
6 30 лістапада 2019 г. АСОБА

— Спа дар Манф рэд, 

у Мі ніс тэр стве за меж ных 

спраў Гер ма ніі вы не каль кі 

га доў пра ца ва лі з на прам-

кам Ус ход няй Еў ро пы і ў 

пры ват нас ці Бе ла ру сі. Ці 

па мя ня ла ся ва ша стаў лен-

не аль бо прын цы по вая па-

зі цыя ў ад но сі нах да на шай 

кра і ны, ка лі вы апы ну лі ся ў 

Мін ску на па са дзе па сла?

— Ка лі ты ўжо не на вед ва-

еш кра і ну час ад ча су, а не-

па срэд на жы веш у ёй і ма еш 

пра мыя кан так ты з жы ха ра-

мі, з'яў ля ец ца маг чы масць 

лепш яе раз гле дзець. Ча го 

я са праў ды не ча каў у тым 

масш та бе, у якім за спеў, дык 

ды на мі кі ў раз віц ці эка но мі кі 

і гра мад ства. Я так са ма з за-

да валь нен нем ад зна чыў для 

ся бе, хоць гэ та ўжо не бы ло 

не ча ка нас цю, што ўрад Бе-

ла ру сі, у тым лі ку ў пы тан ні 

ўза е ма ад но сін з Еў ра пей-

скім са юзам, мыс ліць вель мі 

праг ма тыч на і на кі ра ва ны на 

рэ фор мы. Вар та асоб на ска-

заць пра яго ад кры тасць ЕС 

і сме ласць у тым, каб у знеш-

няй па лі ты цы іс ці са ма стой-

ным кур сам як са ма стой ная 

дзяр жа ва. Так са ма я за ўва-

жыў, як моц на за апош нія 

пят нац цаць га доў змя ніў ся 

Мінск: ён стаў су час ным го ра-

дам, лю дзі тут ары ен та ва ны 

на Еў ро пу і са мі час та на вед-

ва юць Пры бал ты ку, Поль шчу 

ці, на прык лад, Гер ма нію.

— Ваш ка ле га Ру дзі гер 

фон Фрыч, што быў па слом 

Гер ма ніі ў Ра сіі, ка заў, што 

нель га доб ра пра ца ваць у 

ін шай кра і не, ка лі не мець 

да яе сім па тыі. Ка лі пры-

мя ніць гэ тую фор му лу да 

ва шай ра бо ты, што ў Бе-

ла ру сі вы клі кае ў вас най-

боль шую сім па тыю?

— Ка неш не, мож на рас ка-

заць пра Мінск з яго ар хі тэк-

ту рай і ба га тым куль тур ным 

жыц цём, але ў пер шую чар-

гу сім па тыю ў мя не вы клі кае 

мен та лі тэт бе ла ру саў — іх 

шчы рая ад кры тасць, сар-

дэч насць і ін та рэс да ін шых. 

Бе ла ру сы ве да юць Гер ма нію 

на шмат лепш, чым нем цы 

ве да юць Бе ла русь.

— Гэ та праў да, та-

му за пы та ю ся пра наз ву 

Weіẞrussland. На коль кі я 

ве даю, на дып ла ма тыч-

ным уз роў ні ў Гер ма ніі 

пры ня та на зы ваць на шу 

кра і ну Belarus, але фор-

ма «Бе лая Ра сія» за ста ец-

ца ва ўжыт ку. Ча сам, ка-

лі ў раз мо ве з ня мец кі мі 

зна ё мы мі за кра на ец ца гэ-

тая тэ ма, на ват тыя, хто 

ве да юць нас як не за леж-

ную кра і ну, спа чу валь-

на кі ва юць, але ка жуць 

Weіẞrussland. Што пе ра-

шка джае пе рай сці ад Бе-

лай Ра сіі да Бе ла ру сі?

— Гэ та ня прос тае пы тан-

не. Аса біс та мне шка да, што 

ва шу кра і ну ў Гер ма ніі на зы-

ва юць Weіẞrussland, але я 

ка жу толь кі Belarus. Ду маю, 

пры чы най за ха ван ня та кой 

фор мы з'яў ля ец ца тое, што 

на шы лю дзі прос та не да стат-

ко ва ве да юць пра Бе ла русь, 

а наз ва гэ тым ча сам ужо пры-

жылася. Не ду маю, што тут 

ёсць ней кая па лі тыч ная аса-

цы я цыя, і не стаў бы шу каць 

сха ва ных сэн саў і пад тэкс таў: 

ка жу чы Weіẞrussland, не мец 

не мае на ўва зе, што Бе ла-

русь з'яў ля ец ца част кай Ра сіі, 

на ад ва рот, я ўпэў не ны, тыя, 

хто згад ва юць ва шу кра і ну, 

ве да юць яе ме на ві та як са ма-

стой ную дзяр жа ву. Але кра і-

нам Еў ра пей ска га са ю за, каб 

мець маг чы масць лепш зра-

зу мець Бе ла русь, усё яшчэ 

трэ ба па шы раць ве ды аб яе 

гіс то рыі, па лі ты цы і куль ту-

ры.

— У свой час вы ву чы-

лі ся ў Ле нін гра дзе. Якім 

вы знай шлі Са вец кі Са юз, 

ка лі ту ды пры еха лі, і якія 

ўспа мі ны аб тым ча се ў вас 

за ста лі ся?

— Я сам ро дам з го ра да 

Рэ генс бург, а пер шую аду-

ка цыю атрым лі ваў у Мюн хе-

не і адзін год, у 1986-1987-м, 

са праў ды ву чыў ся ў Ле нін-

гра дзе. Та ды маг чы масць 

па ехаць па аб ме не ў Са-

вец кі Са юз з'яў ля ла ся ня-

час та, хоць у Гер ма ніі ўжо 

бы ло, няхай і не шы ро кае, 

на ву ко вае су пра цоў ніц тва з 

СССР. Жыц цё ў Ле нін гра-

дзе бы ло над звы чай ці ка-

вае, мне быц цам ад крыў ся 

но вы свет. У той год у мя не 

з'я ві ла ся шмат сяб роў, з не-

ка то ры мі я сяб рую і да сён ня. 

Пом ню, мя не ўра зі ла, што ў 

тых ня прос тых ма тэ ры яль-

ных умо вах у лю дзей бы лі 

вель мі цес ныя су вя зі па між 

са бой і ін та рэс да мас тац тва, 

лі та раль на страсць да лі та-

ра ту ры, ба ле та, му зы кі, не 

толь кі кла січ най, але і су час-

най, мно гія дзе ці атрым лі ва лі 

му зыч ную аду ка цыю. Я быў 

ска ро ны тым, як ня гле дзя-

чы ні на што яны ме лі на ту-

раль ную па трэ бу ў ду хоў най 

ежы. У апош нія га ды, ка лі 

пра ехац ца ў мас коў скім мет-

ро, ба чыш усё менш і менш 

лю дзей з кні га мі, 

але, на прык лад, 

мае сяб ры ўсё тыя 

ж. Пра той час у 

мя не заў сё ды бы-

лі вель мі доб рыя 

ўспа мі ны. У мя не 

часта за пыт ва лі ся, 

маў ляў, ці страш на 

ў Са вец кім Са ю зе, 

і я ад каз ваў, што 

ў не са мых лёг кіх 

па лі тыч ных і ма-

тэ ры яль ных умо вах лю дзі 

знай шлі ўнут ра ную сва бо ду. 

Жыц цё — не толь кі па лі ты ка. 

Яно, вя до ма ж, ад яе за ле-

жыць, але са мо па са бе ку ды 

шы рэй шае.

* * *
— Сён ня Гер ма нія з'яў-

ля ец ца ад ным з най важ-

ней шых эка на міч ных парт-

нё раў Бе ла ру сі і ў 2018 го-

дзе за ня ла для нас пя тае 

мес ца па аб' ёме та ва ра аба-

ро ту. Але пад час ле таш няй 

су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі з Пе тэ рам Дэ тма рам 

(па пя рэд ні па сол Гер ма ніі 

ў Бе ла ру сі. — Аўт.) Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ска заў, 

што «ў пы тан ні ганд лю з 

бо ку Гер ма ніі ёсць пе ра-

шко ды». Што пе ра шка джае

 да ся гаць у ганд лі яшчэ 

боль шых ліч баў і ці са праў-

ды ёсць ня вы ка ры ста ны 

па тэн цы ял?

— Для па чат ку трэ ба ад-

зна чыць, што ў апош нія га ды 

ад но сі ны па між на шы мі кра і-

на мі ў сфе ры ганд лю і ін вес-

ты цый раз ві ва юц ца вель мі 

па зі тыў на. Так, мы па куль 

не да сяг ну лі па каз чы каў 

2012 го да, най вы шэй шых 

за гіс то рыю на шых ста сун-

каў, але на блі жа ем ся да іх. 

2018-ы стаў го дам масш таб-

ных ін вес ты цый у Бе ла русь: 

на гэ ты мо мант ня мец кі ка-

пі тал удзель ні чае пры бліз на 

ў 300 бе ла рус кіх прад пры ем-

ствах, а гэ та да во лі знач ная 

ліч ба, пры чым ві даць, што 

прад стаў ні кі ня мец ка га біз-

не су пры хо дзяць сю ды не 

дзе ля хут кіх гро шай, а хо-

чуць тут за стац ца. З перс-

пек тыў ных кі рун каў на ша га 

су пра цоў ніц тва з са праў ды 

ня вы ка ры ста ным па тэн цы я-

лам я б вы лу чыў сфе ру ІT, 

па стаў кі кам плек ту ю чых для 

аў та ма бі ляў, ад наў ляль ныя 

кры ні цы энер гіі, дрэ ва ап ра-

цоў ку; мы ха це лі б шчыль-

ней су пра цоў ні чаць у сфе ры 

на ву кі і тэх на ло гій. Для Бе-

ла ру сі, мне зда ец ца, важ на 

раз ві ваць ма лыя і ся рэд нія 

прад пры ем ствы: у Гер ма ніі 

ма лы і ся рэд ні біз нес з'яў ля-

ец ца ас но вай эка но мі кі, ён 

змог бы знай сці парт нё раў 

у ва шай кра і не. Не мен шае 

зна чэн не мае вы хад бе-

ла рус кіх пра дук таў на ры-

нак Еў ра пей ска га са ю за, у 

пры ват нас ці Гер ма ніі, але 

тут му шу ад зна чыць, што 

мы з'яў ля ем ся част кай ЕС 

і не ма ем улас на га ганд лё-

ва га рэ жы му. 12 ліс та па да 

ў Мюн хе не прай шоў Дзень 

бе ла рус кай эка но мі кі з удзе-

лам бе ла рус кіх прад пры ем-

стваў, дзе Бе ла русь бы ла 

прад стаў ле на як кра і на для 

ін вес ты цый, — та кі фар мат 

мае важ нае зна чэн не, па-

доб ныя прэ зен та цыі вар та 

пра цяг ваць.

Ня мец кія прад пры ем ствы 

пры хо дзяць на тыя рын кі, 

дзе для іх ство ра ны на леж-

ныя ўмо вы і дзе яны ба чаць 

ся бе кан ку рэн та здоль ны-

мі — ад па вед ныя ра шэн ні 

яны пры ма юць са ма стой на, 

урад не мо жа да ваць ім рас-

па ра джэн ні, што яны па він ны 

быць там і там. І я не ба чу 

вя лі кіх пе ра шкод, штуч ных 

бар' е раў і тым больш мэ та-

на кі ра ва най па лі ты кі, якая б 

му сі ла не да пус ціць бе ла рус-

кія та ва ры на ін шыя рын кі. 

Зрэш ты, боль шай ін фар ма-

цы яй у гэ тым пы тан ні ва ло-

дае прад стаў ніц тва Еў ра пей-

ска га са ю за ў Бе ла ру сі.

— Ле тась аб' ём ін вес-

ты цый з Гер ма ніі склаў 

$363,7 млн. Па тлу мач це як 

абы ва це лю: гэ та доб рая 

ліч ба аль бо не, і ці мо жа 

яна стаць боль шай у най-

блі жэй шы час?

— Са праў ды, ін вес ты цыі з 

Гер ма ніі ма юць для Бе ла ру сі 

важ нае зна чэн не, але та кі 

аб' ём аб умоў ле ны шэ ра гам 

ста ноў чых фак та раў, якія 

іх пры цяг ва юць. У пер шую 

чар гу ва ша кра і на бліз кая 

да рын ку як Еў ра пей ска-

га са ю за, так і Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за. Вы 

ва ло да е це доб ры мі пра цоў-

ны мі сі ла мі: за меж ны біз нес 

мо жа раз ліч ваць на аду ка ва-

ных су пра цоў ні каў, да та го ж 

бе ла рус кая пра цоў ная эты ка 

мае шмат па доб на га з ня-

мец кай. Ка лі па гля дзець на 

гла баль ныя трэн ды, мно гія 

су час ныя экс пер ты ка жуць 

пра фраг мен та цыю гла баль-

най эка но мі кі. Не бя ру ся ра-

біць эка на міч ныя пра гно зы, 

але з улі кам гэ тай тэн дэн цыі, 

а так са ма праз эка на міч ныя 

вы клі кі, што ўзні ка юць у су-

вя зі з ганд лё вы мі спрэч ка мі 

па між Кі та ем і ЗША, Еў ра-

пей скім са юзам і ЗША, не вы-

клю чаю, што ня мец кі біз нес 

ста не час цей ус па мі наць пра 

Ус ход нюю Еў ро пу. Мяр кую, 

гэ та па зі тыў на ада б'ец ца на 

эка на міч ных ста сун ках па між 

Гер ма ні яй і Бе ла рус сю.

— На коль кі вя лі кую ро-

лю ў пры цяг нен ні ня мец-

кіх ін вес ты цый ады гры-

вае член ства Бе ла ру сі ў 

ЕА ЭС?

— Гэ та ад кры вае ня мец-

кім прад пры ем ствам і іх 

пра дук цыі до ступ на да дат-

ко выя рын кі, у су вя зі з чым 

іс ну юць пэў ныя ча кан ні. Мы 

атрым лі ва лі ад бе ла рус ка га 

бо ку прось бы па са дзей ні чаць 

мац ней ша му раз віц цю су пра-

цоў ніц тва па між ЕС і ЕА ЭС, 

і ця пер па між Са юза мі вя-

дзец ца «тэх ніч ны» дыя лог 

на конт нор маў і стан дар таў 

у ганд лі, вар та толь кі зра біць 

яго яшчэ больш ін тэн сіў ным.

— Не як у Бер лі не я пры-

сут ні ча ла на су стрэ чы з 

прад стаў ні цай Еў ра пей-

ска га са ю за: дып ла мат 

ска за ла, што з эка на міч-

на га пунк ту гле джан ня Бе-

ла русь для ЕС не вель мі 

ці ка вая. А што ў пер шую 

чар гу ў на шых ста сун ках 

ці ка ва Гер ма ніі?

— Я не па дзя ляю мер ка-

ван ня ка ле гі: ня мец кая эка-

но мі ка, ка неш не, з'яў ля ец ца 

част кай эка но мі кі Еў ра пей-

ска га са ю за, але для на шых 

прад пры ем стваў ры нак Ус-

ход няй Еў ро пы ўяў ляе вя лі кі 

ін та рэс, ад па вед на эка на міч-

ныя ста сун кі па між на шы мі 

кра і на мі ма юць знач ны па-

тэн цы ял. Што да ва ша га 

пы тан ня, то мы ад на знач на 

за ці каў ле ны ў тым, каб Бе-

ла русь бы ла моц най, не за-

леж най, квіт не ю чай краі  най, 

дзе прытрымліваюцца прын-

цы паў пра ва вой дзяр жа вы. 

Бе ла русь для ЕС важ ная як 

част ка Ус ход ня га парт нёр-

ства; гіс та рыч на, зы хо дзя чы 

з бе ла рус ка га мен та лі тэ ту, 

а так са ма праз зна хо джан не 

па між Еў ра пей скім са юзам 

і Ра сі яй ва ша кра і на мо жа 

ады гры ваць ро лю свое асаб-

лі ва га мос та па між За ха дам і 

Ус хо дам. Мы шмат ка за лі пра 

эка но мі ку, але апроч гэ та га 

мы вы со ка цэ нім на кі ра ва-

ную на раз збра ен не па лі ты ку 

і па зі цыю Бе ла ру сі ў пы тан ні 

вы ра шэн ня кан флік таў у Еў-

ро пе, у пры ват нас ці, аса біс та 

я б ад зна чыў ва шу кан струк-

тыў ную ро лю ў вы ра шэн ні 

кан флік ту ва Укра і не, гэ та 

вель мі каш тоў на.

* * *
— Ха чу за кра нуць на-

ша агуль нае мі ну лае, у 

пры ват нас ці Дру гую су-

свет ную, па мяць пра якую 

для бе ла ру саў з'яў ля ец-

ца вель мі важ най. Пе тэр 

Дэт мар у свой час ка заў, 

што па соль ства Гер ма ніі 

ў на шай кра і не «па він на 

дзей ні чаць з усве дам лен-

нем гіс та рыч най ад каз нас-

ці і ві ны за зла чын ствы, 

учы не ныя пад час Дру гой 

су свет най вай ны». Ці па-

дзя ля е це вы яго дум ку і 

як гэ та ўсве дам лен не на 

прак ты цы ўплы вае на ра-

бо ту па соль ства?

— Ра бо та па за ха ван ні 

па мя ці аб тых тра гіч ных ста-

рон ках бе ла рус ка-ня мец кай 

гіс то рыі з'яў ля ец ца ад ным з 

асноў ных кі рун каў ра бо ты 

на ша га па соль ства. Пад час 

і ў вы ні ку раз вя за най на цы-

я нал-са цы я ліс тыч най Гер-

ма ні яй вай ны на зні шчэн не 

Бе ла русь па цяр пе ла больш 

за ўсё, на до лю ва шай кра і-

ны прый шло ся шмат па кут. 

Я як ня мец кі дып ла мат і мы 

як па соль ства ўсве дам ля-

ем ад каз насць за тое, каб 

пом ніць пра гэ та і вы нес ці з 

мі ну ла га ад па вед ныя ўро кі. 

Ле тась на ад крыц цё но ва-

га ме ма ры яль на га аб' ек та ў 

Трас цян цы пры яз джаў прэ-

зі дэнт Гер ма ніі Франк-Валь-

тэр Штай нма ер: та ды яны з 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам 

прый шлі да па гад нен ня аб 

за сна ван ні ня мец ка-бе ла-

рус кай ка мі сіі гіс то ры каў, 

якая б за ня ла ся су мес най 

гіс то ры яй і па ста ві ла на аб-

мер ка ван не не толь кі Дру-

гую су свет ную вай ну, але і 

ін шыя тэ мы. З ра дас цю на зі-

раю за ства рэн нем гэ тай ка-

мі сіі, ма гу ска заць, што яно 

зна хо дзіц ца на пра віль ным 

шля ху і пер шае па ся джэн не 

мае ад быц ца ў Бер лі не ўжо ў 

кан цы сту дзе ня. Я ха цеў бы 

так са ма ад зна чыць ра бо ту 

Гіс та рыч най май стэр ні імя 

Ле ві на (су мес ны бе ла рус ка-

ня мец кі пра ект на тэ ры то-

рыі Мінск ага ге та. — Аўт.), 

а ня даў на мы атры ма лі 

Усё па ча ло ся з ві таль на га ві дэа на бе ла рус кай: па сол Гер ма ніі 

Манф рэд Ху тэ рэр пры сту піў да сва ёй ра бо ты ў Мін ску не каль кі 

ме ся цаў та му і пер шым чы нам ра зам з жон кай вы сту піў 

з бе ла рус ка моў най пра мо вай. Ён ужо зна ё мы з Бе ла рус сю: 

з кан тэкс там на ша га не да лё ка га мі ну ла га, бо ў свой час ву чыў ся 

ў Ле нін гра дзе, з на мі, як не за леж най кра і най, бо пе ры я дыч на 

на вед ваў ся сю ды ў ка ман дзі роў кі, а ця пер як мес цам для жыц ця. 

Дып ла ма тыч ная мі сія спа да ра Манф рэ да па ча ла ся ў доб ры 

час: у апош нія га ды эка на міч ныя і па лі тыч ныя ста сун кі па між 

на шы мі кра і на мі толь кі па ляп ша юц ца, больш за тое — сён ня 

Гер ма нія з'яў ля ец ца для нас ад ным з най важ ней шых эка на міч ных 

парт нё раў. Мы за ві та лі ў па соль ства, каб рас пы таць но ва га па сла 

пра яго ўспры ман не Бе ла ру сі, най мен не Weіẞrussland, ін вес ты цыі, 

па ля ры за ва нае ня мец кае гра мад ства і тое, як Дру гая су свет ная 

вай на ўплы вае на ра бо ту па соль ства сён ня.

Манф рэд 
ХУ ТЭ РЭР: «КРА І НАМ ЕЎ РА ПЕЙ СКА ГА СА Ю ЗА, 

ЛЕПШ ЗРА ЗУ МЕЦЬ БЕ ЛА РУСЬ, 
ПРА ЯЕ ГІС ТО РЫЮ, ПА ЛІ ТЫ КУ
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