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Парт рэт-га бе лен Уга Ча ве са, 
зроб ле ны на ві цеб скай 
фаб ры цы, і бюст Сі мо на 
Ба лі ва ра, а яшчэ кніж ная ша фа 
і цэ лая га ле рэя фо та здым каў, 
на якіх ад люст ра ва на жыц цё 
Па соль ства Ве не су э лы ў на шай 
кра і не: яго су пра цоў ні кі, ві зі ты 
прэ зі дэн таў… Сень ёр Аме ры ка 
Ды яс Нунь ес, па сол Ве не су э лы 
ў Бе ла ру сі, час туе нас 
з фо та ка рэс пан дэн там гар ба тай. 
У ка бі не це па-да маш ня му цёп ла 
і ўтуль на, і зда ец ца, што да лё кая 
і трош кі за гад ка вая для нас, 
бе ла ру саў, Ве не су э ла, ад ра зу 
тут, за акном.

Су мес ная 
наф та зда бы ча — 
не даб ра чын ны пра ект 

— Асноў ная част ка кант рак таў 
па між Бе ла рус сю і Ве не су э лай бы ла 
за клю ча на пры жыц ці прэ зі дэн та Уга 
Ча ве са. А як за раз вы аха рак та ры зу-
е це ад но сі ны па між на шы мі кра і на мі? 
У якіх га лі нах су пра цоў ніц тва асаб лі-
ва перс пек тыў нае?

— Двух ба ко выя ад но сі ны не змя ні лі-
ся. Пра гэ та свед чыць пер шы афі цый ны 
ві зіт у Бе ла русь прэ зі дэн та на шай кра-
і ны Ні ка ла са Ма ду ры, ка рот кі, але на-
поў не ны па лі тыч ным сім ва ліз мам. Ка лі 
б гэ та бы ло не так, ён бы не знай шоў 
ча су ў сва ім шчыль ным гра фі ку.

Сфе ры су пра цоў ніц тва бу дуць па шы-
рац ца. Ак цэнт зроб ле ны на бу даў ніц тве 
жыл ля і сфе ры пра мыс ло вас ці для за-
бес пя чэн ня па трэб унут ра на га рын ку ў 
пра дук тах хар ча ван ня. По пыт на апош-
нія знач на вы рас у вы ні ку па ве лі чэн-
ня да хо даў са мых ма ла за бяс пе ча ных 
гра ма дзян, якія скла да юць боль шасць 
на сель ніц тва.

— Удзел бе ла рус кіх спе цы я ліс таў 
у га лі не наф та зда бы чы Ве не су э лы з 
кож ным го дам ста но віц ца ўсё больш 
глы бо кім. Так, су мес нае бе ла рус ка-
ве не су эль скае прад пры ем ства «Пет-
ра ле ра Бе ла Ве не са ла на» на ліч вае 
13 наф та вых і га за вых ра до ві шчаў, 
яшчэ ў ча ты рох мес цах ідзе сей с-
ма раз ве двальная пра ца. На коль кі 
вы гад нае та кое су пра цоў ніц тва для 
Ве не су э лы?

— Бе ла русь мае кан ку рэнт ныя пе ра-
ва гі ў га лі не сей сма раз вед кі і рэ абі лі та-
цыі ста рых свід ра він — доў га экс плу а-
ту е мых ра до ві шчаў з ніз кай пра дук цый-
нас цю. Ме на ві та на гэ тым і за сна ва на 
су пра цоў ніц тва. Ін шы мі сло ва мі, гу тар ка 
ідзе пра ра цы я наль нае аб' яд нан не, якое 
пра ду гледж вае эфек тыў ную тэх на ло гію 
вы твор час ці і ўза ем ную вы га ду.

Ка лі б гэ та бы ло не так, су пра цоў-
ніц тва ў гэ тай га лі не не атры ма ла б та-
ко га раз віц ця за па раў наль на ка рот кі 
пра ме жак ча су. Яно тры ва ла ста іць на 
на гах і ўяў ляе са бой су мес ны, да лё ка 
не даб ра чын ны пра ект. З-за ад сут нас ці 
знач на га ка пі та лу для ін вес та ван ня Бе-
ла русь здзяйс няе пе ра да чу сва іх тэх на-
ло гій, што так са ма з'яў ля ец ца фор май 
ін вес та ван ня ка пі та лу.

Экс парт аг ра га рад коў 
— Бе ла русь ра зам з Кі та ем, Ра сі яй 

удзель ні чае ў Ве не су э ле ў рэа лі за цыі 
шэ ра гу бу даў ні чых пра ек таў. Якую ро-
лю на бу даў ні чым рын ку Ве не су э лы 
ады гры ва юць за меж ныя кам па ніі?

— Дэ фі цыт жыл ля, які ўтва рыў ся 
ў Ве не су э ле за апош нія пяць дзя сят 
га доў, скла даў больш за 2,5 міль ё на 
ква тэр. Па гэ тай пры чы не ў кож ным 
го ра дзе па ло ву тэ ры то рыі зай ма юць 
бед ныя ра ё ны.

У Ка ра ка се, Ма ра кай ба, Ва лен сіі, 
Бар кі сі ме та, Ма ра каі, Бар се ло не, Ма-
ту ры не, Ку ма не, Сью дад-Ба лі ва ры, Ба-
ры на се і ў мно гіх ін шых га ра дах Ве не су-
э лы знач ную част ку жыл лё ва га фон ду 
скла дае ста рое і ава рый нае жыллё без 
вы год або з вы го да мі, што пра да стаў-
ля юц ца з аб ме жа ван ня мі па гра фі ку на 
пра ця гу су так. У гэ тых ра ё нах жы вуць 
лю дзі, якія ў боль шас ці сва ёй не ма юць 
фі нан са вых срод каў на на быц цё год ных 
ква тэр.

Ві да воч на, гэ тая сі ту а цыя не су ад-
но сіц ца з кра і най, ба га тай на наф ту і 
ін шыя пры род ныя рэ сур сы. Та му ў свой 
час прэ зі дэнт Ча вес па чаў пе ра га во ры 
з ура да мі сяб роў скіх кра ін у роз ных 
част ках све ту аб ма са вым жыл лё вым 
бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі ста рых ра ё-
наў, каб за бяс пе чыць сот ні ты сяч сем' яў 
ква тэ ра мі.

— Якое зна чэн не для Ве не су э лы 
мае су пра цоў ніц тва з на шай кра і най 
у сфе ры бу даў ніц тва?

— Іні цы я ты ва па бу даў ніц тве жыл-
ля ажы ві ла ве не су эль скую эка но мі ку і 
да зво лі ла ўра ду за бяс пе чыць вы твор-
часць і па стаў кі ад на го з асноў ных бу-
даў ні чых ма тэ ры я лаў. Ры нак буд ма тэ-
ры я лаў кант ра ля ва ла ма фія, якая на жы-
ва ла ся за кошт спе ку ля цыі і праз мер ных 
на кру так. Та му мы ўдзяч ны Бе ла ру сі 
(у пры ват нас ці, прад пры ем ству «Бел-
за меж буд») за за вод буд ма тэ ры я лаў 
ма гут нас цю 25 міль ё наў бло каў у год. 
Так са ма мы він шу ем бе ла рус кі бок са 
зда чай не каль кіх ты сяч па бу да ва ных і 
аб стаў ле ных мэб ляй ква тэр у ра ё не Гу-
а сі маль (го рад Ма ра кай), які за раз з'яў-
ля ец ца ўзо рам вы ка нан ня пра цоў ных 
ра бот. Акра мя та го, за раз уда ла ідзе 
пра ца па пра ек та ван ні і па чат ку бу даў-
ніц тва жыл ля ў ра ё не ба зы Лі бер та дор 
у пры га ра дзе Ма ра кая.

— Для та кіх ве не су эль скіх шта-
таў, як Та чы ра, Ка хе дэс і Гу а ры ка 
бе ла рус кі мі спе цы я ліс та мі рас пра-
цоў ва юц ца пра ек ты па бу даў ніц тве 
аграр на-ін дуст ры яль ных га рад коў. 
У на шай кра і не яны вель мі рас паў-
сю джа ны. На коль кі па ды хо дзіць 
Ве не су э ле во пыт Бе ла ру сі ў гэ тай 
га лі не? Ці бу дуць гэ тыя пра ек ты па-
спя хо вы мі?

— Прэ зі дэнт Ча вес ка лісь ці вель мі 
за ха піў ся бе ла рус кай ідэ яй аграр на-ін-
дуст ры яль ных га рад коў. У Ве не су э ле 
пе ра ўтва рэн не вё сак у вы твор чыя зо ны 
га рад ско га ты пу, а так са ма бу даў ніц тва 
но вых сель скіх па ся лен няў не аб ход на 
для па шы рэн ня вы твор час ці пра дук таў 
хар ча ван ня. Акра мя та го, трэ ба бу дзе 
вы ра шыць праб ле мы за бес пя чэн ня на-
сель ніц тва ва дой у ад ным з пі лот ных 
пра ек таў па бу даў ніц те аг ра га рад ка ў 
шта це Гу а ры ка. Гэ ты но вы са цы яль на-
вы твор чы во пыт бу дзе ацэ не ны ў бу-
ду чыні.

Так са ма не аб ход на за ся ляць пус ту-
ю чыя тэ ры то рыі і ства раць ад па вед ныя 
ўмо вы для жыц ця, якія бу дуць сты му-
ля ваць вяр тан не міль ё наў ся лян або іх 
на шчад каў у вёс кі з та кіх пе ра на се ле-
ных га ра доў, як Ка ра кас, Ва лен сія, Ма-
ра кай ба, Бар кі сі ме та і інш.

Ка лі да нас прый дзе 
ве не су эль скі біз нес 

— Не каль кі га доў та му ў Ка ра ка се 
быў ад кры ты су мес ны ганд лё вы дом 
Бе ла ру сі і Ве не су э лы, дзе бы лі прад-
стаў ле ны та ва ры вя до мых бе ла рус-
кіх вы твор цаў лёг кай пра мыс ло вас-
ці. Чым мо гуць за ці ка віць бе ла рус кія 
пра дук ты ве не су эль цаў?

— Су мес нае прад пры ем ства «Вен-
бел ком» — ін стру мент для па шы рэн-
ня су пра цоў ніц тва ў 
сфе ры ганд лю. Маг-
чы ма, па тра бу ец ца 
трош кі больш ак-
тыў нас ці і ўпарт асці 
для пра соў ван ня 
бе ла рус кіх та ва раў 
у Ве не су э ле і ве не-
су эль скіх — у Бе ла-
ру сі. Пра дук цыя не 
рэа лі зу ец ца са ма, за 
вы клю чэн нем ва ды, 
але на ват і яе рэ кла-
му юць. Не аб ход на 
сты му ля ваць про да-
жы, рас каз ваць пра 
вар тас ці пра дук таў, 
рэ кла ма ваць іх у 
СМІ. Усё гэ та па тра-
буе срод каў і на ма-
ган няў.

Ка лі мы хо чам 
пра да ваць та ва ры, 
не аб ход на ўклад ваць 
гро шы ў за ва ёў ван не 
ніш на рын ку кож най 
кра і ны. У пла нах па-
соль ства — ад крыц цё 
ганд лё ва га ад дзе ла ў 
на ступ ным го дзе. Мы 
ўжо за пра сі лі су пра цоў ні ка, які мо жа яго 
ўзна ча ліць.

Ве не су э ла за ці каў ле на ў экс пар це ў 
Бе ла русь асоб ных тра піч ных пра дук таў: 
ба на наў (не вя до мых у Бе ла ру сі раз на-
від нас цяў), мя ка ці тра піч най са да ві ны, 
ро ма, сар дзін, вы са ка я кас ных мо рап ра-
дук таў, леп шай у све це ка ка вы, роз ных 
га тун каў ка вы, ко кую (на пою, па доб на га 
да га рэл кі, пры га та ва на га са сцяб лі ны 
ага вы, якая рас це ў вы са ка гор ных за-
суш лі вых ра ё нах) і ін шых пра дук таў, 
спіс якіх бу дзе па шы рац ца з рос там ці-
ка вас ці пры ват на га біз не су да гэ та га 
рын ку. Ідэа льным ва ры ян там ста ла б 
ад крыц цё ганд лё ва га до ма «Вен бел-
ком» у Бе ла ру сі са сва ім пер са на лам і 
па лі ты кай про да жаў.

— А якія з бе ла рус кіх пра дук таў 
вам па да ба юц ца?

— Што да бе ла рус кіх пра дук таў, якія 

я люб лю, то гэ та ма лоч ныя пра дук ты 
(яны вель мі доб рай якас ці), бя ро за вік, 
ня тлус тыя каў бас ныя вы ра бы і вянд-
лі на, ва рэн не, джэм з ляс ных ягад, а 
так са ма гас па дар чыя та ва ры, та ва ры 
з дрэ ва.

Бе ла русь — эк зо ты ка 
для ве не су эль цаў 

— Спа дар па сол, за час свай го 
зна хо джан ня ў Бе ла ру сі якія вы сно-
вы на конт яе ту рыс тыч на га па тэн-
цы я лу для ве не су эль цаў Вы зра бі-
лі? Што мо жа за ці ка віць іх у на шай 
кра і не і, з ін ша га бо ку, якія ці ка выя 
мес цы ў Ве не су э ле мо гуць на ве даць 
бе ла ру сы?

— У ту рыз ме пра яў ля ец ца імк нен не 
лю дзей да ча гось ці но ва га. Для ве не су-
эль цаў, якія жы вуць у тра піч ным клі ма-
це, вя лі кую ці ка васць уяў ля юць кра і ны, 
раз ме шча ныя ў ін шых клі ма тыч ных па-
ясах, з ін шы мі пей за жа мі, ін шай рэ ча-
іс нас цю. Ма гу ска заць, што ве не су эль-
цам па да ба ец ца ў Бе ла ру сі. Па куль што 
не вель мі вя лі кая коль касць ту рыс таў 
з ма ёй кра і ны на ве да ла гэ тую кра і ну. 
Тым не менш, мы заў сё ды чу ем вель мі 
ста ноў чыя вод гу кі ад ве не су эль цаў, якія 
пры яз джа юць у Бе ла русь па пы тан нях, 
звя за ных з пра цай — ім вель мі па да ба-
ец ца тое, што яны ба чаць. Тут па бы ва лі 
амаль усе мае дзе ці з сем' я мі, акра мя 

ад на го сы на (у спа да ра па сла — пя цё ра 
дзя цей. — Аўт.). Ім вель мі спа да ба ла ся 
Бе ла русь. А мая жон ка вель мі лю біць 
на вед ваць тэ ат ры, яна ў Мін ску — заў-
зя ты тэ ат рал.

Ад на з га лоў ных пе ра шкод ма са-
ва га па то ку ве не су эль скіх ту рыс таў у 
Еў ро пу — гэ та вя лі кая ад лег ласць і, 
ад па вед на, вы со кі кошт бі ле таў. За раз 
мы пра цу ем з не каль кі мі ту рыс тыч ны-
мі агенц тва мі, каб яны пра соў ва лі Бе-
ла русь як ту рыс тыч ны аб' ект са сва і мі 
марш ру та мі. Спа дзя ём ся, што вы ні ка мі 
гэ тай су мес най пра цы з імі, а так са ма 
з ад ной авія кам па ні яй, ста не зні жэн не 
кош ту та кіх ту раў і ўзнік нен не ці ка вас ці 
з бо ку па тэн цы яль ных спа жыў цоў. У Бе-
ла ру сі вель мі пры го жая пры ро да, якая 
ад роз ні ва ец ца ад на шай, да стат ко вая 
коль касць ці ка вых гіс та рыч ных мес цаў 
і (што, на маю дум ку, са мае га лоў нае) 

тра ды цыі, якія за ха ва лі ся на гэ тых тэ-
ры то ры ях.

Ка лі ка заць пра кан крэт ныя мес цы 
ў Ве не су э ле, ку ды пры яз джа юць за-
меж ныя ту рыс ты, то гэ та, на ту раль на, 
вост раў Мар га ры та — да во лі вя до мае 
ку рорт нае мес ца. Там мож на су стрэць 
ту рыс таў з Ра сіі, Поль шчы і на ват з Бе-
ла ру сі.

— У Бе ла ру сі вы з 2007 го да. Якой 
вы ча ка лі ўба чыць на шу кра і ну, ка лі 
на кі роў ва лі ся сю ды з дып ла ма тыч-
най мі сі яй? Што ве да лі пра Бе ла русь? 
Якой ба чы це яе за раз?

— Ка лі я быў сту дэн там, а так са ма 
пас ля за кан чэн ня ВНУ, у якас ці жур-
на ліс та і па лі ты ка я па бы ваў у не ка то-
рых рэс пуб лі ках Са вец ка га Са ю за, у 
тым лі ку ў асоб ных рэ гі ё нах Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, ва Укра і не і Уз бе кі ста не. З 
Бе ла рус сю я быў зна ё мы толь кі па фа-
та гра фі ях, на якіх бы лі ад люст ра ва ны 
ад наў лен чыя ра бо ты пас ля апус та шаль-
най вай ны 1941–1945 гадоў.

Зі мой 2006 го да мне вы да ла ся маг-
чы масць уба чыць Бе ла русь сва і мі ва чы-
ма. Мя не пры ем на здзі ві ла аб ліч ча кра-
і ны. У кра і не па на ваў па ра дак, даб ра-
быт, бы ла доб ра на ла джа на пра ца гра-
мад скіх служ баў, не бы ло бес пра цоў ных 
і жаб ра коў. Кі да ла ся ў во чы ад сут насць 
су пя рэч нас цяў па між ан та га ніс тыч ны мі 
кла са мі, якія з'яў ля юц ца ад ной з пры-
чын са цы яль ных і па лі тыч ных пе ра ко саў 
у ка пі та ліс тыч ным све це.

Што да агуль на га і ад роз нен няў па-
між на шы мі кра і на мі, пра гэ та мож на 
на пі саць цэ лую кні гу. Ка лі мак сі маль на 
сціс ла, то нас аб' яд ноў вае імк нен не да 
мі ру і са праўд най сва бо ды — гэ та зна-
чыць, да на цы я наль на га су ве рэ ні тэ ту.

Ві даць, у дро бя зях мы ад роз ні ва-
ем ся. Мы, ве не су эль цы, жы вём у тра-
піч ным клі ма це, дзе ад сут ні чае зме на 
ча соў го да, што маг ло б вы пра ца ваць 
у нас боль шую прад бач лі васць і ар га ні-
за ва насць, больш вы со кую пра дук цый-
насць і дыс цып лі на ва насць.

Ад нак абод ва на ро ды на пра ця гу 
сва ёй гіс то рыі да ка за лі, што з'яў ля юц-
ца ба раць бі та мі-пе ра мож ца мі ў лю бой 
сі ту а цыі і не ба яц ца цяж кас цяў. Хут чэй 
за ўсё, нас за хап ля юць як па да бен ствы, 
так і ад роз нен ні на шых кра ін.

Гу та ры ла На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

За акі я намЗа акі я нам  ��

Бліз кая Ве не су э ла
Перс пек ты вы ўзвя дзен ня но-
ва га ме ма ры яль на га комп-
лек су на мес цы ла ге ра смер-
цi «Трас ця нец» аб мер ка ва лi 
ў Мiн скiм мiж на род ным аду-
ка цый ным цэнт ры (ММАЦ).

На го дай для су стрэ чы бы лых 
вяз няў Мiнск ага ге та, прад стаў нi-
коў гра мад скас цi, га рад скiх улад, 
СМI i ня мец кiх гас цей з Дорт мун-
да ста ла прэ зен та цыя ма тэ ры я лаў 
кан фе рэн цыi «Трас ця нец» у еў ра-
пей скай па мя цi», якая ад бы ла ся сё-
ле та ў са ка вi ку. У ёй удзель нi ча лi 
гiс то ры кi i прад стаў нi кi гра мад скiх i 
рэ лi гiй ных ар га нi за цый Бе ла ру сi, 
Гер ма нii, Аў стрыi. Ме на вi та ў хо дзе 
яе ра бо ты i вы спе ла агуль ная iдэя 
па бу да ваць ме ма ры яль ны комп-
лекс на мес цы ла ге ра смер цi. I вось 
дня мi ў ММАЦ бы лi агу ча ны па ды-
хо ды i пра па но вы па рэа лi за цыi гэ-
та га пра ек та, якi, ка лi мер ка ваць па 
за цi каў ле ным то не раз мо вы, прэ-
тэн дуе стаць не прос та яшчэ ад ным 
пом нi кам ах вя рам на цыз му, а важ-
ным мiж на род ным iн фар ма цый на-
асвет нiц кiм цэнт рам.

Гер ма нiя ўжо вы ка за ла ся за яго 
бу даў нiц тва, пры чым як на ўзроў-
нi фе дэ раль ных i зя мель ных улад, 
му нi цы па лi тэ таў, так i гра мад скiх 
ар га нi за цый. Да стат ко ва ска заць, 
што фе дэ раль ны прэ зi дэнт ФРГ 
Ёа хiм Гаўк вi таў iдэю ства рэн ня 
ме ма ры яль на га комп лек су. Ёсць 
на дзея, што ў Аў стрыi, Чэ хii i iн шых 
кра i нах бу даў нiц тва но ва га пом нi ка 
на бе ла рус кай зям лi зной дзе ра зу-
мен не i пад трым ку.

Што зна чыць для сум лен ных 
нем цаў уз вя дзен не гэ та га ме ма ры-
яль на га комп лек су? На вош та ён iм? 
У час раз мо вы ў ММАЦ пра гу ча лi 
ад ка зы на гэ тыя пы тан нi. Стар-
шы ня агуль на га схо ду ўдзель-
нi каў Дорт мунд ска га i Мiнск ага 
мiж на род ных аду ка цый ных 
цэнт раў Ма цi яс ЦЮМ ПЕЛЬ пад-
крэс лiў: «Для нас, нем цаў, па мяць 
аб «Трас цян цы» — нi бы ад кры тая 
не за гой ная ра на, якая ўвесь час 
ба лiць i на гад вае пра зла чын ствы 
на цыз му на бе ла рус кай зям лi». На 
яго дум ку, гэ та агуль на еў ра пей ская 
тра ге дыя: у «Трас цян цы» мэ та на кi-
ра ва на знi шча лi ся яў рэi з вась мi 
кра iн Еў ро пы. На жаль, на мес цы 
канц ла ге ра па куль ня ма струк ту-
ра ва на га i адэ кват на га пом нi ка той 
тра ге дыi. Ня хай ужо мi ну ла больш 
за 70 га доў, але не знi кае па чуц цё 
та го, што вар та здзейс нiць неш та 
вель мi знач нае для ўве ка веч ван ня 
па мя цi аб тых жу дас ных па дзе ях. 
I ў Дорт мун дзе ра ды, што ўла ды 
Мiн ска ўжо зра бi лi пер шы крок на-
су страч ажыц цяў лен ню гэ тай вы са-
ка род най iдэi.

Для пе ра важ най боль шас цi еў-
ра пей цаў ла гер смер цi «Трас ця-
нец» па куль не вя до мы. Праў да, 
ёсць рэд кiя пуб лi ка цыi ар ты ку лаў 
у ня мец кiм дру ку, вы дан нi за меж-
ны мi да след чы ка мi кнiг аб «Трас-
цян цы». Да рэ чы, ма тэ ры я лы кан-
фе рэн цыi так са ма бы лi апуб лi ка ва-
ны асоб ным вы дан нем у ФРГ пад 
наз вай «Ла гер смер цi «Трас ця нец» 
у еў ра пей скай па мя цi».

Але, вi даць, гэ тых на ма ган няў 
усё ж не да стат ко ва для та го, каб 
«Трас ця нец» паў на цэн на пры сут-
нi чаў у па мя цi еў ра пей цаў. Та му 
Дорт мунд скiм аду ка цый ным цэнт-
рам у лiс та па дзе 2013 го да бы ла 
ар га нi за ва на iн фар ма цый ная па-
езд ка бе ла рус кай дэ ле га цыi па ня-
мец кiх га ра дах, з якiх у га ды вай ны 
бы лi дэ пар та ва ны мно гiя ты ся чы 
яў рэ яў у Мiн скае ге та i «Трас ця-
нец». У час прэ зен та цыi ў ММАЦ 
ар хi епiс кап Та дэ вуш Кан дру се вiч, 
Мiт ра па лiт Мiн ска-Ма гi лёў скi па-
дзя лiў ся ўра жан ня мi i на зi ран ня-
мi ад тых су стрэч. Ён па цвер дзiў 
так са ма, што пра «Трас ця нец» у 
па раў на ннi з iн шы мi фа шысц кi мi 
канц ла ге ра мi амаль нi чо га не ве-

да юць у Гер ма нii, а тым больш у 
све це. Та дэ вуш Кан дру се вiч вы-
ка заў дум ку, што i ў Бе ла ру сi, на 
жаль, да лё ка не ўсiм вя до ма пра 
гэ ты ла гер. Неш та чу лi… Хоць у 
«Трас цян цы» пад час фа шысц кай 
аку па цыi Бе ла ру сi бы ло за бi та i 
спа ле на больш за 206 ты сяч ча-
ла век. А гэ та, на дум ку асоб ных 
да след чы каў, чац вёр ты па каз чык 
ся род iн шых «фаб рык» смер цi, 
ство ра ных гiт ле раў ца мi ў роз ных 
кра i нах све ту.

Бе ла рус кiх гас цей пры ем на 
ўра зiў на строй iх ня мец кiх су раз-
моў цаў, якiя лi чаць ся бе так са ма 
вi на ва ты мi за ге на цыд у га ды вай-
ны ў Бе ла ру сi. I тое, што гiс то ры яй 
зла чын стваў фа шыс таў цi ка вiц ца 
мо ладзь, лю дзi ся рэд ня га па ка лен-
ня, уся ляе ап ты мiзм i ве ру ў не аб-
ход насць ства рэн ня ме ма ры я лу ў 
па мяць ах вяр «Трас цян ца». Нем-
цы лi чаць: ме ма ры ял мо жа i па вi-
нен стаць мос там па мiж Бе ла рус-
сю i iн шы мi еў ра пей скi мi кра i на мi, 
мес цам пры мi рэн ня на ро даў. Тут 
па вiн ны су стра кац ца да след чы кi, 
гiс то ры кi, сту дэн ты з роз ных кра iн, 
iн ша зем цы, якiя пры еха лi ў Бе ла-
русь як ту рыс ты.

Су раз моў цы бы лi ад на душ ныя 
ў тым, што бу ду ча му ме ма ры я лу 
не аб ход на на даць не толь кi гiс та-
рыч ны, але i ду хоў ны змест. Ме-
ма ры яль ных комп лек саў ха пае i ў 
све це, i ў Бе ла ру сi. Яны звы чай на 
слу жаць мес цам смут ку, ус па мi наў 
аб тра гiч ным мi ну лым, эк скур сiй. 
Але сён ня трэ ба iс цi да лей, iнакш 
па ды хо дзiць для пры зна чэн ня но-
вых ве лiч ных пом нi каў. Ме ма ры-
яль ны комп лекс «Трас ця нец» па вi-
нен стаць цэнт рам су стрэч. Каб тут 
маг лi ма лiц ца хрыс цi я не, ка то лi кi, 
iў дзеi, му суль ма не. Гэ тая дум ка, 
да рэ чы, на ле жыць Та дэ ву шу Кан-
дру се вi чу. Па вод ле яго слоў, ду хоў-
ны ас пект бу дзе на во дзiць лю дзей, 
асаб лi ва ма ла дых, на роз дум аб 
тым, што ўжо хо пiць вой наў, хо пiць 
на сiл ля. Да рэ чы, ства рэн не ме ма-
ры я лу пад трым лi ва юць усе рэ лi гiй-
ныя кан фе сii Бе ла ру сi.

Без умоў на, на дум ку кi раў нi ка 
Дорт мунд ска га ММАЦ Пе тэ ра Юн-
ге-Вент ру па, важ нае зна чэн не для 
рэа лi за цыi пра ек та мае пад трым-
ка рэ лi гiй ных кан фе сiй Бе ла ру сi. 
Але асаб лi вая ро ля ў гэ тай спра ве 
на ле жыць ула дам дзяр жа вы i Мiн-
ска. На чаль нiк га лоў на га ўпраў лен-
ня iдэа ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i 
па спра вах мо ла дзi Мiн гар вы кан ка-
ма Сяр гей Хiль ман па ве да мiў, што 
ад ве дзе на больш за 100 гек та раў 
зям лi пад ме ма ры ял. Пры блiз на 
бюд жэт пра ек та скла дзе 48 млрд 
руб лёў, цi пры клад на 4 млн еў ра. 
Га лоў ны ар хi тэк тар пра ек та ме ма-
ры я ла — Ган на Ак сё на ва. Яна ж i 
на ву ко вы кi раў нiк аб' ек та, i га лоў ны 
ар хi тэк тар пра ек таў ланд шафт най 
ар хi тэк ту ры «Мiнск пра ек та». Твор-
чая май стэр ня вя до ма га ар хi тэк-
та ра Ле а нi да Ле вi на па прось бе 
ня мец ка га бо ку ўзя ла ся зра бiць 
пра ект пом нi ка ва ўро чы шчы ля 
вёс кi Бла гоў шчы на на мес цы бы-
лых ма са вых за бой стваў яў рэ яў. 
Пас ля та го, як гэ тыя два пра ек ты 
бу дуць iн тэ гра ва ныя ў адзi ны кам-
па зi цый ны ан самбль, пач нец ца яго 
бу даў нiц тва.

Уз во дзiць ме ма ры ял бу дзе дзяр-
жаў нае прад пры ем ства «Гар дар-
буд». У на ступ ным го дзе за пла на-
ва на за сво iць ка ля 20 млрд руб лёў 
ў ад па вед нас цi з iн вес ты цый най 
пра гра май Мiн ска на 2014 год. 
Сяр гей Хiль ман так са ма па ве да мiў, 
што ў Бел iн вест бан ку ад кры ты два 
ра хун кi для ах вя ра ван няў на ўзвя-
дзен не ме ма ры я ла. Адзiн ра ху нак 
для бе ла рус кiх руб лёў, дру гi — за-
меж най ва лю ты. Мiж iн шым, сум-
лен ныя нем цы ўжо са бра лi адзiн 
мiль ён еў ра.

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.

«ТРАС ЦЯ НЕЦ» 
У ЕЎ РА ПЕЙ СКАЙ 
ПА МЯ ЦI

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ня гле дзя чы на вы хад ны дзень і до-
сыць ран ні час, унут ры ўні вер ма га па-
на ва ла ажыў лен не. «Яшчэ да ад крыц ця 
на ву лі цы на тоўп ста яў», — па ве да мі лі 
пра даў цы. Нех та з на вед валь ні каў мэ-
та на кі ра ва на ад ра зу па ды маў ся на па-
трэб ны яму паверх, а хтось ці ішоў «гу-
ляць» і пры цэнь вац ца па ўсіх сек цы ях. 

Бо на ват ка лі ня ма вост рай па трэ бы ў 
якой сьці рэ чы, — ча му б не ку піць, ка лі 
ёсць зніж кі?..

На дру гім па вер се ў ад дзе ле та ва-
раў для муж чын шмат лю дзей. Тут ужо 
са бра ла ся пры стой ная чар га ка ля пры-
лаў ка з муж чын скі мі шкар пэт ка мі. Але 
больш за ўсё на ро ду ча мусь ці бы ло ў 
сек цы ях з дзі ця чым абут кам і цац ка мі. 
У апош няй я за спе ла жан чы ну з дач кой 
га доў дзе ся ці, якія пе ра бі ра лі на па лі цах 
роз на ка ля ро вых мяк кіх ка зач ных іс тот. 
«Спе цы яль на пры еха лі сён ня ра ней, каб 
пас ля абе ду быць сва бод ны мі, — рас-
па вя ла па куп ні ца, якая прад ста ві ла ся 
Ан жэ лай. — Хо чам ку піць па да рун кі да 
Но ва га го да, са ра фан і ін шыя не аб ход-
ныя рэ чы ў шко лу. Спе цы яль на ак цыі для 
гэ та га не ча ка лі, але ж атры маць та кую 
іс тот ную зніж ку пры ем на».

У ад дзе ле з жа но чы мі та ва ра мі не так 
шмат люд на, але ві даць, што па куп ні цы 
прый шлі сю ды не прос та дзе ля атры-

ман ня ма раль на га за да валь нен ня ад 
по шу каў і пры мер кі коф та чак, су ке нак 
і спад ніц, а з кан крэт ны мі мэ та мі. Я так-
са ма спа чат ку пад да ла ся «ін стынк ту ша-
па го лі ка» і па ча ла агля даць кар ды га ны 
і джэм пе ры. Але цэн ні кі ў 600 ты сяч за 
сві тар хут ка вяр ну лі мя не да рэ ча іс нас-
ці, і на ват маг чы мая зніж ка ў 90 ты сяч 
не спа ку сі ла.

АТА ВА РА НЫЯ 
І ЗА ДА ВО ЛЕ НЫЯ 

А вось Люд мі лу 
Юль я наў ну і яе ма ла-
дзей шую спа да рож-
ні цу Над зею цэ ны, 
ві даць, не за сму ча лі. 
Як пры зна лі ся па куп-
ні цы, пры ехаць з са-
ма га ран ку ў вы хад ны 
дзень у кра му іх пры-
му сі ла доб рая ма ты-
ва цыя: менш чым праз 
ты дзень На дзея, якая 
зай ма ец ца ў му зыч-
ным ву чы лі шчы, іг рае 

кан цэрт у ра ту шы. Ча су на па ход па кра-
мах больш не вы пад зе, та му ця пер трэ ба 
па да браць ад па вед нае ім прэ зе адзен не: 
спад ні цу і блуз ку. «Па куль 
вы бра лі для пры мер кі сем 
спад ніц, яшчэ су кен ку пры-
гля да ем», — па дзя лі лі ся су-
раз моў цы.

Па ўсёй кра ме вы строй-
ва лі ся чэр гі да кас, шчы-
ра ва лі за пры лаў ка мі пра-
даў шчы цы, то тут, то там 
пі шча лі пра пуск ныя рам кі, 
рэ агу ю чы на вы нас та ва раў 
з сек цый. На пя тым па вер се 
ў сек цыі ды ва ноў пра даў цы 
толь кі і па спя ва лі рас коч-
ваць на поль ныя вы ра бы на 
вя ліз ным ста ле, ад мя раць, 
ад ра заць і зноў скруч ваць. 
Мно гія па куп ні кі, уз ва ліў шы 
цяж кія ды ван ныя скрут кі на 
пле чы, спра ба ва лі яшчэ гля-

дзець шпа ле ры і тка ні ны. Ды дзе там — 
з та кой но шай! І, кры ху па тап таў шы ся 
ка ля су сед ніх ад дзе лаў, у хут кім ча се 
ру шы лі да вы ха ду. А вось афі цэр за па су 
Пётр Пят ро віч гра мат на раз лі чыў стра-
тэ гію сва іх па ку пак: спа чат ку ён на быў 
свя ціль ню, якая змяс ці ла ся ў не вя лі кай 
кар дон най ка роб цы, а пас ля ўжо на кі-
ра ваў ся вы бі раць ды ван. «Пра ак цыю я 
ве даў, прый шоў па гля дзець. Мо жа, што 
і на бу ду. Для пен сі я не ра зніж кі — рэч 
іс тот ная».

…Спус ка ю чы ся да вы ха ду, за ўва жы-
ла, што лю дзей ва ўні вер ма гу знач на 
па бо ле ла. Гэ та пры тым, што прай шла 

толь кі га дзі на з ад крыц ця кра мы. Хоць 
мно гія ўжо вы хо дзі лі ў аб дым ку з па-
кун ка мі з абут кам, шпа ле ра мі, по су дам, 
тэ ле ві за ра мі і ін шым, зда ва ла ся, унутр 
ЦУ Ма ўлі ва ла ся ўдвая боль шая плынь 
лю дзей. Цяж ка ўя віць, што тут бу дзе ад-
бы вац ца праз не каль кі га дзін. «Во на-
род на ха ля ву па цяг нуў ся!» — за ўва жыў 
свай му спа да рож ні ку муж чы на, па ды-
хо дзя чы да ўва хо да ў кра му. Зрэш ты, 
ча му б і не цяг нуц ца? Толь кі ка лі гэ та 
са праў ды ра зум нае ўкла дан не гро шай, 
а не бяз дум ная па го ня за зніж ка мі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Што мін ча не куп ля лі
ў ЦУ Ме ў дзень зні жак

Я так са ма 
спа чат ку пад да ла ся 
«ін стынк ту 
ша па го лі ка» 
і па ча ла агля даць 
кар ды га ны 
і джэм пе ры. 
Але цэн ні кі 
ў 600 ты сяч 
за сві тар хут ка 
вяр ну лі мя не 
да рэ ча іс нас ці, 
і на ват маг чы мая 
зніж ка ў 90 ты сяч 
не спа ку сі ла.
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Ха кей нае «Ды на ма» па цяр-
пе ла два па ра жэн ні ў Кан-
ты нен таль най ха кей най лі зе, 
бас кет боль ныя «Цмо кі-Мінск» 
пра бі лі ся ў на ступ ны раўнд 
Еў ра чэ лен джа, а бе ла рус кі 
кі даль нік мо ла та па жыц цё ва 
дыс ква лі фі ка ва ны з-за ўжы-
ван ня до пін гу.
1. Для та го, каб прай сці ў да-

лей шы раўнд Еў ра чэ лен джа, бас-
кет боль ным «цмо кам» не прый-
шло ся ча каць апош ня га мат ча 
гру па во га тур ні ру. За тур да яго 
за вяр шэн ня бе ла ру сы на сва ёй 
пля цоў цы раз гра мі лі бал гар скі клуб 
«Рыль скі Спор тыст» — 94:75. «Свой 
апош ні матч гру па вой ста дыі Еў ра-
чэ лен джа «Цмо кі-Мінск» пра вя дуць 
сён ня з вен гер скім «Соль на кам». 
Што ты чыц ца Адзі най лі гі ВТБ, там 
бе ла ру сы хоць і ме лі пад час гуль-
ні доб рую пе ра ва гу над са мар скі мі 
«Чыр во ны мі Кры ла мі», але са сту пі-
лі з лі кам 66:74.

2. Ха кей нае «Ды на ма» пра вя-
ло яшчэ два па ядын кі ў Кан ты-
нен таль най ха кей най лі зе. У абод-
вух пе ра мо гу свят ка ва лі апа не нты 
«зуб роў». Спа чат ку ста ліч ныя на 
«Мінск-Арэ не» прай гра лі мас коў ска-
му «Ды на ма» 2:4, а пас ля ў Да не-
цку не здо ле лі пе ра маг чы мяс цо вы 
«Дан бас» — 1:3. Па да печ ныя Лю ба-
мі ра По ка ві ча зай ма юць апош ні ра-

док і ад ста юць ад блі жэй шай 
ка ман ды на 8 ба лаў.

Мо ла дзе вая збор ная Бе-
ла ру сі стар та ва ла на чэм-
пі я на це све ту ў пер шым 
ды ві зі ё не (гру па «А»). Матч 
са сла вен ца мі за вяр шыў ся 
пе ра мо гай на шых су ай чын-
ні каў — 7:3.

3. На цы я наль нае ан ты до-
пін га вае агенц тва на сва ім 
сай це ад на ві ла спіс дыс ква-
лі фі ка ва ных спарт сме наў за 
ўжы ван не до пін гу. Больш за 
ўсіх не па шан ца ва ла Анд рэю 
Ва ран цо ву, кі даль ні ку мо-
ла та, чле ну на цы я наль най 
збор най па лёг кай ат ле ты цы. 
Дыс цып лі нар ная ан ты до-
пін га вая ка мі сія НА ДА па-
жыц цё ва дыс ква лі фі ка ва-
ла Ва ран цо ва.

4. На чэм пі я на це Еў-
ро пы па пла ван ні на «ка-
рот кай ва дзе» бе ла рус кая 
збор ная за ва я ва ла 4 ме-
да лі — усе брон за выя. Два 
ме да лі ў свой ко шык па кла ла 
Аляк санд ра Ге ра сі ме ня, па ад ным — 
Яў ген Цур кін і Па вел Сан ко віч. У 
агуль ным ме даль ным за лі ку на ша 
збор ная за ня ла 19-е мес ца. Пер шы 
ра док з 22 уз на га ро да мі ў Ра сіі.

5. Па ра да ваў пры хіль ні каў 
фрыс тай ла Ан тон Куш нір. На пер-

шым эта пе Куб ка све ту, які ад быў ся 
ў кі тай скім спарт комп лек се Бэй да 
Лэйк, Ан тон за няў дру гое мес ца ў 
лыж най акра ба ты цы. Аляк сей Гры-
шын ака заў ся толь кі на 7-м рад ку.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Спорт-тайм Спорт-тайм   ��

«ЦМО КІ» ЛЯ ЦЯЦЬ ДА ЛЕЙ 
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За апошнія дні дынамаўцы 
пацярпелі два паражэнні.

СПІ НАЙ... ЦЕ РАЗ МЯ ЖУ
Трое гра ма дзян Не пала спра-

ба ва лі не ле галь на пе ра ся чы 
бе ла рус ка-поль скую мя жу, ру-
ха ю чы ся... спі най на пе рад. Ад-
нак увес ці ў зман су пра цоў ні каў 
Гро дзен скай па гра ніч най гру пы 
не ўда ло ся. На рад за тры маў ма-
ла дых муж чын, якія пры еха лі з 
Ра сіі і ву чы лі ся ў ад ным з мяс цо-
вых ка ле джаў, пас ля спра цоў кі 
сіг на лі за цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.


