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Як па сол стаў шах цё рам 
Спа дар Аль ва рэс зна хо-

дзіц ца ў Мін ску толь кі ча ты ры 
ме ся цы. Уру чэн не да вер ных 
гра мат Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь ад бы ло ся ле тась 
у снеж ні, і «Звяз да» — гэ та 
пер шае дру ка ва нае вы дан не, 
яко му ён даў экс клю зіў нае ін-
тэр в'ю на но вай па са дзе. Ка-
рыс та ю чы ся вы пад кам, спа-
дар па сол па він ша ваў чы та чоў 
«Звяз ды» з Но вым го дам і з 
тра ды цый ным для нас ста рым 
Но вым го дам. Да рэ чы, ін тэр-
в'ю пра хо дзі ла на дзвюх мо-
вах: іс пан скай і рус кай, якой 
мой су раз моў ца ва ло дае на 
да стат ко ва вы со кім уз роў ні.

— На пэў на, яшчэ да пры-
ез ду ў Мінск вы вы ву ча лі ін-
фар ма цыю пра Бе ла русь і 
ў вас скла ла ся мер ка ван не 
пра на шу кра і ну. Якім яно 
бы ло?

— Па спра вах, звя за ных з 
пра цай, я быў у Мін ску больш 
за 20 га доў та му. На жаль, та-
ды не бы ло маг чы мас ці бліз ка 
па зна ё міц ца з кра і най, ад нак 
ура жан ні пра яе гіс то рыю, 
каш тоў нас ці, куль ту ру за ста-
лі ся вель мі доб рыя. Здзівіў 
той факт, як Бе ла русь змаг ла 
пад няц ца пас ля раз бу раль най 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Бе-
ла русь — бра тэр ская кра і на 
для Ку бы, і я не ма гу ска заць, 
што яна бы ла (або з'яў ля ец ца) 
ма ла зна ё май для ку бін ска га 
на ро да.

— Што мо жа це ска заць 
пра Бе ла русь пас ля ча ты-
рох ме ся цаў зна хо джан ня 
тут у якас ці кі раў ні ка ку бін-
скай дып ла ма тыч най мі сіі?

— Ка лі я ўпер шы ню на ве-
даў Бе ла русь, то ўба чыў толь-
кі Мінск, а за раз маю маг чы-
масць па зна ё міц ца з роз ны мі 
рэ гі ё на мі ва шай кра і ны. Ба чу, 
што бе ла ру сы — гас цін ны на-
род, а ў га ра дах вы со кі ўзро-
вень куль ту ры. Па куль у мя не 
яшчэ не бы ло маг чы мас ці 
ўба чыць пры род ныя каш тоў-
нас ці Бе ла ру сі — на прык лад, 
Бе ла веж скую пу шчу, а так-
са ма гіс та рыч ныя сла ву тас ці 
ва шай кра і ны, ад нак, спа дзя-
ю ся, хут ка та кая маг чы масць 
вы пад зе.

Тым не менш, за мі ну лыя 
не каль кі ме ся цаў зна хо джан-
ня ў Бе ла ру сі я ўжо па бы ваў у 
Го ме лі, Жо дзі не, Са лі гор ску. 
У Са лі гор ску атры маў вель мі 
не звы чай ны во пыт: спус ціў ся 
ў шах ту «Бе ла русь ка лія» ў 
ра бо чай шах цёр скай воп рат-
цы. І са мае ці ка вае тое, што 
перш чым я афі цый на ўсту-

піў на па са ду Над звы чай на га 
і Паў на моц на га Па сла Ку бы ў 
Мін ску, мне ўжо быў вы да дзе-
ны сер ты фі кат шах цё ра. Та му 
ма гу ска заць, што маё зна-
ём ства з Бе ла рус сю па ча ло ся 
лі та раль на з са мых глы бінь. 
Акра мя та го, я так са ма на ве-
даў прад пры ем ства «Бе лАЗ» 
у Жо дзі не і пад ня ўся на са мы 
вы со кі аў та ма біль гру за па-
ды маль нас цю 450 тон — гэ та 
ўні каль ная ма шы на!..

Са цы я лізм
на Ку бе бу дзе жыць 

— У апош нія га ды ў СМІ 
шмат га во рыц ца пра рэ-
фор мы на Ку бе: да зво ле на 
ства рэн не пры ват ных прад-
пры ем стваў, ска ра ча ец ца 
коль касць дзяр жаў ных слу-
жа чых… На што на кі ра ва ны 
гэ тыя зме ны?

— Усё, што ў апош ні час 
ад бы ва ец ца ў нас, ку бін цы 
на зы ва юць аб наў лен нем іс-
ну ю чай сіс тэ мы, яе ўдас ка на-
лен нем з мэ тай адап та цыі са-
цы яль най эка но мі кі кра і ны да 
іс ну ю чых умоў. Па-ра ней ша му 
на Ку бе за ста ец ца курс на са-
цы я лізм. Ра ней у нас бы ла за-
над та цэнт ра лі за ва ная ма дэль 
эка но мі кі, за раз ства ра ец ца 
больш гнут кая сіс тэ ма.

Нель га за бы ваць, што 
вель мі мно гі мі сва і мі да сяг-
нен ня мі Ку ба аба вя за на ме-
на ві та са цы я ліс тыч на му ла-
ду. Да рэ чы, 1 сту дзе ня ў нас 
ад зна чаў ся не толь кі пер шы 
дзень но ва га го да, але і 55-я 
га да ві на пе ра мо гі рэ ва лю цыі. 
Па вод ле да ных ЮНЕС КА, на-
ша кра і на зай мае 51 мес ца па 
ін дэк се ча ла ве ча га раз віц ця: 
пра цяг ласць жыц ця скла дае 
80 га доў, уз ро вень смя рот нас-
ці ся род не маў лят адзін з са-
мых ніз кіх у све це (4,2 вы пад-
ку на 1000 но ва на ро джа ных), 
са мая вя лі кая коль касць ура-
чоў на 1000 ча ла век пры тым, 
што ве лі зар ная коль касць на-
шых ра бот ні каў ме ды цын скай 
сфе ры пра цуе па ўсім све це. 

Усё гэ та бы ло да сяг ну та на-
су пе рак па лі ты цы ЗША, якая 
пад трым лі вае бла ка ду Ку бы 
ўжо больш за 50 га доў.

Што да пры ват на га біз не-
су, то ця пер у дроб ных прад-
пры ем ствах і ка а пе ра ты вах 
за дзей ні ча на ка ля 500 ты сяч 
ча ла век, ад нак па-ра ней ша му 
вя ду чай за ста ец ца дзяр жаў-
ная фор ма ўлас нас ці.

На Ку бе з'я вяц ца 
бе ла рус кія збо рач ныя 
прад пры ем ствы 

— Яшчэ ў 2012 го дзе та-
ва ра аба рот па між на шы мі 
кра і на мі пе ра вы сіў 100 міль-
ё наў до ла раў ЗША — для 
Бе ла ру сі і Ку бы гэ та рэ-
корд ны па каз чык. На чым 
за сна ва ны ганд лё вы аб мен 
па між на шы мі кра і на мі? 
Якія яшчэ перс пек тыў ныя 
кі рун кі су пра цоў ніц тва мож-
на на зваць?

— З Бе ла ру сі на Ку бу па-
стаў ля ец ца шмат аў то бу саў, 
трак та роў, аб ста ля ван ня, 
за па сных дэ та ляў, ка лій ных 
угна ен няў. У Бе ла русь мы 
пра да ём трыс ня го вы цу кар, 

ле ка выя прэ па ра ты. Акра мя 
та го, мы ха це лі б раз ві ваць 
на шы ад но сі ны ў аб ме не сель-
ска гас па дар чы мі пра дук та мі.

Мы сур' ёз на ці ка вім ся эка-
на міч най ма дэл лю Бе ла ру сі, 
фор май кі ра ван ня. У мі ну лым 
го дзе аб мя ня лі ся з не ка то ры-
мі кі раў ні ка мі ін фар ма цы яй 
ад нос на кі ра ван ня роз ны мі 
прад пры ем ства мі, мі ніс тэр-
ства мі.

Так са ма мы маг лі б пра ца-
ваць ра зам у сфе ры ма дэр-
ні за цыі пра мыс ло вас ці. Ку ба 
пла нуе на быць у блі жэй шы 
час у Бе ла ру сі за па сныя 
част кі для тэх ні кі, ужо ра ней 
за куп ле най, — для тых жа аў-
то бу саў, трак та роў, са ма зва-
лаў. У нас ты ся чы бе ла рус кіх 
трак та роў, якія па тра бу юць 
ра мон ту.

Ку ба і Бе ла русь за ці каў-
ле ны ў раз віц ці двух ба ко ва-
га су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
ме ды цы ны і фар ма ка ло гіі. 
За апош нія 20 га доў на Ку бе 
бы ла ство ра на буй ная бія тэх-
на ла гіч ная пра мыс ло васць, 
якая рас пра цоў вае і вы раб-
ляе роз ныя ме ды ка мен ты і 
вак цы ны.

— Як вы ад зна чы лі ра-
ней, на Ку бе ёсць шмат тэх-
ні кі з Бе ла ру сі. Ад нак кра-
і ны раз ме шча ны ў роз ных 
кан цах све ту, і, ад па вед на, 
транс пар ці роў ка па тра буе 
вя лі кіх вы дат каў. На коль-
кі ак ту аль на вес ці га вор ку 
пра ства рэн не ў вас су мес-
на га бе ла рус ка-ку бін ска га 
прад пры ем ства па вы твор-
час ці сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі?

— На Ку бе за раз пра цу-
юць над тым, каб бы ла маг-

чы масць рэ гу ляр на ра ман-
та ваць, ма дэр ні за ваць бе ла-
рус кія трак та ры, аў то бу сы. 
Та му мож на ска заць, што ў 
нас раз ві ва ец ца два кі рун кі: 
па-пер шае, куп ля бе ла рус кай 
тэх ні кі, па-дру гое, пра ек та-
ван не і ства рэн не ў бу ду чы ні 
збо рач ных цэ хаў (аў то бу саў, 
трак та роў і дэ та ляў для тэх-
ні кі). Не ка то рыя бе ла рус кія 
спе цы я ліс ты ўжо пра цу юць 
па гэ тым кі рун ку на Ку бе.

Парт нёр ства су праць 
хва роб 

— Лі чыц ца, што ку бін-
ская ме ды цы на — ад на з 
леп шых у све це. Ва шы на-
ву коў цы рас пра ца ва лі шэ-
раг уні каль ных ле каў, у тым 
лі ку су праць ра ку, дыя бе ту. 
Якім ба чыц ца су пра цоў ніц-
тва па між на шы мі кра і на мі 
ў гэ тай га лі не?

— Са праў ды, ку бін ская 
ме ды цы на — ад на з са мых 
раз ві тых у све це. Гэ та бы ло 
да сяг ну та дзя ку ю чы сіс тэ ме 
бяс плат на га ме ды цын ска га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
і дзей нас ці на шых ура чоў за 
ме жа мі Рэс пуб лі кі Ку ба — у 
нас ты ся чы ме ды цын скіх ра-
бот ні каў пра цу юць за мя жой.

ААН, а так са ма Су свет ная 
ар га ні за цыя ахо вы зда роўя, 
ад зна чы лі асаб лі выя да сяг-
нен ні ку бін скай ме ды цы ны ў 
сфе ры бія тэх на ла гіч най пра-
мыс ло вас ці. Апош няя за раз 
рас пра цоў вае 90 роз ных ме-
ды цын скіх прэ па ра таў, а яшчэ 
60 пра хо дзяць клі ніч ныя вы-
пра ба ван ні. Бія тэх на ла гіч ная 
пра мыс ло васць на Ку бе мае 
1200 па тэн таў. Сён ня ажыц-
цяў ля ец ца про даж у ін шыя 
кра і ны (ка ля 50 асноў ных 
парт нё раў) роз ных ле ка вых 
прэ па ра таў і вак цын.

І Бе ла русь, і Ку ба за ці каў-
ле ны ў раз віц ці двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва не толь кі па 
про да жы і на быц ці ле ка вых 
срод каў, але і па ства рэн ні 
роз ных су мес ных прад пры ем-
стваў. І гэ та цал кам маг чы ма 
рэа лі за ваць у най блі жэй шай 
бу ду чы ні.

Но вая Ла цін ская 
Аме ры ка: не за леж насць 
і ін тэ гра цыя 

— Ку ба мно гія га ды вы-
сту пае за зблі жэн не кра ін 
ла ці на а ме ры кан ска га кан-
ты нен та. Рас ка жы це, ка лі 
лас ка, пра ця пе раш нія па-
лі тыч ныя іні цы я ты вы Ку-
бы ў ар га ні за цы ях, са юзах 
свай го рэ гі ё на?

— Сёння Ку ба і Ла цін ская 
Аме ры ка ідуць па шля ху ін тэ-
гра цыі, які ў свой час акрэс лі лі 
Сі мон Ба лі вар і Ха сэ Мар ці. 
Мож на ска заць, што ідзе но-
вая хва ля не за леж нас ці кра ін 
Ла цін скай Аме ры кі і Ка рыб-
ска га ба сей на. У па чат ку гэ-
та га ста год дзя бы лі ство ра-
ны та кія ар га ні за цыі, як ALBA 
(аль янс кра ін Ла цін скай Аме-

ры кі і Ка рыб ска га ба сей на, 
мэ та яко га — са дзей ні чан не 
ганд лю і ка а пе ра цыі па між яго 
ўдзель ні ка мі), «Пет ра ка ры бе» 
(ар га ні за цыя, ство ра ная Ве-
не су э лай у 2005 го дзе для 
льгот ных па ста вак наф ты ў 
кра і ны Ка рыб ска га ба сей на), 
СЕ ЛАК (най буй ней шае рэ гі я-
наль нае аб' яд нан не За ход ня-
га паў шар'я, у склад яко га не 
ўва хо дзяць Злу ча ныя Шта ты 
і Ка на да). Апош няя ар га ні-
за цыя бы ла ство ра на ўся го 
два га ды та му і аб' яд ноў вае 
33 кра і ны — гэ та свое асаб-
лі вы по шук адзін ства, ня гле-
дзя чы на ад роз нен ні гэ тых 
кра ін.

28–29 сту дзе ня ў Га ва не 
прой дзе са міт кра ін — удзель-
ніц СЕ ЛАК. У Ла цін скай Аме-
ры цы вель мі вы со кі ўзро вень 
са цы яль най ня роў на сці, та му 
ад на з за дач са мі ту — раз гле-
дзець гэ тае пы тан не і рас пра-
ца ваць пра гра му па сту по ва га 
вы ка ра нен ня праб ле мы.

Што та кое «зда ро вы» 
ту рызм?

— Толь кі за пер шае паў-
год дзе 2013 года Ку бу на-
ве да ла больш за ты ся чу 
бе ла рус кіх ту рыс таў, і гэ-
та толь кі тыя, хто на бы ваў 
ту рыс тыч ныя пу цёў кі. Якія 
маг чы мас ці су пра цоў ніц тва 
ту рыс тыч ных ве дам стваў 
на шых кра ін вы ба чы це?

— Коль касць ту рыс таў, 
якія на вед ва юць Ку бу, рас це. 
Ка лі па раў наць інфармацыю 
за 2011 год, то ле тась ме на-
ві та бе ла ру сы ста лі са мы мі 
ак тыў ны мі ту рыс та мі з усіх 
кра ін Са друж нас ці Не за леж-
ных Дзяр жаў — коль касць ва-
шых су гра ма дзян пры кмет на 
па вя лі чы ла ся.

Мы лі чым, што га лоў-
нае — гэ та даць да стат ко ва 
ін фар ма цыі пра маг чы мас-
ці ту рыз му на Ку бе. Ле тась 
дэ ле га цыя пад кі раў ніц твам 
мі ніст ра спор ту і ту рыз му Бе-
ла ру сі Аляк санд ра Шам ко на-
ве да ла Ку бу і пры ня ла ўдзел 
у ту рыс тыч ным кір ма шы. У 
кра са ві ку гэ та га го да «Га ва-
на тур» — най буй ней шы ку-
бін скі ту ра пе ра тар — пры ме 
ўдзел у ту рыс тыч ным кір ма-
шы ў Мін ску. Ле тась у Мінск 
пры яз джаў на мес нік мі ніст ра 
транс пар ту Ку бы. На су стрэ-
чах з бе ла рус кі мі ка ле га мі 
раз мо ва іш ла аб ства рэн ні 
спры яль ных умоў для пе ра-
лё ту бе ла рус кіх ту рыс таў у 
Га ва ну.

Акра мя та го, рас пра цоў ва-
юц ца но выя ту рыс тыч ныя па-
ке ты. Тыя, хто жа дае не толь кі 
ад па чыць, але і па пра віць сваё 
зда роўе, змо гуць на ве даць 
ку бін скія са на то рыі — так мы 
раз ві ва ем свое асаб лі вы «зда-
ро вы» ту рызм, які ўклю чае не 
толь кі тра ды цый ны ад па чы-
нак на пля жы, але і ля чэн не, 
рэ абі лі та цыю.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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СЁН НЯШ НЯЯ КУ БА:
да сяг нен ні са цы я ліз му і ці ка він кі ту рыз му 

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Быць па слом — ня лёг кая пра ца. Мно гія ду ма юць, што 
гэ та, перш за ўсё, дып ла ма тыч ная не да ты каль насць, 
прэ стыж і прос та доб рае да сяг нен не ў жыц ці. Ад нак 
мой сён няш ні су раз моў ца, Над звы чай ны і Паў на моц-
ны Па сол Рэс пуб лі кі Ку ба ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь спа-
дар Хе рар да СУ АРЭС АЛЬ ВА РЭС пе ра ка наў мя не, 
што гэ та да лё ка не так. Ён на ват па жар та ваў, што, 
воб раз на ка жу чы, ён пра цуе ў «дзве зме ны»: з 9 га дзін 
ра ні цы да 5 ве ча ра зай ма ец ца спра ва мі, звя за ны мі 
з Бе ла рус сю, а за тым з 6 ве ча ра да 12 но чы (у гэ ты 
час на Ку бе дзень толь кі па чы на ец ца, роз ні ца па між 
Мінск ам і Га ва най скла дае 8 га дзін) — з Ку бай.

Да вед ка «Звяз ды» 
Эка на міч ная бла ка да Ку бы бы ла ўста ноў ле на ўра дам ЗША 

ў 1960 го дзе. Па вод ле ін фар ма цыі за 2013 год, эка на міч ны 
ўрон для кра і ны за ўсе га ды бла ка ды склаў 1,126 млрд до ла раў 
ЗША. Шта ты за ба ра ні лі пра да ваць на Ку бу ўсе ві ды та ва раў. 
За раз бла ка да рас паў сюдж ва ец ца, у тым лі ку, на ме ды ка мен-
ты і аб ста ля ван не. Дзе ян ні ЗША ў да чы нен ні да Ку бы асу джае 
боль шасць кра ін све ту (182 кра і ны з 193 дзяр жаў — чле наў 
ААН), у тым лі ку кра і ны Еў ра са ю за, Ла цін скай Аме ры кі і на ват 
Ка на да — адзін з найблі жэй шых парт нё раў Шта таў. Па чы на-
ю чы з 1992 го да, Ге не раль ная Асамб лея ААН што год пры мае 
рэ за лю цыю, якая за клі кае ЗША ад мя ніць санк цыі.

У Смар го ні ня даў на ад бы ла ся прэ зен-
та цыя паэ тыч на га збор ні ка, жур на ліс-
та ра ён най га зе ты «Свет лы шлях» Алы 
Стра шын скай «Не пус кай це ў сэр ца 
адзі но ту».

Вы дан ню кні гі па са дзей ні ча ла пе ра-
мо га ў пер шым аб лас ным лі та ра тур ным 
кон кур се ру ка пі саў імя Цёт кі.

Іні цы я ты ву аб лас но га ад дзя лен ня 
«Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі» аб пра-
вя дзен ні кон кур су, які скі ра ва ны на пра-
яў лен не лі та ра тур ных та лен таў, пад тры-
маў Гро дзен скі абл вы кан кам. Пры гэ тым 
бы ло вы ра ша на, што гра шо вая прэ мія 
пе ра мож цам у роз ных на мі на цы ях (паэ-
зія, про за і дзі ця чая лі та ра ту ра або пуб-

лі цыс ты ка, лі та ра тур ная кры ты ка, са ты ра 
і гу мар) па він на вы ка рыс тоў вац ца на вы-
дан не кніг. Лаў рэ а та мі пер ша га кон кур-
су, акра мя Алы Стра шын скай, ста лі Ні на 
Ры бік з Аст раў ца і гро дзе нец Аляк сандр 
Сла шчоў. А ўво гу ле на суд экс перт най 
лі та ра тур най ка мі сіі бы лі прад стаў ле ны 
22 ру ка пі сы. Да рэ чы, на гэ тым твор чая 
ак цыя не скон чыц ца: ужо аб' яў ле ны дру гі 
кон курс.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Та лен ту —
пад трым ка 

БОЛЬШ ЗА 200 ТЫ СЯЧ ВЕР НІ КАЎ
па неафіцыйнай інфармацыі на ве да лі за тры дні Да ры 
валх воў у ста ліч ным До ме мі ла сэр нас ці. У пер шы ж дзень 
па кла ніц ца свя ты ні пры бы ло без ма ло га 40 ты сяч вер ні-
каў. На дру гі дзень — 18 сту дзе ня — свя ты ню на ве да-
ла 77 ты сяч ча ла век, яшчэ больш за 60 ты сяч прый шлі 
19 сту дзе ня, па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. За 
прайшоўшыя дні, можна меркаваць, колькасць ахвотных 
пакланіцца Дарам не зменшылася. Так што, насамрэч, 
гаворка можа ісці і пра большую лічбу, чым 200 тысяч.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


