цін Ранкс па-

цвер дзіў га зе це «Взгляд»: «Ёсць та кі 

вы раз — «дух Хель сін кі». Ён азна чае 

спа кой ныя, кан струк тыў ныя пе ра га во-

ры. І так, фі ны ўме юць ар га ні зоў ваць 

па доб ныя ме ра пры ем ствы».

Жы ха ры скан ды наў скай дзяр жа-

вы не без го на ру ад зна ча юць, што іх 

краі на апы ну ла ся ў са мым эпі цэнт-

ры су свет на га геа па лі тыч на га пра-

цэ су. Мэр Хель сінкі, Ян Ва па а ву о ры, 

ад зна чыў у «Тві тэ ры», што фін ская 

ста лі ца — «ад кры тае і на дзей нае» 

мес ца. Га лоў ны мар ке то лаг го ра да 

за ўва жыў га зе це Helsіngіn Sanomat, 

што фі ны за га дзя пад рых та ва лі ся і 

да на плы ву ты сяч за меж ных жур на-

ліс таў. Са свай го бо ку, ар га ні за цыя 

па пра соў ван ні ту рыз му Vіsіt Fіnland 

су стра ка ла прад стаў ні коў за меж ных 

СМІ сло га нам Lіve lіke a local («Жы ві 

як ту тэй шы»), каб тыя змаг лі аку нуц-

ца ў жыц цё прос тых фі наў.

Саўн больш, чым аў то
Гос ці Су омі не здар ма ўся ляк імк-

нуц ца ад чуць смак ту тэй ша га жыц ця. 

Ня даў на жы ха роў Фін лян дыі аб вяс ці лі 

са мы мі шчас лі вы мі на пла не це. Па-

вод ле апош ня га дак ла да The World 

Happіness Report, кра і на ўпер шы ню 

ста ла бяс спрэч ным лі да рам у све це 

па за да во ле нас ці жыц цё вы мі рэа-

лі я мі, па ве дам ляе ча со піс Spіegel. 

А як сцвяр джае да сле да ван не Еў ра-

пей скай служ бы гра мад скай дум кі 

Eurobarometer, фі ны, як ні хто ў Еў ра са-

ю зе, да вя ра юць сва ім су ай чын ні кам. 

А вось са мыя не да вер лі выя гра ма дзя-

не, па да ных да сле да ван ня, жы вуць у 

Сла ва кіі, Грэ цыі і на Кіп ры, па ве дам-

ляе Spіegel. На сель ніц тва Фін лян дыі і 

ін шых кра ін — лі да раў рэй тын га ўпэў-

не на, што шчас це гра ма дзян ба зу ец-

ца на на дзей най са цы яль най сіс тэ ме 

і якас ных дзяр жаў ных па слу гах, на ват 

ка лі па да ткі ў кра і не за над та вы со кія. 

Акра мя гэ та га, як сцвяр джае да сле да-

ван не, міг ран ты ад чу ва юць прак тыч-

на та кое ж за да валь нен не жыц цём у 

Фін лян дыі, як і ка рэн нае на сель ніц тва. 

Та кім чы нам, у гэ тай кра і не жы вуць 

яшчэ і са мыя за да во ле ныя міг ран ты, 

па ве дам ляе вы дан не. Пры гэ тым фі ны 

вы дат на ра зу ме юць, што дзе ля шчас-

лі ва га і спа кой на га жыц ця не аб ход на 

шмат і ста ран на пра ца ваць.

Як ад зна чае Spіegel, жы ха ры Фін-

лян дыі — «са мыя за да во ле ныя па дат-

ка пла цель шчы кі ў све це». На пад атко-

выя срод кі бу ду юц ца кат кі, ад кры ва-

юц ца ба сей ны і лыж ныя тра сы. Для 

фі наў пра цу юць бяс плат ныя тэ ніс ныя 

кор ты і пля цоў кі пляж на га ва лей бо ла. 

Гэ та не лі ча чы вы дат на ўкам плек та-

ва ных біб лі я тэк і ўста ноў куль ту ры. 

У кра і не зноў па ча лі бу да ваць бяс-

плат ныя са ўны, і гэ та пры тым, што 

пры ват ных саўн тут, як мяр ку ец ца, 

больш, чым аў та ма бі ляў.

Да рэ чы, пра аў то. Аў та ма біль ныя 

штра фы ў Фін лян дыі пры вя за ныя да 

да хо ду. Так, са мы ба га ты ча ла век на 

Аланд скіх аст ра вах, якія на ле жаць 

Фін лян дыі, прад пры маль нік Анд рэ-

ас Вік леф, за пе ра вы шэн не хут ка-

сці на 21 кі ла метр за га дзі ну атры-

маў кві тан цыю на штраф у па ме ры 

63 240 еў ра. Біз нес мен у ме сяц здзяйс-

нен ня ім па ру шэн ня за ра біў 416 463 еў-

ра і па лі чыў па ка ран не спра вяд лі вым. 

А спра вяд лі васць тут перш за ўсё.

Яшчэ. Фін лян дыя га то вая пры не-

аб ход нас ці ар га ні за ваць но вы ра сій-

ска-аме ры кан скі са міт. Пра гэ та за явіў 

кі раў нік МЗС рэс пуб лі кі Ці ма Сой ні, 

пе рад ае ТАСС. «Нам доб ра ўда ец ца 

пра во дзіць та кія ме ра пры ем ствы», — 

за ўва жыў дып ла мат. Пра цяг бу дзе?

За хар БУ РАК



К@нтынентыК@нтыненты  

МА ГІЯ СУ ОМІ
Чым пры ваб лі вае Фін лян дыя?

Zамор'еZамор'е  

Пен сі я нер ка два тыд ні 
ез дзі ла на чу жой ма шы не
Па жы лая жан чы на з Ка на ды па мыл ко ва з'е ха ла на 

чу жым аў та ма бі лі з пар коў кі су пер мар ке та, не за ўва-

жыў шы, што за мест чор на га се да на яна се ла за руль 

чор на га кра со ве ра, пі ша аutо.mаіl.ru.

У па лі цыю го ра да Ан та рыа 

звяр нуў ся ме не джар ад ной з 

кам па ній па пра ка це ма шын, 

які па ве да міў, што па жы лая 

жан чы на вяр ну ла ім Іnfіnіtі 

QХ50. Па да зро ным у гэ тай гіс-

то рыі бы ло тое, што пен сі я нер-

ка гэ ты аў та ма біль у арэн ду не 

бра ла. Па гу та рыў шы з па жы лой да май і прад стаў ні ка мі кам-

па ніі, па лі цыя вы свет лі ла, што яна са праў ды бра ла ў арэн ду 

аў та ма біль — але гэ та быў се дан Nіssаn Sеntrа. Па вод ле 

слоў жан чы ны, два тыд ні та му на аран да ва ным «Ні са не» яна 

пры еха ла ў су пер мар кет, а вяр нуў шы ся з па куп ка мі, се ла, як 

ёй зда ва ла ся, у сваю ма шы ну і па еха ла.

Вы свет лі ла ся, што з'е хаць на чу жым аў та ма бі лі жан чы на 

змаг ла шмат у чым з-за ня ўваж лі вас ці ва дзі це ля Іnfіnіtі. Абедз-

ве ма шы ны бы лі аб ста ля ва ны сіс тэ май за пус ку ру ха ві ка з 

кноп кі, а муж чы на вы пад ко ва за быў ся ў са ло не брэ лок ад 

аў то, пі ша СBС. Пры гэ тым Nіssаn Sеntrа ўвесь гэ ты час так 

і ста яў на пар коў цы ка ля кра мы. У вы ні ку па лі цыя не ста ла 

прад' яў ляць аб ві на вач ван ні па жы лой жан чы не, па лі чыў шы, 

што ў яе дзе ян нях не бы ло зло га на ме ру. З гу ма рам на сі ту-

а цыю ад рэ ага ваў і ўла даль нік «укра дзе на га» Іnfіnіtі.

Анг лі ча ні на пра пус ці лі 
ў чар зе, і ён вый граў міль ён

Тын коў шчык з Вя лі ка бры та ніі Арон Уол шоу са рваў 

міль ён ны куш у ла та рэі дзя ку ю чы жан чы не, якая пра-

пус ці ла яго ў чар зе, па ве дам ляе пар тал BBС Nеws.

Жы хар го ра да Асет, граф-

ства Уэст-Ёрк шыр на поў на-

чы Анг ліі, на кі ра ваў ся ў кра му 

лі та раль на за не каль кі хві лін 

да за кан чэн ня ро зыг ры шу. 

32-га до вы муж чы на пад бег 

да ка сы ад на ча со ва з дру гой 

па куп ні цай. Тая, за ўва жыў шы, 

што Уол шоу спя ша ец ца, пра пус ці ла яго на пе рад, і ён на-

быў ла та рэй ны бі лет. Тым жа ве ча рам ён ра зам са сва ёй 

23-га до вай ня вес тай Кэ ры Хол па лі чыў агуль ныя сціп лыя 

збе ра жэн ні: на вя сель нае па да рож жа за ста ва ла ся ка ля 50 

фун таў. На на ступ ную ра ні цу па ра да ве да ла ся, што яны 

вый гра лі адзін міль ён фун таў. Ра дас ны Уол шоу ўпэў не ны, 

што, ка лі б не вет лі васць жан чы ны, якая пра пус ці ла яго, ён 

бы не па спеў ку піць бі лет. Вый гра ныя гро шы ён пла нуе вы-

дат ка ваць на «вя сел ле ма ры». Так са ма муж чы на ха цеў бы 

знай сці жан чы ну з кра мы і па дзя ка ваць ёй.

На Дзі кім За ха дзе 
ку пі лі го рад-пры від

Апус це лы шах цёр скі га ра док Кэ ры-Гор да ў аме ры-

кан скім шта це Ка лі фор нія пра да дзе ны за 1,4 міль ё на 

до ла раў, па ве дам ляе СNN.

Кэ ры-Гор да з'я віў ся ў 1865 

го дзе па су сед стве з ся рэб-

ра ным руд ні ком. Ней кі час ён 

зай маў пер шае мес ца ў шта це 

па зда бы чы се раб ра і свін цу. 

Па вод ле слоў аген та па про-

да жы не ру хо мас ці, мяс тэч-

ка бы ло не ад' ем най част кай Дзі ка га За ха ду. «У ча сы яго 

роск ві ту там у ся рэд нім раз на ты дзень зда ра ла ся за бой-

ства», — ад зна чыў ён. Пас ля па дзен ня цэн на се раб ро і наф-

ту жы ха ры ста лі па кі даць Кэ ры-Гор да. За тым ад быў ся вя лі кі 

па жар, і го рад па кі ну лі апош нія жы ха ры. У ім за ха ва лі ся 

22 бу дын кі, у тым лі ку гас ці ні ца, са лун, му зей, кап лі ца і ін тэр-

нат для ра бо чых, якія пус та ва лі не каль кі дзе ся ці год дзяў.

Кэ ры-Гор да вы ста ві лі на про даж ка ля ме ся ца та му па 

стар та вай ца не 925 ты сяч до ла раў. З та го ча су па сту пі ла 

ка ля дзя сят ка пра па ноў на су му да двух міль ё наў. Но вым 

ула даль ні кам го ра да ста ла ін вес ты цый ная гру па, якая мае 

на мер пе ра тва рыць яго ў ту рыс тыч ную сла ву тасць. Здзел ка 

бы ла за клю ча на ў пят ні цу, 13-га. «У ду ху са праўд на га го ра да-

зда ні», — пра ка мен та ваў агент па про да жы не ру хо мас ці.

Па пу гай па біў ся з гас па да ром, 
раз ды ма ла па лі цыя

Ня мец кія СМІ на зва лі гэ ты вы па дак «са май кур' ёз най 

ся мей най свар кай».

Ка лі вар та выя па рад ку 

пры бы лі на вы клік з на го ды 

ся мей най раз бор кі, су се дзі 

ўка за лі ім на гуч ныя кры кі, 

ту пат і гру кат па да ючай мэб-

лі ў ква тэ ры па вер хам вы шэй. 

Дзве ры па лі цыі адчыніў муж-

чы на са сля да мі кры ві на тва-

ры. Як вы свет лі ла ся, ён па сва рыў ся са сва ім па пу га ем. Угне-

ва ная птуш ка, бяз лад на лё та ю чы па ква тэ ры, пе ра куль ва ла 

рэ чы і па бі ла ледзь не ўвесь по суд. Пры гэ тым па пу гай на нёс 

траў мы і гас па да ру. У за па ле свар кі кры ла ты га да ва нец да 

кры ві ўку сіў гас па да ра за ніж нюю гу бу.

Іван КУ ПАР ВАС.

На гэ тым тыд ні Фін лян дыя, без су мнен ня, апы ну ла ся ў цэнт ры 

су свет най геа па лі ты кі. Як вя до ма, у Хель сін кі прай шла «су стрэ ча 

ста год дзя» — ра сій ска-аме ры кан скі са міт з удзе лам Ула дзі мі ра 

Пу ці на і До наль да Трам па. Прэ зі дэн ты Ра сіі і ЗША за ста лі ся 

за да во ле ныя су стрэ чай і яе ар га ні за цы яй, па ве дам ляе фін скае 

агенц тва на він STT са спа сыл кай на прэм' ер-мі ніст ра кра і ны Юха 

Сі пі ля. Пры гэ тым кі раў нік ура да рас ка заў, што вы дат кі 

на ар га ні за цыю су стрэ чы (ка ля 10 міль ё наў еў ра) узяў на ся бе фін скі 

бок. Прэм' ер за ўва жыў, што ў кан чат ко вым вы ні ку пы тан не 

ў «па ляп шэн ні імі джу Фін лян дыі». Юха Сі пі ля без умоў на меў ра цыю, 

па коль кі гэ тая скан ды наў ская кра і на пры цяг ну ла ўсе агуль ную ўва гу. 

Чым жа ад мет ная Су омі?


